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ALGEMENE GEGEVENS 
 
School 
Naam van de school:   Christelijke basisschool Regenboog 
Richting:    Protestants-Christelijk                                      
Adres:     Perengaarde 1   Nachtegaallaan 25  
Postcode en plaatsnaam:  3181PV Rozenburg 3181SL  Rozenburg 
Telefoon:      088 – 1454505  088 – 1454510  
                           
              
Bevoegd gezag 
Naam:     Vereniging Christelijk Onderwijs VCO De Kring 
Adres:     Gemeenlandsedijk Noord 26b 
    3216AG Abbenbroek 
Telefoon:    088-1454545 
 
              
Directie  
Naam directeur school:   Mevr. P.J. Spits                                  
 
 
              
 
 
 
 
 
Vaststelling 
Directie: 
Mevr. P.J. Spits 
 
Handtekening:  
 
Vastgesteld te: ______________________________  Datum:            
 
 
Medezeggenschapsraad: 
 
 
Handtekening 
 
Vastgesteld te: _____________________________ Datum: 
 
 
Bevoegd gezag: 
 
Handtekening:  
 
Vastgesteld te: ______________________________  Datum: ________________    
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Ouderbetrokkenheid op de Regenboog:  
 

Wij vinden het belangrijk om op basis van een gelijkwaardige relatie en een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid met ouders samen te werken. Het doel van deze samenwerking is het 

creëren van contact, verbondenheid en vertrouwen tussen school en ouders. Dit vergroot de 

kans dat een kind zich thuis voelt op school en de leerresultaten bevorderen. 

 

 

Nieuwe leerlingen 

 

Na de eerste schooldag vindt binnen 3 weken een kennismakingsgesprek plaats met de 

leerkrachten. De school en de ouders delen tijdens dit gesprek informatie met elkaar en zoeken 

samen naar informatie die nodig is om het kind optimaal te kunnen begeleiden.  

Dit geldt óók voor kinderen die in andere groepen dan in groep 1 instromen. 

 

 

 

Gedurende het schooljaar is er op de volgende momenten contact met ouders over de 

voortgang van de ontwikkeling van de kinderen:  

 

1. Praktische informatie 

Praktische informatie over de gang van zaken in de groep betreffende het leerjaar wordt in 

de eerste week van het schooljaar via een Social Schools bericht verzonden aan alle ouders  

 

2. Informele presentatieavond in de week voor de herfstvakantie (dinsdag 15 oktober) 

Kinderen laten aan hun ouders zien waar ze aan werken.  

Leerkrachten bereiden dit met de kinderen voor:  

 

 Groep 1 t/m 6 geven een “rondleiding” aan hun eigen ouders 

- KiVa 

- Schriftje, werkjes en of materialenl laten zien 

- Dagplanning 

- Weektaak (vanaf groep 4) 

- Hoeken 

- Computerprogramma 

 

Groep 7 en 8 geven in twee rondes korte presentaties aan de ouders  

- KiVa 

- Dagplanning 

- Weektaak 

- Rekenen 

- Taal 

- Zaakvakken 

- Computer 

- Informatieverwerking 

- Restaurant (koffie, thee, limonade, koekje) 

Ouders lopen rond, alsof ze op een markt lopen 

 

Perengaarde 18:15 uur – 19:15 uur 

Nachtegaallaan 19:00 uur – 20:00 uur 
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3. Informele kennismakingsgesprekken (in de tweede en derde week van het schooljaar)  

 

- Mogelijke vragen zouden kunnen zijn: 

Hoe was jullie vakantie?  

Wat zijn de sterke en zwakke punten van uw kind? 

Zijn er belangrijke zaken waar ik rekening mee moet houden? 

Zijn er tips voor aanpak? 

Wat zijn de hobby’s van uw kind? 

 

- Bijzonderheden aanvullen op de leerlingkaart (of even checken) 

 

4. Rapportgesprekken 

November  Facultatief groep van 1 t/m 7 

D.w.z. dat ouders óf leerkrachten aan kunnen geven dat ze een 

gesprek wensen n.a.v. het rapport. 

De ouders van groep 8 worden allemaal uitgenodigd voor een 

gesprek 

 Februari  Voor alle ouders van groep 1 en 2 

Maart   Voor alle ouders groep van 3 t/m 7 

Juni / juli  Facultatief groep 1 t/m 7 

 

 

Informatieavonden 

Groep 8 12 september 

Groep 3  12 september 

Groep 3  12 maart (info Marja Groenendijk)  

Groep 7   7 april 

 

 

Gesprekken Voortgezet onderwijs 

Groep 7:  

In het voorjaar is er na het tweede rapportgesprek een informatieavond over het traject 

voortgezet onderwijs (dinsdagavond 7 april) 

 

Eind groep 7 vinden de eerste voorlopige adviesgesprekken plaats met ouders en leerlingen. 

Hierin wordt ook de uitslag van de Entreetoets meegenomen.  

De kinderen krijgen bij dit gesprek tips en tops mee voor groep 8.  

 

 

Groep 8: 

In september is er een informatieavond over het traject voortgezet onderwijs 

(donderdagavond 12 september) 

 

In november / december komt tijdens het rapportgesprek de stand van zaken met 

betrekking tot het traject VO ter sprake.   

In februari krijgen de kinderen en ouders het definitieve advies.  

 

 

Informatieavond BB 

Dinsdag 7 april  Inhoud nader te bepalen 
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Inloopochtenden 
Eén keer per maand zijn ouders welkom in de klas tijdens een zogenaamde inloopochtend. De 
kinderen werken op dit moment zelfstandig aan een opdracht. Ouders worden hiermee in de 
gelegenheid gesteld inzicht te krijgen in de werkhouding van hun kind(eren) en wat zij al beheersen 
of juist nog moeilijk vinden.  
 
Voor de groepen 1 en 2 is het inloopmoment van 08:20 – 08:50 uur. Voor de groepen 3 t/m 8 van 
08:30 – 09:00 uur.  
 

Perengaarde Nachtegaallaan 

Maandag 9 september Donderdag 12 september 

Dinsdag 8 oktober Vrijdag 11 oktober 

Woensdag 6 november Maandag 4 november 

Donderdag 12 december Dinsdag 10 december 

Vrijdag 24 januari Woensdag 22 januari 

Maandag 3 februari Donderdag 6 februari 

Dinsdag 3 maart Vrijdag 6 maart 

Woensdag 8 april Maandag 6 april 

Vrijdag 12 juni Dinsdag 9 juni 

Maandag 6 juli Donderdag 9 juli 
 

  
 
Open dag 
In de tweede helft is er een open dag, waarbij nieuwe ouders, maar ook de ouders van de huidige 
leerlingen welkom zijn.  
 
Alle groepen hebben 2 momenten dat ouders welkom zijn in de klas  
Tijdens deze momenten wordt gewoon les gegeven.  
In de hal / kuil staan methodes (KIVA , MHB, VLL, etc.. ) en visie van de school gedemonstreerd. MT 
is aanwezig voor koffie en vragen 
Kinderen en ouders van groep 4 worden weer uitgenodigd voor een rondleiding 
 
De datum van de open dag zal afgestemd worden met het bestuur van VCO de Kring en is op dit 
moment nog niet bekend.  
 
 

 


