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Voorwoord 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s) 

 

Hierbij bieden wij u onze schoolgids 2019-2020 

aan. In overleg met en met instemming van de 

medezeggenschapsraad is deze schoolgids tot 

stand gekomen. Bij inschrijving van nieuwe 

leerlingen en aan het begin van ieder nieuw 

schooljaar wordt de schoolgids aan de ouders 

uitgereikt. 

 

Waarom een schoolgids? 

Scholen verschillen steeds meer in manier van 

werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. 

Scholen hebben verschillende kwaliteiten. 

Deze gids geeft aan waar onze school voor 

staat, zodat u een goed beeld krijgt van school 

Bij de Bron. Voor groep 1 is een apart 

informatieboekje beschikbaar met praktische 

informatie voor de kleutergroep. 

 

 

 

Wat staat er in deze schoolgids? 

In deze gids kunt u lezen over: 

 de basis van waaruit onze school werkt 

 hoe het onderwijs is opgezet 

 hoe de leerlingenzorg wordt georganiseerd 

 wie er op onze school werken 

 wat u van onze school kunt verwachten 

 wat er van de ouders wordt verwacht 

 

Met het lezen van deze gids krijgt u een indruk 

van onze school. Mocht u na het lezen van 

deze schoolgids echter nog vragen hebben, 

dan bent u van harte welkom om deze te 

bespreken.  

´Nieuwe´ ouders nodigen we graag uit voor 

een bezoek aan onze school. In een 

persoonlijk gesprek kunnen wij u meer over 

onze school vertellen. 

 

Namens het team van Bij de Bron, 

Erik van Veldhuizen
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Hoofdstuk 1.  De school 

 

 

Onze school is één van de negen basisscholen 

van de Schoolvereniging tot Stichting en 

Instandhouding van Scholen voor Christelijk 

Nationaal Schoolonderwijs te Putten. De 

volgende basisscholen horen ook bij het 

bestuur: de Ichthusschool, De Schuilplaats, 

Diermen, Huinen, De Akker, Van Damschool, 

Steenenkamer en de Prins Willem Alexander 

(Uddel).  

Ook peuterspeelzaal ‘Het Zwaluwennest’ is 

onderdeel van de vereniging. 

Daarnaast behoort ook de buitenschoolse 

opvang “De Regenboog”  tot de vereniging. 

 

1.1 Onze schoolvereniging 

CNS Putten is een organisatie met een 

Christelijke identiteit. De Christelijke grondslag 

is vastgelegd in de statuten en uitgewerkt in een 

afzonderlijke identiteitsnota. De kern van de 

identiteit is dat alle normen en waarden die ons 

denken en handelen bepalen, ontleend zijn aan 

de Bijbel als het hoogst gezaghebbend boek, 

uitgelegd en toegepast binnen de kaders van de 

gereformeerde belijdenisgeschriften. Alles wat 

CNS-scholen ondernemen is passend bij de 

identiteit: christelijk, zinvol, waardevol, moreel 

verantwoord. 

Zowel op de basisscholen als de 

peuterspeelzaal vormt de Bijbel als het Woord 

van God, de kern van het onderwijs. Dit dient 

het gedrag te bepalen van leerlingen, 

ouders/verzorgers en leerkrachten. Het is onze 

roeping dat de leerlingen op de basisscholen 

met de Bijbel leren bouwen op het enige 

fundament Jezus Christus. Ook voor hen is het 

belangrijk te komen tot de belijdenis: Alleen in 

Zijn handen is mijn leven waardevol en door Zijn 

genade veilig en rotsvast verankerd. 

Ieder mens is een uniek schepsel van God. 

Daarom mag ieder mens er zijn zoals hij of zij is. 

We houden rekening met de mogelijkheden en 

beperkingen van ieder individueel kind. We 

gaan binnen onze scholen respectvol met elkaar 

om. 

 

Binnen het schoolprogramma vieren we de 

christelijke feest- en gedenkdagen. Dat betekent 

dat alle kinderen meedoen aan de identiteit-

gerelateerde activiteiten die binnen het reguliere 

schoolprogramma worden aangeboden. Feest- 

en gedenkdagen van andere godsdiensten 

worden in onze scholen niet gevierd. 

Ouders zijn niet automatisch lid van de 

vereniging. U kunt zich daarvoor aanmelden bij 

de secretaris van het bestuur,  

 

1.2 Het bestuur 

Het bestuur wordt uit de leden van de vereniging 

gekozen. Er is sprake van bestuur op 

hoofdlijnen, de dagelijkse leiding is in handen 

van 2 directeur-bestuurders. 

Het toeziend bestuur staat o.l.v. : 

 

Dhr. J.G. v. d. Brandhof 

Valkstraat 39 

3882 HT  Putten 

Tel. 0341-353977 

 

1.3 Directeur-bestuurders 

De Vereniging voor CNS te Putten wordt 

ondersteund door een administratiekantoor en 

twee directeur- bestuurders: dhr. L. (René) 

Hubregtse (Huisvesting en Financiën) en dhr. 

C.J. (Kees) Visser (Onderwijs en 

Personeelsbeleid). 

 

1.4 Geschiedenis van onze school 

Onze school is de oudste school van onze 

schoolvereniging. In 1906 werd deze vereniging 

opgericht door onvrede over het godsdienstige 

onderwijs op de “Openbare school” op de Markt. 

De zaak van een nieuwe school werd 

voortvarend ter hand genomen, want al op 27 

maart 1907 kon onze school worden geopend. 

Dit gebouw heeft het uitgehouden tot 1976. 

Toen werd het gesloopt en nagenoeg op 

dezelfde plek kwam in een half jaar tijd een 

nieuw en modern schoolgebouw tot stand, 

waarin het tot op heden plezierig lesgeven is. 

In 2003 zijn er twee extra schoollokalen in 

gebruik genomen.   
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In het schooljaar 2008-2009 is bij de 

hoofdingang de nieuwbouw van het 

bestuursbureau voltooid, inclusief een extra 

ruimte voor de leerlingenzorg.  

In ditzelfde schooljaar is de renovatie van een 

aantal lokalen  gerealiseerd, evenals een interne 

verbouwing en vernieuwing van de 

personeelskamer, directiekamer en keuken. 

 

1.5 Schoolgegevens  

De leerlingen die onze school bezoeken komen 

voornamelijk uit de wijk rondom de school. Het 

aantal leerlingen op Bij de Bron ligt op dit 

moment rond de 120 leerlingen.  

Het team bestaat momenteel uit 14 

personeelsleden. 

 

1.6 Waar staat onze school voor 

Onze school is een Basisschool met de Bijbel 

voor kinderen van 4 t/m 12 jaar (met op 

verenigingsniveau een voorschool voor kinderen 

vanaf 2 jaar). Wij hanteren het 

leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht 

voor het individuele kind. We ontwikkelen 

daarbij het concept passend onderwijs en waar 

mogelijk gepersonaliseerd onderwijs.  

 

Onze school staat in principe open voor alle 

kinderen die aangemeld worden door hun 

ouders/verzorgers.  

Het respecteren van de christelijke identiteit en 

onze mogelijkheden vanuit het 

ondersteuningsprofiel zijn belangrijke 

voorwaarden om tot definitieve inschrijving over 

te gaan. Het gaat daarbij om het bieden van 

aansluitend onderwijs met voldoende 

ontwikkelingskansen voor het kind.  

 

De bedoeling van onze school vatten we in drie 

punten samen: 

 kinderen zinvolle en waardevolle dingen 

leren om de van God ontvangen 

talenten te benutten 

 kinderen voorbereiden op hun 

toekomstige verantwoordelijke rol in de 

samenleving 

 kinderen in staat stellen om goede 

burgers en succesvolle werkers te 

worden in een gewenste samenleving 

waar opnieuw eisen aan waarden, 

normen en moreel verantwoord gedrag 

gesteld worden 

 

Het is belangrijk om met elkaar goede 

schoolafspraken te maken. Onze belangrijkste 

gedragsregel is: 

 

Denk bij alles wat je doet: vindt de Heer het 

goed? 

 

 daaruit volgen vier basisafspraken: 

 

 We hebben respect voor God, elkaar 

en de aarde; zo houdt alles zijn 

waarde 

 Je mag zeggen wat je vindt, want je 

bent een uniek geschapen kind 

 Help elkaar, dan ben je sneller klaar 

 Iedereen mag er zijn, pesten is niet 

fijn. 
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Hoofdstuk 2.  Uitgangspunten 

 

 

2.1 Inhoudelijk 

Basisschool met de Bijbel ‘Bij de Bron’ is één 

van de negen scholen uitgaande van de 

Vereniging tot Stichting en Instandhouding van 

Scholen voor Christelijk Nationaal 

Schoolonderwijs te Putten.  

Wat dat betekent, hebben wij verwoord in onze 

missie en visie.  

 

Missie vereniging 

Bij CNS Putten draait het om de ontwikkeling 

van de leerling. Het kind is zelf partner in 

zijn/haar eigen ontwikkelingsproces, 

ondersteund en aangespoord door 

onderwijzers, schoolleiders en 

ouders/verzorgers. CNS Putten is bij-de-tijd en 

innovatief. Wij staan midden in de wereld, 

maar willen niet ‘van de wereld’ zijn. CNS-

scholen bereiden leerlingen voor op hun taak 

in de maatschappij (goede burgers en 

succesvolle werkers in de samenleving). Onze 

benadering is naar buiten gericht en neemt 

daarin een pedagogische en samenbindende 

rol; samenwerking met ouders/verzorgers en 

andere partners is daarin essentieel. 

 

 

2.2   Visie, missie en kernwaarden 

Op de vraag ‘Waar gaan we voor?’ hebben we 

het volgende antwoord geformuleerd: 

 

…Vanuit een levende en richtinggevende Bron 

zijn we gericht op groei en ontwikkeling van 

iedere kind door het geven van goed, 

betekenisvol onderwijs. Samen leren en 

ontdekken we en spannen we ons in voor 

‘toekomstproof’ onderwijs, wat we alleen 

kunnen waarmaken in nauwe samenwerking 

met ouders en anderen en in een veilige en 

stimulerende omgeving… 

 

Uitwerking van het statement: 

Vanuit een levende en richtinggevende 

Bron… 

• Invulling van het liefdesgebod 

• Het Evangelie uitdragen 

• De Bijbel die ons doen en laten 

doortrekt 

• Een levende identiteit voor 

medewerkers en kinderen 

 

zijn we gericht op groei en ontwikkeling van 

iedere kind… 

 Sociaal emotioneel 

 In geloof 

 In persoonlijke ontwikkeling 

 

door het geven van goed betekenisvol 

onderwijs. 

• Waardering en aandacht voor de 

diversiteit aan talenten 

• Hoofd, hart en handen 

• We leren niet alleen in school maar 

ook daarbuiten 

 

Samen leren en ontdekken we… 

 Kinderen onderling 

 Personeelsleden onderling 

 Met stakeholders: ouders, 

ondersteuners, zorgfunctionarissen 

 

en spannen we ons in voor toekomstproof 

onderwijs… 

 Anticiperen op 21
e
 -eeuwse 

vaardigheden 

 ICT-inzet t.b.v. leerproces 

 

wat we alleen kunnen waarmaken in nauwe 

samenwerking met ouders en anderen… 

 Betrokken en participerende ouders 

 Deskundige partners 

 

en in een veilige en stimulerende 

omgeving. 

 Voor elke kind is de school (omgeving) 

een veilige plek 

 Ons gebouw sluit (zoveel mogelijk) 

aan op onze ambities 
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Parels 

We zijn trots op ons vak en onze school! De 

volgende parels noemen we in het bijzonder: 

 onderwijs vanuit een persoonlijk geloof 

en innerlijke overtuiging 

 liefde voor de kinderen en het vak 

 betrokkenheid op elkaar in openheid  

 gedrevenheid voor goed onderwijs 

 kleinschalig en persoonlijk onderwijs 

 positief schoolklimaat 

 inzet van ICT 

 maatwerk voor kinderen in een goede 

ondersteuningsstructuur 

 

Missie 

Op de vraag ‘Waar staan we voor?’ hebben we 

het volgende antwoord geformuleerd: 

 

In ons onderwijs staan we voor: 

1. Duidelijke identiteit 

• Door invulling van het liefdesgebod: God 

liefhebben boven alles en de naaste als 

jezelf 

• Door het Evangelie van Jezus Christus 

centraal te stellen en uit te dragen als 

boodschap van genade en verzoening 

voor ieder mens 

• Door de Bijbel als Woord van God te 

gebruiken, als fundament voor ons 

onderwijs wat ons doen en laten doortrekt 

en richting geeft als gids 

• Door bij te dragen aan geloofsgroei 

 

2. Goed onderwijs 

 Door recht te doen aan de eigenheid van 

ieder kind 

 Door doelgericht te werken en uit te gaan 

van samenhang in aanbod 

 Door zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid centraal te stellen 

 Door te leren en af te stemmen op de 

wereld om ons heen 

 Door gericht te zijn op de ontwikkeling van 

ieder kind 

 Door groei zichtbaar te maken door 

prestaties van kinderen te vergelijken met 

zichzelf  

 

 

 

3. Persoonsvorming 

 Door bij te dragen aan de ontwikkeling op 

sociaal emotioneel gebied 

 In een veilige omgeving 

 Met oog voor talentontwikkeling 

(ontdekken, inzetten) 

 Vanuit normen en waarden 

 

4. Samenwerken 

 Omdat je alleen misschien sneller gaat, 

maar samen verder komt 

 Vanuit een gezamenlijke opdracht 

 Met alle stakeholders (ouders, kinderen, 

omgeving) 

 

Vanuit onze missie willen we richting geven 

aan onderwijsontwikkelingen die daadwerkelijk 

invloed hebben op de groei van ieder kind. 

Onze missie komt samen in één krachtig 

statement: 

 

Bij de Bron: Groei voor ieder kind 

 

Visie op burgerschap en sociale integratie 
Wij vinden het een taak van de school om de 
leerlingen (mede) op te voeden tot: 

1. evenwichtige 
2. fatsoenlijke                              
3. democratische                            
4. participerende 
5. coöperatieve 
6. algemeen ontwikkelde burgers van de 

Nederlandse samenleving, omdat dit 
voortkomt vanuit onze identiteit. 

• We vinden dat dit een verlengstuk dient te zijn 
van de opvoeding thuis. 

• We hebben de leerlingen 24,5 uur in de week 

onder onze hoede. 

• We zien dit ook als tegenwicht voor negatieve 

maatschappelijke ontwikkelingen. 

• We beseffen, dat we er als leraren toe doen: 

we geven het goede voorbeeld. 

• We vinden dat onderwijs ‘breed’ moet zijn: ook 

gericht op vorming van de persoonlijkheid. 

• We willen de leerlingen zo ontwikkelen dat ze 

(later) goed functioneren in de maatschappij. 

• We vinden betrokkenheid op de samenleving 

belangrijk. 

• We vinden het belangrijk dat leerlingen goed 

(respectvol) met anderen kunnen omgaan. 



Schoolgids 2019 - 2020 Basisschool met de Bijbel Bij de Bron Pagina | 8 

 

• We vinden het belangrijk dat leerlingen oog en 

oor (zorg) hebben voor anderen. 

• We vinden het belangrijk dat leerlingen hun 

mening op een goede wijze kunnen 

vertolken. 

• We vinden het woord “samen” een kernbegrip. 

• We achten de verantwoordelijkheid voor mens 

en natuur (omgeving) van belang. 

• We vinden dat kennis van (het) andere(n) leidt 

tot begrip voor (het) andere(n).  

Onze doelen: 

• We leren de leerlingen door middel van positief 

opgestelde regels respectvol om te gaan met 

de andere leerlingen en volwassenen. 

• We voeden de leerlingen op tot goed actief 

functioneren in onze samenleving in 

samenwerking met anderen. 

• Leerlingen ontwikkelen zich tot volwaardige 

leden van onze democratische samenleving. 

• Leerlingen verwerven kennis ten opzichte 

andere religies en leren andersdenkenden te 

respecteren. 

• We richten ons ook op algemene ontwikkeling. 

We geven onze leerlingen (culturele) bagage 

mee voor het leven. Hiertoe maken we 

gebruik van het jaarlijkse aanbod van de 

commissie Cuvo (Culturele vorming). Deze 

commissie bestaat uit afgevaardigden 

namens de diverse Puttense basisscholen. 

Kernwaarden 

De kernwaarden van onze organisatie zijn de 
punten waar onze organisatie op drijft, de 
basiswaarden op grond waarvan we besluiten 
nemen. En waarop we dus als organisatie en 
als medewerker aangesproken kunnen 
worden. 

Onze kernwaarden zijn: 

 Putten uit het Levend Woord 
 Welbevinden versterken 
 Samen leren en ontdekken  
 Uitgaan van mogelijkheden  
 Vaardig voor de toekomst  
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Hoofdstuk 3.  De schoolorganisatie 

 

 

3.1 De organisatie van de school 

 

Leerstofjaargroepen 

De leerlingen worden verdeeld in zogenaamde 

leerstofjaargroepen met aandacht voor het 

individuele kind. Dat wil zeggen dat leerlingen 

van ongeveer dezelfde leeftijd in een jaar tijd 

een bepaalde hoeveelheid leerstof op niveau 

van de betreffende groep aangeboden krijgen. 

Vanwege de schoolgrootte kent onze school 

flexibele combinatiegroepen. We proberen 

voor de onderbouw (groep1-4) zoveel mogelijk 

extra handen in de klas in te zetten, omdat in 

deze groepen de nadruk ligt op het 

aanvankelijk lezen, schrijven en de basis van 

het rekenen. 

Verder wordt er binnen de groep aandacht 

besteed aan leerlingen met extra 

instructiebehoefte en aan leerlingen die extra 

uitdaging nodig hebben. Zie verder hoofdstuk 

4.4 voor uitgebreide informatie. 

 

Groepsgrootte 

We streven naar een evenwichtige 

groepsgrootte. Dit is echter afhankelijk van de 

hoeveelheid leerlingen van dezelfde leeftijd en 

de afwegingen bij het vormen van 

combinatiegroepen.  

 

3.2 De samenstelling van het team 

De samenstelling van het team is als volgt: 

- Eén fulltime leraren; 

- Negen parttime leraren; 

- Twee parttime intern begeleiders; 

- Eén parttime leraarondersteuner 

- Eén parttime directeur; 

- Eén parttime teamleider; 

- Eén parttime RT’er 

- Eén parttime administratief medewerker. 

 

Zie hoofdstuk 5 en 9 (groepsverdeling 

cursusjaar 2019-2020) voor meer informatie.  

 

 

 

3.3 De activiteiten voor de kinderen 

 

3.3.1 Het 

Bijbelonderwijs  

In de groepen begint en 

eindigt de schooldag met 

het zingen van liederen en 

gebed. Op 

maandagmorgen wordt in 

groep 3 t/m 8 een psalm aangeleerd. De 

kleuters leren af en toe een psalm (zie 

psalmenlijst website). Vanaf groep 4 wordt de 

geleerde psalm overhoord. Uw kind in groep 4 

t/m 8 mag de wekelijkse psalm 

opzeggen/zingen in de oude of nieuwe 

berijming. Op de overige dagen wordt de dag 

begonnen met een Bijbelvertelling en/of 

verwerking. We lezen ook samen met de 

leerlingen uit de Bijbel. Iedere groep volgt de 

verhalenlijn uit de methode ‘Hoor het Woord’. 

We besteden iedere dag een half uur aan 

Bijbelonderwijs. 

Ook wordt er zendingsgeld ingezameld, dat 

bestemd is voor adoptiekinderen (via de 

stichting Woord en Daad) en voor speciale 

projecten. 

Tip: u kunt hiervoor een speciale bonnenkaart 

gebruiken, die op school verkrijgbaar is.  

 

3.3.2 Activiteiten in de kleutergroepen  

Tijdens de werkles activiteit leren kinderen 
werken met verschillende materialen en 
technieken, en ontwikkelen hun fijne motoriek 
en leren taakgericht werken (werkhouding). 
Daarnaast worden ontwikkelingslijnen verwerkt 
in de werkjes (zoals: vouwreeksen en 
construeren (meetkunde) en visuele  
discriminatie).  
De kinderen van groep 1 doen per week vier 
verplichte activiteiten( 2 knutselwerkjes, 1 
activiteit met ontwikkelingsmateriaal en 1 
hoek).  
Groep 2 doet per week vijf verplichte 
activiteiten (3 knutselwerkjes, 1 activiteit met 
ontwikkelingsmateriaal en 1 hoek). 
Deze activiteiten worden door de leerkracht 
gepland in het werkschema. 



Schoolgids 2019 - 2020 Basisschool met de Bijbel Bij de Bron Pagina | 10 

 

De andere momenten mogen de kinderen zelf 
kiezen door hun naamplaatje te zetten bij het 
plaatje van de hoek op het kiesbord. 
 

Volgen van de ontwikkeling   

Hiervoor gebruiken we het Leerlijnenpakket 

Jonge Kind van Parnassys. De leer- en 

ontwikkelingslijnen betreffen de volgende 

onderdelen: motoriek, rekenen, taal, spel en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. De 

ontwikkeling van kinderen wordt geregistreerd 

en er worden doelen vastgesteld voor de 

komende periode. Er wordt gewerkt met 

periodes van een half jaar. 

 

Elke dag mogen de ouders de leerlingen vanaf 

8.20 uur in de klas brengen. 

 

    

3.3.3 De basisvaardigheden (lezen, 

schrijven, taal en rekenen)  

 

Lezen 

Het leesonderwijs wordt op vele manieren 

voorbereid in de groepen 1 en 2 door onder 

andere het behandelen van een prentenboek 

en taalspelletjes. In groep 3 wordt vanaf dit 

schooljaar de methode ‘Lijn 3’ gebruikt voor 

het taalleesonderwijs. In de thema's van Lijn 3 

zijn naast de leerlijnen technisch lezen en 

begrijpend lezen ook spreken en luisteren, 

boekoriëntatie en verhaalbegrip, 

woordenschat, functioneel schrijven en spelling 

uitgewerkt. Er is een ruim aanbod van 

materialen waarmee leerlingen de leerstof 

zelfstandig op hun eigen niveau kunnen 

verwerken. Voor leerlingen die al kunnen lezen 

bij de start van groep 3 zijn speciale lees- en 

werkboekjes beschikbaar De belangrijkste 

doelstelling is dat de leerlingen zoveel mogelijk 

lezen. Ze krijgen meer de beurt door in duo's 

te lezen zodat de leesbeleving gestimuleerd 

wordt. 

Voor het voorgezet technisch lezen gebruiken 

we in groep 4 t/m 8 de methode ‘Lekker 

Lezen’.  

Vanaf groep 5 wordt de methode 

‘Nieuwsbegrip’ gebruikt voor begrijpend lezen. 

Voor studievaardigheden gebruiken we vanaf 

groep 6 de methode Blits. 

Regelmatig worden de leerlingen aan de hand 

van genormeerde toetsen getest en naar 

aanleiding daarvan worden niveaugroepen 

samengesteld.  

 

Schrijven 

Vooral in de lagere groepen is het leren 

schrijven erg belangrijk. We letten op 

schrijfhouding, penhantering, lettervorming, 

enz. In de hogere groepen wordt 

langzamerhand naar de vorming van een 

eigen, duidelijk leesbaar handschrift 

toegewerkt. In alle groepen wordt met de 

methode ‘Schrijven in de basisschool’ gewerkt. 

Verkeerd ingeslepen schrijfschrift blijkt erg 

hardnekkig te zijn. Voor de leerkrachten is het 

bijna niet te corrigeren.  Daarom vragen wij of 

u aandacht wilt besteden aan het goed 

schrijven van de cijfers en letters. Uiteraard 

besteden wij hier op school ook aandacht aan. 

De kleuters én de leerlingen in groep 3 (start) 

schrijven in blokschrift. Het schrijven van 

hoofdletters raden wij sterk af. Bij het schrijven 

van de cijfers wordt meestal bovenaan 

begonnen. 

Voor de duidelijkheid geven wij hieronder een 

voorbeeld. Het zou fijn zijn als de leerlingen op 

deze manier de letters en cijfers aanleren.  
 

 
 

 

Taal 

In de groepen 4 t/m 8 werken we met de  

taalmethode Taalactief 4  .Voor de groepen 5-

8 doen we dit digitaal m.b.v. chromebooks.  

Kinderen leren beter als ze weten wat en 

waarom ze iets leren. Met Taal actief worden 

ze hiervan bewust gemaakt. Taal actief 

besteedt in het basisprogramma veel aandacht 
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aan woordenschat. Zo komen alle 

themawoorden meerdere keren aan bod. Voor 

kinderen met een beperkte woordenschat is er  

een aanvullend programma. 

Taal actief is een resultaatgerichte methode 

met een duidelijk instructiemodel. De methode 

bestaat uit een leerlijn taal en een leerlijn 

spelling. Binnen de leerlijn taal worden de 

volgende vier domeinen in aparte lessen 

behandeld:  

• woordenschat  

• taal verkennen  

• spreken & luisteren  

• schrijven 

 

Alle kinderen werken op hun eigen niveau. 

Direct na de instructie maken ze drie 

beginopdrachten. Dit doen ze in het papieren 

werkboek of in de digitale 

verwerkingssoftware. Op basis van het 

resultaat gaan kinderen aan de slag op hun 

eigen niveau. 

 

De opbouw van Taal actief is identiek in de 

digitale en gedrukte versie van de methode. In 

het lesdeel zelfstandig werken maken de 

kinderen opdrachten in het werkboek of in de 

verwerkingssoftware. 

 

 

Rekenen 

Vanuit het voorbereidend rekenen in de 

kleutergroepen beginnen de kinderen in groep 

3 met optellen en aftrekken. In groep 4 krijgen 

de tafels veel aandacht. Uiteraard komt er elk 

jaar wat nieuws bij. In ons moderne 

rekenonderwijs gaan we meer uit van het 

inzicht van de leerling, dan het bijbrengen van 

“rekentrucjes”. Wij gebruiken in de groepen 3 

t/m 8 de methode ‘Pluspunt’. In Pluspunt 3 zijn 

de referentieniveaus geïntegreerd en wordt er 

gewerkt met een z.g. ‘steraanpak’ voor een 

optimale differentiatie. In het zorgboekje kunt u 

hier meer over lezen.  

 

3.3.4 Wereldoriënterende vakken 

 

Komend schooljaar gaan we de methode Blink 

implementeren als vervanging voor de losse 

methodes Naut, Meander en Wijzer. 

De geïntegreerde wereldoriëntatiemethode 

bestaat uit thema’s die aansluiten bij hoe 

kinderen naar de wereld kijken en zorgen er 

tegelijkertijd voor dat de belangrijkste aspecten 

van de wereld aan bod komen. Er kan hierbij 

gedacht worden aan onderwerpen als 

klimaatverandering, verschillende culturen of 

de verdeling van eten. Binnen een thema 

werken kinderen aan een eindopdracht, zoals 

bijv, het bedenken van een restaurant waarin 

je gerechten uit de hele wereld tegenkomt. Het 

ene thema heeft meer aspecten van 

aardrijkskunde en geschiedenis in zich, het 

andere thema is bijvoorbeeld meer gericht op 

aardrijkskunde en natuur. Met alle thema’s 

samen worden alle kerndoelen van 

wereldoriëntatie gedekt, incl. burgerschap. 

 

Naast de methode gebruiken we in groep 1 t/m 

8 voor techniek de leskisten van de stichting 

Zwaluwstaarten. Het opdoen van ervaringen 

met materialen, gereedschappen en 

technische principes vinden we belangrijk. 

De leskisten zijn georganiseerd rond bepaalde 

thema’s. Naast metaalbewerking, elektriciteit 

houtbewerking, chemie en meten zijn er enkele 

‘losse’ items, zoals pneumatiek, sterkte en 

stevigheid, veerenergie, technisch tekenen en 

kogellagers. Deze kisten zullen ingezet worden 

tijdens de crealessen. 

 

Sociaal emotioneel leren 

De verkeerslessen worden gegeven binnen het 

vakgebied sociale redzaamheid, waaronder 

ook sociaal-emotionele ontwikkeling valt. De 

methode die in groep 3, 4 voor verkeer 

gebruikt wordt heet ‘Klaar Over’. In de groepen 

5,6 en 7 wordt de verkeerskrant van 3VO 

gebruikt. Groep 7 doet mee aan het landelijk 

theoretisch en praktisch verkeersexamen. 

Voor het sociaal emotioneel leren gebruiken 

we de methode ‘Kwink” Een programma 

gericht op de 5 essentiële sociaal-emotionele 

competenties: ‘besef van jezelf’, 

‘zelfmanagement’, ‘besef hebben van de 

ander’, ‘relaties kunnen hanteren’ en ‘keuzes 

maken’. 
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Engels 

Voor de groepen 1 t/m 8 werken we met de 

methode Take it easy. Tak it easy is een 

lesmethode Engels voor de groepen  1 tot en 

met 8 van het basisonderwijs. Speciaal 

ontwikkeld voor het digibord en daarmee 

gegarandeerd interactief, actueel én effectief. 

De stof biedt volop variatie, differentiatie en 

verdieping. Met hulp van de native speaking 

co-teachers van Take it easy leren de 

leerlingen correct Engels. In perfect Engels 

presenteren zij de lessen op het digibord. 

Kortom: een uitstekende voorbereiding op 

Engels in het voortgezet onderwijs. 

 

Seksuele vorming 

Hoe leer je kinderen dat seksualiteit een mooi 

geschenk van de Schepper is? Hoe zorg je dat 

kinderen weerbaar zijn? Hoe ga je om met 

problemen rond dit onderwerp? 

“Wonderlijk gemaakt” is een methode voor 

seksuele vorming vanuit een christelijke 

levensvisie voor groep 1 t/m 8. 

 

Muziek, handvaardigheid, drama 

en tekenen (expressievakken) 

Voor de expressievakken gebruiken we de 

methode Moet je doen. De module muziek 

neemt leerlingen mee op een muzikale reis 

naar klank, vorm en betekenis van soorten, 

genres en stijlen. Ze leren op een 

systematische manier de taal van de muziek te 

begrijpen en ontdekken hun eigen muzikale 

mogelijkheden. Bij de module beeldende 

vorming krijgen de leerlingen tal van 

uitdagende en aansprekende opdrachten. Ze 

gaan hiervoor op zoek naar hun eigen 

oplossing. Centraal in die zoektocht staat altijd 

een kunstwerk. Een kunstwerk met een 

verhaal en een betekenis voor leerlingen. Zo 

wordt de opdracht voor de leerlingen 

betekenisvol en worden ze uitgenodigd om te 

(leren) verbeelden. Kleuren, knippen, tekenen, 

vouwen, zagen; het zijn allemaal vaardigheden 

die leerlingen in deze module leren.  

 

Creatieve middag  

Voor de groepen 3 t/m 8 worden creatieve 

middagen georganiseerd. M.m.v. ouders 

worden er diverse knutsel- en kookactiviteiten 

in groepjes door de kinderen uitgevoerd. 

3.3.5 Overige lesactiviteiten  

 

Bijbelse themaweek 

Elk schooljaar houden we in de laatste week 

van januari op school een Bijbelse themaweek. 

In samenwerking met de kerken wordt dan een 

bepaald thema behandeld. Een week lang 

horen de leerlingen verhalen over het thema, 

leren daarbij behorende liederen en maken 

een werkstuk. De predikanten bezoeken de  

scholen en op zondagmorgen staat het thema 

centraal in de kerkdiensten. 

Met deze Bijbelse themaweek willen wij de 

band tussen gezin, school en kerk vergroten. 

 

Buitenschoolse sportactiviteiten 

Ook in de buitenschoolse sfeer doen we bij 

voldoende deelname mee aan verschillende 

sportactiviteiten, o.a. de volgende: 

- voetballen 

- korfballen 

- schaken 

- dammen 

We vinden het fijn als u uw belangstelling toont 

om onze leerlingen aan te moedigen. Data en 

tijden m.b.t. de verschillende activiteiten leest u 

in de nieuwsbrieven. Als er ouders zijn die een 

team willen en kunnen trainen dan horen we 

dat natuurlijk graag. 

 

Christelijke Feestdagen 

We vinden het belangrijk om bid- en dankdag 

en de christelijke feestdagen te vieren. 

 

Kerstfeest / Paasfeest / Pinksterfeest 

Dit schooljaar zullen we gezamenlijk het 

Kerstfeest vieren met een zangavond in de 

Oude Kerk.  

We vinden het fijn het Kerstfeest, Paasfeest of 

Pinksterfeest in aanwezigheid van alle 

kinderen van de school en hun ouders te 

vieren en gaan ervan uit dat alle kinderen aan 

deze gezamenlijke schoolactiviteit deelnemen. 

Afmeldingen vanwege gewichtige 

omstandigheden ontvangen we graag 

schriftelijk en tijdig (een week) van tevoren. 
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ICT & onderwijs 

Vanaf groep 1 worden verschillende ICT-

middelen in de klas ingezet ter ondersteuning 

aan vakken als taal, rekenen en 

wereldoriëntatie. We gebruiken iPads, 

Chromebooks en vaste computers. 

Er worden programma’s gebruikt die bij de 

methode horen, bijv. bij Taalactief en 

Pluspunt. Daarnaast wordt er ook 

methodeonafhankelijk geoefend, bijv. met het 

programma Junior Einstein (voor 

verschillende vakken) en Duolingo (engels). 

U kunt meer lezen over ICT en 21-eeuwse 

vaardigheden in Hoofdstuk 7. 

 

Cultuureducatie en excursies  

Vanuit ons cultuureducatieplan worden in 

aansluiting op het lesprogramma in alle 

groepen excursies georganiseerd naar 

interessante culturele instellingen. 

Om cultuureducatie te bevorderen wordt er dit 

schooljaar in ons team één collega opgeleid tot 

coördinator Cultuureducatie (ICC). Tijdens de 

informatieavond krijgt u meer informatie over 

het aanbod voor de specifieke groep. Het 

volledige excursiebeleid kunt u nalezen op 

onze website onder het kopje ‘Praktisch-

Protocollen/Procedures’. 

 

EHBO 

In groep 8 volgen de leerlingen een cursus 

jeugd-EHBO. Deze lessen worden gegeven 

door een instructeur van de plaatselijke EHBO-

vereniging.  

De leerlingen krijgen hierover huiswerk mee. 

Aan het einde van deze cursus doen alle 

leerlingen examen.  

 

Bewegingsonderwijs voor groep 3 t/m 8 

De gymlessen van de groepen  3/4 , 4/5 , 7 

worden gegeven in de Sporthal De Meeuwen. 

Groep 6 en 8 zullen dit jaar de gymles in de 

zaal behorend bij de Van Damschool gaan 

volgen. 

Voor de gymles heeft uw kind een sportbroekje 

met shirt of een gympakje nodig. Het is 

wenselijk gymschoenen te dragen in verband 

met veiligheid en hygiëne. In geval van lang 

haar graag de haren in een staart. Ook 

sieraden moeten tijdens de gymles af. 

JongPutten: Gymnastiek, naschools 

sportaanbod en gezonde leefstijl. 

Op onze school is het team van JongPutten 

actief. Voor JongPutten is het van groot belang 

dat kinderen vanaf jonge leeftijd gemotiveerd 

worden om plezier te hebben in sport en 

bewegen. De belangrijkste redenen hiervoor 

zijn dat sport en bewegen een positieve 

invloed heeft op de fysieke, cognitieve, sociaal-

emotionele ontwikkeling en de gezondheid van 

het kind. Kinderen in Putten kunnen via 

JongPutten meedoen met een breed, 

laagdrempelig sportaanbod. Ook geeft het 

team van JongPutten de lessen 

bewegingsonderwijs op onze school.  

JongPutten & bewegingsonderwijs 

- Doel: Kwaliteit van het 

bewegingsonderwijs van de groepen 3 

t/m 8 verhogen.  

- Werkwijze: De eerste les wordt 

gegeven voor JongPutten, dat is een 

voorbeeld-les, de tweede les wordt 

door de eigen groepsleerkracht 

gegeven. 

- Kledingvoorschriften: Schone binnen-

gymschoenen, gymbroek, gymshirt en 

sierraden af. In geval van lange haar, 

geen losse haren, graag de haren in 

een staart.  

-  

JongPutten & naschools sportaanbod 

Het team van JongPutten organiseert extra 

naschoolse sport- en cultuuractiviteiten in 

samenwerking met lokale sport- en 

cultuuraanbieders in de gemeente Putten. Zo 

kunnen kinderen het hele jaar kennismaken 

met verschillende sporten die er in Putten te 

beoefenen zijn.  

JongPutten & Jongeren Op Gezond 

Gewicht (JOGG) 

JongPutten zet zich naast het bewegen ook in 

voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. 

Dit doen zij met het programma ‘Jongeren Op 

Gezond Gewicht’. Binnen JOGG wordt er 

gewerkt aan een gezonde jeugd in een 

gezonde omgeving. Bij JOGG Putten werken 

publieke en private partijen, zoals scholen, 

sportclubs en zorgpartijen, samen. Die 

samenwerking leidt tot betere sport-, beweeg- 

en speelfaciliteiten en voor meer aandacht 
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voor voeding en beweging. Want gezond eten 

en drinken, dagelijks bewegen en sporten 

moet de gewoonste zaak van de wereld zijn!   

Meer informatie 

De kinderen en de ouders worden regelmatig 

op de hoogte gebracht van de activiteiten via 

de nieuwsbrief van de school of u kunt zich 

inschrijven voor de nieuwsbrief van JongPutten 

op www.jongputten.nl 

 

Huiswerk 

In de groepen 6, 7 en 8 wordt huiswerk 

gegeven als voorbereiding op het voortgezet 

onderwijs. Voor de uitwerking van het 

huiswerkbeleid, ook voor de overige groepen, 

verwijzen we naar de informatie op de website 

onder het kopje ‘Informatie – Huiswerk’. 

 

Bewegingsonderwijs groep 1/2 

Als het goed weer is, spelen de kleuters 

buiten. Buiten spelen is een onderdeel van de 

kleutergymnastiek. Bij slecht weer gymmen de 

kleuters in het speellokaal.  

Het uit- en aankleden bij het gymmen in het 

speellokaal neemt vaak veel tijd in beslag. Het 

is daarom prettig als de kinderen dit al zoveel 

mogelijk zelf kunnen. Klittenband of elastiek 

aan de gymschoenen is handig. De 

gymschoenen, voorzien van naam, blijven op 

school. 

 

 

Koningsdag/sport- en spelmorgen 

Dit feest wordt door de Oranjevereniging 

georganiseerd. Een speciale commissie van 

ouders van de school organiseert de deelname 

aan de optocht met versierde wagens.  

Ook wordt een spelochtend (i.s.m. JongPutten) 

georganiseerd voor de groepen 5  t/m 8. De 

ouders van leerlingen begeleiden de 

activiteiten onder verantwoordelijkheid van de 

leerkrachten. De oudercommissie is bij deze 

morgen een belangrijke schakel. 

 

Leerlingenraad 
In een leerlingenraad zitten kinderen uit groep 

6, 7 en 8 namens de kinderen van de school. 

Het zijn leerlingen die graag allerlei zaken 

willen bespreken. Zo weten we wat de 

kinderen van onze school belangrijk vinden. 

Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben 

om erachter te komen wat er leeft op school en 

te bedenken wat er beter kan en hoe. Deze 

zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen 

van de leerlingenraad. 

Leerlingenbemiddeling 
Als er wat gebeurt op het plein blijkt het in de 

praktijk effectief dat de (mede)leerlingen 

betrokken worden bij de aanpak. Voor 

leerlingen betekent dit dat ze 

verantwoordelijkheid (moeten) nemen voor hun 

eigen gedrag en acties. Om hun problemen op 

te lossen hebben kinderen niet altijd 

volwassenen (leerkrachten) nodig; zij spreken 

een ‘eigen taal’, herkennen de problemen en 

zien soms sneller oplossingsmogelijkheden. 

Leerling bemiddeling is een manier om 

oplossingen te realiseren met hulp van 

medeleerlingen. De leerlingenbemiddeling 

werkt bijv. goed bij ruzietjes en kleine 

valpartijen. De bemiddelaars treden vaak 

troostend op. De kinderen van de leerling 

bemiddeling worden alleen met toestemming 

van de ouders/verzorgers ingezet. Er wordt 

door de leerlingenbemiddeling altijd melding 

gedaan aan de dienstdoende pleinwacht van 

voorvallen. De leerling bemiddeling kan 

ingezet worden bij onverwachte situaties. In 

principe lopen alle leerkrachten buiten tijdens 

de pauzes. 

 

Met de fiets naar school 

De fietsen van de leerlingen van groep 3 t/m 8 

worden in de fietsenstalling op het plein 

geplaatst. De fietsen van de leerlingen in groep 

1 en 2 vinden hun vaste plek bij de ingang van 

het plein. De leerlingen, die op loopafstand van 

de school wonen, vragen we ook lopend naar 

school te komen. Hierdoor blijft er voldoende 

plek voor de fietsen van de andere leerlingen. 

Voor de veiligheid van de kinderen vragen we 

u en jullie om van de veilige fietsroute gebruik 

te maken. Ook voor hen die de kinderen met 

de auto naar school brengen, vragen we 

aandacht voor een veilige situatie. 

 

http://www.jongputten.nl/
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Project/Grote Voorstelling 

Eén keer per jaar werken we met alle groepen 

aan een project of een voorstelling.  

Voor een project worden activiteiten rond een 

thema uitgewerkt in de groep en 

gepresenteerd op een projectavond.  

Bij de Grote Voorstelling wordt een thema 

uitgewerkt in een (toneel)voorstelling.  

 

Sinterklaasfeest 

Elk jaar bezoekt Sint met zijn knechten op 5 

december onze school. Zij worden op het 

schoolplein ontvangen en toegezongen. 

Vervolgens brengen zij een bezoek aan de 

groepen 1 t/m 4. 

De leerlingen van groep 1 t/m 4 krijgen een 

cadeautje. De leerlingen van groep 5 t/m 8 

trekken lootjes en kopen een cadeautje 

(verpakt in een leuke surprise).  

 

Schoolzwemmen  

Groep 4 en 5 hebben zwemles in het Bosbad. 

De leerlingen worden met de bus gehaald en 

gebracht. Zie hoofdstuk 9 voor de zwemtijden. 

 

 

 

Schoolreis / Schoolexcursie 

Om het jaar organiseert de OC i.s.m. school 

een schoolreis. Het andere jaar gaan we met 

de hele school op excursie. Deze activiteit zal 

in sept/okt plaatsvinden. 

 

Schoolkamp 

De kinderen van groep 8 gaan ieder jaar een 

paar dagen op kamp. Informatie over de 

locatie, datum en kosten ontvangt u tegen die 

tijd. 

Spreekvaardigheid 

Om de spreekvaardigheid te bevorderen, laten 

wij de leerlingen vanaf groep 5 spreekbeurten 

en boekbesprekingen houden. In de groepen 7 

en 8 maken de leerlingen ook werkstukken 

m.b.v. een stappenplan. Zie website onder het 

kopje ‘Informatie – Huiswerk’ 

 

Trakteren door kinderen 

Als de leerlingen jarig zijn mogen ze trakteren 

en de klassen rond gaan. Dat gebeurt tussen 

10.00 uur en 10.15 uur. Wanneer u zelf de 

traktatie op school brengt, wilt u dit dan voor 

10.00 uur doen?  

Tip: we vragen graag aandacht voor een 

gezonde traktatie voor leerlingen en leraren. 

Inspiratie hiervoor vindt u op de website van de 

school (Informatie-Traktatietips). 

 

Uitdelen van kaarten 

We geven de leerlingen graag op maandag in 

de week van het Kerstfeest gelegenheid om 

voor de groep 1 kerstkaart mee te nemen. 

Deze zal door de leerkracht op een centrale 

plaats in het lokaal opgehangen worden.  

 

Veiligheid 

Leerlingen moeten zich veilig kunnen voelen 

op school.   

Jaarlijks nemen we een korte vragenlijst af bij 

de leerlingen vanaf groep 3, waaruit eventuele 

knelpunten naar voren komen. Deze 

knelpunten worden geïnventariseerd en 

aangepakt. 

 

 

 

Verjaardag leraren  

De verjaardagen van de meesters en juffen 

worden per groep met de eigen leerkracht(en) 

op enig moment in het jaar gevierd. 
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Hoofdstuk 4.  De Leerlingen 

 

 

4.1 De aanmelding van nieuwe 

leerlingen 

De leerlingen die voor het eerst op school 

komen proberen we zo op te vangen, dat zij 

zich snel thuis voelen. Voordat een leerling op 

school geplaatst wordt is er een gesprek met 

de directeur/teamleider. In dat gesprek wordt u 

geïnformeerd over de gang van zaken bij ons 

op school. 

Ouders dienen de grondslag en doelstelling 

van de school te respecteren. 

Als een leerling bijna 4 jaar is, mag hij/zij twee 

dagdelen op school komen om kennis te 

maken met de groep en de juf.  

Wanneer een leerling 4 jaar is geworden, mag 

het de volgende dag op school komen Er 

bestaat ieder jaar een mogelijkheid dat 

leerlingen vanaf een bepaald moment 

instromen in een bovenschoolse 

instroomgroep op één van de scholen van 

onze vereniging. 

 

Najaarsleerlingen 

Leerlingen die instromen in de maanden 

oktober, november en december mogen in 

principe na de zomervakantie door naar groep 

2. De achterliggende gedachte is dat er sprake 

moet zijn van een ononderbroken ontwikkeling. 

Voor de leerlingen van oktober, november en 

december zal het niet altijd zinvol zijn om bijna 

twee jaar in groep 1 te blijven. Ons 

uitgangspunt is dat we per leerling bekijken 

wat aansluit bij de ontwikkeling. Als een 

najaarsleerling doorstroomt naar groep 2 zal in 

dat jaar opnieuw bekeken worden of een 

leerling er aan toe is om daarna ook 

daadwerkelijk door te stromen naar groep 3. 

We vinden het heel belangrijk dat een leerling 

zowel op verstandelijk als op emotioneel 

gebied toe is aan een volgende stap in de 

ontwikkeling.  

Om bovengenoemde zaken goed in beeld te 

hebben, brengen we de gehele ontwikkeling 

ven een leerling in kaart. Hiervoor zetten we 

verschillende toets- en observatie 

instrumenten in. Hierover kunt u meer lezen in 

het zorgboekje achterin deze schoolgids. 

  

4.2 De ontwikkeling en vorderingen van 

de leerling 

De leraar biedt de leerlingen leerstof aan. De 

leerstof verwerken de leerlingen door middel 

van vervolgopdrachten. Na het inoefenen 

wordt de mate van beheersing van de leerstof 

getoetst. De toets wordt door de leraar 

beoordeeld met cijfers en/of letters. Naast 

kennis zijn ook de houding en vaardigheden 

van belang. De leerlingen worden m.b.v. 

observaties en toetsen in hun ontwikkeling 

gevolgd. Vanaf groep 6 worden repetities 

opgegeven. De verzameling van 

beoordelingen wordt verwerkt in 

observatielijsten en rapporten. Van iedere 

leerling wordt een dossier aangelegd. Zodra 

een leerling de school verlaat, wordt een 

onderwijskundig rapport opgesteld ten 

behoeve van de volgende school. Zie 

hoofdstuk 8.1 voor verdere informatie. 

 

4.3 Pesten op school en weerbaarheid 

Er is een duidelijk verschil tussen pesten en 

plagen. Het is niet erg wanneer een leerling af 

en toe geplaagd wordt. Het is een onderdeel 

van het volwassen worden en het is goed dat 

een leerling leert om weerbaar te worden. 

Weerbaarheid vinden we een belangrijk thema 

in de sociaal emotionele ontwikkeling van 

leerlingen. Voor de leerlingen van groep 6 en 8 

wordt dit jaar voor het eerst tijdens de 

groepsvormingsweken een extern bevoegd 

trainer ingezet voor weerbaarheidstraining en 

een ‘wij gevoel ‘ bevorderen in de groep. In 

groep 7 worden preventielessen Meidenvenijn 

ingezet (zie website voor nadere info). 

We zijn alert op signalen van pestgedrag. 

D.m.v. observatie en vragenlijsten die kinderen 

invullen signaleren we vroegtijdig. Voorkomen 

en bestrijden van pestgedrag doen we echter 

samen! Wanneer uw kind thuis aangeeft dat er 

sprake is van pesten, neem dan contact op 

met school. Het eerste aanspreekpunt is de 
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groepsleraar. Er is ook een aanspreekpunt 

pesten aangesteld. Op onze school is dat juf 

Anneke van Doornik. 

Zowel pestprotocol als het protocol voor 

cyberpesten kunt u vinden op de website. 

 

4.4 De rapportage  

De vorderingen van de leerlingen van groep 1 

t/m 8 kunnen een aantal keer per jaar met de 

leraar besproken worden. Dit gebeurt op 

geplande spreekavonden. De leerlingen van 

groep 2 t/m 8  krijgen twee  keer per jaar een 

rapport mee. De leerlingen van groep 1 krijgen 

één rapport aan het einde van het schooljaar. 

Meer daarover vindt u in hoofdstuk 6. 

 

4.5 De leerlingenzorg 

Leerlingen hebben een natuurlijke behoefte om 

zich te ontwikkelen. Iedere leerling is 

nieuwsgierig en in principe leergierig.  

Om de ontwikkelingen en leervorderingen van 

een leerling te volgen, gebruiken we het Cito 

leerlingvolgsysteem voor groep 3 t/m 8. We 

leggen de vorderingen vast van het technisch 

lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling en 

de taalontwikkeling. In de kleutergroepen 

maken we ook gebruik van ‘leerlijnen 

Parnassys’, waarbij observatie- en 

registratiegegevens worden gekoppeld aan het 

onderwijsaanbod.  

Daarnaast volgen we de sociaal-emotionele 

ontwikkeling m.b.v. ZIEN, de vragenlijsten 

sociale veiligheid en sociogram. 

Al deze gegevens bieden informatie over het 

verloop van de ontwikkeling  en hoe we daarop 

afstemmen 

U wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld. 

We hechten veel waarde aan preventieve zorg. 

We houden rekening met verschillen tussen 

leerlingen.  

 

Leerlingen met een speciale 

onderwijsbehoefte 

Dit zijn leerlingen: 

- waarvan met behulp van het 

leerlingvolgsysteem een structurele 

zorgbehoefte in de ontwikkeling is 

geconstateerd; 

- die extra begeleiding nodig hebben bij het 

werken aan de belemmeringen in de 

ontwikkeling; 

- die een enkelvoudige of meervoudige 

zorgbehoefte hebben op cognitief en/of 

sociaal-emotioneel en/of motorisch gebied.  

Aan de hand van de toets- en 

observatiegegevens brengen we deze 

leerlingen in kaart. We stemmen het onderwijs 

en de begeleiding af op de individuele leerling 

waarbij we, indien nodig, externe expertise 

inzetten. 

 

Horizontaal rooster 

Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 

rooster gewerkt. Dit biedt mogelijkheden om 

leerlingen voor één of meerdere leergebieden 

de lessen te laten volgen in een andere groep. 

Dit kan een groep hoger of lager zijn. 

 

Uitdagend onderwijs 

We vinden het belangrijk om tegemoet te 

komen aan de leer- en onderwijsbehoeften van 

kinderen die een voorsprong hebben in hun 

ontwikkeling. We spreken dan over meer- en 

hoogbegaafde leerlingen. 

Voor leerlingen die structureel extra uitdaging 

nodig hebben voor taal en rekenen wordt het 

Plusprogramma ingezet. Dit betekent dat 

leerstof compacter gemaakt wordt en 

verrijkende leerstof wordt ingezet. Verder 

wordt er in de groep gewerkt aan uitdagende 

opdrachten op taalkundig, natuurkundig, 

technisch en wereld oriënterend gebied  

Doelen van het pluswerk zijn leren denken, 

leren leren en doorzetten. De coördinatie van 

het plusprogramma wordt gedaan door juf Lisa 

v.d. Bor. 

Voor leerlingen die hoogbegaafd zijn, bestaat 

de mogelijkheid om deel te nemen aan de 

bovenschoolse plusklas ‘de Verrekijker’. Deze 

plusklas bevindt zich op onze school. De 

plusdoelen zijn gericht op het aanleren van 

vaardigheden zoals: je zelf motiveren, omgaan 

met je overtuigingen, zelfstandig werken en 

samenwerken, omgaan met frustratie en 

oplossingsgericht denken en werken. Er is een 

plusklas voor gr. 5/6 en één voor gr.7/8. 

Toelating vindt plaats na toetsing van 

verschillende criteria. Een 
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intelligentieonderzoek is onderdeel van de 

toelatingsprocedure. De beslissing tot 

deelname aan de plusklas wordt genomen 

door een bovenschoolse commissie. 

De plusklas staat o.l.v. juf Ineke Laven.  

De frequentie is 1 ochtend per week voor 

gr.5/6 en 1 dag voor gr.7/8. Tijdens de gehele 

basisschoolperiode, d.w.z. vanaf de start in 

groep 1 zijn we gericht op vroegtijdige 

signalering. In de groepen 1 en 2 maken we 

gebruik van signaleringslijsten als er een 

vermoeden bestaat van een 

ontwikkelingsvoorsprong. Het aanbod dat 

vervolgens nodig is, bekijken we individueel. 

Het creëren van de juiste leeromgeving is 

namelijk maatwerk per kind. 

 

Intern Begeleider (IB’er) 

Om de leerlingenzorg op onze school te 

coördineren zijn twee coördinatoren voor de 

leerlingenzorg aangesteld. Zij zijn 

verantwoordelijk voor de zorgstructuur. De 

IB’er begeleidt de groepsleraar m.b.t. een goed 

onderwijsaanbod voor elke leerling. De IB’er 

en de leraar bespreken samen hoe het 

onderwijs ingericht wordt als het gaat om 

lesgeven (didactisch aspect), omgaan met 

leerlingen (pedagogisch aspect) en 

klassenorganisatie. Zij bespreekt ook met de 

leraren welke leerlingen extra begeleiding 

nodig hebben en hoe dat er uit ziet.. De IB’er 

onderhoudt de externe contacten als het gaat 

om leerlingenzorg en beschikt over een breed 

netwerk van externe deskundigen.  Hierbij kunt 

u bijv. denken aan vertegenwoordigers van het 

speciaal onderwijs, de SBD, BuurtzorgJong, 

GGD en de participatie in diverse 

overlegstructuren op lokaal en regionaal 

niveau.  

Juf Anneke van Doornik voert deze taken uit 

voor de groepen 1 t/m 5 en juf Anneke Evers 

voor de groepen 6 t/m 8. 

  

Extra hulp 

Wanneer een leerling extra begeleiding nodig 

heeft, wordt dit vermeld op het groepsplan. Dat 

kan gaan om meer instructie en oefening, 

maar ook om versnellen in de leerstof waarbij 

verrijking geboden wordt. In het groepsplan  

worden leerlingen die een zelfde aanpak nodig 

hebben geclusterd. Dit betekent dat de totale 

groepsaanpak in één overzicht staat 

genoteerd. In een enkel geval wordt er gewerkt 

met een individueel hulpplan. De extra hulp 

wordt vooral in de groep geboden. Daarnaast 

is er de mogelijkheid om RT buiten de groep te 

krijgen. 

Het schooljaar is ingedeeld in 2 hulpblokken/ 

periodes. Na afloop van een hulpblok vindt de 

evaluatie plaats van het geboden onderwijs op 

groeps- en leerling niveau. We gebruiken 

hiervoor de CITO toetsen, methodetoetsen en 

de observatie van de groepsleraar.Vervolgens 

is er terugkoppeling naar de ouders. Intern 

vindt de groepsbespreking plaats tussen de 

leraar en de IB’er . Indien nodig wordt advies 

gevraagd aan de onderwijsadviseur van de 

SBD. Het systeem van hulpblokken garandeert 

dat de extra begeleiding planmatig uitgevoerd 

wordt. 

Regelmatig vindt er overleg plaats tussen 

leraar, RT’er en de IB’er. De IB’er bewaakt de 

voortgang van het proces. 

 

Buurtzorg Jong  

Buurtzorg Jong richt zich op het ondersteunen 

van gezinnen die hulp nodig hebben  bij het  

opvoeden van de kinderen. U kunt bij hen 

terecht met al uw vragen over de opvoeding, 

de ontwikkeling van uw kinderen en bij 

moeilijkheden op school. Maar ook voor hulp 

bij praktische zaken, zoals het op orde 

brengen van uw administratie, het contact met 

instanties of het structureren van de dagelijkse 

gang van zaken in het gezin. 

Zij zetten zich in om gezinnen die hulp nodig 

hebben zo zorgvuldig mogelijk te begeleiden. 

En zij proberen zo spoedig mogelijk hulp te 

bieden, zodat er geen wachtlijst ontstaat. Ieder 

gezin krijgt een eigen vaste begeleider die 

samen met u zoekt naar een aanpak van de 

problematiek. Zij komen daarvoor bij u thuis 

maar het is ook mogelijk om eerst op school 

met elkaar kennis te maken.  

Als school hebben we een vast 

contactpersoon. Een leerling kan in overleg 

besproken worden. U wordt uitgenodigd om 

aanwezig te zijn tijdens dit overleg als uw kind 

besproken wordt. 



Schoolgids 2019 - 2020 Basisschool met de Bijbel Bij de Bron Pagina | 19 

 

Contact 

Alle ouders/opvoeders en jeugdigen tussen de 

0 en 23 jaar in Putten kunnen een beroep 

doen op het team van Buurtzorg Jong. Zij 

kunnen de teamleden van Buurtzorg 

benaderen via de interne begeleider op school 

of rechtstreeks op ons mobiele 

telefoonnummer: 

06 51235736. E-mailen kan ook naar 

bzjongputten@buurtzorgnederland.com.    

 

Overige instanties 

Het is mogelijk dat op uw of ons verzoek de 

logopedist, de schoolarts en eventueel 

buurtzorg Jong ingeschakeld wordt. 

 

Jeugdgezondheidszorg in het 

basisonderwijs. 

 

Wat doet de jeugdgezondheid?  

- Logopedie: Onze logopedisten verzorgen 

voor de GGD de logopedie op vrijwel alle 

basisscholen in Noord- en Oost-Gelderland. 

 - Gezondheidsonderzoek groep 2: De 

jeugdverpleegkundige ziet alle kinderen uit 

groep 2 voor een gezondheidsonderzoek. 

 - Meten en wegen groep 6: De assistente 

jeugdgezondheid meet en weegt alle kinderen 

in groep 6 tijdens de gymles. 

 - Les Gezonde Leefstijl: De assistenten 

jeugdgezondheid geven in groep 7 een 

interactieve les over gezonde leefstijl. 

 - Vaccinaties: Kinderen van 9 jaar krijgen een 

uitnodiging voor de DTP en de BMR-prik. 

Meisjes van 12 jaar voor de HPV-vaccinatie.  

- Inloopspreekuur: Naast de reguliere 

contactmomenten, is het mogelijk om zonder 

afspraak bij de jeugdverpleegkundige binnen 

te lopen. 

- Zorgoverleg 

De JGZ kan deelnemen aan het zorgteam op 

school.  

-Gezonde School 

De Gezonde School-adviseur kan de school 

helpen om actief en effectief met gezondheid 

aan de slag te gaan. Op een manier die past 

bij de school. De website 

www.gezondeschoolnog.nl geeft een overzicht 

van activiteiten en interventies in de regio. Zes 

keer per jaar komt er een nieuwsbrief uit. 

 

Verwijsindex 

De Verwijsindex is een digitaal, landelijk 

systeem waarin risicomeldingen over kinderen 

en jongeren van 0 tot 23 jaar wordt vastgelegd. 

Het gaat om kinderen en jongeren die in hun 

persoonlijke ontwikkeling bedreigd worden en 

daardoor buiten de maatschappij dreigen te 

komen. De risicosignalen kunnen door 

bijvoorbeeld het onderwijs, hulpverleners in de 

jeugdgezondheidszorg, de jeugdzorg of bij 

justitie worden gemeld aan deze centrale 

verwijsindex. Wanneer eerdere meldingen over 

een bepaald kind of bepaalde jongere zijn 

gedaan, worden de betrokken instanties actief 

geïnformeerd over elkaars melding, waardoor 

een sluitende jeugdketen ontstaat. Hierdoor 

kan betere zorg worden geboden.  

U wordt als ouders altijd op de hoogte 

gebracht wanneer sprake is van een melding 

in de Verwijsindex. 

De gegevens in de Verwijsindex zijn niet vrij 

toegankelijk. Alleen de school of instelling die 

de gegevens van de leerling heeft ingevoerd in 

het systeem kan de gegevens van die leerling 

inzien. Als een leerling, die in het systeem is 

ingevoerd, verhuist naar een andere school, 

vraagt de nieuwe school de ouders 

toestemming om de gegevens van de leerling 

te mogen inzien. Kijkt u voor meer informatie 

op www.verwijsindex.nl 

Alle gemeenten in Nederland zijn wettelijk 

verplicht de verwijsindex in hun gemeente in te 

voeren. Zij zien tevens toe op de bescherming 

van de privacy van de jeugdige zoals wettelijk 

bepaald en bewaakt wordt door het College 

Bescherming Persoonsgegevens. 

mailto:bzjongputten@buurtzorgnederland.com
http://www.verwijsindex.nl/
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Hoofdstuk 5.  Het team 

 

 

Schoolleiding 

De eindverantwoordelijkheid voor de algemene 

gang van zaken en het onderwijs op school ligt 

bij de directeur, dhr. H.A. (Erik) van 

Veldhuizen.  

I.v.m. een combinatie van leidinggevende 

taken op Bij de Bron en de Van Damschool is 

hij aanwezig dinsdag en donderdag. 

De teamleider, mevr. C.B. (Cora) Lindeboom,  

is groepsleraar met leidinggevende taken. Zij is 

het aanspreekpunt bij afwezigheid van de 

directeur. Verder zijn afspraken gemaakt over 

de verdeling van managementtaken tussen 

directeur en teamleider. De directeur blijft 

integraal verantwoordelijk als schoolleider en 

onderwijskundig leider van de beide scholen. 

De teamleider voert ook administratieve taken 

uit en is aanwezig op maandagmorgen, 

maandagmiddag en vrijdagmorgen. 

 

Coördinator Informatie- en 

communicatietechnologie (ICT’er)  

De ICT’er ziet toe op het gebruik van de 

computers in het onderwijs. Hij schaft in 

overleg met de directie apparatuur aan, draagt 

zorg voor de installatie van software en hij 

stimuleert de andere leraren om gebruik te 

maken van de mogelijkheden, die er zijn op dit 

gebied. Verder is hij een vraagbaak en 

probeert eventuele problemen op te lossen.  

Onze ICT ‘er is meester René van den Brink. 

 

Coördinator Cultuureducatie  (ICC’er)  

De ICC’er zorgt ervoor dat cultuureducatie op 

de kaart van de school komt te staan. Hij/zij 

initieert, inspireert en coördineert het 

cultuurbeleid van de school. Juf Wilma is op bij 

de Bron ICC’er. 

 

Intern Begeleider  (IB’er)  

Om de leerlingenzorg op onze school te 

coördineren zijn twee coördinatoren voor de 

leerlingenzorg aangesteld. Juf Anneke van 

Doornik en juf  Anneke Evers zijn beide Intern 

Begeleiders op Bij de Bron.  

 

Interne coach (ICO)  

Binnen onze vereniging wordt gewerkt met 

interne coaches, die de studenten van de Pabo 

begeleiden in hun stage. De ICO is het 

centrale aanspreekpunt van studenten en voert 

overleg met studenten en mentoren ten 

aanzien van praktijkvragen, leerdoelen, 

competenties en opdrachten. De ICO is 

medeverantwoordelijk voor de beoordeling van 

de studenten en is aanspreekpunt voor 

mentoren. De ICO voert klassenbezoeken uit 

en onderhoudt de contacten met de opleiding. 

Juf Anneke Evers en juf Cora Lindeboom zijn 

beide ICO’er binnen de vereniging. 

 

Remedial Teacher  (RT’er)  

De RT-er komt in beeld als er extra hulp 

gegeven wordt buiten de groep. Dit kan 

individueel zijn of in een klein groepje. Er wordt 

planmatig gewerkt aan het bereiken van vooraf 

vastgestelde leerdoelen. De RT wordt gegeven 

door juf Winny Almekinders. 

 

Klassenouder  

Iedere leraar kan de hulp van een 

klassenouder inschakelen. De klassenouder 

wordt door de leraar benaderd. Tijdens de 

informatieavond aan het begin van het 

schooljaar wordt door de leraar de naam van 

de klassenouder van dat schooljaar 

doorgegeven aan alle ouders. De 

ondersteuning kan bestaan uit: het regelen van 

vervoer bij excursies, ouders vragen voor hulp 

bij diverse klassenactiviteiten, enz. 

De klassenouder ontvangt  hiervoor een 

protocol. 

 

Stagiaires  

Jaarlijks zijn er meerdere stagiaires die vanuit 

de opleiding praktijkervaring opdoen. Zij 

komen met name van de Gereformeerde 

Hogeschool te Zwolle en de Christelijke 

Hogeschool te Ede (PABO). Ter ondersteuning 

van de leraar worden m.n. in de onderbouw 

ook stagiaires ingezet van opleidingen voor 
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onderwijsassistenten (Landstede, Hoornbeeck, 

Accent en Deltion). 

Leraren in Opleiding  

De lio-stage (leraar-in-opleiding) is een 

langdurige stage voor een afstuderende 

student van de Pabo. 

In deze periode functioneert de student als 

zelfstandige leraar van een klas. Daarmee 

vormt de afstudeerstage de afsluiting van de 

beroepsvoorbereiding.  

De student krijgt daarbij begeleiding van de 

leraar en docenten van de Pabo of de ICO.  

De student is in grote mate verantwoordelijk 

voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie 

van het onderwijs aan een vaste groep 

leerlingen.  

Daarnaast neemt de student deel in de 

organisatie van de school, zoals 

teamvergaderingen en ouderavonden. 

Lio-ers moeten solliciteren naar een 

beschikbare opleidingsplek. Het 

sollicitatiegesprek wordt gevoerd in 

aanwezigheid van directie, bovenschools 

management en een teamafgevaardigde. 

Leraren in Opleiding krijgen binnen onze 

vereniging een vaste vergoeding uitbetaald en 

maken geen onderdeel uit van het 

formatieplan. 

CHE en CNS 

Er is  een unieke samenwerking met de CHE 

(Christelijke Hogeschool Ede) en CNS Putten. 

In deze samenwerking kunnen leraren hun 

kennis en vaardigheden verdiepen. De 

studenten van CHE kunnen tijdens hun stages 

aan de hand van opdrachten werken aan de 

ontwikkeling van het onderwijs en van zichzelf. 
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Hoofdstuk 6.  De ouders 

 

 

Contacten met ouders 

We vinden de contacten met ouders belangrijk. 

Uw kinderen bezoeken immers onze school. U 

kunt in dit hoofdstuk lezen dat er 

mogelijkheden genoeg zijn om het contact te 

onderhouden: spreekavonden, inloopavonden, 

rapporten, huisbezoeken en natuurlijk 

tussentijdse contacten. Om de samenwerking 

tussen school en ouders goed te regelen is er 

regelmatig overleg met de 

medezeggenschapsraad. Tevens is er een 

oudercommissie die d.m.v. het organiseren 

van activiteiten een onmisbare schakel is 

tussen ouders en school. 

M.i.v. het afgelopen schooljaar is Social 

Schools ingezet als communicatiemiddel. Dit is 

een vervanging van de facebookpagina, 

nieuwsbrieven, jaarlijst ouders en onderdelen 

van de oude website. 

 

Contact met de leraar 

U bent altijd welkom op school. Wanneer u 

zaken wat uitgebreider wilt bespreken met de 

leraar, is het goed om hiervoor een aparte 

afspraak te maken na schooltijd.  

De leraar maakt graag na schooltijd tijd voor u 

vrij. Op deze manier is er voldoende 

gelegenheid voor een goed gesprek 

 

Inloopmomenten 

Er worden 4x per jaar open inloopmomenten 

gepland in de klas van 8.30 – 8.50 uur. De 

leerlingen laten dan graag het werk in de klas 

zien. We zullen dit op verschillende dagen 

doen zodat zoveel mogelijk ouders in de 

gelegenheid worden gesteld om te komen. 

 

Informatieavond 

Aan het begin van het schooljaar wordt een 

informatieavond gehouden 

 

Spreekavonden 

In het najaar en na de uitreiking van het eerste 

en tweede rapport hebben wij een 

spreekavond voor de verschillende groepen. U 

krijgt de gelegenheid om de ontwikkeling van 

uw kind(eren) met de leraar te bespreken.  

 

Gebedsgroep 

Elke maand komt de gebedsgroep bijeen in de 

school. De gebedsgroep bestaat uit moeders 

die bidden voor de leerlingen, de leraren, de 

gezinnen en de school. Alle leerlingen, leraren 

en ouders kunnen gebedspunten aanreiken, 

die strikt vertrouwelijk worden behandeld. Hebt 

u vragen of vindt u het fijn om ook mee te 

bidden, neemt u dan even contact op met de 

onderstaande personen of mail naar: 

angenent@cura.nl 

Gebedspunten kunnen (eventueel anoniem) in 

een envelop in de witte brievenbus in de hal 

van de school worden ingeleverd. Maar u kunt 

ook altijd één van de leden van de 

gebedsgroep aanspreken. 

 

Nieuwsbrief 

Wekelijks ontvangt u via social schools een 

nieuwsoverzicht van de afgelopen week en de 

agenda voor de komende week. Regelmatig 

wordt er ook een nieuwsflits verzonden over 

een specifiek onderwerp 

 

Openbare lessen 

Om het jaar zijn ouders van harte welkom bij 

de openbare lessen. Het andere jaar geldt dit 

voor de opa’s/ oma’s. 

 

Kennismakingsbezoek 

In groep 1 krijgt iedere leerling uit een nieuw 

gezin een kennismakingsbezoek van de leraar. 

In de overige leerjaren vinden in principe geen 

huisbezoeken plaats. Als u contact met de 

leraar wilt, kan dit via de spreekavonden of op 

uw verzoek. 

 

 

Ouderparticipatie 

Op onze school werken diverse ouders mee bij 

verschillende activiteiten, namelijk: 

- crealessen; 

- schoonmaak; 
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- excursies; 

- sportactiviteiten; 

- spelletjes – en buitendagen; 

- toernooien. 

 

Schoolgids 

Aan het begin van ieder schooljaar wordt de 

schoolgids digitaal op de website geplaatst. 

 

Schoolfonds 

Elk jaar vragen wij van de ouders een 

vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds, 

waarmee wij allerlei uitgaven vergoeden die 

niet door het Rijk worden gesubsidieerd. Het 

gaat om uitgaven voor onder andere het 

sinterklaasfeest, de kerstviering, bijdrage 

schoolkamp, koningsspelen en het afscheid 

van groep 8. De verantwoording van deze 

uitgaven wordt middels het jaarverslag 

gedaan. 

Het bedrag is door het bestuur bepaald op  

€12,50 per leerling. Deze bijdrage wordt aan 

het begin van het schooljaar van u gevraagd. 

U kunt uw bijdrage overmaken op              

NL57 RABO 0930439422 t.n.v.  

oudercommissie Bij de Bron. 

Natuurlijk bent u vrij om meer te geven! 

 

Medezeggenschap 

In het kader van de Wet medezeggenschap op 

scholen (WMS) kunnen ouders en 

(onderwijzend en niet-onderwijzend) personeel 

via de medezeggenschapsraad invloed 

uitoefenen. We vinden het belangrijk dat alle 

betrokkenen zoveel mogelijk meepraten over 

beslissingen. Belangrijke beslissingen moeten 

dan ook met instemming of advies van de 

medezeggenschapsraad worden genomen.  

De doelstelling van de MR is het behartigen 

van de belangen van de leerlingen, leraren en 

ouders. De MR bestaat uit leden afkomstig uit 

het personeel en de ouders. De ouderleden 

van de MR worden gekozen door de ouders 

van de leerlingen die op school zitten. De 

leraren kiezen uit hun midden de 

vertegenwoordigers. In het reglement staat 

wanneer advies- en instemmingsrecht over 

school specifieke zaken aan de MR gevraagd 

moet worden. De leden van de MR 

respecteren de grondslag en doelstellingen 

van de schoolvereniging en handelen 

dienovereenkomstig. In het taakbeleid binnen 

het schoolbeleid wordt rekening gehouden met 

het aantal taakuren van de MR. Jaarlijks krijgt 

het schoolbestuur van het Rijk geld om de 

medezeggenschap in de school te bekostigen. 

 

Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad GMR 

Vanuit de medezeggenschapsraden van alle 

bij de schoolvereniging aangesloten scholen is 

er een afvaardiging naar de GMR. De GMR is 

per 1 januari 2009 geformaliseerd. Iedere 

school vaardigt één MR personeelslid en ouder 

af. Met name over  bovenschoolse zaken op 

verenigingsniveau heeft de GMR 

medezeggenschap. Als u vragen heeft over 

MR en/of GMR of  inzage wilt in de 

reglementen, dan kunt u daarvoor bij de leden 

terecht. 

 

Oudercommissie (OC)  

De OC helpt bij het opzetten en uitwerken van 

activiteiten zoals schoolreisjes, schoolfeest, 

koningsdag, avondvierdaagse, kerstviering en 

het afscheid van groep 8. 

 

Klankbordgroep 

Een klankbordgroep biedt onze school de 

mogelijkheid om op een laagdrempelige 

manier rechtstreeks in gesprek te komen met 

een steeds wisselende groep ouders. De 

klankbordgesprekken zijn kort gezegd open 

gesprekken tussen de schoolleiding 

(directeur), teamleden (IB’er of 

groepsleraar) en een groep ouders, over het 

onderwijs op de school.  

 

Overplaatsing van een leerling 

Er kunnen omstandigheden voorkomen die 

leiden tot overplaatsing zonder dat er sprake is 

van verhuizing. Dit gebeurt na goed overleg in 

principe aan het einde van een schooljaar. 

Voor tussentijdse overplaatsing hanteert het 

bestuur een protocol. Dit protocol ligt op school 

ter inzage. 

 

Privacy en persoonsgegevens 

 

Als ouder of verzorger moet u ervan uit kunnen 
gaan dat de school van uw kind verantwoord 
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omspringt met zijn of haar privégegevens en 
dat de privacy van uw zoon of dochter bij de 

school in goede handen is. Ook wij vinden die 
privacy van grote waarde en we doen er dan 
ook zoveel mogelijk aan om die te 
beschermen. 
 
Als school van CNS Putten hebben ook wij 
sinds 25 mei 2018 te maken met de nieuwe 
Europese wetgeving rond privacy, te weten de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Scholen moeten privacy niet alleen 
goed regelen, zij moeten zich ook nog eens 
kunnen verantwoorden voor alles wat zij doen 
met persoonsgegevens. 
 
In de huidige digitale samenleving maakt ook 
Bij de Bron steeds meer gebruik van digitale 
leermiddelen. Dat doen we om uw kind zo 
goed mogelijk op zijn of haar toekomst voor te 
bereiden. Bovendien groeien hiermee de 
mogelijkheden om hem of haar op maat les te 
geven.   
 
Voor een goede onderwijskundige begeleiding 
van  leerlingen is het noodzakelijk gegevens 
van uw kind digitaal te verwerken via de 
computer. Hierbij zijn uitgeverijen betrokken 
en ook Basispoort, een soort digitale 
toegangspoort tot al het lesmateriaal dat wij 
op school gebruiken. Scholen hebben 
volledige zeggenschap over die 
persoonsgegevens en dat moet ook zo blijven. 
Het gaat dan om het 
leerlingenadministratiesysteem, maar ook om 
educatieve software. Om oefeningen te 
kunnen maken op de computer en ook om de 
leraar  inzicht te geven in hoe leerlingen hun 
opdrachten maken en wat hun vorderingen 
zijn, wordt van ieder kind digitaal informatie 
verwerkt. Bij educatieve software gaat het om 
voor- en achternaam, tussenvoegsel, 
geboortedatum, geslacht en de klas van het 
kind. Maar ook om enkele gegevens over onze 
school zelf.  
De school zal er voor zorgen, dat dit op de 
meest veilige en zorgvuldige manier gebeurt 
en zal niet meer gegevens gebruiken, dan 
werkelijk noodzakelijk zijn. De school heeft 
ook met elke uitgever een 
verwerkersovereenkomst gesloten om de 
veiligheid te waarborgen. 

 

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens 
geldt ook wanneer we het hebben over  het 
plaatsen van foto’s of video’s op internet, 
gemaakt in schoolverband. De school plaatst 
met regelmaat foto’s van leerlingen op de 
website, in de schoolgids, nieuwsbrief, sociale 
media, zoals Facebook en Twitter. 
De school zal er altijd voor zorgen, dat dit 
“gepaste” foto’s zijn. D.w.z. altijd groepen 
kinderen en nooit in bepaalde ongewenste 
situaties. 
Over het gebruik van beeldmateriaal krijgt 
elke ouder bij de start van elk schooljaar een 
formulier. 
 
Mocht u als ouder bezwaar maken tegen een 
bepaalde vorm van gebruik van 
persoonsgegevens dan kunt u dat ten alle tijde 
kenbaar maken bij de directeur van de school 
 

Surfen op het internet 

Uiteraard komt het voor dat leerlingen gebruik 

maken van internet ter verrijking van het 

onderwijs: bijv. om informatie te zoeken voor 

het maken van een werkstuk. De software die 

in ontwikkeling is, verwijst meer en meer naar 

internetsites voor aanvullend, actueel of 

alternatief materiaal. Internetactiviteiten 

worden hiermee steeds meer onderdeel van 

methodes en leergangen. 

Het internet wordt gefilterd aangeboden binnen 

CNS Putten. 

Er wordt een internetprotocol voor leerlingen 

gehanteerd. 

 

Sociale media 

Op school merken we soms dat leerlingen via 

sociale media op een ongewenste manier met 

of over elkaar 

communiceren. De effecten hiervan hebben 

uitwerking op het groepsklimaat. Als school 

hebben we beperkte invloed op deze 

onderlinge contacten. We bespreken met  de 

betrokken leerlingen als er problemen zijn en is 

het zo nodig onderwerp van gesprek in de 

groep. Als ouders/verzorgers wordt u 

geïnformeerd als dit aan de orde is. 

Twijfelt u over de inhouden van de gesprekken 

die uw zoon of dochter voert via de sociale 

media, of merkt u dat uw kind wordt 
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lastiggevallen: u kunt de chat-logs (de 

verslagen van de gevoerde gesprekken) op de 

computer bekijken. Informatie hierover is bijv. 

te vinden op mijnkindonline.nl . 

Als u bijv. Facebook zelf niet kent, kunt u de 

leerlingen laten vertellen hoe het werkt. Zij 

zullen het leuk vinden om dat te kunnen doen. 

U kunt praten over het taalgebruik, over netjes 

gedrag online, maar ook over de verschillen in 

het rechtstreeks met elkaar praten of via tekst 

d.m.v. email, facebook en sms. 

 

Schorsing/verwijdering 

Natuurlijk hopen wij met elkaar dat het niet 

gebeurt, maar er kunnen zich op school 

problemen voordoen met een leerling die ertoe 

zouden kunnen leiden dat het bevoegd gezag 

op grond van artikel 40 van de Wet op het 

Primair onderwijs uiteindelijk besluit tot de 

schorsing/verwijdering van de desbetreffende 

leerling. Hierbij wordt door het onderwijzend 

personeel, de directeur en het bevoegd gezag 

een procedure gevolgd. In deze procedure zijn 

de voorschriften van artikel 63, tweede en 

derde lid, van de Wet op het Primair onderwijs 

verwerkt. Bij de genoemde problemen kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan zodanig 

wangedrag van een leerling dat daardoor de 

rust of de veiligheid op de school ernstig wordt 

verstoord of het systematisch overtreden door 

de leerling en/of diens ouders van in de school 

geldende en aan de ouders en de leerlingen 

kenbaar gemaakte gedragsregels. De 

procedure met daarin het stappenplan is voor 

iedereen ter inzage op de school. 

 

Klachtenprocedure 

Het is mogelijk dat u het ergens niet mee eens 

bent. Bespreekt u dat eerst met de leraar of de 

directeur. Als dat niets oplost kunt u een klacht 

indienen. Dat moet u schriftelijk doen. De 

klacht moet u opsturen naar 

Klachtencommissie CNS Putten of de 

contactpersoon. U krijgt dan precies te horen 

wat er met uw klacht gebeurt.  

Het doel van de klachtenregeling is om door 

middel van signalering en overleg de ouders 

een instrument te bieden om bij vermeende 

overtreding van de wet daadwerkelijk te 

kunnen handelen. Bij ‘de Wet’ valt te denken 

aan de antidiscriminatiewet of de wet seksuele 

intimidatie. In principe kunnen ouders, 

verzorgers, voogden en leerlingen van dertien 

jaar en ouder van het klachtrecht gebruik 

maken. Jongere leerlingen hebben dat recht 

via hun ouders. Enkele belangrijke personen 

worden hieronder kort beschreven. 

 

Contactpersoon 

Elke school heeft minimaal één 

contactpersoon, mogelijk twee. De taak van 

een contactpersoon bestaat uit het aanhoren 

en doorgeven van de klacht.  

De contactpersoon heeft de taak om u te 

verwijzen naar de vertrouwenspersoon.  

De contactpersoon heeft een meldingsplicht 

naar directie, bevoegd gezag óf 

vertrouwenspersoon.  

De contactpersoon bij ons op school is mevr. 

Anneke van Doornik-van Donselaar. 

 

Aanspreekpunt pesten  

Op de website kunt u het  protocol ‘sociale 

veiligheid’ vinden, dat bestaat uit een 

antipestprotocol en een protocol ‘cyberpesten’( 

zie kopje Informatie / procedures-protocollen) 

Wanneer er zorgen zijn in het kader van 

pestgedrag bespreekt u dit eerst met de 

groepsleraar van uw kind. We vinden het van 

belang om zorgen/signalen in beeld te hebben, 

zodat we ook actie kunnen ondernemen. Het 

doel is een veilige school voor iedereen. Op 

onze school is juf Anneke van Doornik 

aangesteld als geschoold aanspreekpunt 

pesten.Voor vragen en informatie over pesten 

kunt u bij haar terecht. 

 

Vertrouwenspersoon 

De vertrouwenspersoon functioneert als 

aanspreekpunt bij eventuele klachten. 

Hij/zij heeft de volgende taken: 

 

1. Hij/zij gaat na of er door bemiddeling een 

oplossing geboden kan worden. 

2. Hij/zij gaat na of de gebeurtenis 

aanleiding geeft tot het indienen van een 

klacht. 

3. Hij/zij gaat na of er aangifte gedaan moet 

worden bij de politie of justitie. 
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4. Hij/zij begeleidt desgewenst de klager bij 

het verloop van de procedure. 

5. Hij/zij verwijst naar andere instanties, 

gespecialiseerd in opvang en nazorg. 

6. Als er sprake is van aanwijzingen die 

hem/haar bereiken en geen concrete 

klacht, mag hij/zij de klachtencommissie 

of het bevoegd gezag hiervan op de 

hoogte brengen. 

7. Hij/zij kan ongevraagd adviezen geven 

over de besluiten die het bevoegd gezag 

zal gaan nemen. 

 

Door het bevoegd gezag zijn twee externe 

(dus noch bestuurs- noch schoolgebonden) 

vertrouwenspersonen benoemd, te weten: 

 

Mw. M. Eveleens  Dhr. W. Liefting 

Kelderskamp 15  H.v.Boeijenstraat 3 
3882 WL Putten  3881 TM Putten 
Tel. 0341 - 352952  Tel. 0341 - 357960 
 

 

Klachtencommissie 

Onze scholen zijn aangesloten bij de 

klachtencommissie die door de vereniging voor 

gereformeerd schoolonderwijs te Ridderkerk is 

ingesteld. De bezetting van deze commissie is 

als volgt:  

 

Mr. P.J. de Boef te Woudenberg, juridisch 

J.W.D. Nijkamp te Rijssen, onderwijskundig 

Drs. J.H.Baan te Rijssen, sociaal- medisch  

 

Ambtelijk secretaris:  

Mw. Mr. G.J. Boersma-Freeke 

Binnendamseweg 7 

3381 GA Giessenburg  

Tel. 0184-611520  

 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs  

U kunt bij dit meldpunt terecht met 

klachtmeldingen over seksueel misbruik, 

seksuele intimidatie, fysiek geweld en 

psychisch geweld (zoals grove pesterijen).  

Wordt u binnen of in relatie met school 

geconfronteerd met dergelijke signalen, dan 

kunt u contact opnemen met één van de 

vertrouwensinspecteurs (tel. 0900 - 1113111 

tijdens kantooruren). Deze zal dan met u 

bekijken op welke manier u op zorgvuldige 

wijze met de signalen kunt omgaan. Natuurlijk 

kunt u bij mishandeling ook een klacht 

indienen bij de klachtencommissie waar onze 

school bij hoort. 

      

Absentiemeldingen 

Wilt u ons zo spoedig mogelijk (voor 8.15 uur) 

laten weten wanneer uw kind niet op school 

kan komen vanwege ziekte, bezoek aan 

huisarts, tandarts ,ziekenhuis e.d. Dit kan 

d.m.v. een melding via social schools .Wij 

vragen u dit niet mondeling via broertjes/ 

zusjes te laten doen. 

 

Leerplicht 

Uw kind is leerplichtig vanaf het vijfde 

levensjaar. Op speciaal verzoek kan de 

directeur toestaan dat een kind een paar uur 

per week thuis blijft. Zodra uw kind 6 jaar is 

houdt deze regeling op. Wij mogen verder 

geen toestemming geven voor extra vrije uren. 

U zult dan contact op moeten nemen met de 

leerplichtambtenaar van de gemeente.  

 

Verlofprocedure 

Voor iedere vorm van vrij vragen moet u een 

formulier vragen bij de directie of downloaden 

van de website en deze ingevuld weer 

inleveren.  

Dit formulier wordt (zes weken van tevoren) ter 

beoordeling opgestuurd naar de leerplicht-

ambtenaar, als u meer dan 10 schooldagen vrij 

wilt vragen.  

Het vrij vragen van minder dan 10 

schooldagen wordt beoordeeld door de directie 

van de school n.a.v. de standaard regelgeving 

en afspraken binnen de gemeente Putten.  

Voor het aanvragen van extra vakantiedagen 

zult u een werkgeversverklaring moeten 

overleggen.  

Alle vormen van ongeoorloofd verzuim moeten 

worden doorgegeven aan de 

leerplichtambtenaar van de gemeente. 

U kunt een folder met bovenstaande 

regelgeving aanvragen bij de directie van de 

school. 
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Onderwijsnummer 

Iedere leerling die in Nederland door de 

overheid betaald onderwijs volgt krijgt een 

uniek nummer, het onderwijsnummer. Dit 

onderwijsnummer is hetzelfde nummer als het 

Burgerservicenummer (BSN). De 

Belastingdienst verstrekt het BSN aan alle 

leerlingen.  

U of uw kind moet zijn of haar BSN op school 

laten registreren als onderwijsnummer. Dit 

moet blijken uit een van overheidswege 

verstrekt document. Leerlingen die geen BSN 

hebben, bijvoorbeeld omdat zij uit het 

buitenland komen, krijgen via de school een 

gelijksoortig (alternatief) nummer. Zonder 

onderwijsnummer kan de school uw kind niet 

inschrijven.  

 

Overblijfregeling leerlingen  

M.i.v. het nieuwe schooljaar zal een externe 

organisatie( Brood en spelen)  de overblijf op 

alle scholen van onze vereniging gaan 

verzorgen. Informatie over de organisatie en 

de wijze van aanmelden vindt u op onze 

website. 

 

Kinder-, voor- en naschoolse opvang 

Wij bieden opvang aan kinderen in de leeftijd 

van zes weken tot vier jaar op de hoofdlocatie 

aan de Brinkstraat.  

De voor- en naschoolse opvang wordt 

gerealiseerd in basisschool “De Schuilplaats” 

voor de leerlingen van onze scholen en voor 

alle ouders/verzorgers van leerlingen in Putten, 

die het van belang vinden dat de voor- en 

naschoolse opvang ingevuld wordt vanuit 

christelijke waarden en normen 

 

Voorschoolse opvang 

Iedere morgen, behalve op woensdag en 

vrijdag is er vanaf 7.30 uur voorschoolse 

opvang. 

De kinderen kunnen dan een broodje eten als 

ze dat thuis nog niet hebben gedaan. Daarna 

kunnen ze allerlei spelletjes doen 

of bijvoorbeeld bouwen met de kapla. 

Als het tijd is om naar school te gaan worden 

de kinderen door één van de leidsters met het 

eigen busje naar hun school gebracht. 

Naschoolse opvang 

Op maandag, dinsdag en donderdag is er 

naschoolse opvang vanaf 15.15 uur tot 18.00 

uur. 

Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag gaat 

de BSO ook open, mits er 5-7 kinderen gebruik 

van zullen maken. 

 

Opvang in de vakantie 

In de vakanties is de BSO op maandag, 

dinsdag en donderdag de hele dag open en op 

woensdag en vrijdag tot 13.00u. 

Voor verdere informatie kunt u bellen of via het 

mailadres om nadere informatie vragen: tel. 

0341- 429527, bsoderegenboog@gmail.com 

De hoofdleidster van de kinderopvang 

verstrekt u graag aanvullende informatie. 

De directie van de school beschikt ook over 

informatie en een inschrijfformulier van BSO 

De Regenboog. 

 

 

 

 

mailto:bsoderegenboog@gmail.com
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Hoofdstuk 7.  De ontwikkeling van het onderwijs in de school 

 

 

Verbetering van het onderwijs 

Onze tijd verandert razend snel. De invoering 

van digitale middelen in ons onderwijs maakt 

veel mogelijk in differentiatie en verdieping en 

geeft ook nieuwe uitdagingen. Als team willen 

wij graag meebewegen met deze tijd. Om 

adequaat op de ontwikkelingen in te kunnen 

spelen zorgen wij voor duurzame ontwikkeling 

op verschillende fronten: 

 

1. als team volgen we komend schooljaar 

nascholingstrajecten op het gebied van inzet 

van nieuwe methodes, thematisch onderwijs 

en verdieping rekenonderwijs. 

 

2. iedere medewerker van onze school 

ontwikkelt zich planmatig vanuit een 

persoonlijke behoefte op bijvoorbeeld: het 

creëren van een optimaal leer- en werkklimaat, 

het werken in combinatiegroepen, 

instructiekwaliteit, klassenmanagement en 

passend onderwijs. 

 

3. het platform van CNS Putten wordt gebruikt 

om van elkaar te leren als directeur, 

groepsleraar, onderwijsondersteuner en intern 

begeleider. 

 

Schoolontwikkeling 

Ons meerjarig schoolontwikkeltraject is erop 

gericht om onze doelen voor de komende jaren 

te behalen. De afgelopen jaren hebben we het 

BAS+project van het Seminarium voor 

Orthopedagogiek gevolgd. In dit traject hebben 

we geleerd planmatig te werken aan de 

ontwikkeling van ons onderwijs. Met de 

vaardigheden die we uit het BAS+ project 

werken we verder aan zeven 

ontwikkelingslijnen: structuur, interactie, 

zelfstandige leerhouding, instructie, 

samenwerkend leren, planningssysteem en 

teamleren. Hierdoor bouwen we samen aan 

een professionele leergemeenschap 

waarbinnen we beter maatwerk kunnen 

leveren aan de kinderen die aan onze zorg zijn 

toevertrouwd. 

Ook ons personeelsbeleid is erop gericht de 

groepsleraar in zijn/haar kracht te zetten en 

hierdoor het welbevinden van onze kinderen te 

vergroten. We doen dit door een 

gesprekkencyclus, collegiale consulatie, 

overleg in leerteams en lesbezoeken. 

 

21-eeuwse vaardigheden 

In de toekomst hebben kinderen verschillende 

vaardigheden nodig om succesvol te zijn in de 

samenleving. Dit zijn de o.a. de volgende 

vaardigheden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zetten vooral in te zetten op de combinatie 

van 4 digitale vaardigheden: ICT-

basisvaardigheden, computational thinking, 

mediawijsheid en informatievaardigheden. 

Onze nieuwe methode van Blink Wereld voor 

wereldoriëntatie werkt met een 

onderzoekscyclus. Per onderdeel van het 

onderzoekende proces komen ook één of 

meerdere van de 21-eeuwse vaardigheden 

aan bod. 

 

Op Bij de Bron worden gevarieerde ICT-

middelen ingezet. Hiermee kunnen we ook het 

onderwijsaanbod m.b.v. leerlijnen beter 

afstemmen op de onderwijsbehoefte van de 

individuele leerling. 

Dit betekent bijv. dat in de groepen 1 en 2 met 

iPads wordt gewerkt. In de groepen 3 en 4 zijn 
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een aantal Chromebooks beschikbaar en 

vanaf groep 5 geldt dit voor ieder kind. 

De Chromebooks worden vanaf groep 5 m.n. 

ingezet bij de digitale verwerking van de 

basisvakken (Taal en Rekenen). Daarbij 

maken we gebruik van de gepersonaliseerde 

leeromgeving van de methode Pluspunt 

(rekenen) en Taal Actief (taal). 

 

De gepersonaliseerde online leeromgeving van 

de uitgever van beide methodes biedt de 

volgende voordelen: 

• Adaptieve oefenstof (de moeilijkheid van 

vraagstukken past zich aan op het 

• niveau van de leerling) 

• Variatie in oefenvormen 

• Inhoudelijke feedback die het kind echt 

verder helpt (directe terugkoppeling van het 

resultaat aan het kind) 

• Direct inzicht en overzicht (volgen van de 

kinderen in de verwerking en 

instructiebehoefte) 

• Methode onafhankelijk dashboard voor de 

groepsleraar (inzicht wat de kinderen doen en 

in hoeverre de leerstof wordt beheerst) 

• Daarnaast wordt de Chromebook ingezet 

bijv. voor presentaties, 

samenwerkingsopdrachten, oefenstof en 

opdrachten op de taakbrief. 

 

Passend onderwijs 

Passend onderwijs betekent dat elk kind 

onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar 

talenten en beperkingen past. Ook de kinderen 

met een stoornis, ernstige ziekte of handicap.  

Zij kunnen extra hulp krijgen op een reguliere 

school of op een school voor speciaal 

onderwijs. Om te garanderen dat alle 

leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past, is 

per 1 augustus 2014 de zorgplicht ingevoerd. 

Er is een sluitend geheel van regionale 

netwerken met één loket in elke regio, 

waardoor de wachtlijsten zullen afnemen. 

Scholen en schoolbesturen zorgen voor een 

passende onderwijsplek en passend onderwijs 

voor elke leerling.  

De school beschrijft in een 

Ondersteuningsprofiel de mogelijkheden voor 

het bieden van passend onderwijs aan 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

De school geeft aan welke ondersteuning zij 

kan realiseren. Daarnaast wordt ook 

beschreven hoe de school zich wil 

ontwikkelen. 

Het Ondersteuningsprofiel van onze school 

kunt u lezen op de website. Meer informatie 

over Passend Onderwijs vindt u in het 

Zorgboekje (zie hiervoor de bijlage achterin 

deze schoolgids). 

Voor leerlingen die structureel extra uitdaging 

nodig hebben wordt het Plusprogramma en de 

bovenschoolse Plusklas ingezet.  

 

Samenwerking tussen de scholen van onze 

vereniging 

De directeuren hebben maandelijks overleg 

samen met het uitvoerend bestuur over diverse 

beleidszaken. We hechten aan deze 

samenwerking, omdat we elkaar zo kunnen 

bevragen, van elkaar kunnen leren en het 

collectief kunnen gebruiken bijv. bij 

onderwerpen als werkdruk, passend onderwijs 

en kwaliteitszorg.  
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Hoofdstuk 8.  De resultaten van het onderwijs 

 

 

 

Kwaliteitszorg  

Kwaliteitszorg is een hoeksteen van ons 

beleid. We formuleren cyclisch doelen, 

analyseren onze onderwijsresultaten en 

scherpen onze werkwijze aan. Wij 

communiceren hierover ieder half jaar met de 

ouders van onze leerlingen. Zo houden zij een 

duidelijk beeld van de vorderingen van hun 

kind, maar ook van de schoolbrede resultaten. 

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de 

systemen die wij gebruiken, onze uitstroom 

naar het voortgezet onderwijs en het oordeel 

van de Inspectie voor Onderwijs. 
 

Het leerlingvolgsysteem 

Vanaf groep 3 worden de vorderingen op het 

gebied van lezen, taal en rekenen enkele 

malen per jaar beoordeeld aan de hand van 

landelijk genormeerde toetsen. We vergelijken 

de ontwikkeling van de leerlingen met het 

landelijk gemiddelde. De resultaten van de 

toetsen worden door het team besproken en 

waar nodig wordt het onderwijsaanbod 

aangepast. Op deze wijze kunnen de 

leerlingen als groep én individueel gevolgd 

worden.  

De toetsuitslag is 

verdeeld in vijf gebieden 

en verloopt van niveau I 

(hoogste score) tot en 

met V (laagste score).  

Afhankelijk van het 

verloop van de 

ontwikkeling wordt het 

onderwijsaanbod zo 

goed mogelijk 

afgestemd.  

Als de resultaten 

tegenvallen of boven verwachting zijn, worden 

maatregelen genomen die aansluiten bij de 

ontwikkeling van het kind. 

 

Om de ontwikkeling van de kleuters in groep 1 

en 2 te volgen wordt gewerkt met ‘leerlijnen 

Parnassys’. 

We volgen de ontwikkeling van de leerlingen 

op vijf gebieden: taal, rekenen, motivatie, spel 

en sociaal-emotioneel. De leerlijnen helpen 

ons om planmatig en doelgericht te werken 

aan de volgende stap in de ontwikkeling. 

 

De entreetoets 

 In groep 7 maken de leerlingen de Entreetoets 

van Cito. Na de afname ontvangt u een leerling 

profiel op papier. Naast het leerling profiel 

ontvangt u het rapport Vooruitblik. Dit rapport 

geeft een rechtstreekse voorspelling van het 

best passende brugklastype voor uw kind, op 

basis van de totaalscore op de Entreetoets. 

De uitslag en prognose voor het Voortgezet 

Onderwijs wordt met u besproken tijdens de 

laatste ronde oudergesprekken.  

 

De eindtoets 

De leerlingen van groep 8 maken de eindtoets 

van ROUTE8. De eindtoets vindt jaarlijks 

plaats, voordat het schooladvies wordt 

gegeven.  

In een schooladvies geeft de school aan welk 

type voortgezet onderwijs het beste bij het kind 

past. Daarbij kijkt de school onder andere 

naar: 

- de aanleg en de talenten van een 

leerling; 

- de leerprestaties;  

- de ontwikkeling tijdens de hele 

basisschoolperiode; 

- de concentratie, de motivatie en het 

doorzettingsvermogen van een 

leerling. 

 

Het resultaat van de Eindtoets  over drie 

schooljaren is hieronder weergegeven: 

 

schooljaar 2017 2018 2019 

schoolscore 527,9 537,9 193.7 

landelijk 
gemiddelde 

535,1 534,9 204 

ondergrens 
inspectie 

534,6 534,6 203.3 

 

 

Onder het kopje: Inspectie van Onderwijs kunt 

u lezen wat wij o.a. doen om deze scores op 

niveau te houden.  
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Daarnaast willen we de resultaten van het 

onderwijs in de juiste verhouding zien met de 

maatschappelijke opdracht en de visie van de 

school. Omdat ieder kind verschillende gaven 

en talenten van God heeft gekregen 

waarderen we de verschillen tussen kinderen 

ook positief. Kinderen hebben een eigen 

manier van werken en leren niet alleen met het 

hoofd (cognitief),maar ook met het hart 

(sociaal/relatie/emotie) en handen (expressief). 

We hebben als school daarmee de 

verantwoordelijkheid om kwalitatief en passend 

onderwijs voor ieder kind te realiseren. 

 

De volgende redenen kunnen ook van invloed 

zijn op onze eindresultaten:  

- de norm met de bijbehorende landelijk 

gemiddelden wordt gesteld op basis 

van opleidingsniveau van ouders van 

de gehele schoolpopulatie en niet op 

basis van de specifieke groep 

- beperkt aantal leerlingen in groep 8; 

minder nivellering 

- specifieke leerling kenmerken van de 

betreffende groep  

- een laag verwijzingspercentage van 

kinderen met een specifieke 

ondersteuningsbehoefte 

Onze visie op opbrengsten van het onderwijs, 

ook t.a.v. de RTL-publicaties, vindt u op de 

website van de school. 

 

Voortgezet onderwijs 

We willen de ontwikkeling van de kinderen zo 

optimaal mogelijk laten verlopen. Het is 

belangrijk dat uw kind in de meest geschikte 

vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt en 

op die school goed mee kan komen. De 

schoolkeuze wordt medebepaald door de 

volgende elementen: 

 het schooladvies 

 het oudergesprek  

 de ontwikkeling van het kind 

Hieronder is de uitstroom van de leerlingen in 

groep 8 weergegeven van de afgelopen drie 

schooljaren: 

 

 

 

 2017 2018 2019 

Groevenbeek Putten/Ermelo 13 19 7 

RSG Slingerbos Harderwijk 1 0 0 

Het Spectrum Harderwijk 0 0 0 

Corlaer College Nijkerk 0 0 0 

Aeres VMBO Nijkerk 0 1 0 

De Meerwaarde Barneveld 0 1 1 

Joh. Fontanus College 

Barneveld 

0 0 0 

Jacobus Fruytier Uddel 0 0 0 

GSG Guido 0 1 0 

Van Lodenstein College 0 1 0 

Voortgezet Speciaal 

Onderwijs 

0 0 0 

Overig 0 0 0 

 

Inspectie voor Onderwijs 

In januari 2019 heeft onze school voor het 

laatst inspectiebezoek gehad.  

De inspectie heeft onze school op tien 

domeinen als volgt beoordeeld: 

 

Onderwijsproces 1 Aanbod Voldoende 

 2 Zicht op ontwikkeling Voldoende 

 3 Didactisch handelen Voldoende 

 4 (Extra) ondersteuning Goed 

Schoolklimaat 5 Veiligheid Voldoende 

 6 Pedagogisch klimaat Goed 

Onderwijsresultaten 7 Resultaten Voldoende 

Kwaliteitszorg 8 Kwaliteitszorg Goed 

 9 Kwaliteitscultuur Voldoende 

 10 Verantwoording en 

dialoog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goed 

 vwo 
havo/ 

vwo 

havo havo/ 

v-t 

vmbo 

-t 

vmbo 

lager 
overig 

2017 4 0 1 1 4 4 0 

2018 5 7 1 4 3 2 1 

2019 1 3 0 0 1 3 0 
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Acties ter verbetering van de eindopbrengsten: 

- Begrijpend lezen: werken aan goede 

leesvaardigheid, taakaanpak, 

woordenschat en strategieën.  

- Rekenen: verbeteren van de 

rekendidactiek met teamscholing en inzet 

rekenspecialist 

- Leerwinst bij gemiddelde en 

bovengemiddelde leerlingen vergroten; 

focus op aanpak en aanbod 

- We vergroten de betrokkenheid van de 

kinderen bij de lessen door activerende 

didactiek 

-  
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Hoofdstuk 9.  Algemeen 

 

Hoofdluiscontrole  

Na elke vakantie worden alle leerlingen 

gecontroleerd op hoofdluis. De controledata 

worden in de nieuwsbrief en in de jaarlijst 

vermeld. Wij stellen het op prijs, dat de 

leerlingen die dag geen al te ingewikkelde 

kapsels dragen, omdat die de controle 

bemoeilijken. 

Als er hoofdluis geconstateerd wordt, wordt u 

daarvan direct op de hoogte gebracht. Wij 

verwachten van u dat u afdoende maatregelen 

neemt om herhaling te voorkomen. 

Om verspreiding van hoofdluis tegen te gaan 

gebruiken de leerlingen een speciale luizentas. 

Verdere informatie voor wat betreft voorkoming 

en bestrijding van hoofdluis vindt u op onze 

website. 

                 

Kleurplaat 

De leerlingen van groep 1 en 2 mogen voor de 

verjaardag van vader, moeder, opa en oma 

een kleurplaat kleuren.  

 

Kosteloos materiaal 

Op school wordt veel met kosteloos materiaal 

gewerkt. Wanneer er iets nodig is, wordt dit 

door de leraren van groep 1 en 2 vroegtijdig 

aan u gevraagd. 

 

Lijm- en verfvlekken 

Om vlekken in kleding te voorkomen gebruiken 

we in de onderbouw schorten. 

Op school is oplosmiddel voor lijmvlekken 

aanwezig, waarmee u de lijmvlekken kunt 

verwijderen. 

 

Lusjes en koorden 

Wilt u erop letten dat er lusjes aan de jassen 

zitten? 

 

Ontruimingsplan 

Op onze school hanteren wij een 

ontruimingsplan. De leerlingen en leraren 

weten aan de hand van het ontruimingsplan 

hoe zij moeten handelen bij calamiteiten. 

Wij verwachten van iedere ouder, die op het 

tijdstip van ontruiming in de school is, dat hij/zij 

de aanwijzingen van de leraar opvolgt. Na 

iedere oefening vindt er een evaluatie in het 

team plaats.  

Op school hebben we een aantal 

bedrijfshulpverleners: juf Cora Lindeboom, juf 

Wilma Knoppersen en juf Anneke Evers. 

 

Voorkoming/bestrijding lesuitval 

Als er een leraar ziek of afwezig is, hanteren 

we de invallerslijst die door ons bestuur wordt 

samengesteld. We zullen alles in het werk 

stellen om lesuitval tegen te gaan. Mocht 

onverhoopt geen vervanger/invaller te vinden 

zijn, dan zijn we genoodzaakt een groep naar 

huis te sturen. We gebruiken daarvoor de zgn. 

telefooncirkel. Aan het begin van het 

schooljaar wordt er per groep een lijst met  

telefoonnummers meegegeven aan uw kind. 

Het is de bedoeling dat u bij ziekte van een 

leraar de volgende op de lijst belt. Mocht de 

volgende ouder niet bereikbaar zijn, wilt u dan 

de daaropvolgende ouder bellen? 

Mocht u problemen hebben met het vermelden 

van uw telefoonnummer op de telefooncirkel, 

dan kunt u dit aangeven tot 1 week na het 

ontvangen van deze schoolgids.  

Er is altijd de mogelijkheid om in individuele 

gevallen een passende oplossing te vinden. 

Neemt u dan contact op met school. 

 

Procedure bij ziekte van een leraar 

Hieronder volgt de procedure die we hanteren 

als een leraar ziek is. 

1. Als een leraar ziek is, zoeken we een 

invalleraar. 

2. Als de invalleraar beschikbaar is neemt 

zij/hij de groep van de zieke leraar. 

3. Is er geen vervanger te vinden, dan kijken 

we of er eventueel klassen samengevoegd 

kunnen worden. 

4. Als dit ook niet mogelijk is, dan gebruiken 

we het belschema om de 

ouders/verzorgers op de hoogte te 

brengen dat hun kind geen school heeft. 

5. Het belschema wordt aan alle ouders 

uitgereikt. 

6. Mocht er een geheim telefoonnummer zijn, 

dan lichten we deze ouders via school in. 
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7. Indien de ziekte van een leraar een dag 

van te voren bekend is, wordt het 

belschema gebruikt en zoeken de ouders 

zelf een passende oplossing. 

8. Indien de ziekte van een leraar ’s morgens 

vóór schooltijd bekend is, wordt het 

belschema gebruikt en zoeken de ouders 

zelf een passende oplossing. Als de 

oplossing niet direct gevonden wordt, 

zoeken we als school met u naar een 

passende oplossing. 

9. Indien leerlingen in de loop van de morgen 

te horen krijgen dat er ’s middags geen 

school is, overlegt de school met de 

ouders over een passende oplossing. 

Indien er geen contact mogelijk is, blijven 

deze leerlingen op school.  

10. Bij langdurige ziekte wisselen de leraren 

van groep, zodat niet steeds dezelfde 

groep naar huis gestuurd wordt. 

 

Pleinafspraken 

Duidelijke afspraken voor op het plein vinden 

we belangrijk: 

- met de fiets aan de hand lopen we naar 

het fietsenhok, waar we de fiets netjes 

neerzetten; 

- voor schooltijd blijven we op het plein; 

- we wachten achter de streep totdat de juf 

of meester een seintje geeft om het plein 

op te mogen. 

- Wil je voor schooltijd naar binnen, vraag 

het eerst aan de pleinwacht 

- De meesters en juffen zorgen voor de 

sleutel van het ballenhok 

- Voetballen doen we op het zandveld ( als 

het droog is ) bij het bord met de 

doelgaten. 

- Bij het begin van de ochtendpauze gaan 

we na de bel naar buiten, voordat de 

juf/meester uit de klas is. 

- We spelen in de pauze van 10.15 – 10.30 

uur met de leuke spelkisten uit de 

groepen. 

- Wanneer het tijd is om naar huis te gaan, 

pakken we onze fiets en lopen naar de 

uitgang bij de peuterspeelzaal, om daar op 

onze tweewieler te stappen. 

- Op het plein gelden onze schoolafspraken 

natuurlijk ook: behandel elkaar zoals je zelf 

behandel wilt worden.  

 

Acties voor goede doelen 

Als school willen we graag iets doen voor 

mensen in nood. Een actie houden voor een 

goed doel hoort daarbij. In overleg met de 

andere scholen binnen ons bestuur kiezen we 

samen voor een gezamenlijke actie. 

Daarnaast houden wij maximaal twee acties 

verdeeld over het schooljaar. Als school wordt 

er door iedere groep een kindje financieel 

geadopteerd bij Woord en Daad. De leerlingen 

mogen elke maandagmorgen hiervoor 

zendingsgeld meenemen. 

 

Oud papier 

De papiercontainer staat volgens een rooster 

(zie jaarlijst) op zaterdag van 9.30 - 11.30 uur 

op de parkeerplaats bij de bibliotheek. De 

opbrengst van het oud papier komt ten goede 

aan de leerlingen en de school. We rekenen 

graag ook op uw oud papier! 

 

Pleinwacht 

Er wordt door een leraar toezicht op het plein 

gehouden. Dat gebeurt tussen 8.20 uur - 8.30 

uur en van 13.05 – 13.15  uur. Tijdens de 

pauze van 10.15 – 10.30 uur is er toezicht door 

bijna alle groepsleraren. 

Tien minuten voordat de school begint worden 

de leerlingen door de pleinwacht op het 

schoolplein toegelaten. Vriendelijk verzoek om 

uw kind(eren) niet eerder naar school sturen. 

Voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 gaat 

de deur om 8.20 en 13.05 open. 

 

Speelgoed 

De leerlingen van de groepen 1 en 2 mogen 

iedere donderdagmiddag voor een vakantie 

speelgoed meenemen. 

 

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf komt ieder jaar 

groepsfoto’s maken. Eén keer in de twee jaar 

maakt hij individuele foto’s, groepsfoto’s en 

foto’s van broertjes/zusjes. 
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De gezonde school / voeding 

Leerlingen hebben veel te winnen bij gezonde 

eetgewoonten. Want leerlingen die genoeg 

groenten en fruit eten en elke dag actief 

bewegen zitten lekkerder in hun vel, krijgen 

minder snel griep, zijn minder snel verkouden, 

voelen zich fitter, beleven meer plezier aan 

sport en spel en leren makkelijker. Wat de 

leerlingen eten, is de verantwoordelijkheid van 

ouder(s)/verzorger(s), maar de school kan op 

deze manier leerlingen helpen om gezonder te 

leren eten en zo de basis te leggen voor een 

gezond leven. De praktijk heeft uitgewezen dat 

dit werkt!  

Deze gezonde gewoonte willen wij voortzetten. 

Op woensdag en vrijdag nemen de leerlingen 

een stuk fruit of groente mee om in de pauze 

op te eten. Daarnaast mogen ze natuurlijk ook 

wat te drinken meenemen. Op de anderen 

dagen vragen we u om ook een gezonde 

pauzehap mee te geven. Hierbij kunt u 

bijvoorbeeld denken aan: - een rijst-, 

meergranen of popcornwafel, - ontbijtkoek – 

een mini krentenbol – een eierkoek – een 

soepstengel of groentehapjes, zoals 

komkommer, cherrytomaatjes en radijsjes. 

We gaan samen voor gezond!  

Ook organiseren wij ieder jaar een 

“balansfeest”. Op deze morgen bewegen we 

met de hele school en gaan alle kinderen aan 

de slag met het maken van gezonde 

hapjes/traktaties. 

In iedere nieuwsbrief zullen wij iets melden 

over de gezonde school. Dit kan bijv. een tip 

zijn van een gezonde traktatie, een 

beweegmoment voor tussendoor, 

verantwoorde tussendoortjes of zo maar een 

feit/weetje. 

Daarnaast organiseren we tijdens de crea 

lessen ook een kookworkshop waarbij de 

kinderen leren om verantwoorde hapjes e.d. te 

maken. 

Ook zullen de smaaklessen een plekje krijgen 

in het onderwijs in de groepen. 

 

Leerlingenvervoer 

Vanuit het schoolveiligheidsplan zijn richtlijnen 

opgesteld voor het vervoer van leerlingen. Wij 

vragen van ouders die met een groepje 

leerlingen gaan rijden, dat zij zoveel leerlingen 

meenemen als dat zij autogordels hebben. 

Leerlingen die voorin plaatsnemen hebben de 

wettelijk verplichte lengte. De leerlingen 

stappen in principe uit aan de kant van het 

trottoir. 

We gaan er vanuit dat u dan in het bezit bent 

van een inzittendenverzekering voor even 

zoveel inzittenden. Voor meer informatie kunt u 

terecht op de website van de school. 

 

Scholierenongevallenverzekering 

Het kan voorkomen dat een ongelukje op 

school later grote gevolgen blijkt te hebben 

voor de gezondheid van een kind. Dat brengt 

dan kosten met zich mee. Niet alle kosten 

worden door een ziektekostenverzekering 

gedekt. Of er kan sprake zijn van gedeeltelijke 

dekking. In dit verband heeft het bestuur een 

aanvullende ongevallenverzekering afgesloten. 

Deze verzekering betreft leerlingen, ouders (op 

het moment dat zij participeren in 

schoolactiviteiten), alsmede de leraren en 

onderwijs ondersteunend personeel. 

De dekking is niet spectaculair, maar kan toch 

van belang zijn als slechts sprake is van een 

gedeeltelijke dekking bij de eigen verzekering. 

De verzekering is uitsluitend van toepassing bij 

een ongeval en de eventuele gevolgen 

daarvan. Beroep op de verzekering is mogelijk 

als geen vergoeding plaatsvindt door de 

ziektekostenverzekering. Uitkeringen kunnen 

aan de orde zijn bij geneeskundige kosten, 

tandheelkundige behandeling en blijvende 

invaliditeit. Verder is het verzekeringsgebied 

beperkt, zoals verblijf in en om het 

schoolgebouw, tijdens de reis van huis naar 

school en tijdens schoolreizen. Kortom de 

verzekering heeft betrekking op 

schoolactiviteiten. Het bestuur heeft evenwel 

gemeend zo’n verzekering collectief af te 

sluiten en daarmee de belangen van leerlingen 

en ouders te dienen. Er is een eigen risico van 

€100,- per gebeurtenis. 

Wij maken u er op attent, dat de school NIET 

verzekerd is tegen schade, die ontstaat aan uw 

auto tijdens een excursie of iets dergelijks. 

Deze valt onder uw eigen verzekering. 

Een scholierenongevallenverzekering is geen 

W.A.-verzekering. Schade aan andere 

personen of goederen van die personen wordt 

dus binnen deze verzekering niet vergoed! 
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Voor schade die uw kind aanricht, worden de 

ouders aansprakelijk gesteld. Hierbij valt te 

denken aan: brokken maken bij het stoeien, 

vernielen van andermans kleding, opzettelijk 

schoolspullen vernielen e.d. De school heeft 

een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 

voor personeel. Hierop kan een beroep worden 

gedaan, wanneer er sprake is van bewijsbare 

nalatigheid.  

Het is voor u als ouder(s)/ verzorger(s) 

belangrijk om de wettelijke aansprakelijkheid 

voor uw kind(eren) goed te regelen met een 

eigen W.A.-verzekering. 

 

Het beleid met betrekking tot sponsoring 

Sponsorbeleid moet vastgesteld worden 

binnen het bestuur en de MR. Op dit moment 

wordt er op de scholen van onze vereniging 

een terughoudend beleid gevoerd ten aanzien 

van sponsoring. Als er sprake is van 

sponsoring zullen wij ons aan de volgende 

afspraken houden: 

- De school is een zelfstandige partner en 

wenst onafhankelijk te blijven. 

- De school heeft een pedagogische en 

didactische opdracht, waarvoor de school 

verantwoordelijk is en blijft. 

- De school zal zich houden aan het 

Convenant scholen voor primair en 

voortgezet onderwijs en sponsoring (2002) 

- Sponsoring moet verenigbaar zijn met de 

statuten en de doelstellingen van de 

school en het onderwijs. 

- Sponsoring mag niet betekenen dat de 

school afhankelijk wordt van de sponsor. 

Een sponsor dient de uitgangspunten van 

het genoemde convenant te accepteren. 

- Als er sprake is van sponsoring zal er een 

groot draagvlak binnen de 

schoolorganisatie aanwezig moeten zijn. 

- Sponsoring kan alleen plaatsvinden als er 

sprake is van een sponsorcontract en een 

klachtenregeling/klachtencommissie, 

waardoor de belangen van ouders en 

leerlingen gewaarborgd worden. 

 

Beleid mobiele telefoons of andere multi- 

media apparaten 

Leerlingen hebben op school geen mobiele 

telefoon of andere multi media apparaten 

nodig. We willen 'misbruik' van de telefoon 

graag voorkomen zoals bijv. het filmen van 

medeleerlingen en leraren. Mobiele telefoons 

en andere apparaten worden ingenomen als 

ze op school worden gebruikt. Aan het eind 

van de dag krijgt de leerling de spullen weer 

terug.  

Als er vanwege omstandigheden gebeld moet 

worden, dan kan dat vanzelfsprekend in 

overleg met de leerkracht via de telefoon van 

school. 

Er kunnen bij uitzondering legitieme redenen 

zijn waarom een leerling een mobiele telefoon 

bij zich heeft. Deze redenen graag vooraf 

overleggen met de leerkracht. 

 

Medicijnenverstrekking en medisch 

handelen 

Als uw kind medicijnen gebruikt, wilt u dit dan 

doorgeven aan de leraar. Wij verstrekken in 

principe geen medicijnen zonder overleg met 

de ouder. 

 

Schooltijden 

Ieder kind moet over acht aaneensluitende 

schooljaren in elk geval 7520 uur onderwijs 

krijgen. Daarvan moet ten minste 3520 uur in 

de eerste vier schooljaren worden gegeven en 

ten minste 3760 uur in de vier daarop volgende 

schooljaren. De resterende 240 uur kunnen 

naar eigen inzicht verdeelt worden over de 

onder- en/of bovenbouw. Op onze school 

wordt het zogenaamde Hoorns model 

gehanteerd. Dit betekent dat de lestijden van 

alle groepen gelijk zijn. Het betekent ook dat 

alle groepen op woensdagmiddag en 

vrijdagmiddag vrij zijn. Een dag duurt voor de 

leerlingen nooit langer dan 5,5 uur.  
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Tijden gymlessen sporthal De Meeuwen 

Groep 4/5: dinsdagmiddag  14.15-15.15 uur 

Groep 3/4: dinsdagmiddag 14.15 -15.15 uur 

Groep 7: dinsdagmiddag 13.15-14.15 uur 

P.S. de kinderen van groep ¾ en 4/5  gaan met de 

bus naar de gymzaal. 

 

Gymzaal bij Van Damschool 

Groep 8: donderdagmiddag  13.15- 14.15 uur 

Groep 6: donderdagmiddag 14.15 -15.15 uur 

( groep 8 gaat op eigen gelegenheid om 13.15 

uur naar de gymzaal)  

 

Tijden zwemlessen Bosbad 

Groep 4/5: vrijdagmorgen 11.00 – 12.00 uur     

(om de week- alle even weken) 

 

Vakanties 2019-2020 

 

vakantie van tot en met 

Herfstvakantie 21/10 25/10 

Kerstvakantie 23/12 03/01 

Voorjaarsvakantie 24/02 28/02 

Paasvakantie 10/04 13/04 

Meivakantie 27/04 08/05 

Hemelvaart 21/05 22/05 

Pinksteren 01/06 01/06 

Zomervakantie 20/07 28/08 

 

Vrije dagen 

8 oktober leerlingen ’s middags vrij 

9 oktober: Ossenmarkt 

7 en 10 februari 2020 

19 en 21 juni 2020 

 

Adressen 

GGD Gelre-IJssel 

Oosteinde 17 

3842 DR  Harderwijk 

tel 088 - 443 30 00 

 

Vertrouwensinspecteur 

Tel. 0900 – 1113111 

 

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder 

onderwijs (GCBO) 

Postbus  82324 

2508 EH Den Haag 

Tel. 070-3861697 

E-mail: info@gcbo.nl 

 

Leerplichtambtenaar 

Mw. M. Vedder 

tel 0341 - 474489 

 

Schoolbegeleidingsdienst 

Centraal Nederland 

Postbus 233 

8070 AE  Nunspeet 

Tel. 0341 - 278484 

 

Bestuur 

Voorzitter  

Dhr. J.G. van den Brandhof,  

Valkstraat 39,  

3882 HT  Putten 

 0341-353977 

 

Secretaris 

Dhr.  J. van Winkoop 

Stenenkamerseweg 63,  

3882 NG Putten 

0341- 360042 

 

Directeur bestuurders 

Dhr. L. Hubregtse 

(Huisvesting en Financiën) 

Tel. 0341 - 354445 

 

Dhr. C.J. Visser 

(Onderwijs en Personeel) 

Tel. 0341 – 355329 
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Personeel  

 

Mw. A. Nieuwenweg - V.d. Vlist (Anja)  

a.nieuwenweg@cnsputten.nl 

 

Mw. J.M. van Amstel (Joanne)  

j.van.amstel@cnsputten.nl 

 

Mw. J.W. Evers - Mosterd (Anneke)  

a.evers@cnsputten.nl 

 

Mw. A. van Doornik - Van Donselaar 

 (Anneke)   

a.van.doornik@cnsputten.nl 

 

Mw. W. Knoppersen (Wilma) 

w.knoppersen@cnsputten.nl 

 

Mw. W. Almekinders - Van Pelt (Winny) 

w.almekinders@cnsputten.nl 

 

Mw. M. Gijsbertse Houdijk (Mariska)  

m.gijsbertse@cnsputten.nl 

 

Mw. L.v.d. Bor ( Lisa)              

l.vandenbor@cnsputten.nl 

 

Dhr. J.de Kleuver (Jelle) 

j.dekleuver@cnsputten.nl 

 

Dhr. P.A. de Kloe ( Paul André) 

p.dekloe@cnsputten.nl 

 

Mw. L.v.d.Hazel – Kraai 

(Liesbeth) 

l.vandenhazel@cnsputten.nl 

 

Dhr. M.van Wijngaarden ( Mart) 

m.vanwijngaarden@cnsputten.nl 

 

Mw. S.Mulder ( Sanne) 

s.mulder@cnsputten.nl 

 

Mw. C.B. Lindeboom - Slager (Cora)    

c.lindeboom@cnsputten.nl 

 

Dhr. H.A. van Veldhuizen (Erik)      

e.vanveldhuizen@cnsputten.nl 

 

 

Leden oudercommissie 

 

Voorzitter 

Celinda Zeevat 

 

Secretaresse 

Kelly Remijn 

 

Penningmeester 

Geuri Bosch 

 

Jannetha Meernik 

Saskia Vosselman 

Gea Blok 

Heidi Cornelissen 

Aline van Kempen 

Katie Heimensen 

 

 

Leden medezeggenschapsraad 

namens het personeel:  

Mevr. Wilma Knoppersen 

Mevr. Anja Nieuwenweg – v.d. Vlist 

 

namens de ouders: 

Mw. L. Nieuwenhuis – Vaessen 

Dhr. G.J. Angenent 

 

 

Groepsindeling cursusjaar 2019-2020 

Groep 1/2 

Juf Wilma Knoppersen : maandag, dinsdag, 

donderdag, vrijdag 

Meester Mart van Wijngaarden: woensdag 

 

Groep 3/4 

Juf Joanne van Amstel: dinsdag – vrijdag 

Juf Liesbeth v.d. Hazel: maandag 

 

Groep 4/5 

Juf Janieke de Ruiter: maandag, woensdag, 

donderdag en vrijdag 

Juf Liesbeth v.d. Hazel: dinsdag 

 

Groep 6 

Meester Mart van Wijngaarden: maandag en 

dinsdag 

Juf Anja Nieuwenweg: woensdag – vrijdag 

 

 

mailto:a.nieuwenweg@cnsputten.nl
mailto:j.van.amstel@cnsputten.nl
mailto:a.evers@cnsputten.nl
mailto:a.van.doornik@cnsputten.nl
mailto:w.knoppersen@cnsputten.nl
mailto:w.almekinders@cnsputten.nl
mailto:m.gijsbertse@cnsputten.nl
mailto:l.vandenbor@cnsputten.nl
mailto:j.dekleuver@cnsputten.nl
mailto:p.dekloe@cnsputten.nl
mailto:l.vandenhazel@cnsputten.nl
mailto:m.vanwijngaarden@cnsputten.nl
mailto:s.mulder@cnsputten.nl
mailto:c.lindeboom@cnsputten.nl
mailto:e.vanveldhuizen@cnsputten.nl
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Groep 7 

Juf Mariska Gijsbertse : maandag en dinsdag 

Meester Paul André de Kloe: woensdag, 

donderdag,vrijdag 

 

 

 

 

Groep 8 

Meester Jelle de Kleuver: maandag, 

woensdag-vrijdag 

Juf Sanne Mulder: dinsdag ( i.v.m. ICT 

werkzaamheden meester Jelle 

 

Ondersteuning in de groepen 3,4 en 5 vindt 

plaats door juf Lisa v.d. Bor 
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Verklarende woordenlijst en afkortingen 

 

AVI-niveau hiermee wordt het technisch leesniveau aangegeven 

BAO  Basisonderwijs 

Cito  centraal instituut voor toetsontwikkeling 

Cito-entreetoets  de toets in groep 7die aangeeft welke onderdelen in de volgende groep nog 

speciale aandacht nodig hebben 

Cito-eindtoets de toets die in groep 8 een advies geeft over de keuze van een school voor 

voortgezet onderwijs 

GGD  Gemeentelijke Geneeskundige Dienst 

Handelingsplan  een plan dat aangeeft op welk gebied, door wie en wanneer er extra met de 

zorgleerlingen gewerkt wordt 

IB’er Intern Begeleider 

LVS Leerlingvolgsysteem 

Lio leraar in opleiding 

Logopedie  hulp aan leerlingen op het gebied van gehoor-, stem-, en spraak- en taalgebruik 

MR Medezeggenschapsraad 

Orthotheek  alle speciale middelen en materialen om achterstanden bij  

 leerlingen weg te werken 

PABO  Pedagogische Academie voor Basisonderwijs 

RT’er  remedial teacher 

SBD  Schoolbegeleidingsdienst 

SBO  speciaal basisonderwijs 

Teldatum De leerlingentelling op 1 oktober: vormt de basis voor de personele en materiële 

bekostiging van scholen 

VO voortgezet onderwijs 
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Fietsen, 14 

Gebedsgroep, 22 

Geschiedenis van onze school, 4 

GGD, 37 

GMR, 23 

Groepsgrootte, 9 

Gymles, 37 

Hoodluiscontrole, 33 

Huiswerk, 14 

IB’er, 20 

ICC’er, 20 

ICO, 20 

ICT & onderwijs, 13 

ICT’er, 20 

Informatieavond, 22 

Inloopmomenten, 22 

Inspectie voor onderwijs, 31 

Intern Begeleider, 20 

Jaargroepen, 9 

Kennismakingsbezoek, 22 

Kerstfeest, 12 

Kinder,voor- en naschoolse opvang, 27 

Klachtencommissie, 26 

Klachtenprocedure, 25 

klankbordgroep, 23 

Klassenouder, 20 

Kleutergroep, 9 

Koningsdag, 14 

Kosteloos materiaal, 33 

Kwaliteitszorg, 30 

Leerlingenbemiddeling, 14 

Leerlingenraad, 14 

Leerlingenvervoer, 35 

Leerlingvolgsysteem, 30 

Leerlingzorg, 17 

Leerplicht, 26 

Leerplichtambtenaar, 26, 37 

Leraren in Opleiding, 21 

Lezen, 10 

Medicijnen, 36 

Missie, 6 

MR, 23, 38 

Muziek, 12 

Nieuwsbrief, 22 

Onderwijsnummer, 27 

Ongevallenverzekering, 35 

Ontruimingsplan, 33 

Ontwikkeling, 16 

Openbare lessen, 22 

Oud papier (OPA), 34 

Oudercommissie (OC), 23, 38 

Ouderparticipatie, 22 

Overblijfregeling, 27 

Overplaatsing leerling, 23 

Passend onderwijs, 29 

Personeel, 38 

Pesten, 16 

plattegrond, 43 

Pleinwacht, 34 

Privacy, 23 

Project, 15 

Rapportage, 17 

Rekenen, 11 

Remedial Teacher, 20 

RT’er, 20 

Schoolbegeleidingsdienst, 37 

Schoolfonds, 23 

Schoolfotograaf, 34 

Schoolgids, 23 

Schoolkamp, 15 

Schoolleiding, 20 

Schoolontwikkeling, 28 

Schoolreis, 15 

Schooltijden, 36 
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Schoolzwemmen, 15 

Schorsing, 25 

Schrijven, 10 

Sinterklaas, 15 

Sociaal emotioneel leren, 11 

Sociale-media, 24 

Speciaal basisonderwijs, 4 

Speelgoed, 34 

Sponsoring, 36 

Spreekavonden, 22 

Spreekvaardigheid, 15 

Stagiaires, 20 

Surfen op internet, 24 

Taal, 10 

Teamsamenstelling, 9 

Trakteren, 15 

Vakanties, 37 

Verjaardag leraar, 15 

Verkeerslessen, 11 

Verlofprocedure, 26 

Vertrouwensinspecteur, 37 

Vertrouwenspersoon, 25 

Visie, 6 

Vlekken, 33 

Voortgezet onderwijs, 31 

Wereldoriënterende vakken, 11 

Ziekte van een leraar, 33 

Zwemles, 37 
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Inleiding  

 

Dit boekje is bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) waarvan een kind of kinderen onze school ‘Bij de Bron’ 

bezoeken.  

Het is de bedoeling dat u op deze manier meer inzicht krijgt in de zorgstructuur, die wij hanteren. 

Wij hopen dat alle onderwerpen rondom de zorg voor uw kind u na het doornemen van dit boekje voldoende 

duidelijk zijn geworden. Uiteraard kunt u met uw vragen ook altijd terecht bij de intern begeleider of de leraar 

van uw kind. Wij zijn dan graag bereid om u daarover duidelijkheid te geven.  

 

Zorgteam Bij de Bron. 
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Hoofdstuk 1 : Enkele termen  
 

Voordat wij onze zorgstructuur gaan toelichten geven wij u een verklaring van een aantal woorden, die u 

tegen zult komen. Op de volgende pagina’s kunt u over al deze onderwerpen meer lezen.  

 

Zorgstructuur 

Een school streeft naar het creëren van de juiste omstandigheden waarin een leerling optimaal kan 

functioneren, zowel wat betreft prestaties als welbevinden. 

Hiervoor heeft de school een zorgstructuur ingericht. Onder “zorgstructuur” wordt verstaan het totale pakket 

aan leerlingbegeleiding. Alle leerlingen worden in kaart gebracht middels het groepsoverzicht en het 

groepsplan. Hierover kunt u meer lezen in hoofdstuk 3. 

 

Handelingsgericht Werken (HGW) 

Bij ons op school wordt er  gewerkt volgens de principes van Handelingsgericht Werken (HGW). Wat houdt 

dat nu precies in? 

HGW is een planmatige en cyclische manier van werken waarbij we proberen zoveel mogelijk af te stemmen 

op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van leerlingen, leerkrachten, begeleiders en ouders. We passen 

daarbij de volgende zeven uitgangspunten toe: 

1. We denken, kijken en praten over wat een kind nodig heeft om de volgende stap te maken, de 

onderwijsbehoeften, en handelen daar zoveel mogelijk naar. 

2. Het afstemmen op het kind moeten de leerkrachten doen. 

3. We werken doelgericht. We kijken hierbij naar wat het kind wél kan. 

4. We werken samen met kinderen, ouders, collega's en begeleiders. 

5. We kijken naar de wisselwerking tussen kinderen, hun ouders, hun groep en onszelf en stemmen ons 

handelen daarop af. 

6. Iedereen heeft kwaliteiten. We zijn op zoek naar mogelijkheden van kinderen, ouders en onszelf. 

7. We werken systematisch en zijn open en duidelijk naar elkaar. 

 

De HGW-cyclus  

Het planmatig werken krijgt bij ons op school steeds meer vorm doordat we de HGW-cyclus een aantal keren 

per schooljaar doorlopen.  De cyclus kent vier fasen met in totaal zes stappen. 

Fase 1. Waarnemen en signaleren  

Stap 1: Verzamelen van leerling gegevens in een groepsoverzicht 

Stap 2: Signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben 

Fase 2. Begrijpen en analyseren  

Stap 3: Benoemen van onderwijsbehoeften van de leerlingen 

Fase 3. Plannen  

Stap 4: Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften 

Stap 5: Opstellen van het groepsplan 

Fase 4: Realiseren  

Stap 6: Uitvoeren van het groepsplan 

Stap 7: Evalueren van het groepsplan 

 

Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 

Dit zijn kinderen 

- waarvan met behulp van het leerlingvolgsysteem een structurele zorgbehoefte in de ontwikkeling is 

geconstateerd 

- die extra begeleiding nodig hebben bij het werken aan de belemmeringen in de ontwikkeling; 

- die een enkelvoudige of meervoudige zorgbehoefte hebben op cognitief en/of sociaal-emotioneel en/of 

motorisch gebied.  

 

Hulpplan (HP)  

Het onderwijsaanbod wordt zoveel mogelijk vastgelegd in een groepsplan. Kinderen die met een vergelijkbare 

aanpak worden geclusterd. In een enkel geval zal een individueel plan hulpplan nodig zijn. Dan maakt de 

leraar (eventueel samen met de IB-er) een hulpplan. Daarin staat voor het betreffende onderdeel:  
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 - Wat de huidige situatie van het kind is; 

 - Welke hulp wij gaan geven; 

 - Wie de extra hulp geeft; 

 - Wanneer die hulp plaatsvindt; 

 - Wat wij met de hulp willen bereiken; 

 - Wanneer de evaluatie wordt gehouden. 

Tijdens de reguliere contactmomenten wordt u op de hoogte gehouden van de extra hulp. In sommige 

gevallen is het nodig om een handtekening te plaatsen 

 

Intern Begeleider (IB-er) 

Op onze school zijn  twee leraren verantwoordelijk voor de zorgstructuur. Wat hun taken precies zijn, is te 

lezen in bijlage 1: ‘ Wat doet de IB-er?’  

 

Remedial Teaching  (RT)  

In eerste instantie vindt de zorg voor de leerling in de eigen groep plaats. Daar signaleert de leraar de 

speciale onderwijsbehoeftes van leerlingen. Daar wordt ook de eerste hulp geboden. Deze hulp kan 

verschillend van aard zijn. Hierbij kan worden gedacht aan: gesprekken met de leerling, gesprekken met de 

ouders, extra uitleg in de groep, extra oefenstof in de groep, extra hulp na schooltijd, oefenstof mee naar 

huis. Wanneer extra hulp buiten de groep wordt gegeven komt de remedial teacher in beeld, die de leerling 

binnen of buiten de klas begeleidt. Juf Winny Almekinders is 2 dagdelen verbonden aan onze school als RT’er. 

U wordt op de hoogte gebracht als uw kind RT krijgt buiten de groep. Na afloop vindt er een evaluatie plaats 

en is er opnieuw contact. 

Omdat we soms te maken hebben met het feit dat ouder(s), verzorger(s) op eigen initiatief en voor eigen 

rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren , is er een regeling 

vastgesteld voor alle scholen behorend tot het bevoegd gezag, getiteld “Protocol leerlingondersteuning door 

externen onder schooltijd”. U vindt deze regeling op de website van de school ( via het menu “download”) . 

Hierin staan alle verantwoordelijkheden van ouders, school, intern begeleider en remedial teacher. 

 

Pre Teaching  (PT)  

‘Pre teaching’ staat voor: ‘vooraf uitleggen’. Dit houdt in dat er, voorafgaand aan de klassikale uitleg, al een 

korte, individuele uitleg aan een kind wordt gegeven.  

 

Co-teaching 

De extra hulp kan ook door de RT-er in de klas gegeven worden. Het kind wordt dan tijdens de les extra 

begeleid.  

 

Schoolbegeleidingsdienst  (SBD)   

Wanneer leraren of de IB-ers vragen hebben, kunnen zij daar altijd mee terecht bij de onderwijsadviseur  van 

de SBD. Voor onze school is dat dhr. Freek Büscher van de schoolbegeleidingsdienst Centraal Nederland te 

Nunspeet. De onderwijsadviseur heeft een adviserende rol bij het inzetten van een effectieve aanpak.   Dit 

gebeurt d.m.v. consultatiegesprekken (leraar en IB’er). 

Incidenteel doet de SBD onderzoek bij leerlingen. Dit is altijd in overleg met u als ouders. 

 

Externe hulp 

In sommige gevallen is het beter om externe hulp te zoeken. Dan denken we bijvoorbeeld aan een vorm van 

psychologische hulp,  een kinderarts of begeleiding vanuit het speciaal basisonderwijs (ambulante 

begeleiding). U wordt als ouders hier uiteraard nauw bij betrokken.  

 

Ambulante begeleiding 

Het is mogelijk dat een begeleider van het speciaal onderwijs ons ondersteunt in de leerlingbegeleiding: de 

ambulante begeleiding. Dit wordt specifiek op de leerling ingezet. 

Door de inzet van deze kennis en ervaring kan soms voorkomen worden dat een leerling naar het speciaal 

(basis)onderwijs moet worden verwezen.  
 

Speciaal basisonderwijs 

In enkele gevallen blijkt dat de verwijzing naar het speciaal basisonderwijs het beste is voor een kind. 

Daarover worden uiteraard gesprekken gevoerd met u als ouders. 

 

 



Zorgboekje 2019 -2020  Basisschool met de Bijbel Bij de Bron Pagina | 5  

 

 

Hoofdstuk 2: Passend Onderwijs 

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Omdat 

scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband. Onze school is 

aangesloten bij het samenwerkingsverband Zeeluwe te Harderwijk.  

 

Zorgplicht 

1. Een kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de school samen met de ouders onderzoekt 

op welke manier de basisschool aan een leerling de passende ondersteuning kan bieden.  

2. Als blijkt dat dit niet (meer) mogelijk is, dan heeft de school de opdracht om in overleg met de ouders een passende 

plaats te zoeken, bijvoorbeeld in het speciaal (basis)onderwijs.  

 
Ondersteuningsprofiel  

1. Onze school heeft dus een centrale rol in het tegemoetkomen aan de ontwikkelbehoeften van kinderen. 

De school heeft een ondersteuningsprofiel geschreven. U kunt dit profiel op de website van de school 

vinden of op school inzien. 

2.  In dit profiel is te lezen op welke wijze we de begeleiding aan leerlingen vormgeven en welke 

mogelijkheden voor extra ondersteuning onze school heeft.  

3. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werkt de school vanuit de uitgangspunten van 

handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra ondersteuning nodig 

heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig 

heeft.  

4. Bij HGW is de samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen een belangrijk 

aandachtspunt.  
 

Ondersteuningsaanbod 

1. Heel vaak kan de ondersteuning door onze school zelf georganiseerd en gegeven worden.  

2. Op onze school is de leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de 

leerlingen. Als hij/zij er zelf niet uitkomt, zal advies gevraagd worden aan collega’s of de intern 

begeleider. Zo nodig voert de leerkracht een uitgebreider gesprek over de leerling met de intern 

begeleider. CNS Putten kent ook een bovenschools IB-netwerk waar specifieke en aanvullende expertise 

aanwezig is.  

3. Het kan wenselijk zijn dat er overleg met externe deskundigen wordt ingevuld. Externe deskundigen 

voor ons zijn onder andere Buurtzorg Jong, Centrum Jeugd en Gezin, ambulant begeleiders vanuit 

scholen voor Speciaal Onderwijs of Speciaal Basisonderwijs, Schoolbegeleidingsdienst. 

4. Een belangrijk uitgangspunt is dat een ondersteuningsaanbod in samenspraak met de ouders wordt 

bepaald en ingevuld.  
 

Toelaatbaarheidsverklaring 

1. Als duidelijk is geworden, dat het voor de ontwikkeling van een leerling beter is om naar een speciale 

(basis)school te gaan, dan vraagt de school in samenspraak met de ouders een 

toelaatbaarheidsverklaring voor zo’n school aan.  

2. Dit doet de school bij het genoemde samenwerkingsverband en als er sprake is van het besluit om de 

toelaatbaarheidsverklaring toe te kennen, kan de leerling geplaatst worden in het speciaal 

(basis)onderwijs. 

 

Andere vragen met betrekking tot het ondersteuningsaanbod.  
1. Het is mogelijk om in samenspraak met ouders aanvragen van een extra 

ondersteuningsarrangement in te dienen voor kinderen die zeer moeilijk leren, een lichamelijk 

handicap hebben, langdurig ziek zijn of voor kinderen met ernstige gedrags-, werkhoudings- of 

sociaal-emotionele problemen.  

2. Ook het inwinnen van advies en vragen van informatie, wanneer er andere of meer vragen zijn met 

betrekking tot het ondersteuningsaanbod behoort tot de mogelijkheden.  
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Ouderbetrokkenheid 

1. De scholen van onze vereniging vinden het gewenst en noodzakelijk  bij de ondersteuning aan leerlingen 

goed samen te werken met de ouders.  

2. Daarom vinden we het van belang dat ouders direct betrokken worden bij gesprekken als hun kind 

individueel besproken wordt.  

3. In sommige situaties zijn er niet alleen zorgen op school, maar ook thuis. Om tot een goede 

ondersteuning te komen vinden we het belangrijk om met de ouders daarover in alle openheid en 

vertrouwelijkheid te spreken. We beseffen dat dit soms moeilijk kan zijn, maar in het belang uw kind is 

het wel nodig.  

4. Wanneer u als ouder(s) vindt dat er voor uw kind meer hulp nodig is, of dat uw kind beter op zijn plaats 

is in een school voor speciaal (basis)onderwijs, dient u zich uiteraard eerst tot ons als school te wenden.  

5. School en ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om eensgezind het beste voor uw kind, 

onze leerling te zoeken. Bent u van mening u dat u bij ons als school onvoldoende gehoor vindt, dan 

kunt u zich ook zelf tot het samenwerkingsverband wenden.  

 
Blind of slechtziend/doof of slechthorend/taal-spraakproblemen 

1. Het samenwerkingsverband mag niet voor alle vormen van speciaal onderwijs een 

toelaatbaarheidsverklaring afgeven of extra ondersteuning binnen de basisschool toekennen.  

2. Voor slechtziende en blinde kinderen, slechthorende en dove kinderen en voor kinderen met taal-

spraakproblemen is het samenwerkingsverband niet bevoegd.  

3. Toch wil onze school zich ook inspannen om deze kinderen met extra ondersteuning op de basisschool te 

houden. Indien aan de orde, is het goed om hierover in gesprek te gaan met directie en IB-er van onze 

school.   
 

Contactgegevens Samenwerkingsverband Zeeluwe, samenwerkingsverband voor primair onderwijs Elburg Epe  

Ermelo Harderwijk Nunspeet Putten Zeewolde 

Het adres is: Gelreweg 22, 3843 AH Harderwijk Telefoon: 0341-740007 

www.zeeluwe.nl info@zeeluwe.nl 

 
Op de website www.zeeluwe.nl  kunt u meer informatie vinden over het samenwerkingsverband  

 

We verwijzen voor meer informatie over Passend onderwijs naar de website: 

www.passendonderwijs.nl 

 

Zorgarrangement 

Wanneer een leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft die buiten de basisondersteuning van de school 

vallen, is er de mogelijkheid om een zorgarrangement aan te vragen. Hiervoor zijn criteria opgesteld. Een 

aanvraag wordt ingediend door de school bij het bestuur, waarna een commissie het bestuur adviseert over 

de evt. toekenning. Een arrangement bestaat uit een deel ‘inzet onderwijsassistent’ om de leerling onder 

schooltijd individueel te begeleiden, daarnaast wordt er een budget beschikbaar gesteld om waar nodig de 

extra leermiddelen te financieren. Een zorgarrangement wordt altijd toegekend per schooljaar. Er vindt altijd 

een tussenevaluatie plaats na een half jaar. Na afloop van dat schooljaar vindt een eindevaluatie plaats en 

bestaat de mogelijkheid om verlenging aan te vragen.  

Een zorgarrangement is er op gericht om de leerling zo optimaal mogelijk onderwijs te bieden binnen de 

setting van het regulier onderwijs en daarmee een uitstroom naar een ander onderwijstype te voorkomen.  

 

http://www.zeeluwe.nl/
mailto:info@zeeluwe.nl
http://www.zeeluwe.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
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Hoofdstuk 3 : Organisatie 

 

Verschillen tussen kinderen 

Ieder kind is uniek en wij willen op onze school met  verschillen rekening houden. Er zijn kinderen die extra 

begeleiding nodig hebben, omdat hun ontwikkeling op één of meer gebieden niet verloopt zoals verwacht. Dit 

kunnen leerproblemen en/of gedragsproblemen zijn. Daarnaast zijn er ook kinderen die zich sneller 

ontwikkelen en ook voor hen willen wij een passend aanbod realiseren.  

Wij willen de kinderen zoveel mogelijk de aandacht en hulp geven die zij nodig hebben.    

 

Horizontale roostering  

De school heeft  in alle roosters van de groepen (met uitzondering van de kleuters) taal en rekenen op gelijke 

tijden vastgesteld. Dit noemen wij horizontale roostering. Dit werkt naar 2 kanten: 

1.Als een kind met de extra hulp toch niet mee kan komen met de klas kan er in overleg met u, de IB-er en 

de leraar besloten worden dat het kind op één of meerdere leergebieden de lessen gaat volgen in een andere 

groep. Dit betekent dat het kind niet helemaal teruggezet wordt, maar alleen voor een bepaald vak.  

2.Niet alleen voor kinderen die niet zo goed mee kunnen komen is dit mogelijk. Ook voor de kinderen die op 

een niveau hoger kunnen werken, kan dit gerealiseerd worden. Deze kinderen kunnen ook in overleg met 

ouders, IB-er en leraren de les in een andere groep volgen.  

Horizontale roostering heeft consequenties voor het eindniveau in groep 8 (zie Voortgezet Onderwijs blz. 8). 

Dit zal ook in kaart gebracht worden. 

 

Doubleren (blijven zitten)  

Horizontaal roosteren heeft voor het laten doubleren van een kind grote gevolgen. Veel doublures zullen 

hierdoor niet meer nodig zijn. In de praktijk blijkt namelijk dat een kind vaak op één leergebied 

belemmeringen ervaart. Is dit het geval dan gaat het kind wel over naar de volgende groep, maar zal hij/zij 

het betreffende leergebied in een andere groep volgen.  

Het kan ook zo zijn dat het kind op meerdere gebieden belemmerd wordt in het leerproces. In dat geval is 

een doublure wel zinvol, omdat het kind op meerdere gebieden een achterstand heeft. Het kind heeft dan dat 

extra jaar nodig. Voor doubleren is een protocol opgesteld. Als er twijfel bestaat over het overgaan naar de 

volgende groep, zijn daar al in een vroeg stadium (begin maart-mei) gesprekken over met de ouders.  

  

Vervroegd doorstromen 

Vervroegde doorstroming: hieronder verstaan wij een fysieke overgang naar een volgend leerjaar die eerder 

dan gebruikelijk (op grond van kalenderleeftijd) plaatsvindt. Er zijn twee manieren om vervroegde 

doorstroming te bereiken: 

a. het in zijn geheel overslaan van een leerstofjaarklas, bijvoorbeeld van groep 3 naar groep 5. 

b. twee leerstofjaren in 1 schooljaar aanbieden, waarbij de leerling ergens halverwege het schooljaar fysiek in 

een andere groep instroomt.  

Wanneer de vraag bovenkomt of hiervan sprake is bij uw kind wordt een zorgvuldig traject opgestart waarbij 

alle criteria in kaart gebracht worden. De school beschikt over een protocol voor vervroegde doorstroming.  

 

Hulpblokken 

We werken met een systeem waarbij het schooljaar is ingedeeld in 2 hulpblokken per jaar. Aan het eind van 

ieder hulpblok wordt het geboden onderwijs geëvalueerd op groeps- en op leerling niveau. De groeps-  en 

individuele hulpplannen worden ook geëvalueerd  en er vindt overleg plaats over de komende periode. Wij 

reserveren daarvoor een aantal  weken waarin een pauze wordt ingelast voor de RT (m.u.v. begeleiding 

vanuit een arrangement en dyslexiehulp).  
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Hoofdstuk 4 : Zorg voor alle kinderen 

 

Het groepsoverzicht  

Alle leerlingen staan vermeld in het groepsoverzicht. Fase 1 en 2 van de HGW-cyclus (waarnemen/signaleren 

en begrijpen/analyseren) worden per kind beschreven. We noteren wat voor een kind positief en stimulerend 

werkt en waar belemmeringen liggen.  We omschrijven hoe uw kind het beste leert en wat uw kind nodig 

heeft om zich te ontwikkelen. Ook worden de doelen omschreven voor de verschillende vakgebieden en voor 

de sociaal-emotionele ontwikkeling.  

 

Het groepsplan 

Alle leerlingen staan vermeld in het groepsplan. Fase 3 en 4 (plannen en realiseren) van de HGW-cyclus 

worden per kind beschreven.  

Een groepsplan omvat een beschrijving van het onderwijsaanbod voor een bepaalde periode. Het is de 

bedoeling dat in het groepsplan concrete en praktische aanwijzingen staan beschreven voor de manier 

waarop de leraar omgaat met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groep. Het 

groepsplan richt zich dus ook op het aanbod aan alle leerlingen in de groep. Een groepsplan is ook 

doelgericht, met hoge verwachtingen ten aanzien van alle leerlingen, om te komen tot betere resultaten. 

In het kader van de rekenontwikkeling is er sprake van een didactisch groepsplan, waarin dus ook de 

didactische behoeften van leerlingen centraal staan.  

Een groepsplan omvat altijd de volgende onderdelen: doelen, inhoud, aanpak of methodiek, organisatie en  

evaluatie. In de komende periode gaan we werken met het groepsplan rekenen, waarbij er subgroepjes zijn 

gevormd op basis van instructiebehoeften.  Leerlingen die meer of juist minder instructie nodig hebben, 

worden  ‘geclusterd’. Ook kunnen de verschillende groepen verschillende vormen van instructie krijgen, zoals 

responsieve of directie instructie.  Het werken met het groepsplan heeft als bijkomend voordeel dat er minder 

individuele plannen geschreven dienen te worden, waardoor de leraar meer tijd heeft om daadwerkelijk 

passend onderwijs te realiseren voor de leerlingen in zijn of haar groep.  

We werken met groepsplannen voor de hoofdvakken. Daarnaast zijn er groepsplannen voor gedrag. Op basis 

van observatie en verzamelde gegevens werken we preventief en pro-actief aan een sociaal veilige groep.  

Het groepsplan gedrag kan op 3 niveaus worden ingezet, nl voor de hele groep (preventieniveau 1), voor een 

subgroepje leerlingen dat gericht werkt aan bepaalde doelen (preventieniveau 2) en indien nodig voor een 

enkele leerling een plan op preventie-niveau 3. Als een kind ingedeeld wordt in preventieniveau 2 of 3, 

worden ouders daarvan altijd op de hoogte gebracht.  

 

Toetsing 

Ieder kind maakt vanaf groep 1 tot en met groep 8 een enorme groei door. Het ontwikkelt zich in deze relatief 

korte tijd tot een heel eigen persoonlijkheid. Er zijn veel omstandigheden die daarbij een rol spelen, maar het 

belangrijkste is toch wel of een kind zich prettig voelt. Een goed pedagogisch klimaat biedt de beste kansen 

voor een ononderbroken ontwikkeling. 

Met behulp van toetsen willen wij te weten komen hoe een kind zich ontwikkelt op het gebied van de 

verschillende leervakken en sociaal emotionele ontwikkeling.  

 

Verschillende toetsen (zie ook bijlage 2)  

In het kort kennen wij twee soorten toetsen:  

 

1. Methode gebonden toetsen 

Deze horen bij de methoden die we op onze school gebruiken. Dit toetst of het kind de leerstof van de 

methode over een korte periode beheerst. 

 

2. Niet-methode gebonden toetsen 

Dit zijn de Cito- toetsen die we voor de verschillende vakken gebruiken. Deze toetsen zijn onafhankelijk van 

de methode en hierbij kunnen we vergelijken met andere kinderen op landelijk niveau. Al deze toetsen vindt 

u uitgelegd in de bijlage ‘toetsen’. 

 

Pluspunt 4.0 , de referentieniveaus en de steraanpak 

Alle groepen werken met de methode Pluspunt 3 
De referentieniveaus die gelden voor het basisonderwijs zijn in deze methode geïntegreerd.  
Wat houdt dat in? 
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De referentieniveaus 
Het ministerie heeft bepaald dat bij rekenen in het basisonderwijs 75% van de leerlingen 1S (Streefniveau) 
moet behalen. Leerlingen op 1S niveau stromen uit naar vwo, havo en vmbo gemengde en theoretische 
leerweg. 
Als door alle betrokkenen vastgesteld wordt dat bepaalde leerlingen niveau 1S niet aankunnen, dan volstaat 
niveau 1F (fundamenteel niveau). Deze leerlingen krijgen minder leerstof en werken met eenvoudigere 
doelen. Leerlingen op 1F niveau stromen uit naar de  kader- en beroepsgerichte leerwegen in het VMBO. 
 
De referentieniveaus in Pluspunt 4 
Pluspunt differentieert al in de onderbouw en werkt met een z.g. ‘steraanpak’. Pas vanaf gr. 7 en 8 vindt er 

differentiatie plaats op basis van de referentieniveaus 1F en 1S.  

In de lesstof voor alle groepen zijn de niveaus zichtbaar verwerkt.  

 1-ster: werkt toe naar 1F eind basisschool (fundamenteel niveau) 

 2-ster: werkt toe naar 1S eind basisschool (streefniveau) 

 3-ster: werkt toe naar 1S+ eind basisschool (boven streefniveau) 

 

Groep 3,4 en 5 
De 2-ster basisstof moet door alle leerlingen in deze groepen worden beheerst. Sommige kinderen hebben 

extra rekentijd en extra instructie nodig om het tempo van de groep te kunnen volgen. Het sterrenniveau in 

groep 3,4 en 5 heeft nog géén directe relatie met de officiële referentieniveaus.  

Het 1-sterniveau is in deze groepen vooral gericht op een ideale balans tussen uitdaging en succeservaring. 

Een kind dat in gr. 4 opgaven op 1-sterniveau maakt, stroomt dus niet automatisch uit op 1F niveau aan het 

einde van de bassischool.  

Bij de 1-ster aanpak hoort extra veel instructie. Het doel is om de kinderen (terug) te brengen op het 

streefniveau 2-ster.  

Voor kinderen die het streefniveau goed beheersen is er leerstof op 3-sterniveau. Dit wordt ook wel 1S+ 

genoemd. De opgaven op dit niveau dagen de goede rekenaars uit om eigen oplossingen te bedenken.  

 

Groep 6 
Groep 6 is het overgangsjaar tussen de methodedifferentiatie om de groep bijeen te houden en de 

differentiatie op basis van de referentieniveaus zoals hierboven beschreven. In deze groep gaan de niveaus 

meer uiteenlopen en worden de verschillen tussen de leerlingen groter. Nu wordt duidelijk welk 

referentieniveau de kinderen aankunnen. In groep 6 verwerken de leerlingen de lesstof op hun eigen niveau. 

De meeste leerlingen werken op het streefniveau (1S) met de 2-sterwerkboeken. Sterke rekenaars werken op 

het plusniveau met de werkboeken. Bij enkele leerlingen kan het nodig zijn om te kiezen voor de 3-

sterwerkboeken. Het plaatsen van een kind op dit niveau is altijd een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

Een kind dat in groep 6 op 1-ster niveau werkt, werkt nog steeds op  1S-niveau. Op dit niveau worden meer 

voorbeelduitwerkingen, modellen enzovoorts gebruikt.  

Vanaf groep 7 wordt in de leerlijn een verdeling gemaakt op  1F, 1S of 1S+. Het is niet eenvoudig om een 

kind dat vanaf groep 7 op een (voor hem) te laag fundamenteel niveau werkt, terug te plaatsen op een hoger 

streefniveau met basisdoelen. Daarom is een goed keuzeproces van belang. We hanteren hierbij een 

beslisprocedure waarbij u als ouders betrokken bent.  

 

Groep 7 (en 8) 
De differentiatie op basis van de referentieniveaus gebeurt dus pas echt in gr. 7 en 8. De instructie vindt dan 

op 2 niveaus plaats: 1F(1-ster) en 1S (2-ster). Alle kinderen doen mee aan de instructie op 1F niveau. Hierbij 

gaat het om basiskennis en –basisinzichten die alle kinderen moeten beheersen. Na deze instructie gaan de 

kinderen, die op 1F niveau werken, de leerstof verwerken. De andere kinderen gaan door met de instructie op 

1S niveau.  

 Verwerking op 1F: in het 1-ster werkboek. Alle rekenonderwerpen komen aan bod op een niveau dat 

voor deze kinderen haalbaar is. De opgaven zijn minder complex en zoveel mogelijk 

toepassingsgericht. Zo wordt het rekenen met breuken ondersteund door voorbeelden van concrete 

situaties waarin deze sommen moeten worden gemaakt. De sommen op 1F niveau zijn over het 

algemeen dus minder complex. Er wordt ook consequent aandacht besteed aan extra inoefening van 

basale rekenvaardigheden zodat deze leerlingen meer tijd hebben om deze rekenkennis (alsnog) op 

peil te brengen of te houden. Ze leren goed rekenen en hun zelfvertrouwen groeit.  

 Verwerking op 1S en 1S+: gemiddelde en sterke rekenaars gaan na de instructie op 1S-niveau de 

lesstof verwerken op hun eigen niveau in het 2-sterwerkboek (1S) of het 3-sterwerkboek (1S+). 

Doordat Pluspunt ook opgaven aanbiedt op een hoger niveau dan het streefniveau krijgen ook sterke 

rekenaars een optimale balans tussen uitdaging en succeservaring. Zo kunnen zij het hoogst 

mogelijke niveau halen.  
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Binnen ieder niveau biedt de methode zo een goed evenwicht tussen uitdaging en succeservaring. Maar de 

kinderen worden ook gestimuleerd om door te werken naar het volgende niveau. De steraanpak stimuleert 

dus elk kind om het beste uit zichzelf te halen.  

 

Toets resultaten  

Het afnemen van toetsen neemt veel tijd in beslag. Alle gegevens worden bijgehouden en er wordt gekeken 

naar het verloop van de ontwikkeling. Daar wordt vervolgens verder mee gewerkt.  

Wat de niet-methode gebonden toetsen betreft: de scores hiervan worden allemaal ingevoerd en bijgehouden 

in de computer, zodat er een duidelijk overzicht is van de prestaties van de kinderen. De uitslagen van de 

landelijk genormeerde CITO-toetsen worden aangegeven in de Romeinse cijfers I –II-III-IV-V. 

 

Hierbij staat:  

 - I ver boven het gemiddelde (20%) 

 - II boven het gemiddelde (20%) 

 - III de gemiddelde groep leerlingen(20%) 

 - IV onder het gemiddelde (20%) 

 - V ver onder het gemiddelde (20%) 

 

Leerlingvolgsysteem (LVS) 

Een kind wordt zijn hele schoolloopbaan gevolgd. Om de vorderingen van de leerlingen goed te kunnen 

verwerken en volgen, hebben wij een leerlingvolgsysteem op school. Per leerling is er een dossier (digitaal), 

waarin alle toets uitslagen (van de niet-methode gebonden toetsen) zijn verwerkt. Op deze manier is het voor 

iedere leraar dus mogelijk om in te zien, hoe zijn of haar leerlingen zich in de voorgaande jaren hebben 

ontwikkeld.  

 

Dossiervorming 

De gegevens in het leerling dossier zijn uiteraard vertrouwelijk. U heeft als ouders inzagerecht in de 

dossiermap van uw kind. U wordt ook toestemming gevraagd wanneer de school derden – op basis van de 

dossiergegevens- informeert.  

 

Dyslexie 

De behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) wordt vergoed door de  gemeente. Het is de taak 

van de school om een dossier te vormen, waarna in overleg met de SBD wordt bekeken of een kind in 

aanmerking komt voor de vergoeding. De behandelingen vinden buiten schooltijd plaats bij aangesloten 

instanties. Extra oefening wordt zowel thuis als op school gedaan.  

 

Het voortgezet onderwijs  

In groep 7 maken de leerlingen de Entreetoets van Cito. Na de afname ontvangt u een leerling profiel op 

papier. Naast het leerling profiel ontvangt u het rapport Vooruitblik. Dit rapport geeft een rechtstreekse 

voorspelling van het best passende brugklastype voor uw kind, op basis van de totaalscore op de Entreetoets. 

De uitslag en prognose voor het Voortgezet Onderwijs wordt met u besproken tijdens de laatste ronde 

oudergesprekken.  

De leerlingen van groep 8 maken een genormeerde Eindtoets. De Eindtoets vindt vanaf 2015 jaarlijks in april 

plaats. Vanaf 2015-2016 weegt het schooladvies het zwaarst bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. 

In een schooladvies geeft de school aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij het kind past. Daarbij 

kijkt de school onder andere naar: 

de aanleg en de talenten van een leerling; 

de leerprestaties;  

de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode; 

de concentratie, de motivatie en het doorzettingsvermogen van een leerling. 

 

Wanneer kinderen in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) of Praktijkonderwijs 

(PrO) wordt er een onderwijskundig rapport opgemaakt. Aan de ouders wordt gevraagd om dit te 

ondertekenen. Het LWOO wordt op het voorgezet onderwijs per school ingevuld. Dit betekent op de ene 

school ondersteuning in alle leerwegen en op de andere school een aparte leerweg.  

 

 

Wanneer een kind de leerstof van een vakgebied op een lager niveau krijgt aangeboden (horizontale 

roostering) zal hij/zij voor dat vak niet het eindniveau van groep 8 halen. Het aangepaste programma is zo 

opgesteld dat er aansluiting is met het vervolgonderwijs. 
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Als een kind in groep 8 voor een vakgebied de leerstof al heeft doorlopen volgt hiervoor 

verbreding/verdieping. 
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Bijlage 1  

 

Wat doet de IB-er?  

 

- De IB-er is verantwoordelijk voor de zorgstructuur binnen de school.  

- De leerlingen van groep 1 tot en met 8 volgen, door middel van het bijhouden van de leerling 

volgdocumenten. 

- Het samenstellen van de toets kalender en zorgen dat de toets gegevens op tijd ingeleverd zijn. 

- Het leiden van leerling besprekingen tijdens personeelsvergaderingen. 

- Analyseren van toets gegevens op schoolniveau en doorspreken van de gegevens met directie en 

inspectie. 

- Verzorgen van rapportages richting directie, bestuur en inspectie 

- De leraren ondersteunen bij het realiseren van een passend aanbod voor alle leerlingen 

- Eventueel verdiept onderzoek uitvoeren bij een kind. 

- Adviseren bij het opstellen van een groepsplan of individueel plan 

- Contacten onderhouden met o.a. de SBD, Buurtzorg Jong, andere externe deskundigen  en de 

opgedane informatie delen met het team. 

- Contacten onderhouden met het speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs, maar ook met de IB-ers 

van andere scholen uit Putten en uit ons samenwerkingsverband. 

- Op aanvraag aanwezig zijn bij gesprekken tussen leraar en ouders. 

- De leraar ondersteunen bij het klassenmanagement. 

- Zorg dragen voor de orthotheek (alle materialen die op school aanwezig zijn met betrekking tot de 

zorgorganisatie). 

- Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen om de leerlingenzorg op onze school zo optimaal 

mogelijk te laten functioneren. 

- Ondersteuning bieden aan ouders wanneer er gezocht moet worden bij andere instanties en zonodig 

aanwezig zijn bij gesprekken.  

- Contact en overleg met de RT-er. 

- Invullen van onderwijskundige rapporten. 

- Supervisie over de leerlingendossiers. 

- Samen met de leraar bespreekt de IB-er alle leerlingen 3 x per jaar tijdens de groepsbespreking 

- De IB-er neemt initiatieven op het gebied van de leerlingenzorg, houdt nieuwe ontwikkelingen bij en 

draagt zorg voor de implementatie hiervan, in samenwerking met directie en team.  

- Coördineren van extra ondersteuning, bv een zorgarrangement 

- Klassenbezoeken afleggen 

- Participeren in diverse overlegstructuren op lokaal en regionaal niveau 
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Bijlage 2  

 

Niet-methode gebonden toetsen – een overzicht  

 

Kleuters 

 

Leerlijnen Parnassys ‘jonge kind’ 

Dit is een observatie- en volgsysteem dat is gekoppeld aan leerdoelen en leerlijnen. Dat biedt ons de 

mogelijkheid om de ontwikkeling van een kind precies in kaart te brengen en zo het lesaanbod nog meer op 

maat te maken. Er is dus geen basisaanbod voor alle kinderen, maar subgroepjes kinderen ontvangen een 

verschillend aanbod. Zo kunnen we inspelen op de speel- en leerbehoefte van elk kind. 

 

Screening dyslexie 

In groep 2 wordt in februari bij elk kind deze screeningslijst ingevuld. Risicofactoren t.a.v. lezen en spelling 

worden in kaart gebracht. Kinderen die opvallen, krijgen aansluitend extra hulp om de start in groep 3 zo 

optimaal mogelijk te laten verlopen. Deze hulp waarbij kinderen op een speelse manier een aantal letters 

leren lezen en schrijven noemen we voorschotbenadering.  

U wordt geïnformeerd als dit uw kind betreft 

 

Sociaal emotioneel leren 

 

ZIEN! 

ZIEN! Is een leerlingvolgsysteem dat de leraar helpt bij het bevorderen van de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van de leerlingen.  ZIEN! geeft op basis van een analyse van observaties concrete doelen en 

handelingssuggesties. ZIEN! ondersteunt het gehele proces van signaleren tot handelen. Er wordt gebruik 

gemaakt van 7 dimensies die informatie geven over de ondersteuningsbehoeften van de groep en/of 

individuele leerlingen.  

De leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen een leerlingenvragenlijst in. 

 

Vragenlijst sociale veiligheid 

Deze vragenlijsten worden afgenomen bij de leerlingen van groep 3 t/m 8 om in kaart te brengen of kinderen 

zich sociaal gezien veilig voelen op school. Het gaat om vragen als: ben je wel eens bang op school, word je 

wel eens uitgescholden enz. Op deze manier ontstaat een beeld van individuele leerlingen en een beeld op 

groepsniveau. Dit betreft ook pestgedrag en pestbeleving. 

 

Lezen en taal  

 

DMT  

Drie Minuten Toets. Toets van woorden opgebouwd in moeilijkheid. De leerlingen krijgen woordkaarten te 

lezen. Iedere kaart is iets moeilijker. Voor iedere kaart is 1 minuut leestijd. Er wordt gekeken naar het aantal 

gelezen woorden minus de fouten.  

 

AVI  

Toets in tekstlezen. Er is een maximale tijd en een maximaal aantal fouten dat gelezen mag worden. Het 

systeem van de AVI-indeling is vernieuwd. Er zijn 12 niveaus vanaf AVI-start t/m AVI-Plus.  

 

Cito Begrijpend lezen  

Vanaf groep 4 tot januari groep 8 wordt aan de hand van teksten het leesbegrip getoetst.  

 

Cito Spelling  

Vanaf februari groep 3 tot januari groep 8 wordt twee keer per jaar een dictee afgenomen.   

 

 

Rekenen 

 

Cito Rekenen  

Met deze toets is het mogelijk om het rekenniveau van de leerling vast te stellen. Het geeft een duidelijk 

beeld van de vaardigheden van de individuele leerling en de groep als geheel.  

Deze toets wordt twee keer per jaar afgenomen vanaf februari groep 3 tot en met januari groep 8.  
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TTA 

Dit is een niet-methodetoets die 2 x per jaar wordt afgenomen in groep 3 t/m 8 om de automatisering van de 

rekenvaardigheden te meten.  

 

Cito entreetoets  

Deze toets geeft de leraar van groep 7 een duidelijk beeld hoe de kinderen er voor staan op de verschillende 

vakgebieden. Het geeft de school tevens een aanwijzing welke ‘vak onderdelen’ nog enige extra aandacht 

behoeven. Deze toets wordt niet door de leraar nagekeken, maar door ‘CITO’ zelf. U krijgt hiervan uiteraard 

ook de uitslag. 

 

Eindtoets 

De Eindtoets Basisonderwijs wordt in groep 8 afgenomen.  

 

 

Cito Studievaardigheden 

Om efficiënt en effectief te studeren zijn studievaardigheden van groot belang. Daarom is het vermogen om 

teksten samen te vatten, informatie te vinden, kaart te lezen en uit de voeten te kunnen met schema’s, 

tabellen en grafieken mede bepalend voor het verdere schoolsucces van uw kind(eren). Met de toetsen 

Studievaardigheden volgen we het niveau van de leerlingen op deze gebieden. 

 

Overig 

NSCCT 

Deze afkorting staat voor Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. Deze test wordt afgenomen in de 

groepen 4 t/m 7 en geeft een beeld van niet-schoolse vaardigheden en daarmee krijgen wij een beeld van de 

leercapaciteiten van een leerling. Ook biedt deze test de mogelijkheid om eventuele onderpresteerders te 

signaleren. De test wordt afgenomen en gescoord door de Schoolbegeleidingsdienst. Na afloop ontvangt de 

school de uitslagen . Deze worden mondeling nabesproken door de onderwijsadviseur. De uitslag wordt met 

ouders besproken tijdens de spreekavond in februari.  
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Bijlage 3 toets kalender 2019-2020 

 

 
 

OKTOBER  
Zien!groep       3 t/m 8  
Zien! Lln-vragenlijstgroep     5 t/m 8  
Vragenlijsten sociale veiligheid lln + lkr    groep 3 t/m 8  
Observatielijst taakgerichtheid    groep 1 t/m 8 (incidenteel)  
Formulier BAS – groepsrollen       groep 1 t/m 8  
Sociogram (sometics)     groep 3 t/m 8  
Strategietoets BL     groep 5 t/m 8  
Leerlijnen P’ssys Jonge Kind gr. 1-2: SEO invullen (1B en 2B-doelen)  
 -> gr. 1: welbevinden, taakgerichtheid, betrokkenheid  
  

  
NOVEMBER   

Cito Studievaardigheden    groep 8  
Tussenevaluatie AVI/DMT lln in halfjarig dyslexietraject  
Nieuwsbegrip  toets informatieve teksten   gr. 5 t/m 8  
NSCCT middenbouw  
Herfstsignalering Lijn 3  
Drempelonderzoek i.v.m. LWOO voor ind.lln   gr. 8?  

  
JANUARI  

TempoToets Automatiseren  groep 3 t/m 8  
(vóór toetsronde)  

Cito Rekenen      groep 3 t/m 8  
Cito Begrijpend Lezen     groep 4 t/m 8 *  
Cito Woordenschat      groep 4 t/m 7 versie A/B  
Nieuwsbegrip       groep 8   
DMT versie A (zie onderstaand schema)  groep 3 t/m 8  
AVI  (versie A)       groep 3 t/m 8  
Grafementoets DMT en aud.synth.   groep 3 en 4  
   bij IV-V lln DMT      groep 4  
PI/Brus/Klepel lln in halfjarig dyslexietraject  
Observatielijst taakgerichtheid    groep 1 t/m 8 (incidenteel)  
Cito Spelling       gr 3 t/m 8  
Wintersignalering Lijn 3  
Leerlijnen P’ssys Jonge Kind gr.1-2: evalueren A-doelen  
  

  
FEBRUARI  

  
Screening risicofactoren lezen spellen    groep 2  
ZIEN! 2e afname     gr. 3 t/m 8: incidenteel  
Nieuwsbegrip toets informatieve teksten   gr. 5 t/m 8 

  
  
MAART  

  
Nieuwsbegrip Strategietoets BL    gr. 5 t/m 8  

   
            
APRIL  

Lentesignalering Lijn 3                        
Tussenevaluatie AVI/DMT lln in halfjarig dyslexietraject  
CITO Eindtoets      groep 8 ?  
Leerlijnen P’ssys Jonge Kind gr. 1-2: SEO invullen (1B en 2B-doelen)  
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MEI  
Nieuwsbegrip  toets informatieve teksten   gr. 4 t/m 8  
Entreetoets       groep 7  
  

  
JUNI  

Cito Spelling      groep 3 t/m 7  
Cito Rekenen       groep 3 t/m 6   
Cito Taalverzorging     groep 6  
DMT versie B zie  onderstaand schema   groep 3 t/m 7  
IV-V-lln: Grafementoets DMT+ Toets aud. synthese  Groep 3 en 4 
AVI (versie B)      groep 3 t/m 7  
AVI,DMT, Klepel, Bruslln in halfjarig dyslexietraject   
Begrijpend Lezen     groep 4,5 en 6  
Leerlijnen P’ssys Jonge Kind gr. 1-2: evalueren B-doelen  
Zomersignalering Lijn 3  

  
  

* Gr 4 Cito begrijpend lezen M4 is een proeftoets  
  
AFNAMESCHEMA DMT:  
  
MEDIO GROEP 3  versie A kaart 1 en 2  
EIND GROEP 3  versie B kaart 1/2/3  
MEDIO GROEP 4  versie A kaart 1/2/3  
EIND GROEP 4  versie B kaart 1/2/3  
MEDIO GROEP 5  versie A kaart (1), 2/3**  
EIND GROEP 5  versie B kaart (1), 2/3  
MEDIO GROEP 6  versie A kaart (1), 2/3  
EIND GROEP 6  versie B kaart (1), 2/3  
MEDIO GROEP 7  versie A kaart (1), 2/3  
EIND GROEP 7  versie B kaart (1), 2/3  
MEDIO GROEP 8  versie A kaart (1), 2/3  
 

 
**DMT: vanaf gr. 5 standaard kaart 2 en 3 afnemen, kaart 1 aanvullend als de score op krt 2 en 3 
lager is dan niv III.   
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Bijlage 4 

 

Adressen en telefoonnummers 

 

Zorgteam (intern) 

Papiermakerstraat 18 

3881 BL  Putten 

tel. 0341-353686 

 

Het zorgteam vergadert regelmatig over de uitvoering en inhoud van de leerlingenzorg op Bij de Bron. Het 

team bestaat uit de twee intern begeleiders en de directeur. 

 

Mw. A. van Doornik-van Donselaar  

Intern begeleider 

Aanwezig op dinsdag of donderdag in combinatie met de Van Damschool 

 

Mw. A. Evers- Mosterd 

Intern begeleider  

Aanwezig op dinsdag of donderdag in combinatie met de Van Damschool 

 

Dhr. H. A. van Veldhuizen  

Directeur 

Aanwezig op dinsdag en donderdag 

 

Schoolbegeleidingsdienst Centraal Nederland 

Galvaniweg 13 

8071 SC  Nunspeet 

Tel. 0341-278484 

 


