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VOORWOORD 

Welkom op kindcentrum de Regenboog. Een nieuw schooljaar gaat van start, wij hopen op een mooi, 
leerzaam en plezierig jaar.  
 
Deze informatiegids van kindcentrum de Regenboog informeert u over algemene zaken waaronder ons 
onderwijsconcept, wetgeving en de extra zorg. Verder vindt u er praktische informatie over de organisatie, 
afspraken, resultaten van het afgelopen jaar en instanties waarmee wordt samengewerkt. Deze informatie 
is belangrijk voor ouders van de huidige leerlingen en zeker ook voor ouders om hen te helpen bij het 
zorgvuldig kiezen van een school. 

 
Als kindcentrum willen we er alles aan doen om een veilige ontmoetingsplaats te zijn voor de kinderen en 
voor de ouders. Wij proberen een open karakter uit te stralen. Dit doen we door open te staan en begrip 
te hebben, door in gesprek te gaan met ouders en kinderen. 

 
Om dit optimaal te kunnen doen is het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van wat er gebeurt op 
het kindcentrum  en welke lijnen uitgezet worden. Lees de gids zorgvuldig en gebruik hem als naslagwerk. 
Met vragen of voor verdere toelichting kunt u altijd op het kindcentrum terecht. 
 
Naast de inhoud van deze informatiegids is er door het jaar heen veel informatie te lezen op de website, 
www.regenboogboekel.nl en in het wekelijkse informatiebulletin de Regendruppel. 
 

   Wij wensen u veel plezier met het lezen van onze informatiegids. 
Daarnaast hopen we dat iedereen een fijne, gezellige en leerzame tijd heeft op kindcentrum de 
Regenboog. 
 
 
 
Namens het team van kindcentrum de Regenboog, 
 
Sandra Pennings 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw bijdragen, suggesties en wensen voor verbetering van de informatiegids, maar vooral ook voor 
verbetering van ons kindcentrum, zijn altijd van harte welkom! 
  

http://www.regenboogboekel.nl/
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INHOUDSOPGAVE 
 

1. HET KINDCENTRUM 
 

1.1 Achtergrond 
 

Kindcentrum de Regenboog staat in de wijk Zuid-West in Boekel en valt onder het bestuur van Stichting 

GOO. Evenals binnen de andere kindcentra onder dit bestuur werken onderwijs en opvang samen. 

 
1.2  Identiteit 

 
De Regenboog is een kindcentrum met een katholieke grondslag. Wij proberen die identiteit op een 
verantwoorde eigen wijze gestalte te geven. De katholieke identiteit krijgt op school gestalte in: 
 

• het vak godsdienst / levensbeschouwing.  
Ieder jaar wordt in alle groepen aandacht besteed aan de feesten Kerstmis en Pasen . De christelijke 
traditie komt verder ter sprake in thema’s als pesten, agressie, waarden en normen, vriendschap, vrij-zijn 
en verwondering. Aan het einde van de basisschool is het kind vertrouwd met de belangrijkste christelijke 
feestdagen, verhalen en uitingsvormen.  
 

• de contacten met de parochie.  
Deze contacten lopen rechtstreeks via de werkgroepen eerste communie, vormsel en gezinsvieringen. We 
ondersteunen en werken daar waar nodig samen met deze werkgroepen.  
 
Daarnaast besteden we op school aandacht aan: 

• geestelijke stromingen.  
Om respect voor andere wereldgodsdiensten te bevorderen, wordt op school aandacht besteed aan 
‘geestelijke stromingen’. Ter sprake komen de belangrijkste wereldgodsdiensten en hun tradities en 
feestdagen.  
 

• sociale waardenoriëntatie.  
We spreken met de kinderen heel regelmatig over ‘waarden en normen’. We helpen kinderen zo uit te 
groeien tot zelfstandige persoonlijkheden. De maatschappij vraagt steeds meer en vaker om een 
persoonlijk verantwoorde keuze te maken bij moeilijke ethische problemen, zoals  trouwen/scheiding, 
seksuele geaardheid, levensverlenging/levensbeëindiging,  alcohol en drugs. Christelijke waarden, zoals 
naastenliefde en vergeving zullen we benadrukken. 
 

• burgerschapsvorming.  
Burgerschap is niet een extra vak, maar iets wat op allerlei momenten, in allerlei lessituaties gepraktiseerd 
wordt vanuit de opvatting dat kinderen deel uitmaken van een democratische gemeenschap. Kinderen 
moeten leren dat ze daaraan hun bijdrage kunnen leveren en aangesproken kunnen worden op hun 
verantwoordelijkheid. Omgaan met vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld, betekent niet dat je maar alles 
mag roepen. Discussie kan jongeren vormen en nuanceert hun beeld op de samenleving. Tijdens alle lessen 
zijn daarvoor aanknopingspunten: de effecten van taalgebruik, de ontwikkeling van democratische 
rechtstaten, de samenstelling van de bevolking, enz. 
 

Onze missie is dat kinderen zich ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen. 
We willen een cultuur creëren waarin we aandacht hebben voor een breed scala van vaardigheden zoals 
luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten 
oplossen, omgaan met groepsdruk, risico’s in schatten en doelen stellen. 
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1.3 Missie 
 
Onze missie op basis van deze situatie luidt: 

‘Kindcentrum de Regenboog biedt een eigentijds aanbod voor brede ontwikkeling en goede zorg, zodat de 
kinderen met zelfvertrouwen hun weg kunnen vinden in onze maatschappij’.  
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1.4 Pedagogische visie 
 

Kindcentrum de Regenboog is er voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar, die we door eigentijds 

kwalitatief goed onderwijs (aansluitend bij de huidige maatschappij), een stevige basis willen meegeven 

voor het verdere leven. De Regenboog streeft naar het tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften voor 

elk kind. Wij kijken daarbij goed naar de mogelijkheden van onze school om het kind te begeleiden. Indien 

nodig gaan we voor het kind op zoek naar het meest geschikte onderwijsaanbod binnen ons 

samenwerkingsverband. In het hele ontwikkelingsproces van het kind vinden wij een goed samenspel 

tussen leerkracht, ouder en kind een voorwaarde. In onze pedagogische visie werken we vanuit drie pijlers: 

 

Welbevinden en veiligheid 

Welbevinden is een basisvoorwaarde om kinderen tot leren te krijgen. Wij streven naar een veilig, stabiel 

en gestructureerd schoolklimaat, waarin de capaciteiten van de kinderen zo volledig mogelijk benut 

worden. Wij begeleiden kinderen in hun groei naar positief kritische, zelfstandige en samenwerkende 

mensen. Hierbij richten we ons op de totale ontwikkeling van het kind, zowel op cognitief als op sociaal-

emotioneel, creatief en lichamelijk gebied. Het welbevinden en de ononderbroken ontwikkeling van het 

hele kind staan daarbij voorop. Daarnaast is er aandacht voor het correct en beheerst taalgebruik, met een 

goede woordenschatbasis, zodat onze kinderen zich goed kunnen uitdrukken. 

 

Zelfvertrouwen is onontbeerlijk voor het welbevinden van het kind. Hierdoor leert hij of zij goed omgaan 

met emoties, blijft nieuwsgierig en gaat uitdagingen aan. We gaan uit van de drie basisbehoeften voor het 

welbevinden van kinderen: competentie, autonomie en relatie. 

Onder de basisbehoefte 'competentie' wordt verstaan dat leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze 

moeten doen, aankunnen; dat ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen, ze hun grenzen gaan 

verleggen. Onder de basisbehoefte 'autonomie' wordt verstaan dat ze weten dat ze (in elk geval voor een 

deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen. Dat ze in toenemende mate groeien van zelfstandigheid naar 

zelfverantwoordelijkheid. Onder de basisbehoefte 'relatie' wordt verstaan dat leerlingen zich geaccepteerd 

weten, erbij horen, het gevoel hebben welkom te zijn, zich veilig voelen.  

 

Groeiend zelfbewustzijn en verbondenheid 

Allereerst willen wij dat onze kinderen 

zichzelf leren kennen, dat ze zich bewust 

worden van hun eigen talenten en 

mogelijkheden. De school is er vervolgens 

op gericht om kinderen tot het besef te 

laten komen dat ze deel uitmaken van 

een groter geheel. Vanuit hun groeiend 

zelfbewustzijn leren we hen om positieve 

relaties aan te gaan met anderen. We 

gaan op zoek naar de verbinding vanuit 

het kind met de klas, de school, de 

omgeving en de maatschappij. Wij willen 

dat kinderen zich verbonden voelen met 

de wereld om hen heen. 
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Actieve betrokkenheid 

Het is belangrijk dat kinderen evenwichtig opgroeien tot betrokken mensen in een snel veranderende, 

multiculturele samenleving. We leren kinderen naar elkaar te luisteren en anderen te respecteren, 

ongeacht hun afkomst, geslacht, ontwikkelingsaspecten en culturele of maatschappelijke achtergrond. 

Hierbij streven we ernaar om in het gesprek samen met de kinderen naar oplossingen en/of verbeteringen 

te zoeken. We betrekken kinderen bij de leerstof door aan te sluiten bij hun niveau, hun tempo, de 

interesses en de sociale ontwikkeling van het kind.  

Naast de betrokkenheid van de kinderen stimuleren we de betrokkenheid van ouders bij de school, om de 

onderwijskansen van het kind te verbeteren. Ouders zien we als partners. Wij vinden het samenwerken 

met alle betrokkenen (zowel intern als extern) belangrijk, om te komen tot een optimale begeleiding voor 

de leerling.  

 
1.5 Didactische visie 

 
De wet op het basisonderwijs geeft in kerndoelen de kaders aan 

van wat een kind op de basisschool moet leren en welke vakken 

aan de orde moeten komen. We vinden het van belang dat de 

kinderen op de Regenboog op elk vakgebied een goede basis 

meekrijgen. Er is bewust voor gekozen om te werken in een 

jaarklassensysteem. In die groepen wordt instructie op 

verschillende niveaus gegeven volgens het ‘interactieve 

gedifferentieerde directe instructiemodel’. Op deze manier geven 

we invulling aan de verschillende leervermogens van kinderen. 

Op de Regenboog hanteren we de volgende didactische 

uitgangspunten: 

 

Kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig 

Van nature is elk kind nieuwsgierig en wil het zich ontwikkelen; ieder op een eigen manier, in een eigen 

tempo en met eigen interesses. Kinderen worden betrokken bij het leerproces. De leerkracht speelt in op 

de belevingswereld van het kind, door daar in de leerstof op aan te sluiten. Wij stimuleren dat kinderen 

eigen keuzes kunnen maken binnen de kaders en zich kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo en op hun 

eigen niveau. Leerkrachten creëren een sfeer van openheid in de groep, waarin het mogelijk is om zaken 

die kinderen bezig houden te bespreken. Het is belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en voldoende 

succeservaringen opdoen binnen een passende ontwikkelingsruimte. 

 

Kinderen hebben verschillende talenten 

Op de Regenboog mogen kinderen verschillen van elkaar, kinderen mogen anders zijn. De verschillende 

talenten van de kinderen worden benut, zodat iedereen van en met elkaar kan leren. Leerkrachten volgen 

systematisch de brede ontwikkeling van kinderen en passen hun aanpak hierop aan. De leerkracht zorgt 

hierbij voor een doelgericht onderwijsaanbod. Naast het aanleren van feitelijke kennis zijn ook de sociale, 

creatieve en sportieve vaardigheden heel belangrijk. Leerkrachten zorgen, vanuit een goed 

klassenmanagement, voor een rijke leeromgeving. Door de leerstof op verschillende manieren aan te 

bieden sluiten we aan op de onderwijsbehoefte van het kind.  

 
Kinderen zijn zelfstandig en werken positief samen 

Ons onderwijs is erop gericht dat kinderen leren plannen, zelfstandig werken, goed communiceren en 

samenwerken. De leerkracht is degene die begeleidt en de kinderen helpt om op zoek te gaan naar 

mogelijke oplossingen. Het geven en krijgen van feedback is hierbij een belangrijk middel, evenals de inzet 



 

10 

van diverse samenwerkingsvormen. De inbreng van kinderen wordt serieus genomen en er wordt 

respectvol met elkaar omgegaan.  

 
1.6 Visie op leerlingenzorg en begeleiding 

 
We willen als school kwalitatief goed onderwijs bieden. Kwalitatief goed onderwijs betekent maximale 

resultaten behalen, door je onderwijsaanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Leerlingen en leerkrachten werken hard om het ontwikkelingsproces van het kind succesvol te laten 

verlopen. Om te kijken of we op koers liggen, toetsen we. Dit geeft de leerkracht informatie over het eigen 

handelen en om te zien of het ontwikkelingsproces succesvol verloopt.   

 

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor een planmatige aanpak van de zorg voor de leerling in de 

groep, volgens de afgesproken wijze in ons zorgplan. Tevens verzorgt deze de communicatie hierover naar 

de ouders. De intern begeleider heeft daarin een coördinerende, inhoudelijke, ondersteunende en 

coachende taak. Het klassenmanagement en het gedrag van de leerkracht, stimuleren en ondersteunen het 

leerproces van de kinderen. Hierdoor willen we optimaal tegemoet komen aan zorg op maat. 

 

Kinderen werken normaliter in de eigen groep, onder begeleiding van de groepsleerkracht. De 

groepsleerkracht kan met hulpvragen terecht bij de IB-er. Het accent van de begeleiding van zorgkinderen 

ligt op de begeleiding binnen de groep (niveau 1 en 2). Binnen het groepsgebeuren zijn werkvormen 

gecreëerd, waardoor dit mogelijk is (klassenmanagement, weektaak, gedifferentieerde instructie, kleine 

kring). In principe volgen kinderen zo lang mogelijk de reguliere stof van de desbetreffende groep, en waar 

mogelijk wordt er gewerkt met individuele leerlijnen. 

 
1.7 Visie op personeel 

 
‘Ons personeel doet er toe!’, om goed onderwijs en goede opvang te realiseren. Stichting GOO heeft 

daarbij twee belangrijke pijlers die gelden voor het personeel: 

 

Plezier in het werk 

Mensen doen waar ze goed in zijn en werken samen aan een doel dat ze als team waardevol vinden, in het 

kader van de schoolontwikkeling. Dat zorgt voor een goed contact tussen werkgever en werknemer. Plezier 

in het werk heeft een rechtstreekse relatie met de kwaliteit van de prestatie. 

 

Ontwikkeling is vanzelfsprekend 

School, opvang, onderwijs en omgeving zijn constant in beweging. Om te blijven voldoen aan de 

kwaliteitseisen is investeren in ontwikkeling een vereiste. Elke werknemer is verantwoordelijk voor de 

eigen ontwikkeling; de organisatie heeft een ondersteunende en faciliterende rol. 

 

Op kindcentrum de Regenboog heeft de medewerker twee belangrijke taken. Die van 

‘leerkracht/pedagogisch medewerker’ en die van ‘teamlid’. Als leerkracht/pedagogisch medewerker stelt 

hij zich professioneel op ten dienste van de ontwikkeling van de kinderen. Als teamlid vraagt dit van de 

medewerker een positieve betrokkenheid vanuit de gezamenlijke visie en doelstellingen. 

 

Van ons personeel verwachten wij dat zij kritisch zijn en reflecteren op hun eigen handelen, zowel binnen 

de eigen groep, in hun communicatie met de ouders, als binnen het team. Daarbij verwachten wij een open 

houding, waarbij goed geluisterd wordt naar elkaar, waarbij een goede samenwerking is en gedacht wordt 

in kansen en oplossingen. Een leerkracht/pedagogisch medewerker moet doelen kunnen (bij)stellen. 

 



 

11 

Om bij de tijd te blijven vinden wij het van belang dat een medewerker voortdurend in beweging is. Dit 

betreft niet alleen het fysiek wisselen van groep of school. Ook het werken aan de competenties, 

regelmatige scholing, het bijhouden van het bekwaamheidsdossier, wederzijdse consultatie, feedback 

geven en ontvangen, samenwerken en leren van elkaar dragen hieraan bij. Daarnaast vinden wij het 

belangrijk om de specialismen en talenten van onze medewerkers ook te benutten. Hiermee willen wij 

medewerkers voor de groep en binnen ons team, die vanuit hun professionele handelen een zo optimaal 

mogelijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze kinderen en ons kindcentrum. 

 

1.8 Het team van KC de Regenboog  

 
Directie 

De directie draagt de verantwoording voor de hele schoolorganisatie en is belast met de volgende taken: 

• Teambegeleiding 

• Organisatorische en onderwijskundige begeleiding 

• Wettelijke, administratieve en bestuurlijke taken 

• Vertegenwoordigende taken (contacten leggen en onderhouden met ouders, bestuur, inspectie, scholen 
en andere onderwijsgevende instanties). 

 
Middenmanagement 

Om in de schoolorganisatie de lijnen kort te houden hebben enkele personeelsleden specialistische functies 
waarvoor scholing is gevolgd. 
Het middenmanagement bestaat uit: 

• Coördinatoren onderbouw en bovenbouw  

• Intern begeleider  
Zij zijn de verbindende brug tussen personeel en directie. Voor ouders zijn zij tevens aanspreekpunt, bij 
afwezigheid van directie. 
 

Interne begeleider (IB-er) 
De taken voor de extra zorg zijn voor de interne begeleider verdeeld in de volgende 5 niveaus: 
Niveau 1  

• op de hoogte blijven van de algemene zorg in de groep 
 
Niveau 2 

• ondersteunen van leerkrachten bij het vinden van passend werk voor kinderen als de methode daar niet 
in voorziet  

• op de hoogte blijven van observaties en toetsresultaten en deze bespreekbaar maken 
Niveau 3  

• op verzoek van leerkrachten een gesprek aangaan naar aanleiding van Cito-toetsen of op eigen initiatief 
de toetsresultaten bespreekbaar maken. Het bespreken van toetsuitslagen gebeurt voornamelijk 
tijdens leerling-besprekingen/groepsbesprekingen waarbij afspraken gemaakt worden over hoe verder 
te handelen als het nodig is zorgen voor een aanvullend onderzoek.  

• diagnostische toetsen aanleveren en ondersteunen bij het afnemen van toetsen 

• de leerkrachten ondersteunen bij het opzetten van groepsplannen en/of individuele handelingsplannen 

• coachen in de klas bij de uitvoering van groeps- en individuele handelingsplannen en controleren op de 
uitvoering van de plannen 

• erop toezien dat ouders op de hoogte worden gebracht en op de hoogte blijven 

• interpreteren van toetsuitslagen en zo ontwikkelingen zien 

• aanwezig zijn bij overleg met externe instanties 
 
Niveau 4  

• vooroverleg met ouders, betreffende extern onderzoek  

• aanvragen extern onderzoek 
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• contactpersoon naar alle partijen 

• verslaglegging van gesprekken, zorg dragen voor voortgangsgesprekken  

• in overleg met de begeleidingsdienst een groot handelingsplan opstellen  

• coaching in de klas betreffende het handelingsplan, controle handelingsplan  

• samen met ouders zorg dragen voor aanvraag van hulp binnen het samenwerkingsverband 

• in overleg met de ambulante begeleiding zorg dragen voor het opzetten van een handelingsplan m.b.t. 
kinderen met ASS en/of aanverwante stoornissen. 

Niveau 5  

• Aanvragen van de ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV) voor het S(B)O. 

• is contactpersoon voor scholen van het speciaal onderwijs en clusterscholen 
Algemeen 

• zorgdossier beheren 

• leerling/groepsbespreking  voorbereiden en  voorzitten 

• orthotheek beheren  

• CITO - toetsen up-to-date houden 

 
Groepsleerkrachten 

Het geven van onderwijs in de groep en de daarbij algemene 
werkzaamheden:  

• dag / weekplanning maken 

• voorbereiden van lessen 

• zorgen voor rapportage 

• verzorgen en inrichten van groepslokaal 

• overleg met teamleden 

• naleven regels en richtlijnen van de school 

• uitvoeren van onderwijs in overeenstemming met het schoolplan 

• bijwonen van teamvergaderingen  

• aanwezig zijn tijdens werkoverleg 

• overleggen met de IB-er voor de extra zorg 

• het maken van groepsplannen 

• dossier leerlingen aanvullen n.a.v. gemaakte afspraken met 
ouder/kind of IB 

• contacten onderhouden met ouders en begeleidingsdiensten  

• uitvoeren van de afgesproken taken die jaarlijks binnen het team 
worden verdeeld. 

 
De taken ten aanzien van de zorg voor kinderen zijn voor de 
groepsleraren verdeeld in de volgende 5 niveaus:  
 

Niveau 1  

• de algemene zorg in de groep. 
Niveau 2 

• kennis en gebruik van handleidingen 

• verwerken van methodetoetsen en methodeonafhankelijke toetsen 

• inzetten van suggesties/materiaal die de methode aangeeft. 
 
Niveau 3  

• probleemomschrijving maken 

• verantwoordelijk voor gebruik van zorgformulier 

• verwerken van toetsen citoleerlingvolgsysteem (signaleren) 

• gebruik van orthotheek (ruimte waar ondersteunend materiaal te vinden is) 

• adviezen van intern begeleider verwerken in het groepsplan 

Poppenkast voor de kleuters 
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• uitvoeren en beoordelen van het groepsplan in de klas 

• contacten verzorgen met ouders 

• doorspreken van groepsplannen 

• zorgdragen voor een goede voortgang. 
Niveau 4  

• uitvoeren groot handelingsplan 

• overleg en voortgangsgesprekken onderhouden met intern begeleider. 
 
Niveau 5  
• het geven van de nodige informatie aan scholen voor speciaal onderwijs. 

 
Onderwijsassistente 

•    begeleiding van het zwemonderwijs 

•    extra zorg en aandacht voor groepjes kinderen 

 
Pedagogisch medewerkers 

Vier ochtenden per week hebben we een aanbod voor peuters vanaf 2 jaar en 3 maanden, van maandag 
t/m donderdag.  
Hierbij komen kinderen 1 of meerdere dagdelen per week, gedurende 40 schoolweken. De ontwikkeling 
wordt  in een uitdagende omgeving op een speelse manier gestimuleerd. Er wordt met VVE gewerkt, Vroeg 
en Voorschoolse Educatie, waarbij spelend leren voorop staat. Vanuit thema’s die herkenbaar zijn voor de 
peuters is er een gericht aanbod.  
 
Daarnaast wordt er een extra taalaanbod gedaan vanuit LOGO 3000, een werkwijze die ook in groep 1 en 2 
wordt gebruikt. Er is op deze manier een doorgaande lijn met school en kinderen worden spelenderwijs 
voorbereid op het basisonderwijs. Er wordt gebruik gemaakt van de speelzaal en het buitenspelen gebeurt 
vaak samen met de kleuters. 
 
Peuterwerk is vooral een plek waar uw kind met plezier naartoe gaat en waar het volop ruimte krijgt te 
experimenteren en te ontdekken. De ontwikkeling wordt nauwkeurig gevolgd en met ouders besproken. 
Als de peuter 4 jaar wordt, vindt er een overdracht naar school plaats.  
Vanuit het tegenover gelegen dagverblijf vindt er een uitwisseling plaats met de oudste kinderen. Zij sluiten 
aan bij het peuterwerk met een vaste medewerker van de dagopvang. 

 
Specialismen personeel  

Naast de onderwijsbevoegdheid hebben leerkrachten zich kunnen specialiseren door het volgen van 
opleidingen. Binnen het team van De Regenboog zijn de volgende specialismen aanwezig: 

• Gedragsspecialist 

• Intern begeleider – remedial teacher kleuters 

• Intern Begeleider als coach 

• Remedial teacher 

• Video Interactie Begeleiding 

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid 
 

Door het volgen van cursussen hebben leerkrachten zich kunnen verdiepen in bepaalde onderwerpen. Er 
zijn de afgelopen jaren cursussen gevolgd voor: 

• Beginnende geletterdheid 

• Bewegingsonderwijs 

• Computergebruik/tabletgebruik 

• Gecijferd bewustzijn  

• Rekenen 

• Schrijven  
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• Taalontwikkeling/woordenschatonderwijs. 

• Vertrouwenspersoon  

• 21th Century Skills 

• Bedrijfshulpverlening 

• ICT 

 
Tijdens teamvergaderingen of op studiedagen kunnen de specialismen ingezet worden. Bij vragen kan een 
leerkracht bij een specialist terecht.  

 
1.9 Het bestuur 

 
Ons kindcentrum valt onder het bevoegd gezag van GOO opvang en onderwijs. GOO verzorgt opvang en 
primair onderwijs op dertien kindcentra  in de gemeenten Gemert-Bakel en Boekel, waarvan één met 
speciaal basisonderwijs. Verder hebben we in Laarbeek (Beek en Donk en Aarle-Rixtel) en Gemert nog  vier 
locaties met opvang/peuterwerk. Elk kindcentrum heeft een eigen karakter en sfeer. Alle kinderen, 
ongeacht hun achtergrond, zijn welkom. Alle kindcentra van GOO zijn meer en meer op weg naar een 
totaalaanbod voor kinderen van 0-13 jaar. In de komende jaren zal dit steeds verder vorm gaan krijgen. 

 
Het College van Bestuur wordt gevormd door Dhr. Peter van de Sande (voorzitter) en mw. Ellen Nelissen 
(lid).  
 
Bezoekadres:  Postadres:                            
Valeriusstraat 33  Postbus 39   
5421 TR Gemert 5420 AA Gemer t  
 
tel. 088-0088500     
e-mail: info@stichtinggoo.nl 
www.stichtinggoo.nl 
 
De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen: 
 
Dhr. M. Booy, voorzitter 
Dhr. J. Bloemers, vice-voorzitter 
Dhr. J. van den Crommenacker, lid  
Dhr. P. Verbruggen, lid 
Mw. I. Emonds, lid 
 
De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op de kwaliteit van onderwijs en opvang en het bestuurlijk 
handelen van het College van Bestuur.  
 
Bestuursbeleid 
Onze kerntaak is het realiseren van kwalitatief goede opvang en onderwijs op al onze locaties.  Het  
College van Bestuur geeft heldere (formatieve) kaders welke eens in de vier jaar worden vastgesteld 
middels het koersplan.  Deze koers wordt met veel draagvlak vanuit de organisatie (RvT, directies, teams, 
GMR, OR) voorbereid en vastgesteld. Samenwerken, verantwoordelijkheid en autonomie is herkenbaar in 
de wijze van werken en organiseren binnen onze stichting. Het College van Bestuur treedt tevens op als 
werkgever voor alle medewerkers van GOO. 

 
 
 
 

http://www.stichtinggoo.nl/
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2. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 
 

2.1 Aanmelding nieuwe leerlingen 
 

Kinderen van 4 jaar mogen naar de basisschool. Kinderen van 5 jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat elk 
kind op de eerste schooldag die volgt op de maand waarin het 5 jaar is geworden, naar school moet. Ouders 
zijn vrij om te kiezen welke school zij voor hun kind het beste vinden. Een goede keuze maken is moeilijk: het 
onderwijs is voortdurend in ontwikkeling en scholen passen hun onderwijs daarop aan. 

Informatieavond 
Wij willen ouders helpen bij het maken van een verantwoorde keuze. 
Op onze informatieavond wordt, middels een presentatie, een uiteenzetting gegeven over het onderwijs op 
de Regenboog. De school wordt bekeken met leerkrachten en er kan informeel geïnformeerd worden naar 
het reilen en zeilen op de Regenboog. U krijgt een antwoord op al uw vragen. Al vorens uw kind aan te melden 
bestaat ook de mogelijkheid om te komen kijken als de school in bedrijf is. 
Is het maken van een keuze moeilijk en wilt u daarbij ondersteuning dan kunt u altijd een gesprek plannen 
met de directie. 

Wat kunt u verwachten na de aanmelding? 

• U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de aanmelding met een overzicht van de toelatingsdata. 

• Ongeveer een maand voordat uw kind 4 jaar wordt, wordt er contact met u opgenomen. 

• Er vindt een intakegesprek plaats zodat bekend is waarmee rekening gehouden moet worden. 

• Kinderen mogen direct hele dagen naar school komen. Er kunnen redenen zijn voor de ouders om hiervan 
af te wijken, maar ook voor de school. In overleg kan gekozen worden voor een gedeelte van een 
schoolweek, bijvoorbeeld alleen de ochtenden. 

• Voor de eerste officiële schooldag mag het kind al komen kennismaken. 

• Bij de eerste kennismaking ontvangt u verdere informatie over de school en de groep. 
 
Er kan zich een gelegenheid voordoen waarbij u op een ander moment een schoolkeuze moet maken, bv. 
door verhuizing of verandering van school.  
 

Deze ouders worden ontvangen door de directie. Deze 
informeert de ouders over het onderwijs en de wijze van 
omgaan met de kinderen. Een rondleiding door de school en 
een kijkje in de groepen horen hier ook bij. Als de vorige school 
een basisschool in Boekel is, dan wordt altijd contact 
opgenomen met de directie van de betreffende school, 
voordat tot aanname wordt besloten. 
Ouders die hun kind om welke reden dan ook, bij een andere 
school inschrijven moeten dit melden bij de directie. Belangrijk 
is dat de juiste gegevens zoals naam en adres van de vorige 
school doorgegeven worden zodat voor de formele afwikkeling 
gezorgd kan worden. 
Bij elke wisseling van school is de directie verplicht om de nieuw 
ingeschreven leerling te melden aan de vertrekkende school, en 
de vertrekkende school stuurt een bericht van uitschrijving. 
Verder vindt er altijd een uitwisseling plaats van gegevens van 
kinderen (rapporten, toetsuitslagen, onderwijskundige 
rapporten en handelingsplannen). 
Dit is niet van toepassing voor de kinderen die na overleg een 
verwijzing krijgen voor een speciale basisschool en voor de 
kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. 
 

 
Spelenderwijs leren 
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2.2 Leerplicht  
 
Een kind dat vier jaar is mag  naar de basisschool; het moet echter pas als het vijf jaar is. Dat wil zeggen, 
dat ieder kind op de eerste schooldag die volgt op de maand waarin het 5 is geworden naar school moet. 
Ouders kunnen zelf bepalen of hun kind meteen nadat het vier is geworden naar school gaat of pas later. 
Om de organisatie goed te laten verlopen hebben de scholen in Boekel en Venhorst afgesproken de 
kinderen van 4 jaar toe te laten op een aantal data verspreid over het hele schooljaar. Op onze school 
wordt gestreefd naar het instromen van een groepje vierjarigen na elke vakantie. Dit is voor de kinderen en 
de leerkracht het fijnst, omdat de kinderen dan niet halverwege een project in de groep komen. Kinderen 
die in de maand september 4 jaar worden mogen al starten aan het begin van dat schooljaar. 
 

Vrijstelling van leerplicht 
Er is in zeer bijzondere gevallen een mogelijkheid om ouders vrij te stellen van de verplichting om hun 
kinderen in te schrijven bij een school. Op de volgende gronden kan door de  
Leerplichtambtenaar van de gemeente vrijstelling worden verleend: 

• het kind is ongeschikt voor het onderwijs op psychische of lichamelijke redenen; 

• het leiden van een trekkend bestaan; 

• de ouders hebben principiële bezwaren tegen de richting van alle binnen redelijke afstand   
    gelegen scholen; 

• inschrijving van de leerling in het buitenland. 
 
Bij de eerst genoemde grond moet u een verklaring overleggen aan de leerplichtambtenaar van een 
psycholoog die door het college van B&W is aangewezen. 
 

Vervangende leerplicht 
Vervangende leerplicht is pas mogelijk als uw kind 14 jaar is. Er wordt dan een programma aangeboden 
met algemeen onderwijs en op een beroep gericht onderwijs. 
 
De gemeente Boekel heeft de leerplichtambtenaar samen met 13 andere gemeenten ondergebracht bij het 
regionaal bureau leerplicht. Mevrouw J. van Beers is de leerplichtambtenaar voor onze gemeente. 
 

2.3 Overgangsprotocol 
 

Kinderen die vóór 1 januari gestart zijn in groep 1 zouden in beginsel aan het einde van het schooljaar door 
moeten stromen naar groep 2 en een jaar later naar groep 3. 
 
Kinderen die zijn geboren tussen 1 oktober en 31 december noemen we ‘herfstkinderen’. Voor de  
doorstroming van deze herfstleerlingen gelden de volgende regels: 

• Alle kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober en 31 december zijn groep 1 kinderen voor de inspectie.  

• Tot op heden werd hier de datum 1 oktober aangehouden als grens om te bepalen hoe de verdere 
schoolloopbaan van een kind zou zijn. Hierover is veel discussie geweest maar de inspectie houdt vast 
aan deze termijn.  

• Concreet betekent dit: als een kind in de kleuterperiode aan het eind van zijn / haar eerste schooljaar 
niet doorstroomt naar groep 2, is er sprake van een doublure. Er moet dan een goede verantwoording 
zijn, waarin onderbouwd wordt wat de meerwaarde is om het kind langer in groep 1 te laten. Deze 
verantwoording moet er overigens altijd zijn, ook als het kind doorstroomt naar een volgende groep.  

• Bij alle groep-2-leerlingen, ook de herfstleerlingen, worden de Cito-toetsen afgenomen. Het betreft: 
“Taal voor Kleuters” en “Rekenen voor Kleuters”. In sommige gevallen worden nog aanvullende 
toetsen/onderzoeken afgenomen (beginnende geletterdheid en functieontwikkeling).           

 
Uw kind wordt intensief geobserveerd en alle signalen over de ontwikkeling en het functioneren worden 
genoteerd. Er is op die manier voldoende informatie om een verantwoorde keuze te maken.  
Ouders worden actief betrokken bij dit proces. Zij mogen vertrouwen op de deskundigheid en het 
beoordelingsvermogen van de medewerkers van kindcentrum De Regenboog. 
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Een kind moet vooral een goede kans kunnen krijgen om succesvol te zijn in zijn of haar prestaties en 
(leer)ontwikkelingen. Dat is belangrijk voor het welbevinden en ook pedagogisch van groot belang. Een kind 
moet zich thuis voelen in de groep, ongeacht welke groep.  
Uit het totaalplaatje van observaties (cognitief en sociaal-emotioneel) en de uitslagen van de toetsen, zal 
duidelijk worden of een kind doorstroomt naar een volgende groep.  

Samenwerken 
 

 

2.4 Onderwijsaanbod  
 

Leerstof en werkvormen  
Ons onderwijs is gericht op de ontwikkeling van elk kind persoonlijk. De leerkracht in de eerste leerjaren 
stimuleert en prikkelt de kinderen om ontdekkend bezig te zijn. Naarmate kinderen ouder worden krijgen 
ze meer geleide instructie. In de bovenbouw moeten de kinderen keuzes kunnen maken, zelfstandig 
kunnen werken en bereid zijn om ook andere kinderen vooruit te helpen. Tijdens veel lessen wordt gewerkt 
met grote groep - kleine groep. Dit betekent dat na de instructie het overgrote deel zelfstandig aan het 
werk gaat. De leerkracht heeft dan de handen vrij om kinderen die meer tijd en extra instructie nodig 
hebben te helpen. 
 
Het werken aan weektaak bevordert de zelfstandigheid. Kinderen kunnen zo zelf zorgen voor afwisseling in 
hun werk en het leren plannen. Zij moeten wel zorgen dat ze aan het einde van de week al het werk af 
hebben. Binnen de weektaak kan een leerkracht differentiatie aanbrengen in hoeveelheid en niveau van de 
leerstof. De leerkracht heeft tijdens het zelfstandig werken de handen vrij om extra hulp te bieden.  

 
Zelfstandig werken en samenwerken 

 
Op de Regenboog willen we de kinderen onderwijs op maat bieden; kinderen moeten zelfstandig zijn, 
keuzes leren maken en kritisch zijn op hun eigen werk. Door deze zelfstandige werkhouding heeft de 
leerkracht tijd en ruimte om de individuele leerling te begeleiden. Daarnaast vinden we het ook belangrijk 
dat de kinderen ook leren van elkaar. We gebruiken hierbij werkvormen uit het samenwerkend leren. 
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De kinderen werken samen in kleine 
heterogeen samengestelde groepjes aan de 
uitvoering van een gezamenlijke taak. Dit 
doen ze door informatie uit te wisselen, te 
discussiëren, zaken te ordenen, 
aanvullingen te bedenken, elkaar te 
overhoren, enzovoort.  
De kinderen zijn zo bezig om kennis te 
creëren door actief bezig te zijn. Deze 
actieve werkvormen leveren door hun 
“talige” karakter een extra bijdrage aan de 
taalontwikkeling. 
Door deze werkvormen te combineren met 
het zelfstandig werken en de weektaak 
ontstaan leerarrangementen die ingezet 
kunnen worden bij de verschillende vakgebieden.  

 
Werken op niveau    (MIND) 

Werken op niveau gebeurt zoveel als mogelijk. Veel methodes geven niveaus aan. Er wordt onderscheid 
gemaakt in basisstof voor alle leerlingen, in verrijkingsstof (voor de betere leerlingen) en herhalingsstof 
(voor zwakkere leerlingen). De methodes geven dit aan door symbolen. Het kan ook voorkomen dat 
kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten, maar werken op het niveau van een lagere of 
hogere groep. Bij deze eigen leerlijn wordt gewerkt met ontwikkelingsperspectieven. Zodoende ontstaat er 
een duidelijk uitstroomperspectief, over het niveau aan het einde van de basisschool.  
 
Kindcentrum De Regenboog heeft een speciaal aanbod voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Dit 
heet het Mindproject. Er wordt op verschillende vakgebieden verdiepingsstof aangeboden. Naast deze 
verdieping krijgt de leerling ondersteuning in vaardigheden die minder goed ontwikkeld zijn. Dit zijn 
vaardigheden die belangrijk zijn voor de toekomst zoals leren volharden en doorzetten, leren plannen en 
jezelf managen, leren om risico’s te nemen en ‘out-of-the-box’ te denken.  
De school maakt gebruik van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) om kinderen te 
signaleren en te diagnosticeren.  In een vaste periode in leerjaar 1, 3 en 5 wordt gesignaleerd. Een signaal 
kan tevens tussentijds komen van de leerkracht, de interne begeleider of de ouders naar aanleiding van 

hoge scores, gedragsverandering, opvallend lage of 
wisselende scores van de leerling. 
Na het doorlopen van het interactieve 
handelingsprotocol wordt met de ouders, de 
groepsleerkracht en de specialist hoogbegaafdheid 
van de school overlegd of het kind in aanmerking 
komt voor het Mindproject. 
 

Mindwerk 
Een onderdeel van het Mindproject is het Mindwerk. Dit is verdiepingsstof op het gebied van rekenen en 
taal en per leerjaar wordt aangeboden. De leerkracht begeleidt het kind in de eigen groep.  
Het herhalen en verwerken van de reguliere lesstof wordt voor dit kind ingekort of weggelaten. Hierdoor 
heeft het kind voldoende tijd voor het Mindwerk. De leerkracht stelt aan het verwerken van het Mindwerk 
dezelfde eisen als aan de verwerking van de reguliere lesstof.  
 
Mindklas 
De Mindklas is voor de kinderen die volgens het DHH nog meer aanpassingen nodig hebben in het 
leerstofaanbod. De kinderen werken dagelijks in de groep met Mindwerk en komen een keer per week naar 
de Mindklas. De Mindklas bestaat uit meer- en hoogbegaafde kinderen met ongeveer dezelfde leeftijd. 
Samenwerken met gelijkgestemden werkt inspirerend voor de kinderen. De specialist hoogbegaafdheid van 
de school begeleidt de kinderen van de Mindklas.  
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De kinderen krijgen in de Mindklas activiteiten aangeboden binnen een thema. De werkvorm 
onderzoekend en ontwerpend leren wordt regelmatig gebruikt. Een belangrijk aspect van de Mindklas is de 
begeleiding in het verder ontwikkelen van de leer- en werkstrategieën van het kind.   
 

 
Gebruikte methodes/werkvormen 

De methodes op onze school voldoen aan de eisen van modern onderwijs. In groep 1-2 gaan we werken 
met de nieuwe versie van  Kleuterplein waarin alle domeinen worden uitgewerkt. Vanaf groep 3 wordt per 
vakgebied gebruik gemaakt van een methode. Duidelijke structuren werken prettig voor kinderen en 
leerkrachten en zij bewaken tevens de doorgaande lijn. 
 
Lezen  
In de kleutergroepen ontstaat belangstelling voor letters en boeken. Als kinderen laten zien dat er interesse 
is in lezen en schrijven wordt dit gestimuleerd en er wordt gelegenheid gegeven om zich daar verder in te 
ontwikkelen. Beginnende geletterdheid heeft een belangrijke plaats in het programma Kleuterplein. 
In groep 3 worden alle kinderen begeleid in het lezen. Vooral het technisch lezen krijgt veel aandacht. Wij 
gebruiken de nieuwe kim-versie van de methode ‘Veilig leren lezen’. 
 
In de volgende groepen blijft er elke dag aandacht voor het technisch lezen. Groep 4 t/m 8 werkt aan 
technisch lezen met de methode Estafette, waarbij we veel gebruik maken van het voor-koor-door-lezen.  
 
In de bovenbouw ligt de nadruk op begrijpend-  en studerend lezen.  
Hiervoor gebruiken we alledaagse teksten, zoals leesboeken, kranten, methodeteksten van bijv. 
aardrijkskunde of geschiedenis, de teksten van Nieuwsbegrip etc. Leerkrachten behandelen deze teksten 
met behulp van verschillende leesstrategieën.   

 

Taal 
Er is veel aandacht voor de taalontwikkeling. Spreken en schrijven vormen vaak een eenheid. Zowel 
mondeling als schriftelijk taalgebruik moet een uitdaging zijn. Er wordt veel tijd besteed aan creatief 
taalgebruik en aan spelling van woorden en werkwoorden.  
Groep 1-2 gebruikt hiervoor het programma Kleuterplein.  
In groep 3 is het taalonderwijs verweven in het leesonderwijs.   
Gebruikte methode groep 4 t/m 8: Taal op maat. 
 

Rekenen 
Voorbereidend rekenen in groep 1 en 2 vindt plaats op vastgestelde momenten in het weekprogramma. Er 
wordt aansluiting gezocht bij het thema en dagelijkse situaties die zich voordoen in de groep. Rekenkundige 
begrippen en tellen zijn belangrijke onderdelen. Ook hier  wordt ‘Kleuterplein’ gebruikt.  
Vanaf groep 3 wordt gewerkt met de methode Pluspunt (nieuwe versie). Waarin ook gewerkt wordt met 
dagelijkse situaties, zoals geld, wegen, meten, breuken, inhoud enz.  
Rekenvaardigheden komen systematisch en gestructureerd aan de orde: optellen, aftrekken, delen en 
vermenigvuldigen.  
 
Schrijven 
Voorbereidend schrijven vindt voornamelijk in de kleutergroepen plaats. Verdere ontwikkeling van de fijne 
motoriek is ook in groep 3 belangrijk. 
Vanaf groep 3 wordt het schrijven van letters, cijfers en woorden verder ontwikkeld.  
Gebruikte methode: Pennenstreken in groep 3 en 4, omdat deze perfect aansluit bij Veilig leren lezen.  
Vanaf groep 5 gebruiken we de methode Schrijven in de basisschool. We gaan ons dit jaar oriënteren op 
een nieuwe schrijfmethode. 
 

Aardrijkskunde 
Topografie (het leren van plaatsen) is een onderdeel. Kinderen moeten belangrijke plaatsen op kaarten en 
atlassen kunnen vinden. Verder wordt geleerd om register en legenda uit de atlas te hanteren. Er wordt in 
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groep 5 en 6 gestart met eenvoudig aardrijkskunde over Nederland, in groep 7 en 8 komen respectievelijk 
Europa en De Wereld aan de beurt. Hiernaast wordt in de les aandacht geschonken aan de invloeden van 
het weer en de mens op de ruimte. 
 

Geschiedenis 
Kennis en inzicht krijgen in het verleden is een doelstelling: veranderingen in leven, maatschappij, 
verschillende geestelijke stromingen en burgerschapsvorming. 
 

Moestuin groep 7 
 
Natuuronderwijs en gezond gedrag 
Kinderen wordt geleerd om kennis, inzicht en vaardigheden te verwerven die nodig zijn om op de juiste 
wijze met de levende en niet-levende natuur om te gaan. De methode biedt veel mogelijkheden tot 
onderzoek en het uitvoeren van proefjes. 
 
Voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur zijn we ons aan het oriënteren op een nieuwe 
methode. Dit jaar gaan de groepen 5 tot en met 8 werken met de methode NautMeanderBrandaan waarbij 
de 3 bovenstaande vakgebieden worden geïntegreerd. 
 
Bovenstaande vakgebieden worden ook aangeboden in projectvorm, waarbij kinderen op verschillende 
wijzen leren en activiteiten worden uitgevoerd. Er worden bijv. werkstukken gemaakt, presentaties 
gegeven, vormen van samenwerkend leren toegepast, uitstapjes gemaakt, etc.  
Leerkrachten kunnen hun lessen aanschouwelijker en interessanter maken door een beroep te doen op 
verschillende organisaties die onze lessen kunnen verrijken. 
 
Verkeer 
In groep 1 t/m 4 wordt vooral gesproken over de dagelijkse situaties waarmee de kinderen te maken 
hebben als verkeersdeelnemer. In groep 5 en 6 wordt gebruik gemaakt van de Jeugdverkeerskrant: Op 
voeten en fietsen. In groep 7 wordt de Jeugdverkeerskrant voor fietsers gebruikt. In groep 7 wordt ook een 
landelijk theoretisch verkeersexamen afgenomen en leggen de kinderen een praktische fietsproef af in het 
dorp.  

 
Engels 
We werken in alle groepen met de methode Take it Easy. In de groepen 1 t/m 4 krijgen de kinderen 
wekelijks Engels in de vorm van speelse lesactiviteiten. Rondom een thema leren ze door middel van een 
spelletje, prentenboek, filmpje, etc.  
In de groepen 5 t/m 8 werken de kinderen ook rondom een thema. Met filmpjes, spelletjes en oefeningen 
op het bord, maar ook schriftelijke opdrachtjes maken ze kennis met de Engelse taal en worden ze goed 
voorbereid op het vervolgonderwijs.  
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Expressie en kunstzinnige vorming  
Onze aandacht gaat uit naar expressie en kunstzinnige vorming. Op het rooster staan handvaardigheid, 
tekenen en muziek. Drama staat niet als zodanig op het rooster. Het is een onderdeel van andere vakken. 
 
Om te zorgen dat de kinderen van onze school elk jaar in aanraking komen met een stukje cultuur, is de 
werkgroep “KunstBoeVen” in het leven geroepen. Deze groep bestaat uit leerkrachten van de verschillende 
scholen in Boekel en Venhorst, een professionele begeleider van Kunstlokaal en een aantal ouders.  
Elk jaar zorgen zij er voor dat de kinderen een voorstelling of een andere activiteit krijgen, die te maken 
heeft met kunst en cultuur. Er wordt steeds een andere discipline aangepakt, zodat de kinderen in 8 jaar 
tijd verschillende activiteiten hebben meegemaakt. De disciplines zijn: dans, drama, beeldende kunst, 
muziek, literatuur en fotografie/film/video.  
De voorstellingen/tentoonstellingen die georganiseerd worden, vinden plaats op school, in theater of 
musea. Alle kunstproducten worden zorgvuldig geselecteerd en uitgevoerd. De activiteiten worden ingebed 
in een educatieve omgeving, dat wil zeggen dat er een voorbereiding en/of verwerking in de klas wordt 
aangeboden met behulp van een lesprogramma. 
 
ICT 
ICT is altijd in ontwikkeling. Ook binnen ons onderwijs bekijken we hoe we deze middelen zo optimaal 
mogelijk in kunnen zetten.  
In de groepen 4 t/m 8 wordt gewerkt met tablets. Wanneer instructie is gegeven, verwerken de leerlingen  
taal- en rekenopdrachten op de tablet. Groot voordeel hiervan is dat leerlingen directe feedback ontvangen 
wat motiverend is en dat de leerkracht direct in beeld heeft wat goed en minder goed gaat.  
Andere computerprogramma’s hebben vooral te maken met taal- en rekenonderwijs en de extra zorg. De 
programma’s die gebruikt worden sluiten aan bij de leerstof. De nieuwste methodes die wij op school 
hebben leveren hun eigen software. Daarnaast zijn er veel programma’s die naast de methoden te 
gebruiken zijn.   
Kinderen kunnen gebruik maken van internet. Het omgaan met de computer heeft geen vrijblijvend 
karakter: kinderen moeten vaardig worden in het opzoeken van informatie en het  maken van werkstukken 
en presentaties. Er is ook aandacht voor veilig internet en wat de gevolgen zijn van verkeerd gebruik. 
Kinderen werken in MOO (Mijn Omgeving Online) zodat zij ook thuis hierin verder kunnen werken. 
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Bewegingsonderwijs  
We onderscheiden gymnastiek, atletiek en spel.  
Het vrije spel staat voor groep 1 t/m 4 een of 
meerdere malen per dag ingepland. Het vrije spel is 
er tijdens de pauze voor alle kinderen.  
Het geleide spel en de gymnastische oefeningen 
vinden voor groep 3 t/m 8 plaats in de sporthal. De 
kleutergroepen gymmen 1x per week in de speelzaal. 
Bij slecht weer wordt er door de groepen 1-2 
bovendien in deze zaal gespeeld. De kinderen van 
groep 1-2 gymmen in hun ondergoed en op 
gymschoenen, of op turnschoenen zonder gladde 
zolen. De kinderen krijgen een gymzak waar ze hun 
gymschoenen in kunnen doen. De gymschoenen van 
de kinderen van groep 1-2 blijven altijd op school in de 
gymzak aan de kapstok. De kinderen kleden zich om in 
hun klaslokaal. 
Tevens bestaat de mogelijkheid dat kinderen van groep 2 op donderdagmiddag deelnemen aan het 
schoolzwemmen, waarmee zij in één schooljaar tijd het A, B en C-diploma kunnen halen. 
 
De school heeft voor de gymtijden 10,5 klokuren te verdelen. Groep 4 t/m 8 heeft 2x per week gymles. 
Groep 6, 7 en 8 doucht na afloop van de les. Tijdens de gymles is het dragen van gymkleding en 
gymschoenen verplicht. Deze kleding moet apart meegebracht worden. De jongens dragen een gymbroek 
en een T-shirt, de meisjes een turnpakje of korte broek met T-shirt. Het is handig als u gymkleren en 
schoenen voorziet van naam en naam van de school; gevonden kledingstukken kunnen zo altijd 
terugbezorgd worden. Gevonden voorwerpen zonder naam worden bewaard in een mand, die staat bij de 
overgang van groep 1-2 naar groep 3. Enkele malen per jaar wordt alles opgeruimd. Soms wordt afgeweken 
van de gymles en wordt er gekozen voor een andere bewegingsactiviteit: rolschaatsen, schaatsen, enz. 
We maken gebruik van een Boekelbreed aanbod van het gymonderwijs, in samenwerking met de stichting 
Binnensport. 
  
Gedragsregels tijdens gymlessen 
De jongens en meisjes van groep 3 t/m 8 hebben een aparte kleedruimte. De vrouwelijke  
leerkracht maakt gebruikt van de kleedkamer van de meisjes en de mannelijke leerkracht van de 
kleedkamer van de jongens. De leerkracht blijft verantwoordelijk en deze zal als het nodig is naar de andere 
kleedkamer gaan. Voor het naar binnen gaan wordt een seintje gegeven. 
 
 

  
 

Gastspreker in de klas 

Aandacht voor sport en bewegen 
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Excursies / gastsprekers 
Elke groep maakt excursies naar bedrijven of instellingen, of nodigt gastsprekers uit in de groep om het 
onderwijs begrijpelijker en aantrekkelijker te maken. Als de afstand het toelaat wordt er gelopen. Hogere 
groepen gaan op de fiets. Wanneer de afstand te groot is wordt er een beroep gedaan op ouders om voor 
vervoer te zorgen. We houden ons aan de wettelijke regels voor vervoer. 
 
Dagopening en dagsluiting 
Wij vinden het belangrijk de dag gezamenlijk te openen en af te sluiten. Wij willen stilstaan bij wat de groep 
bezighoudt, welk nieuws in het dorp en de wereld ons raakt. Blijde en droevige gebeurtenissen kunnen 
uitgewisseld worden. De leerkracht is vrij in de invulling.  

 
Bibliotheek 
Het bezoeken van de bibliotheek is belangrijk omdat hierdoor 
het luisteren, het bekijken van en het bezig zijn met boeken 
gestimuleerd wordt. Lezen en voorlezen is ook goed voor de 
taalontwikkeling van het kind. Daarnaast is het belangrijk dat 
kinderen ook in hun vrije tijd lekker lezen. Daarvoor kunnen ze, 
vanaf 0 jaar, terecht in alle vestigingen van Bibliotheek De Lage 
Beemden. Een abonnement is gratis, het inschrijfgeld bedraagt € 
1,00.  
 
Als uw kind op school komt en nog geen lid is van de bibliotheek, 
dan zorgen wij dat uw kind lid wordt van de bibliotheek. Hun 
uitleensysteem is namelijk gekoppeld aan dat van onze eigen 
schoolbieb. Deze wordt ingezet in ons onderwijs. Hoe we met de 
schoolbieb werken, is vastgelegd in ons leesplan, waarin we ook 
andere leesbevorderende activiteiten opgenomen hebben: 
projecten die bij thema’s in de groep passen, een schrijver in de 
klas, een verteller op bezoek, de voorleeswedstrijd en de 
kinderjury. Doel is de kinderen plezier te laten hebben met 
boeken. En wellicht stimuleert het hen om ook de reguliere 
bibliotheek te bezoeken. 
  
Alle vestigingen beschikken over een Makkelijk Lezen Plein, 
speciaal voor die kinderen die om wat voor reden dan ook wat 
meer moeite hebben met lezen. Kijk voor adressen en openingstijden op www.bibliotheeklagebeemden.nl. 

 
2.5 Rapporten en gesprekken 
 

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder goed op de hoogte bent van de ontwikkeling van uw kind. Dit 
doen we op verschillende manieren.  
Aan het begin van het schooljaar wordt met alle ouders van de kinderen in groep 3 tot en met 8 een 
kennismakingsgesprek gehouden. In november houden we met alle ouders een welbevinden gesprek.   
In de groepen 3 tot en met 7 krijgen de kinderen 2 keer per jaar, in februari en juni, een rapport mee naar 
huis. In de groepen 1-2 (einde schooljaar) en groep 8 (november) ontvangen de kinderen 1 keer per jaar 
een rapport. In het rapport staat de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal, zowel in het algemeen als 
per vakgebied. Uitgangspunten voor het invullen van het rapport zijn de observaties en registraties die in 
de klas worden bijgehouden. De beoordeling op het rapport bestaat uit een omschrijving van de 
ontwikkeling, punten en uitslagen van Cito toetsen. Er zit een toelichting in de rapportmap over het tot 
stand komen van de diverse beoordelingen. De leerkrachten bespreken het rapport met de ouders. 
Na het 1e rapport kunt u zelf een gesprekstijd inroosteren voor een 10-minutengesprek. Na het laatste 
rapport vindt er geen structurele gespreksronde plaats. Vanzelfsprekend wordt er wel een gesprek gepland 
wanneer u of de leerkracht dit wenselijk acht.  

Genieten met een boek 

 

http://www.bibliotheeklagebeemden.nl/
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Aan het einde van het schooljaar vindt er een mondelinge en schriftelijke overdracht plaats met de 
leerkracht van de volgende groep. Deze overdracht wordt ook digitaal vastgelegd. 

 
2.6 Doubleren   

 
Af en toe komen wij tot de conclusie dat alle extra inzet ten behoeve van een leerling onvoldoende effect 
heeft. Wanneer een leerling op meerdere punten achterblijft bij leeftijdgenootjes, kunnen wij de 
gelegenheid bieden om een leerjaar over te doen. Dit doen wij alleen wanneer wij verwachten dat dit extra 
jaar zinvol is. De leerkracht overlegt, volgens een afgesproken procedure, hierover met de IB-er. De ouders 
zullen tijdig betrokken worden in het proces. Het uiteindelijke besluit zal door de directie genomen worden. 

 
2.7 Vervangingsprotocol 

 
Het is niet altijd mogelijk om vervanging te vinden. Dit kan betekenen dat er voor een groep geen 
leerkracht is. In eerste instantie proberen wij dit intern, door verschuivingen, op te lossen. Lukt dit echter 
niet dan zijn wij genoodzaakt u te vragen om de kinderen thuis te houden. Dit gebeurt nooit onverwacht. U 
krijgt hiervan bericht. Is er geen mogelijkheid om de kinderen thuis op te vangen dan kunnen zij toch naar 
school en bieden wij hiervoor de nodige zorg. 

 
2.8 Stage 

 
Elk jaar komen er stagiaires van de Pedagogische Hogescholen uit de regio op onze school. Dit kunnen 1e, 
2e, 3e of 4e jaars studenten zijn. We willen graag een goede opleidingsplek bieden voor toekomstige 
leerkrachten. Tevens leren wij ook van de studenten. Er wordt zorgvuldig bekeken in welke groep de 
studenten geplaatst worden.  

 

Van het ROC komen stagiaires die een opleiding volgen voor onderwijsassistent, voor Helpende, Zorg en 
Welzijn of voor coach sport en bewegen. Zij ontvangen opdrachten van de opleiding die zij op de 
Regenboog uitvoeren. Dit doen zij door te ondersteunen bij allerlei zaken in de school. Stagiaires werken 
altijd o.l.v. een leerkracht. 
Stagiaires zijn geen aanspreekpunt voor ouders als het om onderwijsinhoudelijke zaken gaat.  
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3. KWALITEITSZORG 
 

3.1 Algemeen 
 

Onderwijs is steeds in ontwikkeling. Door het maken van een schoolplan wordt voor een periode van 4 jaar 
het beleid uitgestippeld. Door invloeden van buitenaf, bv. nieuwe regelgeving vanuit het ministerie, of 
omdat ouders en leerkrachten vinden dat er zaken binnen een school moeten  
veranderen, kunnen er jaarlijks aanpassingen gedaan worden op het voorgenomen beleid. Momenteel 
verkeren we in het derde jaar van ons schoolplan. 

 
3.2 Verbeterplannen  

 
Evaluatie 2016-2017 

• Het scholingstraject gericht op de verbetering van onze leerkrachtvaardigheden op het gebied van 
begrijpend luisteren en lezen heeft afgelopen schooljaar een vervolg gekregen.  

• We hebben gekozen voor het programma Pedagogisch Tact om ons pedagogisch klimaat verder te 
verbeteren.   

• De nieuwe methode voor Engels, Take it Easy, is ingevoerd in groep 1 tot en met 8.  

• De nieuwe KIM versie van Veilig Leren Lezen en schrijven in groep 3 (Pennenstreken) is ingevoerd. Ook 
het nieuwe programma voor de kleuters, Kleuterplein, is ingevoerd. 

• Alle kinderen van groep 4 tot en met 8 hebben het afgelopen jaar voor de verwerking van rekenen, taal 
en spelling gewerkt op een tablet met behulp van Snappet. We zijn hiervoor overgestapt naar Snappet 
3.0, hiermee kunnen we nog beter aansluiten bij de leerbehoeften van de individuele kinderen.  

• Vanuit de Master Leren en Innoveren zijn er diverse gesprekken gevoerd met ouders en kinderen om 
de technieken verder te verbeteren.  

• Samen met de werkgroep Schooltijden is het besluit genomen om volgend schooljaar te starten met 
het continurooster. 

• De rapporten zijn onder de loep genomen en aangepast. 

• De goeroe op het gebied van schrijfonderwijs, Gerda Broekstra, heeft ons een workshop gegeven. Hier 
gaan we komend schooljaar verdere beslissingen over nemen.   

• We hebben input verzameld voor een concrete visie op wereldoriëntatie. Deze visie moet komend 
schooljaar leiden tot een keuze voor een nieuw programma. 

• Het werken met Kurzweil, een ICT programma voor kinderen met dyslexie, is opgestart. 

• We hebben als team verschillende gebouwen bekeken en onze input geleverd voor de nieuw  te 
bouwen onderwijsvoorziening aan de Parkweg.  

 
Plannen voor het schooljaar 2017-2018 

• We gaan ons als team scholen in het programma Pedagogisch Tact. Een belangrijk uitgangspunt hiervan 
is: “Het goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van de kinderen”.  

• We gebruiken het nieuwe schooljaar om te werken naar een bredere aanpak voor wereldoriëntatie en 
hieruit voortvloeiend kiezen we een nieuwe methoden of een programma.  

• We gaan ons spellingsonderwijs kritisch bekijken en passende acties ondernemen om dit verder te 
verbeteren. Tevens willen we borgingsdocumenten opstellen voor spelling, begrijpend lezen en 
rekenen. 

• De trajecten die afgelopen schooljaar gestart zijn lopen het komend schooljaar nog door: 
oudergesprekken gekoppeld aan ouder-betrokkenheid, schrijfonderwijs, werken met Kurzweil, 
leesbevordering en inzet ICT in peuter/kleutergroepen en groep 3. 

• Als team zijn we betrokken bij de nieuwbouw middels een werkgroep.  
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3.3 Resultaten van het onderwijs 
 

In het onderwijs wordt gewerkt met kerndoelen. Kerndoelen zijn beschrijvingen van wat leerlingen in elk 
geval leren op school. Deze kerndoelen zijn ook voor de Regenboog uitgangspunt om het onderwijs 
inhoudelijk in te richten. Uiteraard moet er voor de kinderen ook leerstof op eigen niveau worden 
aangeboden. 
De minister vraagt de scholen om de onderwijsresultaten openbaar te maken, zodat de overheid en de 
ouders meer te weten kunnen komen over de kwaliteit van de school. 
Een school heeft echter ook te maken met factoren waar ze weinig of geen invloed op heeft. Factoren als 
de wijk waar de school staat, de sociale achtergronden van de leerlingen, de ‘kwaliteit’ van de leerlingen 
van een bepaald jaar, enz. Het voortgezet onderwijs baseert hun aannames op het advies van de 
basisschool. De uitslag van de eindtoets is niet doorslaggevend. De scholen van het voortgezet onderwijs 
hechten meer waarde aan het advies van de basisschool en laten dat advies dan ook het zwaarste wegen. 
In onderstaande schema’s ziet u:  

• de uitstroompercentages groep 8 naar het voortgezet onderwijs van de laatste 3 schooljaren.  
• de keuze van de school voor voortgezet onderwijs van de laatste drie schooljaren. 
• de eindopbrengsten van de eindtoets groep 8 van de laatste 3 schooljaren. 

 
Uitstroom percentages groep 8 naar voortgezet onderwijs  
 2015 2016 2017 Totaal 

VWO 11,5% 15% 15% 14% 60% 

VWO / HAVO 8,5% 5% 12% 9% 

HAVO      14% 20% 24% 19% 

HAVO/VMBO-T 23% 20% 12% 18% 

VMBO-theoretisch gemengde leerweg    17% 15% 13% 15% 40% 
 
 

VMBO-kaderberoepsgerichte leerweg  20% 20% 18% 19% 

VMBO-basisberoepsgerichte leerweg 6% 5% 6% 6% 

Praktijkonderwijs 0% 0% 0% 0% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Keuze school voor voortgezet onderwijs 

 2015 2016 2017 Totaal % 

Commanderij College 27 12 28 67 76% 

Udens College 7 6 5 18 20% 

Elders 1 2 0 3 4% 

Totaal 35 20 33 88 100% 

 
Eindopbrengsten van ons onderwijs 
De scores op de eindtoets vormen een indicatie voor de kwaliteit van ons onderwijs.  

 Landelijk 
gemiddelde 

Score 
Regenboog 

Ondergrens 

Eindtoets 2015 CITO 535,3 533,4 530,8 

Eindtoets 2016 CITO 534,6 533,5 530,6 

Eindtoets 2017 IEP 78,3 79,3 79,3 
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4. ZORG VOOR DE LEERLINGEN 
 

4.1 Ontwikkelingen van kinderen volgen 
 
Vanaf het begin dat een kind op school komt, wordt het door de leerkracht geobserveerd. Dit observeren 
gebeurt de hele dag door.  Opvallende dingen worden genoteerd en met de ouders besproken. D.m.v. van 
een observatieschema wordt bijgehouden hoe een kind zich ontwikkelt. Er wordt in het bijzonder gelet op 
de taalontwikkeling, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en de sociaal-
emotionele ontwikkeling. De leerkracht kan zo aan het einde van het schooljaar duidelijk vertellen of het 
kind zover is dat het de overstap naar de volgende groep kan maken, maar weet ook of het kind tussentijds 
extra hulp of aandacht nodig heeft. 
 
Van elk kind wordt de ontwikkeling nauwkeurig bijgehouden. Uiteraard door observaties maar vooral door 
het afnemen van toetsen die behoren bij de methodes. Dit geldt voor rekenen, taal, spelling, technisch- en 
begrijpend lezen, evenals aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde. Naast deze methodegebonden 
toetsen gebruiken we landelijk genormeerde toetsen. Deze toetsen zijn ontwikkeld door het CITO. Enkele 
keren per jaar worden de onafhankelijke toetsen afgenomen voor rekenen, begrijpend lezen, technisch 
lezen, woordenschat en spelling. De uitslagen van deze toetsen worden vergeleken met de landelijke 
gegevens.  
 
Overzichten van de uitslagen van toetsen worden bewaard in ons leerlingvolgsysteem. Om goede zorg te 
kunnen geven aan de kinderen op school en voor een eventuele verwijzing, bestaat de wettelijke 
verplichting om kinderen te volgen in hun ontwikkeling. De toetsuitslagen worden besproken bij de 10 
minuten gesprekken. Ouders/verzorgers mogen de uitslagen op school inzien samen met leerkracht of in-
tern begeleider. Alleen aan hulpinstanties of bij een overstap naar een andere school worden de 
toetsuitslagen en observaties doorgegeven aan derden. 

 
4.2 Passend onderwijs 

 
Wat is passend onderwijs? 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend 
onderwijs beoogt dat zoveel mogelijk kinderen regulier onderwijs kunnen volgen. Op deze manier worden 
ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en maken ze het meeste deel uit van de 
samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog 
steeds naar het speciaal onderwijs. 
 
In het kader van Passend onderwijs, verzorgt elke school de basisondersteuning. Op alle scholen van het 
samenwerkingsverband wordt regelmatig geïnventariseerd ‘hoe de school ervoor staat’ en wat 
verbeterpunten zijn. Voor de Regenboog geeft dat onderstaand overzicht, met daaronder aangegeven wat 
we met dit actiepunt gaan doen: 

 

1. De deskundigheid van onze leraren is veelal voldoende beoordeeld, als het gaat om het competent zijn in 

het realiseren van passend onderwijs. Onze leraren werken niet allen continu aan het vergroten van de 

deskundigheid. 

Actie: elke leerkracht gaat een persoonlijke evaluatie maken; ‘waar sta ik?’ als het gaat om het kunnen 

bieden van de basisondersteuning. Deze inventarisatie gaan we koppelen aan een stuk persoonlijke 

ontwikkeling, die geborgd wordt in de gesprekscyclus. 

 

2. Bij de lichte ondersteuning valt op dat we geen dyscalculiebeleid hebben. Dit is stichtingsbreed het geval. 

Actie: GOO breed, binnen het IB-netwerk, is er afgelopen jaar een dyscalculiebeleid opgesteld. 

 

3. Het beleid voor het werken met ontwikkelingsperspectieven is opgesteld. In de uitwerking ervan 
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constateren we dat ze nog niet voldoende en concreet worden opgesteld.  Het werken met een OPP ‘is nog 

niet van de leerkracht’. 

Actie: we brengen de doelgroepkinderen bij wie we een ontwikkelingsperspectief opstellen in beeld. 

Leerkrachten worden in een (team)scholing meegenomen, hoe dit te doen. 
 
4. In de basisondersteuning wordt er vanuit gegaan dat de school de ervaringsdeskundigheid van de ouders 
benut. Kijkend naar het onderzoek dat 2 van onze leerkrachten gedaan hebben in het kader van de Master 
Leren en Innoveren, blijkt dat we op gespreksvlak veel winst kunnen boeken in de samenwerking met 
ouders. 
Actie: we hebben het afgelopen schooljaar ervaring opgedaan in het kader van het praktijkonderzoek met 
vaardigheden rondom het houden van een interactief oudergesprek. Deze vaardigheden gaan we komend 
jaar verder inzetten en uitbouwen. 
 

Ondersteuningsdeskundigheid (intern en extern) 

1. Op een aantal vlakken hebben wij interne deskundigheid in onze school. Deze is deels beoordeeld als niet 

tevreden, omdat deze deskundigheid beperkt wordt ingezet. 

Actie: het merendeel van deze deskundigheid is aanwezig bij onze IB-er en daarom zodanig wel 

‘beschikbaar’, in de aansturing naar onze leerkrachten. Deze expertise wordt nadrukkelijker ingezet tijdens 

leerling- en groepsbesprekingen. 

 

2. Voor dyscalculie en VVE hebben we geen interne deskundigheid in huis. 

Actie: Dyscalculie: er is stichtingsbreed een beleidsplan opgesteld. Het komend jaar zal hier meer inhoud 

aan gegeven worden door onze rekenspecialist samen met de IB en het team. 

 

VVE: aan de hand van de eind vorig schooljaar ingevulde inspectielijst VVE, gaan we kijken waar onze 

ontwikkelpunten liggen als school. Hier gaan we in de jaarplanning van komend(e) jaren acties op uitzetten. 

 

3. De inzet van de Taalklas is naar volle tevredenheid. Toch is de toename van allochtone leerlingen ook van 

invloed op het proces in de groep; hoe gaan onze leerkrachten daar mee om? 

Actie: we gaan de deskundigheid van de docent van de Taalklas inzetten, om het kennisniveau van onze 

leerkrachten t.a.v. allochtone leerlingen te verbeteren. (communicatie en  inzet materialen) Door intervisie 

gaan we samen onze deskundigheid en expertise t.a.v. de meest optimale organisatie inrichting in de groep 

delen. (time-management) 

 

4. Leerkrachten maken minimaal gebruik van expertise binnen de stichting, bv. als het gaat om het draaien 

van combinatieklassen. 

Actie: bij hulpvragen van leerkrachten, zullen IB-er en directie ook de ‘koppeling maken’ om leerkrachten 

de expertise elders binnen de stichting te laten halen. 

 

Ondersteuningsvoorzieningen 

1. De NT-2 groep functioneert naar volle tevredenheid. We hebben het plan opgevat om ook de 

hoogbegaafdengroep (MINDklas)  op een zelfde wijze succesvol te laten zijn. 

Actie: afgelopen schooljaar heeft de MINDklas naar ieders tevredenheid gedraaid. Dit zal het komend jaar 

voor de doelgroepkinderen voortgezet worden.  

 
Voorzieningen in de fysieke omgeving 

1. De noodzakelijke ruimtes zijn aanwezig in ons gebouw. 

Actie: wanneer leerlingen met specifieke behoeften zich aanmelden, gaan we de noodzakelijke 

aanpassingen maken. (indien dit budgettair reëel is) 

 

Samenwerkende ketenpartners 

1. Er is een reëel beeld van de huidige samenwerkingsvormen met ketenpartners. 
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De samenwerking met PSZ/KDV is sinds schooljaar 2014-2015 toegenomen, doordat er een volwaardige 

peutergroep in het gebouw van De Regenboog gekomen is. Dagelijks sluiten kinderen van de tegenover 

gelegen kinderopvang ’t Stappertje bij deze groep aan. 

Actie: de gestelde doelen voor de komende vier jaar, zoals opgenomen in het kindcentrumplan, worden 

uitgangspunt voor verdere concretisering. 

 
 
Organisatie voor leerlingen met specifieke behoeften  
Als een kind extra aandacht nodig heeft bij een bepaald onderdeel of vak: 

• onderneemt de leerkracht zelf actie. 

• overlegt de leerkracht met de interne begeleider.  

• wordt met toestemming van ouders de onderwijsbegeleidingsdienst of een andere instantie 
ingeschakeld. 

 

We kennen in onze zorg verschillende niveaus, die we hieronder nader voor u omschrijven. 
 
Niveau 1   de algemene zorg in de groep. 
De kinderen draaien gewoon mee in de klas. Als blijkt dat dit voor een leerling niet voldoende is, komen we 
in het volgende niveau. 
 

Niveau 2   de extra zorg in de groep.  
Van elk kind wordt de ontwikkeling nauwkeurig bijgehouden. Naar aanleiding van observaties of toetsen kan 
blijken dat een kind extra aandacht  
nodig heeft. De leerkracht kijkt wat de methode in dit verband aangeeft of zorgt zelf voor passend werk. 
(bv. verlengde instructie, aanpassing weektaak)  Als dit onvoldoende is, kan de leerkracht hulp vragen bij 
collega’s of de intern begeleider. Er wordt dan materiaal gezocht voor de leerling. Daartoe is een 
orthotheek ingericht. De ideeën die daaruit voortkomen worden gebruikt in de klas. Als dit onvoldoende is, 
komen we in niveau 3. 
 

Niveau 3  de speciale zorg op schoolniveau. 
Problemen met een leerling (lage C, D of E score op Cito-toetsen of gedragsproblemen) worden door de 
groepsleerkracht doorgesproken met de intern begeleider. Vervolgens verricht/verzorgt de interne 
begeleider mogelijk een aanvullend onderzoek. De resultaten hiervan worden, wanneer nodig, met een 
externe begeleidingsdienst besproken. Deze laatste geeft adviezen en hulp bij het opzetten van een plan 
van aanpak. De groepsleerkracht voert dit plan binnen de eigen groep uit. Op dit niveau worden altijd de 
ouders erbij betrokken. Zij ondertekenen een formulier, waaruit blijkt dat ze instemmen met de 
inschakeling van een begeleidingsdienst. Als weer blijkt dat deze aanpak voor een leerling niet voldoende 
is, komen we in het volgende niveau. 
 
Niveau 4  speciale zorg na extern onderzoek 
In overleg met ouders, leerkracht en de interne begeleider van de school wordt besloten om aanvullend 
extern onderzoek te laten verrichten. Een onderzoek wat plaatsvindt op advies van de school, wordt ook 
door school bekostigd. Onderzoeken op verzoek van de ouders zijn voor hun rekening. Naar aanleiding van 
de gegevens van dit onderzoek kan een zogenaamd individueel handelingsplan opgezet worden. De 
groepsleerkracht voert dit plan binnen de eigen groep uit, met ondersteuning van de intern begeleider. Als 
blijkt dat de school alle niveaus zorgvuldig heeft doorlopen, zonder het gewenste resultaat, wordt voor het 
kind een ToeLaatbaarheidVerklaring (TLV) aangevraagd. 
Een commissie bekijkt of er nog aanvullend onderzoek nodig is en adviseert of plaatsing op het Speciaal 
Basis Onderwijs gewenst is.  
 

Niveau 5 zeer speciale hulp in het speciaal onderwijs. 
Ondanks alle inspanningen kan het voorkomen dat een leerling beter op zijn plek is op een school voor 
speciaal onderwijs. Dit gebeurt altijd in overleg en na toestemming van de ouders. Deze scholen hebben 
kleinere groepen en beschikken over meer deskundigheid om leerlingen met leerproblemen, stoornissen of 
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gedragsproblemen in hun ontwikkeling te helpen. In het kader van Weer Samen Naar School wordt er naar 
gestreefd om het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs zo klein mogelijk te houden. 
 
Om de zorg op de Regenboog zo goed mogelijk te laten verlopen hebben wij een aantal uitgangspunten: 

• De eerste zorg moet plaatsvinden binnen de groep. Daarom proberen we zoveel mogelijk tijd in te 
zetten in de groepen. 

• Omdat de groepsleerkracht het beste op de hoogte is van de problemen van de leerlingen is hij/zij in 
eerste instantie ook de aangewezen persoon om een kind te helpen. 

• De leerkracht moet daarvoor tijd hebben. Daardoor zijn we onder andere gekomen tot de keuze voor 
zelfstandig werken in de groep.  

Het doel van zelfstandig werken is meervoudig. Leerlingen leren goed opdrachten te lezen, zelf opdrachten 
uit te voeren, elkaar te helpen, te wachten op hun beurt en zelf prioriteiten stellen. De leerkracht kan 
leerlingen die extra aandacht nodig hebben specifiek begeleiden op het moment dat de groep zelfstandig 
aan het werk is.  

 
4.3 Externe hulp 

 
Indien er ernstige twijfels of zorgen zijn over het functioneren van een kind, op leergebied of op sociaal-
emotioneel gebied, kan de school soms adviseren om een psychologisch- of didactisch onderzoek af te 
laten nemen. Mochten ouders herhaaldelijk het advies t.a.v. een psychologisch- of didactisch onderzoek 
negeren, dan kan de school dit in het uiterste geval ‘afdwingen’ via de inspectie. Onderzoeken die alleen op 
verzoek van ouders plaatsvinden worden niet door de school betaald. 
Het hebben van een dyslexieverklaring is voor basisonderwijs niet nodig. Indien een kind dyslexie-verdacht 
is, krijgt het dezelfde hulp als ware het een leerling mét verklaring.  
 
Met het Commanderij College hebben we afspraken gemaakt dat, indien een leerling dyslexie-verdacht is 
het in de brugklas dezelfde privileges krijgt als een leerling met verklaring. Bij het vaststellen van dyscalculie 
(rekenprobleem) wordt dezelfde lijn gevolgd. Algemeen geldt dat de school niet alle onderzoeken kan 
financieren. Een onderzoek dat door de school wordt betaald dient aan een aantal objectieve criteria te 
voldoen. Indien gewenst kunt u deze criteria bij de schooldirectie opvragen. 
 

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd 
Daar we in toenemende mate te maken krijgen met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen 
rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kind te organiseren is er een regeling vastgesteld 
voor alle scholen in Boekel en Venhorst behorend tot GOO, getiteld ‘Leerlingenzorg door externen onder 
schooltijd’. De school staat niet altijd positief tegenover externe hulp onder schooltijd. Als er sprake is van 
een medische indicatie of als door het zorgteam van de school kan worden aangetoond dat de te verlenen 
hulp een onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is, wordt hierop een uitzondering gemaakt. 
Wanneer externe hulp onder schooltijd wordt ingezet dan dient er door de ouders en de uitvoerder van de 
hulpverlening een verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid aan school te worden afgegeven. Op 
deze manier kan de school niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door de 
externe hulpverlener geleverde diensten en producten. De school is niet aansprakelijk voor de gemiste 
lessen. De lessen kunnen om organisatorische redenen niet ingehaald worden. Er dienen goede afspraken 
gemaakt te worden over de wijze, frequentie en de tijdsduur waarop terugkoppeling naar school 
plaatsvindt. Uiteindelijk beslist de directeur, aan de hand van vastgestelde criteria, voor elke aanvraag 
afzonderlijk of de school medewerking verleent. Als de ouders het niet eens zijn met het genomen besluit 
kunnen ze een beroep doen op de klachtenregeling. Een verzoek voor externe hulp onder schooltijd dient 
altijd schriftelijk bij de directeur worden aangevraagd. 

 
4.4 Onderwijsbegeleidingsdiensten  

 
Onderwijsbegeleidingsdiensten zijn instanties die het onderwijs ondersteunen. De school kan zelf aangeven 
op welk vakgebied en op welke wijze zij ondersteuning wenst of op welk gebied zij wil bijscholen. 
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De begeleidingsdienst kan ook hulp bieden aan kinderen die het moeilijk hebben op school. Na overleg met 
de ouders kan hulp ingeroepen worden voor begeleiding. Ouders moeten voor hulp aan hun kind altijd een 
toestemmings-formulier ondertekenen. Met het inroepen van hulp van een begeleidingsdienst moet niet 
meteen gedacht worden aan verwijzing naar speciaal onderwijs. De dienst is er voor alle soorten hulp. Te 
denken valt aan gedrag- als leerproblemen, aan meerbegaafdheid of aan groepsproblemen. Bovendien kan 
ook hulp geboden worden aan leerkrachten. We onderhouden nauwe contacten met OPDC 
(Onderwijskundig Pedagogisch Didactisch Centrum). 
 

4.5 Naar speciaal basisonderwijs 
 
Het kan gebeuren dat de hulp niet voldoende oplevert en dat het kind in het speciaal basisonderwijs beter 
tot zijn recht komt. Als na zorgvuldig overleg ouders, leerkracht en de interne begeleider tot deze conclusie 
komen dan wordt een ToeLaatbaarheidsVerklaring  (TLV) aangevraagd. De school bepaalt dus niet alleen of 
een kind verwezen kan worden naar het speciaal onderwijs. Een commissie buigt zich over de  
toelaatbaarheid. Hierbij wordt zoveel mogelijk gekeken naar de beschikbare informatie over de leerling.  
Belangrijk zijn: 

• Gesprek(ken) met ouders. 

• Het lezen en bespreken van een onderwijskundig rapport wat door de school gemaakt is en waarin heel 
precies het probleem en de toekomstverwachtingen omschreven worden. Ouders gaan akkoord met de 
in houd van het onderwijskundig rapport d.m.v. ondertekening. 

• Uitslagen van toetsen en onderzoeken gedaan door begeleidingsdiensten.  

• Uitslagen van een medisch onderzoek en een psychologisch onderzoek.  

• Bezoeken van een maatschappelijke werkster. 
De gegevens en onderzoeken worden bekeken. De commissie bepaalt dan of een kind voor plaatsing in 
aanmerking komt. 
 
Organisatie voor zorgleerlingen met specifieke behoeften 
Als school nemen wij deel aan het samenwerkingsverband. Met de scholen uit de regio is een zorgplan 
opgesteld dat zorg op maat probeert te realiseren en waarin beschreven staat wat er gedaan kan worden. 
De interne begeleider woont de bijeenkomsten van het samenwerkingsverband bij, onderhoudt nauwe 
contacten met andere basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs. 
Indien nodig komt er ambulante begeleiding van so-scholen of van een Regionaal Expertise Centrum. 
In het leerlingendossier van leerlingen die op een of ander vakgebied opvallen of een gedragsprobleem 
hebben, worden observaties, onderzoeksgegevens, notities van gesprekken met ouders, rapporten, enz. 
vastgelegd. Deze worden zeer vertrouwelijk bewaard en gebruikt tijdens besprekingen die wij beleggen 
voor de individuele onderwijszorg. Door de intern begeleider kan gevraagd worden om besproken 
gegevens te ondertekenen.  
Er is regelmatig een zorgoverleg tussen directie en de interne begeleider van de school. 
Voor leerlingen die een eigen leerlijn volgen worden de ontwikkelingsperspectieven bekeken en worden 
realistische onderwijsdoelen gesteld, zodat ook deze leerlingen zich naar verwachting kunnen ontwikkelen.  
 

 
4.6 Video Interactie Begeleiding 

 
Voor de begeleiding van leerlingen en ter ondersteuning van leerkrachten kunnen op school met de 
videocamera opnamen gemaakt worden van klassensituaties. Aan de hand van de videobeelden worden er 
aan de leerkrachten gerichte aanwijzingen gegeven hoe in bepaalde situaties omgegaan kan worden met 
de leerling. Als van een kind of van een groepje kinderen op deze manier opnamen gemaakt worden, 
maken we daarover vooraf goede afspraken met de ouders. Uiteraard worden de opnamen alleen op 
school gebruikt. 
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4.7 Basisteam Jeugd en Gezin 
 
Wie zijn we? Wat doen we en waar kunt u ons vinden? 
 
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg. 
De gemeenten in uw regio willen deze zorg uit laten voeren door een vast team van jeugdzorg werkers. Dit 
team wordt basisteam jeugd en gezin (BJG) genoemd.  
 
Het BJG  bestaat uit jeugdzorg werkers die veel ervaring hebben met: opvoeden en opgroeien, 
verstandelijke en lichamelijke beperkingen, psychische problematiek, lichamelijk en emotionele 
gezondheid, (school)maatschappelijk werk  en veiligheid. 
 
De mensen van het basisteam kunnen ondersteuning en begeleiding bieden aan kinderen/jongeren van 0 
tot 23 jaar en hun ouders. Daarbij kijken zij altijd naar het hele gezin. Als het nodig is wordt er hulp 
geboden aan meerdere gezinsleden.  Dit gaat natuurlijk altijd in overleg met het gezin zelf. Als er al 
hulpverleners in het gezin komen, werken we daar ook mee samen. 
 
Ook zal er met u gekeken worden of iemand  in uw eigen omgeving extra steun/hulp kan geven. 
Als hulp door het basisteam niet genoeg is, dan kunnen de medewerkers van het basisteam u ook 
doorverwijzen naar specialistische hulp.  
 
Het is belangrijk dat mensen het BJG goed kunnen vinden. Daarom is er bv. ook voor gekozen om samen te 
werken met scholen. Voorheen hadden scholen een schoolmaatschappelijk werker. Dat bestaat niet meer. 
In plaats daarvan heeft iedere basisschool en school voor voortgezet onderwijs nu een vaste 
basisteammedewerker. Op onze school is dat: Dianne Nota  
 
Deze medewerker heeft regelmatig overleg met school en kan benaderd worden als school of  ouders 
vragen hebben of denken dat er misschien hulp nodig is. Vaak starten we dan met een gezamenlijk gesprek 
op school en daarna kijken we wat er verder nodig is.  
 
Als u zelf een vraag heeft voor het BJG dan kunt u ook met het centrum voor jeugd en gezin bellen of 
mailen. Zij zijn onze “voordeur”. Tel: 0800-2540000  of  info@cjggeeftantwoord.nl 

 
 

4.8 Sociale vaardigheidstraining  
 
Binnen stichting GOO wordt er een sociale vaardigheidstraining aangeboden voor leerlingen van groep 5 
t/m 8 van de basisscholen van Boekel en Venhorst.  
In elke groep zitten kinderen die bepaalde sociale vaardigheden missen of niet (durven te) gebruiken. 
Hierdoor komen ze steeds in moeilijkheden in hun contact met zowel andere kinderen als volwassenen.  
 
Het doel van de sociale vaardigheidstraining is het aanleren van verschillende sociale vaardigheden op een 
dusdanige manier dat kinderen beter leren handelen in (complexe) sociale situaties met anderen, 
waaronder leeftijdgenoten. Ze krijgen meer kennis van sociale vaardigheden en een beter inzicht in zichzelf. 
Door de positieve ervaringen die ze in de groep op doen, kan het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid 
vergroot worden.  

Op deze manier wordt er geprobeerd om de negatieve spiraal, waarin deze kinderen zich bevinden, te 
doorbreken en te voorkomen dat kinderen helemaal vastlopen door hun mindere sociale vaardigheden. 
 
Voor uitgebreide informatie kunt u een folder aan de intern begeleider van de basisschool vragen. 
 

  

mailto:info@cjggeeftantwoord.nl
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5. OUDERS 
 
Een goed, plezierig en open contact tussen ouders en school is belangrijk en stellen wij zeer op prijs. Het 
nakomen van gemaakte afspraken, en het verstrekken van informatie via de schoolgids en de wekelijkse 
Regendruppel zijn een belangrijke factor voor een goede samenwerking.  
Wil een kind optimaal functioneren, dan is een goede verstandhouding tussen ouders en school een eerste 
vereiste.   Samen, ouders en leerkrachten, zijn wij verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. Wij 
rekenen op eerlijke en open contacten, zodat beide partijen weten waar zij aan toe zijn. Naast de 
verantwoordelijkheden die wij samen hebben, hopen wij ook dat ouders hun betrokkenheid bij de school 
vergroten. Dit kan door lid te worden van de MR, door zich aan te melden als groepsouder, door aan te 
sluiten bij de werkgroep, te fungeren als hulpouder in een bepaalde groep en door aanwezig te zijn tijdens 
algemene ouderavonden. 

 
5.1 Nieuwsbrief de Regendruppel 
 

De Regendruppel is het medium dat wekelijks op de vrijdag informatie verschaft over school.  
Ook ouders of instanties kunnen gebruik maken van de Regendruppel. Berichtjes moeten digitaal 
aangeleverd worden. Mededelingen die reclame bevatten of berichten van verenigingen voor ledenwerving 
worden geweigerd. Alle Boekelse verenigingen en clubs hebben bericht ontvangen hoe omgegaan wordt 
met verzoeken. De Regendruppel wordt digitaal verstuurd, uitzonderingen daar gelaten. Belangrijke 
voordelen zijn dat de informatie altijd binnen komt, het bespaart kosten en tijd. Op de site van de school is 
de Druppel ook in te zien. 

 
5.2 Contact leerkrachten, IB-er en directie 

 
Deze contacten hebben direct betrekking op de kinderen.  

• Kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar.  

• Informatieavonden voor groep 1, 2 en 3, groep 5/6 en 8. 

•  De 10 minuten gesprekken. 

• Ouders/ verzorgers van kinderen die instromen in de loop van het jaar worden ook  
       uitgenodigd. Frequentie en tijd zijn 
       afhankelijk van de periode dat het kind op 
       school is. 

• Specifieke ouderavonden, bv. voor het voortgezet onderwijs, projecten GGD.  

• Telefonische en schriftelijke contacten. 

• Leerkrachten hebben geen contacten met ouders en kinderen via Social Media.  

• Voor tussendoor gesprekken bij voorkeur een afspraak maken, zodat in alle rust en op een juist tijdstip 
een gesprek kan plaats vinden. 

 

 Muziekworkshop in het Afrikamuseum 
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5.3 Medezeggenschapsraad (MR)  
 
Elke school heeft een MR. Deze raad heeft tot taak de school positief/kritisch op een discrete manier te 
volgen: op de hoogte te zijn van wat er gebeurt en wat er leeft onder de ouders en samen zoeken naar 
oplossingen, verbeteringen en mogelijkheden. De leden moeten aanspreekpunt zijn voor de ouders. De 
oudergeleding overlegt naar aanleiding van vragen van ouders met elkaar. De voorzitter is de 
contactpersoon naar de directie. Openheid en overleg met de school proberen zij te bevorderen. Dat wil 
zeggen dat de medezeggenschapsraad allerlei schoolzaken bespreekt, advies uitbrengt aan het bevoegd 
gezag en in een aantal gevallen meebeslist over bepaalde schoolzaken. Enkele onderwerpen waarmee een 
MR te maken heeft zijn: schoolplan, tussenschoolse opvang, integraal personeelsbeleid (IPB), veiligheid en 
gezondheid op school etc. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Leden hebben 
een zittingstermijn van drie jaar. Deze periode kan verlengd worden. De vertegenwoordigers van ouders 
zijn door schriftelijke kandidaatstelling en verkiezing gekozen. De leden van het personeel worden tijdens 
een teamvergadering gekozen. De vergaderingen vinden op school plaats, beginnen om 20.00 uur en zijn 
openbaar. Informatie van de MR krijgt U via ”De Regendruppel”, het informatiebulletin dat elke vrijdag 
verschijnt.  
 
GMR(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) 
Naast de Medezeggenschapsraad functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: de GMR. 
Deze wordt gevormd door personeelsleden / ouders van scholen die onder beheer van stichting GOO 
vallen. De GMR neemt besluiten over zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen van de 
stichting. Vanuit kindcentrum de Regenboog is Marian Nijkamp lid van de GMR. 

 
Adressen leden medezeggenschapsraad  
 
Voorzitter (ouders)  
Erik de Bie 
Irenestraat 39 
5427 CV Boekel 
0492 323202 

Secretaris (ouders) 
Alfred van den Boogaard 
De Boterbloem 1 
5427 BS Boekel 
0492 321070 

Bestuurslid (ouders) 
Friso te Meerman 
De Eiken 8 
5427SZ Boekel 
06 12991444 

Bestuurslid (personeel) 
Willeke van Oosterhout 
willeke@regenboogboekel.nl 
 

Bestuurslid (personeel) 
Marieke de Koning 
marieke.k@regenboogboekel.nl 

Bestuurslid (personeel) 
Jan van den Elzen 
jan@regenboogboekel.nl 
 

Mailadres: mr@regenboogboekel.nl 

 
5.4 Ouderbijdrage (vrijwillig) 
 

Aan het begin van ieder schooljaar wordt u gevraagd om een contract te tekenen voor de inning van de 
vrijwillige ouderbijdrage. Het contract is een jaar geldig. Eind oktober wordt het bedrag van uw rekening 
afgeschreven. De bijdrage is geheel vrijwillig en komt helemaal ten goede aan activiteiten voor de kinderen. 
Niet betalen betekent zeker niet dat kinderen buitengesloten gaan worden, maar om wat 
extra’s te kunnen doen, is uw bijdrage natuurlijk van harte welkom. Voor elk kind wordt een bijdrage van € 
10,- gevraagd. 
Het geld wordt besteed aan:  

• Regenboogochtend 

• Kinderboekenweek 

• sinterklaasviering  

• kerstviering 

• carnaval 

mailto:mr@regenboogboekel.nl


 

35 

• activiteiten einde schooljaar  
Gedurende het schooljaar wordt in de Regendruppel een financiële verantwoording geplaatst, zodat u een 
indruk krijgt wat voor kosten gemaakt zijn voor de activiteiten georganiseerd door de werkgroep. 

 
5.5 Groepsouders 
 

Het is in het belang van het kind dat er een goed contact bestaat tussen ouders en school. Elke groep op 
onze school heeft een ouder die ouders/verzorgers vertegenwoordigt. De groepsouders kunnen bijdragen 
aan het wegnemen van drempels in contacten tussen ouders en leerkrachten. 

• Zij zorgen ervoor dat, wat ouders met hen bespreken of aankaarten op de juiste plek terechtkomt: bij de 
betreffende leerkracht en/of bij de directie. Zij gaan discreet met de informatie om. 

• Zij functioneren als achterban van de MR.  

• Ze zijn er ter ondersteuning van de leerkracht bij praktische werkzaamheden  

• Bij blijde of droevige gebeurtenissen plegen zij eerst overleg met leerkracht en directie om te horen 
welke stappen gezet kunnen worden. 

De namen van de groepsouders zullen aan het begin van het schooljaar in de Regendruppel gepubliceerd 
worden.  
Voor het regelen van verschillende zaken is het handig als de groepsouder de e-mailadressen heeft van alle 
ouders die zij vertegenwoordigen. Hebt u hier bezwaar tegen, laat het dan horen aan de directie. 

 
5.6 Werkgroep 
 

 De werkgroep is behulpzaam bij het organiseren van activiteiten op school, zoals Sinterklaas, kerstmis, 
carnaval, enz. De werkgroep maakt met leerkrachten plannen voor de organisatie. Deze festiviteiten 
worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage. De bijeenkomsten worden aan het begin van het jaar 
gepland. De voorbereidingen vinden doorgaans ’s avonds plaats. Betreffende ouders zijn bij de festiviteiten 
zoveel mogelijk aanwezig. Voor meer informatie kunt u terecht bij de werkgroep. Namen van de ouders 
van de werkgroep worden aan het begin van het schooljaar in de Regendruppel gepubliceerd. Verdere 
informatie kunt u vinden op de website van de Regenboog onder de button ‘onze school’ en dan het kopje 
‘werkgroep’. 

 
5.7 Hulp van ouders op school 
 

Wij vinden het fijn als ouders bereid zijn om op school te helpen. Voor activiteiten kunt u gevraagd worden 
door een groepsouder of leerkracht. 
Incidentele hulp kan gewenst zijn bij:  

• lessen in handvaardigheid 

• vieringen 

• uitstapjes en excursies 

• sportdag 

• vervoer 
De ouderhulp staat onder leiding van de groepsleerkracht die ook de eindverantwoording draagt. Voor alle 
activiteiten waarbij ouders actief zijn, is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

 
Alle ouders of vrijwilligers die op een of andere manier hulp geboden hebben, worden uitgenodigd aan het 
einde van het schooljaar. Als dank is er een informeel actief samenzijn met een hapje en een drankje. 
 

5.8 Veiligheid op school 
 

Wij gaan ervan uit dat kinderen, ouders, stagiaires, ondersteunend personeel en leerkrachten moeten 
verblijven in een omgeving waar zij zich prettig en veilig voelen. Wij willen daar alles aan doen. Hiervoor 



 

36 

zijn regels en afspraken nodig. We denken hierbij in de eerste plaats aan de omgang met elkaar. In lessen 
en tijdens (individuele) gesprekken met alle betrokken partijen wordt hierover gesproken. We gaan ervan 
uit dat er een luisterend oor is en begrip voor elkaar, en dat gemaakte afspraken ook uitgevoerd worden. 
Er kunnen zich situaties voordoen waarbij de veiligheid in het geding komt en de school snel ontruimd 
moet worden. Op school is een calamiteitenplan aanwezig wat goed gekeurd is door de brandweer, 
afdeling Boekel. Enkele keren per schooljaar wordt geoefend met personeel en kinderen om de school te 
ontruimen.  
Er wordt dan gebruik gemaakt van de afgesproken vluchtwegen. Mogelijk vindt de ontruiming plaats, als er 
ouders op school verblijven. Voor deze ouders geldt het volgende: als op een onlogische tijd een sirene 
klinkt moet iedereen zich verzamelen op de speelplaats op de blauwe stip en daar verdere instructies 
afwachten. Neem in ieder geval geen kinderen mee naar huis. Wij raken dan het overzicht kwijt.   
 
Er zijn zeven gediplomeerde bedrijfshulpverleners op school. Leerkracht Jan van den Elzen is 
aanspreekpunt van de BedrijfsHulpVerleners. Ook voor de tussenschoolse opvang en de buitenschoolse 
opvang geldt een ontruimingsplan. De begeleiders en kinderen worden hierover extra geïnformeerd. Ook 
zij hebben jaarlijks een ontruimingsoefening. 

 
5.9 Verkeersveiligheid 
 

Om de kinderen veilig naar school te kunnen laten gaan is er een werkgroep verkeersbrigadiers. Deze groep 
bestaat uit ouders en leerlingen van groep 8 die kinderen veilig laten oversteken. In samenwerking met 
gemeente en politie krijgen de brigadiers voorlichting. Komt u uw kind met de fiets brengen naar school en 
moet u de Kennedystraat oversteken, dan verzoeken wij u om dit lopend te doen bij de  
oversteekplaats met brigadiers. Komt u uw kind halen met de fiets, dan wordt u verzocht te wachten aan 
de Raadstraat voor de speelzaal van groep 1 en 2 en voldoende ruimte open te houden, zodat iedereen, 
dus ook de kinderen, er goed door kunnen.  
Contactpersoon oversteekplaats Kennedystraat:  
Mevrouw Delisse, De Vlonder 15, 5427 DB Boekel, tel. 0492 329291 

 
5.10 Klachtenafhandeling en vertrouwenspersoon 

Klachtenprocedure 
Mochten er problemen zijn, dan is het natuurlijk prettig dat u dit eerst probeert op te lossen met de direct 
betrokkene(n). Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, kunt u contact opnemen met de directie van 
het kindcentrum. Mocht dit ook geen oplossing bieden, dan heeft GOO een procedure voor melding en 
afhandeling van eventuele klachten. 

Klachtenregeling 
Voor klachten die onderwijs betreffen kunt u terecht bij de landelijke organisatie Onderwijsgeschillen:  

Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191 
3508  AD Utrecht 
Telefoon: 030 - 280 9590 
info@onderwijsgeschillen.nl 
www.onderwijsgeschillen.nl 

Voor klachten die kinderopvang en peuterwerk betreffen kunt u terecht bij de Geschillencommissie 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen: 

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen: 
Postbus 90600,  
2509 LP Den Haag 

tel:030%20-%20280%209590
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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Telefoonnummer: 070 - 310 53 10 
www.degeschillencommissie.nl 

Voor het indienen van een klacht bij De Geschillencommissie dient klachtengeld betaald te worden van € 
25,-. 

Vertrouwenspersoon                                                  
Als onderdeel van de klachtenprocedure hebben alle afzonderlijke kindcentra een interne 
vertrouwenspersoon aangesteld. Op stichtingsniveau zijn er externe vertrouwenspersonen benoemd voor 
degenen die zijn klacht niet binnen het kindcentrum wil melden.  

Interne vertrouwenspersoon 
De interne vertrouwenspersoon is gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor de leerlingen als voor hun 
ouders. Wat doet de interne vertrouwenspersoon? 

• luisteren naar de klacht;  
• informatie geven over de klachtenprocedure;  
• overleggen met de externe vertrouwenspersoon;  
• eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon;  
• contact houden met de leerling/ouders.  

Daarnaast heeft de interne vertrouwenspersoon een belangrijke taak op het gebied van preventie van 
seksuele intimidatie op het kindcentrum. De namen van de vertrouwenspersonen kunt u vinden in de 
kindcentrumgids. 

De externe vertrouwenspersonen 
De externe vertrouwenspersonen zijn deskundigen van vertrouwenswerk. Wat doet de externe 
vertrouwenspersoon nog meer dan de interne vertrouwenspersoon? 

• zo nodig bemiddelen;  
• nadere informatie geven over de klachtenprocedure;  
• adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie 

of bij aangifte bij de (zeden)politie;  
• bijstand geven tijdens de klachtenprocedure;  
• zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening;  
• contact houden met de interne vertrouwenspersoon op school om de belangen van de leerling te 

bewaken.  

De externe vertrouwenspersonen zijn: 
 
Drs. Irma van Hezewijk 
Tel. 06-54647212 
irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl 
 
Drs. Marijke Creemers 
Tel. 06-20537095 
marijkecreemers@vertrouwenswerk.nl 
 
Vermeld bij uw telefoontje dat u de betreffende persoon nodig hebt als vertrouwenspersoon, dan wordt 
alles in het werk gesteld om u zo snel mogelijk terug te bellen.  

http://www.degeschillencommissie.nl/
mailto:irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
mailto:marijkecreemers@vertrouwenswerk.nl
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6. SCHOOLTIJDEN, VAKANTIE EN VERLOFREGELINGEN 
 

6.1 Schooltijden  
Om precies op tijd met de les te beginnen gaat de zoemer 5 minuten eerder. De kinderen gaan bij deze 
zoemer naar binnen. 

 
Maandag, dinsdag, donderdag  
08.30 uur – 14.30 uur 

 
Woensdag  
08.30 uur – 12.30 uur 

 
Vrijdag  
08.30 – 12.30 uur voor groep 1 tot en met 4 
08.30 – 14.30 uur voor groep 5 tot en met 8 
 
De pauze is van 10.00 uur – 10.15 uur 
 
Wij verwachten de kinderen niet eerder dan 15 minuten voor schooltijd. Vanaf dat moment is er 
surveillance. Kinderen zijn dan ook gegarandeerd van een veilige oversteek, met brigadiers, aan de 
Kennedystraat.  

Als een kind niet of niet op tijd op school kan zijn, wilt u dit dan voor aanvang van de lestijden laten weten?  
Tel. 0492-321909 
 
Bij afwezigheid zonder bericht neemt de leerkracht contact op.  

 

6.2 Continurooster 
 

Met ingang van schooljaar 2017-2018 eten alle kinderen van de Regenboog op maandag, dinsdag en 
donderdag tussen de middag in hun eigen groep met de eigen leerkracht. Rond 11.55 uur gaan de 
kinderen hun eten en drinken pakken. Ondertussen wordt er voorgelezen of een andere rustige activiteit 
gedaan. Tot 12.15 uur blijven de kinderen aan hun tafel zitten om samen met de leerkracht te eten. Van 
12.15 tot 12.30 uur gaan alle kinderen samen buiten spelen. op vrijdag eten de kinderen van groep 5 tot 
en met 8 op school van 12.30 tot 12.45 uur en spelen daarna een kwartier buiten. 

 
6.3 Vakanties en vrije dagen  

 
Om tot een goede verdeling van uren te komen gedurende 8 jaar basisschool, zijn de groepen 1 t/m 4 alle 
vrijdagmiddagen vrij.  

 
Vakantie Eerste dag Laatste 

dag 

Studiedag 15-09-2017  

Herfstvakantie 16-10-2017 20-10-2017 

Studiedag 01-11-2017  

Studiedag 06-12-2017  

Kerstvakantie  25-12-2017 05-01-2018 
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Studiedag 22-01-2018  

Voorjaarsvakantie 12-02-2018 16-02-2018 

Studiedag 22-03-2018  

2e Paasdag 02-04-2018  

Meivakantie 23-04-2018 04-05-2018 

Hemelvaart 10-05-2018 11-05-2018 

2e Pinksterdag 21-05-2018  

Zomervakantie  09-07-2018 18-08-2018 

 
6.4 Verlof vragen 
 

In de Leerplichtwet wordt beschreven welke omstandigheden geoorloofd zijn om vrij te vragen voor de 
kinderen. Zie voor een overzicht van omstandigheden de verlofaanvraag op de site: 
www.regenboogboekel.nl  
Als uw kind onder schooltijd naar de dokter etc. moet, plant u dat bij voorkeur buiten schooltijd. Als dit niet 
mogelijk is, geef dan een briefje mee voor de groepsleraar. U haalt zelf het kind op.  
 
In de Leerplichtwet staat dat alleen in gewichtige omstandigheden langdurig verlof kan worden verleend. 
De schoolleiding kan hiervoor maximaal 10 dagen extra verlof per jaar verlenen. Bij langere afwezigheid 
dient de ambtenaar die door de Burgemeester en Wethouders met het toezicht op de Leerplichtwet is 
belast, hiervan in kennis gesteld te worden. Die kan bij overtreding van de Leerplichtwet maatregelen 
nemen. 
Wilt u verlof hebben voor uw kind dan dient de aanvraag schriftelijk te gebeuren. Aanvraagformulieren zijn 
verkrijgbaar bij de leerkracht en dienen 14 dagen van te voren bij de directeur ingediend te worden. 
Voor de naleving van de leerplicht werken wij nauw samen met het Regionaal Bureau Leerplicht en 
Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL & BNO). Van dit bureau is mevrouw van Beers onze 
leerplichtambtenaar (0412-629070). Zij kan bij ongeoorloofd verzuim in gesprek gaan met leerlingen van de 
school die ouder dan 12 jaar zijn. 

 
6.5 Vrijstelling van onderwijs 

 
Kinderen die leerplichtig zijn moeten elke dag onderwijs volgen. Een uitzondering hierop zijn: 

• kinderen die een andere geloofsovertuiging hebben, dan de katholieke. Zij worden door de directie in de 
gelegenheid gesteld om voor de hun gangbare feesten ontheffing van onderwijs te krijgen. Deelname 
aan de katholieke feesten is niet verplicht en kan besproken worden. Is deelname niet mogelijk dan 
wordt bekeken of kinderen op een andere manier opgevangen kunnen worden. 

• kinderen die door een handicap niet in staat zijn bepaalde lessen te volgen, komen gewoon op school en 
worden door een andere leerkracht opgevangen. 

  

http://www.regenboogboekel.nl/
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7. OVERIGE INFORMATIE  
 

7.1 Groepsindeling 
 

In het schooljaar 2017-2018 heeft de school 7 groepen. De jongste kinderen op de Regenboog zitten in 
gemengde groepen. Dat betekent dat 4, 5 en 6 jarigen bij elkaar zitten. Hiervoor is heel bewust gekozen. 
Kinderen in die leeftijdsgroep leren ontzettend veel van elkaar. Vanaf groep 3 zijn de leerlingen verdeeld in 
jaarklassen.  
 
Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten een heel schooljaar bij elkaar. Als het nodig is worden er  
combinatieklassen geformeerd. Zo is er komend schooljaar een combinatiegroep 5-6. 

 

 
 

7.2 Buitenschoolse opvang (BSO) 
 

Voor kinderen die naar de basisschool gaan wordt er buitenschoolse opvang aangeboden. Voor de kinderen 
van 4 tot en met 7 jaar is er binnen de Regenboog een ruimte ingericht. De oudere kinderen worden op 
school opgehaald en gaan naar Sporthal ‘de Burcht’ waar de opvang plaats vindt van de kinderen die 8 jaar 
en ouder zijn van alle scholen in Boekel. 
 

  
Maandag 
 

 
Dinsdag 

 
Woensdag 

 
Donderdag 

 
Vrijdag  

Contact: 

 
Peuters 

 
Mariette 

 
Mariette 

 
Mariette 

 
Mariette 

  
mariette.dapperens@stichtinggoo.nl 

 
Groep 1-2 
 

 
Annemiek 

 
Annemiek  
 

 
Annemiek 

 
Annemiek 

 
Annemiek  

 
annemiek@regenboogboekel.nl 

 
Groep 3  
 

 
Marieke 
Engels 

 
Marieke 
Engels 
 

 
Marieke 
Engels 

 
Marieke 
Engels 

 
Marieke 
Engels 

 
marieke.e@regenboogboekel.nl 

 
Groep 4 
 

 
Lenneke 

 
Marieke de 
Koning/ 
Lenneke 

 
Marieke de 
Koning 

 
Lenneke 

 
Lenneke 

 

marieke.k@regenboogboekel.nl 
lenneke@regenboogboekel.nl 

 
Groep 5/6 
 

 
Jan 
 

 
Jan 

 
Jan 

 
Jan 

 
Marlon 

 

jan@regenboogboekel.nl 
marlonp@regenboogboekel.nl 

 
Groep 6 
 

 
Mayca 
 

 
Mayca 

 
Mayca 

 
Mayca 

 
Mayca / 
Marian 

 

mayca@regenboogboekel.nl 
marian@regenboogboekel.nl 

 
Groep 7 
 

 
Karin 

 
Karin 

 
Willeke 

 
Willeke 

 
Willeke 

 

karin@regenboogboekel.nl 
willeke@regenboogboekel.nl 

 
Groep 8 
 

 
Michelle  

 
Michelle 

 
Michelle 

 
Michelle 

 
Michelle / 
Marieke E / 
Annemiek  

 
michelle@regenboogboekel.nl 

mailto:marieke.k@regenboogboekel.nl
mailto:jan@regenboogboekel.nl
mailto:marlonp@regenboogboekel.nl
mailto:mayca@regenboogboekel.nl
mailto:marian@regenboogboekel.nl
mailto:karin@regenboogboekel.nl
mailto:willeke@regenboogboekel.nl
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De openingstijd van de BSO is standaard op alle schooldagen na schooltijd tot 18.00 uur en in de 
schoolvakanties de hele dag, van 7.30 tot 18.00 uur. Tegen meerprijs is  verlengde opvang mogelijk, vanaf 
7.00 uur tot 18.30 uur. 
De BSO biedt meerdere pakketten voor opvang aan: 

• opvang het gehele jaar (52 weken), zowel tijdens de schoolweken als tijdens de schoolvakanties 
inclusief 2 studiedagen. 

• opvang alleen tijdens de  40 schoolweken, dus niet in de schoolvakantieweken. 

• opvang alleen tijdens de 12 weken schoolvakantie.  
Een combinatie van pakketten hoort ook tot de mogelijkheden. Voor de actuele prijzen en het aanbod kunt 
u het best de site van Fides bezoeken; www.fideskinderopvang.nl  
Naast opvang op vast dagen is het ook mogelijk om flexibele opvang af te nemen. 
 
Kinderen hebben na schooltijd de behoefte om “lekker te kunnen spelen”. Voor de een is dat lekker naar 
buiten, voor de ander rustig in een hoekje met een Barbie. Bij de BSO zijn er volop mogelijkheden. Er is een 
aanbod van activiteiten, zowel binnen als buiten maar kinderen mogen zelf kiezen wat ze gaan doen in hun 
vrije tijd. Want plezier staat voorop! 
 
Meer informatie vindt u op 
http://www.fideskinderopvang.nl/kinderopvang/bso 
 

7.3 Vieringen en festiviteiten 
 
Wij vinden het belangrijk om regelmatig met alle 
kinderen bij elkaar te komen om samen te 
“vieren”. Een aantal keren per jaar is er een 
viering met de hele school en een aantal keren 
een viering met een aantal groepen. Iedere groep 
verzorgt dan een optreden. Ouders van de 
desbetreffende groepen mogen komen kijken. 
Jaarlijks terugkerende feesten worden verzorgd 
door de werkgroep in overleg met het team. 
 

• Regenboogochtend:  
Een gezellige feestdag met de hele school; de 
Regenboogochtend. Dit jaar op woensdag 13 
september. 

                                                                                          
Gezamenlijke opening schooljaar 

Sinterklaas/surprise:  
Het officiële bezoek van Sint met zijn knechten heeft een speciaal tintje. Sint en Pieten worden op een 
leuke manier ontvangen. Groep  6, 7 en 8 houden surprise. Er worden briefjes getrokken en voor een klein 
bedrag (3 euro) worden cadeautjes gekocht. Het leukste moet de verpakking en het gedicht zijn. Voor de 
kinderen die voor het eerst kennismaken met surprise is hulp van ouders gewenst. 
 

• Kerstviering:  
Ouders verzorgen elk jaar met kinderen uit alle groepen een kerstmusical die donderdagavond opgevoerd 
wordt in Nia Domo voor ouders en belangstellenden en voor de kinderen tijdens hun eigen kerstviering op 
vrijdagochtend voor de kerstvakantie.   
 

• Carnaval:  
De carnaval wordt gevierd samen met de diverse carnavalsclubs, de Jeugdraad, de Opdonderkes en de 
Dansgarden van de Boekelse carnavalsclubs. Kinderen kunnen deelnemen met een eigen optreden. 
 

http://www.fideskinderopvang.nl/
http://www.fideskinderopvang.nl/kinderopvang/bso
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Activiteiten einde schooljaar  
Als afsluiting van het schooljaar worden er activiteiten georganiseerd. Op deze dagen moet u rekenen op 
een afwijkende schooltijd. 

• De groepen 1 t/m 3 blijven in de buurt van de school o.l.v. leerkrachten.  

• De groepen 4 en 5 gaan samen met de leerkrachten naar de bossen.  

• Groep 6 en 7 maken een schoolreis.  

• Groep 8 gaat vier dagen op kamp.  
Voor de schoolreisjes en het kamp wordt een eigen bijdrage gevraagd. Door het ondertekenen van een 
machtiging die u op de eerste ouderavond aangeboden wordt, wordt vier keer per jaar € 7,50 van uw 
rekening afgeschreven. De afschrijving begint in groep 5.  
 
 
 

 
Bosdag groep 4 & 5 

 
 

• Schoolkamp groep 8:  
Als afsluiting van de basisschoolperiode logeren de kinderen vier dagen in een blokhut. Het kamp wordt 
georganiseerd door de leerkrachten. Voor het kamp worden andere leerkrachten vrij geroosterd, zodat 
voldoende leiding aanwezig is.  
 

• Musical: 
Opgevoerd door groep 8 voor alle kinderen en belangstellenden. Op een van de laatste avonden van het 
schooljaar vindt de uitvoering plaats voor de ouders van de kinderen van groep 8 als afscheid van de 
basisschool.  
Er worden professionele opnamen gemaakt van de eindmusical en voor de kinderen van groep 8 bestaat de 
mogelijk hiervan een DVD te kopen. 
 

• Verjaardagen leerkrachten.  
Elke leerkracht viert de verjaardag op een eigen manier: op school, in de bossen, spelletjes of een DVD. Die 
dag hebben de kinderen dus geen les. Een eenvoudig eigengemaakt cadeautje is prima. 
 
 

• Verjaardagen kinderen.  
In de klas wordt gezongen en het kind is die dag het middelpunt. Een kleine traktatie is meer dan 
voldoende. Geen kauwgom, geen lollies of zuurtjes. Leerkrachten delen het liefste mee met de kinderen.  
In alle groepen mogen ouders bij de verjaardagsceremonie aanwezig zijn. Leuk voor het kind en leuk voor 
het maken van foto’s. Ouders stemmen tijd en aanwezigheid af met de leerkracht af. 
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7.4 Halen en brengen van kinderen / naar binnenbrengen van kinderen  
 
Halen en brengen van kinderen  
Voor en na schooltijd is het erg druk in de Raadstraat, de Irenestraat en de Churchillstraat door het halen 
en brengen van kinderen. Bij minder goed weer en in de wintermaanden kan dit leiden tot een 
verkeerschaos en onveilige situaties.  
Wij vragen vriendelijk om: 

• de verkeersregels in acht te nemen 

• de uitgangen vrij te houden en geen fietsen te parkeren op de inrit.  

• plaats ook geen auto’s op de inrit van aanwonenden. 

• te wachten voor de speelzaal aan de Raadstraat als school uit is.  

• uitsluitend te parkeren in de vakken en niet kort te parkeren voor school om kinderen naar binnen te 
brengen.  

• als u met de auto komt, vanuit de Irenestraat de Raadstraat in te rijden, de kinderen uit te laten stappen 
en weg te rijden via Churchillstraat of Kennedystraat. Op deze manier ontstaat er een soort 
eenrichtingsverkeer, dat de veiligheid ten goede komt.  

 

Naar binnenbrengen van kinderen  
Om 8.25 uur gaat de zoemer. De kinderen gaan meteen naar binnen. Wanneer de zoemer voor de 2e keer 
gaat, moeten de kinderen binnen zijn.  
Voor het naar binnenbrengen gelden de volgende afspraken:  

• de eerste tijd mag een nieuwkomer naar binnen worden gebracht als ouder/kind dat wil.   

• als een ouder de leerkracht wil spreken dan is de tijd na school het meest geschikt. Boodschappen die 
niet kunnen wachten kunnen ‘s morgens doorgegeven worden.  
Na schooltijd mag u ook gerust binnenkomen, graag even wachten tot de kinderen het gebouw hebben 
verlaten.  

• Hebt u wat meer tijd nodig om de leerkracht te spreken maak dan een afspraak.  
 
Het niet naar binnenbrengen heeft belangrijke voordelen voor uw kind en andere kinderen:  

• het is minder druk bij de ingang en in de gang.  

• kinderen lopen niet verloren tussen de “grote mensen” als zij op zoek zijn naar kapstok, lokaal of 
leerkracht.  

• het bevordert zelfstandigheid. Kinderen doen zelf hun jas uit en gaan naar hun lokaal.  

• de leerkracht kan meteen de aandacht geven aan de kinderen als ze binnen zijn en kan op tijd met de 
lessen beginnen. 

 
7.5 Eten mee naar school 

 
Eten mee naar school  
Waarom kiezen we als school voor een ‘Gezond Tussendoor- en traktatiebeleid’? 
Net als iedere ouder, willen ook wij dat uw kind uitgroeit tot een gezonde volwassene die lekker in zijn of 
haar vel zit. De beste basis hiervoor is een gezonde leefstijl. Hoe kunt u uw kind gezonde gewoontes 
aanleren?  
Door de enorme hoeveelheid informatie van alle kanten en de overvloed aan keuze in de supermarkt, is 
soms niet meer te overzien, waar je als ouder en/of verzorger op het gebied van voeding goed aan doet. 
Om aan te geven hoe wij als schoolteam hiermee omgaan, kiezen we voor een ‘Gezond  tussendoortjes- en 
traktatiebeleid’. We hebben hierbij het advies van de GGD als uitgangspunt genomen  
(http://www.ggd.nl/ ).  
 

Tussendoortje 
Na een goed ontbijt thuis zijn de kinderen in de loop van de morgen in de gelegenheid een hapje te eten. 
Onder eten verstaan wij een boterham, fruit of groenten. Andere versnaperingen worden ingeleverd en mee 
naar huis gegeven.  

http://www.ggd.nl/
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Alle kinderen eten samen in de klas voor zij naar buiten gaan. Het is prettig als het meegebrachte eten voor 
de jongste kinderen voorzien is van naam. Denk er aan dat de hoeveelheid niet te groot is. Een appel voor een 
7-jarige kan veel etenstijd vragen.  
 
Lunch 
Alle kinderen eten samen in hun eigen groep tussen de middag. Hiervoor brengen de kinderen boterhammen 
in een broodtrommel en drinken in een goed sluitende beker of flesje mee. De kinderen mogen brood, 
groente, fruit of crackers om te eten meebrengen en als drinken water of melk. Snoep, liga, toastjes of koeken 
en eventueel overgebleven boterhammen gaan in de broodtrommel mee terug naar huis.  

 
Hoera, ik ben jarig, dus ik trakteer!  
Ach, op wat lekkers trakteren, wat maakt dat nou uit? Wij kunnen ons deze reactie goed voorstellen. Maar 
reken maar eens uit. In een groep van 25 kinderen, is er gemiddeld één keer per veertien dagen iemand 
jarig. Als je daar de vakanties aftrekt, blijven er ongeveer veertig schoolweken over waarin getrakteerd 

wordt. Dat betekent 0,6 traktaties per week in de groep.  
 

Wat mag dan nog wel? 
Het is lastig om hierover echt strakke afspraken te maken en we willen dan ook niet betuttelen. Lekker 
trakteren moet kunnen en de richtlijnen van school daarbij zijn:  
• Zorg dat de traktatie niet te groot of te veel is. 
• Kies bij voorkeur voor een gezonde traktatie (zie ook op http://www.gezondtrakteren.nl/ ) 
• Een traktatie mag best een beetje suiker bevatten, maar liever geen producten die plakkerig zijn voor het 

gebit (lollies, zuurtjes, toffees en kauwgom staan we niet toe). 
• Geef de leerkrachten hetzelfde als de kinderen. 
• Trakteer alleen de eigen groep en leerkracht. 
• Trakteer niet op gekochte kleine cadeautjes. 
• We koppelen het traktatiemoment zoveel mogelijk aan het vaste eet/drinkmoment. 
Bij ongezonde traktaties worden ouders/verzorgers door de leerkracht op de geldende richtlijnen gewezen. 

 
7.6 Speelgoed  
 

Speelgoed laten de kinderen thuis. Op school kan 
het stuk gaan of kwijt raken. Buitenspeelgoed zoals 
springtouwen, kleine tennisballetjes en knikkers 
mogen wel. Het klimrek is voor alle kinderen. In de 
klas wordt uitgelegd welk gedeelte door wie 
gebruikt mag worden. Er is voldoende ruimte voor 
spelletjes. Voor de kleutergroepen is er 
zandbakspeelgoed en zijn er karren aanwezig.  
Op de speelplaats mag niet gerolschaatst, geskatet, 
gewave-board, gefietst of geskeelerd worden, ook 
niet op vrijdagmiddag. 

 
 

7.7 Op de fiets naar school 
 

Kinderen die dichtbij school wonen, komen lopend naar school en niet met de fiets. Daar zijn twee redenen 
voor:  

• de afstand is gemakkelijk te lopen.  

• in de fietsenstalling is alleen plaats voor de fietsen van kinderen die ver van school wonen.  
 

http://www.gezondtrakteren.nl/
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Voorheen hadden we duidelijke grenzen wanneer je wel of niet met de fiets mocht komen. We willen hier 
wat soepeler mee omgaan en de verantwoording ook bij de ouders neerleggen. Van ouders hebben we 
namelijk gehoord dat ze het ook fijn vinden wanneer hun kind fietsend deel leert nemen aan het verkeer.  
 
Kinderen die met de fiets komen zetten de fiets in de fietsenstalling. Kinderen die op de step komen plaatsen 
die onder de overkapping bij de tafeltennistafel. Om botsingen te voorkomen wordt er vanaf de poort met 
fiets of step aan de hand gelopen. Wij hopen op uw medewerking en gaan er vanuit dat we, gezien de 
schoolgrootte, niet met een overschot aan fietsen te maken krijgen.  

 
7.8 Foto’s/beeldmateriaal activiteiten  
 

Tijdens activiteiten en festiviteiten zoals Sinterklaas, kerst, carnaval, uitstapjes e.d. worden foto’s en soms 
ook opnamen gemaakt. De foto’s worden op de website van de school geplaatst. U bent dan in de 
gelegenheid om zelf op de computer de foto’s die u wenst op te slaan. Aan het einde van het schooljaar 
worden de foto’s verwijderd. Als u er bezwaar tegen heeft dat er van uw kind foto’s geplaatst worden op de 
site, dan kunt u dat al op het aanmeldingsformulier aangeven. Indien uw kind reeds op school zit, kunt u dit 
kenbaar maken bij de directie. 

 
7.9 Kledinginzameling  

 
In het voorjaar en in het najaar wordt een kledinginzameling gehouden. Vooraf wordt via de wekelijkse 
nieuwsbrief aangekondigd wanneer de inzameling plaats vindt. De mogelijkheid bestaat kleding, schoeisel, 
knuffels e.d. af te geven. De kleding wordt per kilo verkocht. De vergoeding komt ten goede aan de kinderen.  

 
7.10 Omgaan met materiaal  

 
De kinderen maken op school gebruik van schoolmateriaal. Alleen op advies van de leerkracht mag ander 
schrijfmateriaal gebruikt worden. We verwachten dat de kinderen zorgvuldig hiermee om gaan. Als het 
schrijfmateriaal door nalatigheid van de kinderen stuk gaat moet op school nieuw materiaal gekocht 
worden. Ook maken we gebruik van tablets en leren we kinderen hier zorgvuldig mee om te gaan. 

 
7.11 Schoolfotograaf  

 
Aan het einde van het schooljaar worden van alle groepen en kinderen foto’s gemaakt. Tevens biedt de 
fotograaf de mogelijkheid om voor schooltijd een gezinsfoto te laten maken.  
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7.12 Gebruik mobieltjes 
 

Het gebruik van mobieltjes op school is niet nodig. Als het nodig is dat uw kind contact met u heeft tijdens 
schooltijd, mag altijd de telefoon van school gebruikt worden. Indien u uw kind nodig hebt, kunt u altijd naar 
school bellen.  
Uw kind wordt dan geroepen of de boodschap wordt doorgegeven. Ook bij excursies, schoolreis of 
schoolkamp is het gebruik niet toegestaan. 

 
7.13 Naschoolse activiteiten 

  
Vanuit kindcentrum de Regenboog worden verschillende naschoolse activiteiten georganiseerd waar 
kinderen optioneel aan mee kunnen doen. Hierbij kunt u denken aan tekenlessen, workshops van Mad 
Science (wetenschap en techniek) en typelessen. De kinderen kunnen hieraan deelnemen tegen een 
vergoeding. Informatie hierover vindt u in de Regendruppel. 

 
7.14 Stichting Leergeld 

 
“Alle kinderen mogen meedoen” 
Uit cijfers en ervaringen blijkt dat een aanzienlijk aantal kinderen vanwege gebrek aan financiële middelen 
van de ouders niet of in onvoldoende mate mee kan doen met leeftijdsgenoten. Ze komen aan de zijlijn te 
staan omdat ze niet deel kunnen nemen aan (extra) activiteiten van de school of omdat ze geen lid kunnen 
zijn van een (sport)club. 
 
Uitsluiting van kinderen door een gebrek aan middelen bij de ouders mag in een welvarend land als 
Nederland niet gebeuren; een sociaal isolement is voor een kind niet acceptabel.  
De Stichting Leergeld kan in een dergelijke situatie op verschillende wijzen de helpende hand bieden. Soms 
bestaat de hulp uit  

• het wijzen op wettelijke mogelijkheden,  

• in andere gevallen is het de weg wijzen in het woud van formulieren en voorzieningen noodzakelijk,  

• en er bestaat een mogelijkheid tot het verstrekken van een renteloos voorschot en/of een gift in natura, 
vanuit de stichting. 

• Als ouders een beroep willen doen op de Stichting Leergeld kunnen zij een aanvraag indienen.  

• Een medewerker (intermediair) van de Stichting komt op bezoek om de 
mogelijkheden te bespreken. Dat dit bezoek in alle vertrouwelijkheid zal plaats vinden spreekt voor zich. 
Het werkgebied van de stichting omvat de gemeenten Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek. 

• Er kan telefonisch, digitaal dan wel schriftelijk contact opgenomen worden met Stichting Leergeld 
Gemert e.o. tel 06 50979725, leergeldgemert@web.nl, Leergeld Gemert e.o. Postbus 116, 5420 AC 
Gemert 

  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de landelijke site Leergeld: www.leergeld.nl 
  

 

mailto:leergeldgemert@web.nl
http://www.leergeld.nl/
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7.15 Hoofdluis 
 
De volgende afspraken zijn gemaakt om hoofdluis te bestrijden: 
Direct na een vakantie vindt er controle plaats.  

• Zorg er voor dat uw kind op de dag van controle een gemakkelijk kapsel heeft zonder frutsels en 
friemels. 

• Ouders controleren iedere groep, inclusief de leerkracht. 

• Ouders noteren op klassenlijsten bij wie luizen, neten of dode neten voorkomen. 

• Afwezige leerlingen worden zo spoedig mogelijk gecontroleerd. 

• Er wordt aan kinderen geen enkele melding gedaan. 

• Worden luizen, (dode) neten aangetroffen dan wordt u door de leerkracht van uw kind op de hoogte 
gesteld. 

 
De strijd tegen de hoofdluis kan alleen succes hebben als iedereen er aan meewerkt. We vertrouwen er dan 
ook op dat u thuis alles goed in de gaten houdt. Worden er toch hoofdluizen geconstateerd, meldt dit dan 
bij de leerkracht, directie of bij de coördinator. De ouders van de betreffende groep worden dan 
geïnformeerd middels een brief. 
Hoofdluizen zijn overlopers, en iedereen kan ze krijgen. Hoofdluis heeft niets te maken met hygiëne, het 
is ook geen schande, alleen maar super vervelend.  
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7.16 Jeugdgezondheidszorg 

 
Wat doet de GGD Jeugdgezondheidszorg?  
Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen tijdens vaste contactmomenten de groei en 
ontwikkeling van uw kind. U ontvangt thuis een uitnodiging voor zo’n contactmoment, dat voortaan 
plaatsvindt op het consultatiebureau bij u in de gemeente. Bij de uitnodiging voor het contactmoment 
ontvangt u een vragenlijst. 
 
Wat gebeurt er tijdens een contactmoment?  
-Als uw kind 5/6 jaar is: De teamassistente meet de lengte en het gewicht, de oren en ogen worden getest 
en de jeugdarts bespreekt met u de gezondheid en ontwikkeling van uw kind.  

 
-Als uw kind 9/10 jaar is: De jeugdverpleegkundige meet de lengte en het gewicht. Daarna bespreekt zij 
met u de groei en de ontwikkeling van uw kind. De jeugdverpleegkundige geeft ook de DTP en BMR-
vaccinaties. Op www.ggdhvb.nl/mijnkind leest u meer informatie over deze vaccinaties.  
 
Uiteraard kunt u tijdens deze contactmomenten, maar ook tijdens het inloopspreekuur of telefonisch 
spreekuur, al uw vragen stellen over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van uw kind.  
 
Samenwerking met school  
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen onderhouden korte lijnen met school. Als voorbereiding op het 
contactmoment informeren zij bijvoorbeeld bij de leerkracht of interne begeleider hoe het met uw kind 
gaat. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen nemen ook deel aan de Zorg Advies Teams op school. 
 
De GGD doet meer!  

• De GGD ondersteunt en adviseert scholen bij het structureel en planmatig uitvoeren van 
gezondheidsthema’s. Uitgangspunt is de Gezonde School aanpak. Deze aanpak stimuleert de 
gezondheid van leerlingen en leerkrachten.  

• De GGD biedt leerkrachten en interne begeleiders ondersteuning en advies bij vraagstukken rondom 
veiligheid op school en bij ingrijpende gebeurtenissen. 

• Externe vertrouwenspersoon (E VP): voor vragen en problemen kunt u direct contact opnemen met de 
externe vertrouwenspersoon. Het telefoonnummer 088-3686813 is tijdens kantooruren bereikbaar. 
Meer informatie vindt u op onze website.  
 

Meer informatie  
Hebt u vragen? Wilt u tips of adviezen over de opvoeding van uw kind? Of hebt u twijfels over de 
gezondheid van uw kind? Maak dan een afspraak met de GGD Jeugdgezondheidszorg via tel. 0900 – 46 36 
443, bereikbaar elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur.  
Kijk ook eens op onze website: www.ggdhvb.nl/mijnkind.  

http://www.ggdhvb.nl/mijnkind
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7.17 Jeugdtandverzorging 
 

Een gezond gebit voor een schitterende toekomst 
Een gezond gebit is een kostbaar bezit. Het is belangrijk 
voor een goede gezondheid en een stralende lach geeft 
zelfvertrouwen.  
Om een mooi gezond gebit te krijgen of te houden is het 

belangrijk dat uw kind al op jonge leeftijd naar de tandarts gaat.  
 
Hoe eerder uw kind leert om tanden en kiezen goed te verzorgen, hoe gezonder ze blijven en hoe minder 
de tandarts hoeft te doen. JTV mondzorgvoorkids.nl is gespecialiseerd in mondzorg voor kinderen.  
 
De behandeling wordt verzorgd door een team van tandartsen, kindertandverzorgenden, preventie- en 
tandartsassistenten. Zij hebben extra veel kennis van het melkgebit en het blijvende gebit van kinderen. 
Bovendien hebben zij bewust gekozen voor het werken met kinderen van twee tot achttien jaar oud. JTV 
geeft mondzorg op een hoog niveau, zowel preventief als in de behandeling.  
Waar? 
Als ouders ontvangt u een uitnodiging voor de controle in de dental-car, die twee maal per jaar de school 
bezoekt. Bent u niet in de gelegenheid om op de afspraak te komen, dan kunt u deze verzetten. U neemt dan 
contact op met 0412-625967. Voor hulpvragen en/of (pijn)klachten buiten schooltijden kunt u terecht op 
diverse locaties in de regio. 
Als uw kind van de basisschool gaat? 
Als uw kind niet meer naar de basisschool gaat, dan kunt u de behandeling bij JTV gewoon voortzetten, totdat 
uw kind achttien jaar oud is, op de door u gewenste locatie. 
 
Waar bestaat de verzorging uit? 
• Twee keer per jaar controle van het gebit 
• Voorlichting over mondhygiëne, eet- en  
drinkmomenten, voedingsgewoonten en duidelijke poetsinstructie 
• Preventieve behandeling, zoals het aanbrengen van beschermende laklaagjes op kiezen (sealen) en een 
fluoridebehandeling 
• Behandeling van het melkgebit en het blijvende gebit, zoals gaatjes vullen  
• Checken van de gebitsontwikkeling en eventueel doorverwijzen naar een orthodontist 
• 24-uurs hulp bij (pijn)klachten 
 
De kosten? 
De kosten voor tandheelkundige zorg aan kinderen tot 18 jaar worden volledig vergoed door uw 
zorgverzekeraar zonder verrekening met uw eigen risico. 

 
Hoe meldt u uw kind aan? 
U kunt uw kind aanmelden via de website www.mondzorgvoorkids.nl waar u ook meer 
informatie vindt over de werkwijze. Uiteraard kunt u ons ook bellen, telefoon 0412-625967. 

 
7.18 Centrum voor Jeugd en Gezin   

 
Opvoeden en opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Het is normaal om vragen te hebben over je kind, je vader 
of moeder, of over jezelf. Iedereen twijfelt wel eens of bepaald gedrag ‘normaal’ is. Praktische tips, 
informatie en advies zijn dan welkom. 
Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen met al hun opgroei- en opvoedvragen bij het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) terecht. Daar werken onder de noemer “CJGgeeftantwoord” deskundige 
medewerkers die met je meedenken. Je kunt deze medewerkers ook tegenkomen op de basisschool van je 
kind. De schoolmaatschappelijk werker en de sociaal verpleegkundige zijn onze medewerkers op locatie. 
Wij vinden geen enkele vraag raar.  

http://www.mondzorgvoorkids.nl/
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Je gaat altijd naar buiten met een antwoord. Samen zoeken we naar oplossingen, waarmee jij weer verder 
kunt. Onze hulp is gratis. 
 
We zijn op de volgende manieren bereikbaar: 
www.cjggeeftantwoord.nl 
info@cjggeeftantwoord.nl 
Tel. 0800-254 00 00 
 
Daarnaast kun je op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur terecht in het inlooppunt in 
Boekel, gevestigd in Sint Petrus, Burgtstraat 34. 
 
-Nettie Nabuurs en Esther Flos, medewerkers inlooppunt CJGgeeftantwoord 
-Karlijn van Heck, schoolmaatschappelijk werker (Aanzet) 
-Nicole van Stiphout, sociaal verpleegkundige (GGD).  
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lekker buitenspelen in de pauze 

  

http://www.cjggeeftantwoord.nl/
mailto:info@cjggeeftantwoord.nl
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8. PROTOCOLLEN 
 

8.1 Aanname en toelatingsbeleid 
 
We kennen het volgende beleid ten aanzien van aanname en toelating: 
 
Bestaande wet en regelgeving 
Een kind moet de leeftijd van vier jaar hebben bereikt om als leerling te worden toegelaten. Vanaf drie jaar 
en tien maanden kan het kind in overleg met de school gebruik maken 10 dagdelen voor een kijk- en 
bezoekdagenregeling.  
De scholen van stichting GOO hanteren een open aannamebeleid. Dit betekent dat alle leerlingen, 
ongeacht afkomst, levensovertuiging of woonplaats zich aan kunnen melden. Een aangemelde leerling 
wordt pas toegelaten na een gesprek tussen de directie en de ouders en/of na het inwinnen van informatie 
bij de vorige basisschool of voorschoolse instelling. Bij een tussentijdse aanmelding, bekijken we in het 
toelatingsgesprek het verzoek van de ouders om plaatsing van het kind van twee kanten, zowel die van de 
ouders als die van de school. Ook kijken we of de school succesvol kan zijn voor het aangemelde kind. De 
beslissing over toelating en verwijdering berust bij het bevoegd gezag (artikel 40 van de Wet Primair 
Onderwijs). De toelatingsgrenzen worden bepaald door de handelingsbekwaamheid van de school. Bij 
toelating of plaatsing op de wachtlijst respecteren de ouders de grondslag van de school. De school bepaalt 
tijdstip van toelating.  
Een toegelaten leerling moet in principe elke les volgen. Als door een handicap of anderszins het meedoen 
in de les onmogelijk is, bepaalt de directeur, namens het bevoegd gezag en met in achtneming van het 
bepaalde in artikel 41 van de WPO, vervangende activiteiten. Voor vrijstelling van bepaalde 
onderwijsactiviteiten vanwege overmacht, als hierboven beschreven, moeten de ouders een schriftelijk 
verzoek indienen. Dat verzoek moet met redenen omkleed zijn. De directeur geeft hierover namens het 
bevoegd gezag uitsluitsel. 
 
Leerlingen die voor het eerst een basisschool bezoeken 
De school neemt contact op met de voorschoolse instelling. De informatie-uitwisseling is er vooral op 
gericht om te bepalen of onze basisschool een goede voortgang van het onderwijsproces kan bieden. 
Indien de informatie vanuit de voorschoolse instelling hiertoe aanleiding geeft, of wanneer de leerling géén 
voorschoolse instelling bezocht heeft, of als de directie dit wenselijk acht, worden de ouders uitgenodigd 
voor een gesprek. 
 

Leerlingen, die al een basisschool bezocht hebben 
Een leerling wordt pas toegelaten na een gesprek van de directie met de ouders. Bij de vorige basisschool 
wordt een onderwijskundig rapport opgevraagd. Indien de directie dit wenselijk acht, wordt nader contact 
met de vorige basisschool opgenomen. De informatie-uitwisseling is er vooral op gericht om te bepalen of 
de gekozen basisschool een goede voortgang van het onderwijsproces kan bieden. Indien het een 
basisschool in de gemeente Boekel betreft wordt er altijd contact opgenomen met de directie van de 
school van herkomst. 

  
Leerlingen, die al een school voor speciaal onderwijs bezocht hebben 
Een leerling wordt pas toegelaten na een gesprek van de directie met de ouders. Bij de vorige school wordt 
uitgebreide informatie opgevraagd. De directie neemt altijd contact op met de school van herkomst. Indien 
de directeur na een zorgvuldige afweging besluit dat een goede voortgang van het onderwijsproces niet 
mogelijk is, wordt samen met de ouders bekeken welke school dit onderwijs wel kan bieden, bijvoorbeeld 
een school voor speciaal onderwijs. 

 
Zindelijkheid 
De scholen van stichting GOO  gaan er vanuit dat kinderen die op school komen zindelijk zijn. Uiteraard kan 
er wel eens een “ongelukje” gebeuren, maar wanneer uw kind een aantal maanden voordat het op school 
zal komen, nog niet zindelijk is, raden we u aan contact op te nemen met uw huisarts of met het 

9  

10  
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consultatiebureau. Om praktische redenen kunnen kinderen die niet zindelijk zijn en waarvoor geen 
medische reden aanwijsbaar is pas worden toegelaten wanneer zij leerplichtig worden. 
 
Het niet toelaten van leerlingen 
In bijzondere omstandigheden kan de directeur weigeren de leerling toe te laten. Hierbij denken we aan 
een leerling die verwijderd is van een andere school (crisisopvang), een leerling die een verwijzing heeft 
voor een speciale school voor basisonderwijs (middels een ToeLaatbaarheidsVerklaring) of een indicatie 
van een Regionaal Expertise Centrum - instelling of andere gewichtige omstandigheden. Kinderen, 
afkomstig van een andere basisschool, die aangemeld worden (bijvoorbeeld wegens een verhuizing, 
conflict of andere oorzaak) plaatst de school op een wachtlijst. Afhankelijk van nader onderzoek door de 
directie en de beoordeling van het onderwijskundig rapport van de vorige school, besluiten we tot 
aanname, plaatsing of plaatsing op de wachtlijst. Bij het weigeren van een leerling zal de directeur het 
schoolbestuur in kennis stellen. Ouders kunnen om een gemotiveerde schriftelijke bevestiging van de 
afwijzing vragen.  
 

Toelatingsgrenzen 
De scholen zijn momenteel nauwelijks toegerust voor onderwijs aan gehandicapte leerlingen. In principe 
kunnen deze leerlingen toegelaten worden onder de hierboven beschreven voorwaarden, tenzij de 
complexiteit van de handicap niet hanteerbaar is voor de school. De grens van toelating ligt daar waar leer- 
en gedragsproblemen kunnen leiden tot een zodanige verstoring van de voortgang van de 
onderwijsleerprocessen, of de leerling onevenredig veel aandacht ten opzichte van zijn medeleerlingen 
vereist, dat handhaving redelijkerwijs niet van een schoolteam mag worden verwacht. Een kind moet zich 
kunnen handhaven en zich kunnen ontwikkelen, waarbij de pedagogische en didactische veiligheid van het 
kind, de groep en de groepsleerkracht gewaarborgd kan worden. 
 

Toelating onder voorwaarden 
De scholen van stichting GOO zijn scholen voor basisonderwijs en derhalve niet toegerust of deskundig om 
leerlingen met een meervoudige problematiek onderwijs op maat te bieden. Indien de directie besluit om 
na zorgvuldige overweging leerlingen met een ToeLaatbaarheidsVerklaring, een R.E.C.-indicatie of 
leerlingen met een (meervoudige) handicap toe te laten, dan zal dit altijd onder schriftelijk vastgelegde 
voorwaarden zijn. Hierin wordt o.a. een tijdspad genoemd voor een periode (maximaal één jaar). De 
directie behoudt het recht om, na zorgvuldige evaluatie en met inachtneming van de toelatingsgrenzen, de 
leerling alsnog de toelating voor een volgende periode te ontzeggen. 
Indien blijkt, dat een leerling is toegelaten, waarvan de ouders relevante informatie achter hebben 
gehouden op grond waarvan de directie had doen besluiten de leerling niet toe te laten, behoudt de 
directie het recht om de toelating ongedaan te maken, respectievelijk de toelating voor een volgende 
periode te ontzeggen. 

 
 

8.2 Grensoverschrijdend gedrag, sanctiebeleid 
 
Binnen onze scholen gaan we er van uit dat vrijwilligers, medewerkers, leerlingen en ouders  
zich in het eigen gedrag en bij de begeleiding van kinderen baseren op maatschappelijk geaccepteerde 
waarden en normen. Daarmee streven we een veilige en prettige werk- en leeromgeving na voor iedereen 
die met onze scholen te maken heeft. Voor personen die ten aanzien van het gedrag de grenzen 
overschrijden en op deze manier afbreuk doen aan de veiligheid van de schoolomgeving hebben de scholen 
van ons bestuur gezamenlijk een sanctiebeleid ontwikkeld.  
 
Ontslag (in het geval van personeel), schorsing of definitieve verwijdering (in het geval van leerlingen) of 
het ontzeggen van toegang (ouders en vrijwilligers) zijn uiterste maatregelen die het bevoegd gezag kan 
treffen. Expliciet stellen we hier dat racistisch gedrag en of racistische uitlatingen worden gezien als 
grensoverschrijdend gedrag. 
  



 

53 

 

8.3 Schorsing of verwijdering van school 
 

Kinderen die zich zeer ernstig misdragen worden in eerste instantie geschorst en kunnen de toegang tot 
school worden ontzegd. Dit kan alleen in overleg met ouders, het schoolbestuur en eventueel de politie. De 
school moet zich wel inspannen voor opvang op een andere school. Dit alles gebeurt strikt volgens een 
protocol wat bij de directie op te vragen is. 
 

   8.4  Meldpunt datalekken 
 
Per 1 januari 2016 is de nieuwe wetgeving bescherming persoonsgegevens van kracht gegaan met: 
meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat (school) organisaties direct melding moeten doen bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben.  
Bij een datalek gaat het om toegang of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij de 
(school) organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Bij een datalek zijn de 
persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking, dus aan datgene waartegen de 
beveiligingsmaatregelen bescherming moet bieden.  
Bij Stichting GOO wordt hiervoor een procedure meldpunt datalekken opgesteld.  
 

8.5 Medisch handelen en het gebruik van geneesmiddelen 

 
De vraag om kinderen bij te staan bij het innemen van medicijnen op school neemt toe. De aanwezigheid 
van medicijnen op school en het uit goede wil toedienen van medicijnen brengt echter risico’s met zich 
mee voor personeel en kinderen. Daarom zijn de grenzen hiervan vastgelegd in het protocol 
geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen. Medicijngebruik op school dient u altijd bij de school te 
melden. 

 
VRAGENLIJN  
  
Als u vragen heeft waarop deze schoolgids geen antwoord geeft, dan kunt u onderstaande regels volgen:  
1. Leg uw vraag of probleem voor aan leerkracht of directie. 
2. Vindt u het antwoord of de oplossing niet bevredigend, dan kunt u contact opnemen met de 

Medezeggenschapsraad. 
3. Bent u van mening dat de Medezeggenschapsraad niet de juiste instantie is, of wanneer ook het 

antwoord of de oplossing vanuit de Medezeggenschapsraad niet voldoet, dan kunt u contact opnemen 
met het college van bestuur.  

Het college van bestuur zal uw vraag of probleem in de eerst volgende vergadering bespreken. U krijgt 
daarna schriftelijk antwoord. 
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PLATTEGROND 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Ingang Kennedystraat 

  

 
        

1. Groep 1-2 extra lokaal  
2. Groep 1-2 juffrouw Annemiek 
3. Schoolbibliotheek 
4. Speelzaal onderbouw 
5. Naar bovenverdieping IB 

(juffrouw Marian) 
6. Peuterwerk juffrouw Mariëtte 
7. Groep 6 juffrouw Mayca 
8. Groep 3 juffrouw Marieke Engels 
9. Beschikbaar voor ondersteuning 
10. Groep 7 juffrouw Karin/Willeke 
11. Groep 4 juffrouw Marieke 

K/Lenneke   
12. Groep 8 juffrouw Michelle 
13. Taalklas 
14. Spreekkamer  
15. Directiekamer 
16. Personeelskamer 
17. Groep 5/6 meester Jan/Marlon 
18. Buitenschoolse Opvang  
19. Aula 

 

 

 

                        Fietsenstalling 

Ingang  en uitgang kinderen De Raadstraat 
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Instemming en vaststelling van deze schoolgids 
 
De MR van de Regenboog heeft op 21 augustus 
ingestemd met de tekst van deze schoolgids. 
 
Namens de Medezeggenschapsraad  
Voorzitter van de Medezeggenschapsraad 
 
 
 
Erik de Bie 

 
 


