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Een woord vooraf
Beste ouder(s)/verzorger(s) en belangstellende(n),

Hierbij presenteren wij u de schoolgids van CBS Prins Willem-Alexander voor schooljaar 2021-2022.
In deze gids kunt u uitgebreide informatie over onze school vinden.
We hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen. U wordt geïnformeerd over de wijze waarop
wij de begeleiding van uw kind vormgeven en daarnaast over de praktische zaken in de school, de
speciale activiteiten, de afspraken en de regelingen.
Andere belangrijke informatie voor u als ouder/verzorger vindt u op onze website onder de
verschillende tabbladen: www.pwabasisschool.nl
Actuele informatie wordt gedurende het schooljaar met u gedeeld via de oudercommunicatie-app
van Social Schools. Ook onze nieuwsbrief UDSG wordt via deze app verzonden.
De activiteitenkalender is een belangrijk document voor u als ouder omdat u hierin geïnformeerd
wordt over de activiteiten, de schooltijden, vakanties en vrije dagen.
Om die reden raden wij u aan regelmatig de website en de app te raadplegen voor de laatste
informatie. De website en de app worden regelmatig aangepast, de schoolgids alleen aan het begin
van het schooljaar.
Dat een schooljaar niet altijd verloopt zoals in de schoolgids wordt beloofd hebben we afgelopen tijd
met de corona-crisis gezien. Maar dat zijn helaas onvoorziene omstandigheden.
Belangstellenden die kennis willen maken of vragen hebben, zijn altijd welkom voor een persoonlijk
gesprek en een bezoek aan de school.
Dit schooljaar staat in het teken van de nieuwbouw van onze school. Volgens de planning is dit het
laatste schooljaar in het huidige gebouw.
Ik wens u en alle leerlingen een plezierig en inspirerend
schooljaar toe en een prettige samenwerking tussen
school en ouders.

Namens het team van CBS Prins Willem-Alexander,
Nelly Roek-Bösecke
directeur

2

Korte inhoudsopgave (voor een uitgebreidere inhoudsopgave zie de inhoud op pagina 48)
Een woord vooraf ............................................................................................................................ 2
De school ........................................................................................................................................ 4
De organisatie van het onderwijs .................................................................................................... 5
De groepen en de lesinhoud ............................................................................................................ 7
Aanmelding en plaatsing ............................................................................................................... 17
Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen in de school...................................................... 18
De zorg voor leerlingen met speciale onderwijs- en/of ontwikkelbehoefte .................................... 21
De overgang naar het Voortgezet Onderwijs ................................................................................. 24
De resultaten van het onderwijs op de PWA.................................................................................. 24
Spectrum, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs ........................................................... 26
Stagiaires ...................................................................................................................................... 29
Ouders .......................................................................................................................................... 29
Activiteiten van de school ............................................................................................................. 32
Algemene schoolafspraken/kapstokregels .................................................................................... 37
Praktische zaken in alfabetische volgorde ..................................................................................... 37
Buitenschoolse opvang.................................................................................................................. 47
Contactgegevens school en overige instanties ............................................................................... 48
Disclaimer ..................................................................................................................................... 50
Inhoud .......................................................................................................................................... 51

Waar in de schoolgids en op de website over ouders wordt gesproken bedoelen wij ook de verzorgers
van de aan ons toevertrouwde kinderen.
Waar we bij leerling over hem spreken, bedoelen we ook haar.
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De school
CBS Prins Willem-Alexander, “de school waar je verder leert kijken” is een open christelijke school,
waar we respectvol met elkaar omgaan. Dit dragen wij uit naar elkaar: ouders, leerlingen en alle
medewerkers. Iedereen is welkom op onze school, wetend dat wij een protestants-christelijke school
zijn en daar uiting aan geven in de lessen godsdienstonderwijs en in activiteiten en feesten.

CBS Prins Willem-Alexander gaat voor
Een veilige, uitdagende leeromgeving, waarbij leerlingen de mogelijkheid krijgen om zich optimaal te
kunnen ontwikkelen. Een omgeving waar ze ervaren dat ze mogen zijn wie ze zijn, dat ze erbij horen
en dat ze gewaardeerd worden.
•

•
•

•

•

•

•

Wij streven naar een brede vorming waarbij de leerlingen worden gestimuleerd om zich met
hun specifieke kwaliteiten en talenten verder te ontwikkelen. We willen dat ons onderwijs
een stevige basis geeft om in de samenleving te kunnen participeren als verantwoordelijke
burgers. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat zij leren daarover een mening te
vormen, zodat ze de mogelijkheid hebben om zelfstandig keuzes te maken. Naast de
basisvakken zorgen we nadrukkelijk voor een onderwijsaanbod dat genoemde algemene
vorming stimuleert. Culturele en kunstzinnige vorming staan daarbij centraal. Onze
leerlingen krijgen de gelegenheid om te ontdekken waar hun mogelijkheden en interesses
liggen. Doen, beleven, ervaren en ontdekken zijn kernbegrippen bij deze lessen die voor
groep 4 t/m 8 onder andere via workshops van de Cultuurtrein worden aangeboden. Voor
groep 1 t/m 3 is dit terug te zien in de thematische activiteiten bij de verschillende
lesonderdelen.
Enthousiaste betrokken leerkrachten en medewerkers die in een doorgaande lijn van groep 1
t/m 8 de ontwikkeling van de leerlingen positief stimuleren en motiveren.
Betrokkenheid en saamhorigheid tussen ouders, leerlingen en school. Wij stellen het op prijs
om met ouders in gesprek te zijn over hun kind(eren) en hen te betrekken bij de activiteiten
van de school.
Kennisoverdracht, waarbij aandacht is voor het leren van vaardigheden, onderwijs op maat
aansluitend bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen binnen de mogelijkheden van het
jaarklassensysteem.
Handelingsgericht werken vanuit analyse van opbrengsten en observaties, waarbij het
werken in verschillende niveaus een belangrijk onderdeel is. Dit kunnen we toepassen
doordat we de leerlingen vanaf groep 1 zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfsturing leren
bij het uitvoeren van de taken en opdrachten.
Verrijking vindt plaats op individueel- en groepsniveau door het aanbieden van de vakken
Engels, muziek, handvaardigheid, drama, sociaal-emotionele vorming en door de
verschillende speciale activiteiten die we school-breed organiseren. Daarbij worden waar
mogelijk digitale middelen toegepast.
Het hanteren van school- en klassenafspraken waardoor normen en waarden gestalte krijgen
in de school.
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De organisatie van het onderwijs
De school kan gekarakteriseerd worden als een school waar de leerlingen voornamelijk in homogene
jaargroepen zitten, waar aandacht wordt besteed aan individuele verschillen tussen leerlingen. Dit
kan zijn de manier waarop, maar ook het niveau waarop wordt geleerd. In elk geval willen wij alle
leerlingen de benodigde basiskennis en vaardigheden leren.
De groepen van de school zijn verdeeld in twee afdelingen, te weten:
• onderbouw: groep 1-4
• bovenbouw: groep 5-8
Het onderwijs aan kinderen in de groepen 1 tot en met 8 gaat uit van een natuurlijk
ontwikkelingsproces waarbij ieder kind uitgedaagd en gestimuleerd wordt om zijn eigen talenten in
te zetten.
We streven naar een optimaal werkklimaat in de school, waarin we de leerlingen een zo veelzijdig
mogelijk programma aanbieden. Om samen een veilige en prettige leer- en ontwikkelomgeving te
creëren hebben we afspraken gemaakt voor iedereen op onze school. Deze afspraken worden aan
het begin van het schooljaar met de leerlingen besproken en aangevuld. In elke groep zijn de schoolen klassenafspraken zichtbaar aanwezig.
We laten elke leerling in zijn eigen waarde en geven hem de ruimte die hij nodig heeft. We doen ook
een beroep op de inventiviteit van de leerlingen en motiveren en stimuleren hen om door te zetten
en uit te proberen, zelf de oplossing bedenken.
Dit werkklimaat komt onder andere tot stand door duidelijke afspraken in de school en de groep, die
voor structuur zorgen op de school (orde, regelmaat, rust en structuur).
De leersituatie is gestructureerd. Wij passen het werken met het expliciete directe instructiemodel
toe in de groepen. Dit model is een onderdeel van de kwaliteitsontwikkeling in de school.

Expliciete Directe instructiemodel en zelfstandig werken
Op onze school werken wij met het EDI-onderwijsmodel. Uitgangspunt bij directe instructie is dat je
in het onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden het beste doelgericht kunt
onderwijzen.
EDI is een aanpak om leerstof succesvol aan te leren aan zowel de sterke, gemiddelde, als
risicoleerlingen. Instructie is het hart van effectief onderwijs.
De leerkracht hanteert de volgende techniek: De leerkracht vertelt het doel van de les, legt uit, doet
voor en denkt hardop, zodat denkstappen te volgen zijn. De leerkracht checkt voortdurend of de
leerstof begrepen is door inhoudelijke vragen te stellen, de zogenaamde cvb-vragen: controleren van
begrip.
Een EDI-les is als volgt opgebouwd:
• Doel: Voor elke les is vastgesteld wat de leerling aan het eind van de les moet weten of
kunnen.
• Voorkennis: Door voorkennis te activeren, komt duurzaam opgeslagen kennis vanuit het
langetermijngeheugen in het werkgeheugen terecht. De leerkracht maakt het verband
duidelijk met de nieuwe leerstof. Nieuwe leerstof is beter te begrijpen als vastgehaakt kan
worden aan reeds aanwezige kennis.
• Concept: Begrippen worden uitgelegd.
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•
•
•
•

Vaardigheid: Stappen in de vaardigheid worden aangeleerd.
Belang: Het waarom van de les wordt verduidelijkt.
Inoefenen: Leerlingen nemen het verwoorden en toepassen van de leerstof over, terwijl
voortdurend wordt gecontroleerd of ze het correct doen en begrijpen.
Verwerken: Leerlingen oefenen zelfstandig met de leerstof. Maken opdrachten of
beantwoorden vragen om te laten zien dat ze het beheersen.

Werken volgens EDI houdt in dat leerlingen door het stellen van cvb-vragen geobserveerd en gevolgd
worden. Daar wordt vervolgens weer gerichte begeleiding gegeven. Binnen adaptief onderwijs is dit
een goede manier om gepersonaliseerd leren toe te passen. Het team wordt daarin regelmatig
bijgeschoold.
In iedere groep wordt er gewerkt met het verkeerslicht en vaak ook de timer.
Rood:
Je mag aan niemand iets vragen; los je eigen problemen op of sla de opdracht over en
vraag het als de leerkracht langs komt.
Oranje:
Alleen aan je medeleerlingen vragen, leerkracht komt later.
Groen:
Je mag aan de leerkracht en/of aan medeleerlingen iets vragen.
Als er problemen zijn mogen de leerlingen dat, afhankelijk van de kleur van het verkeerslicht, aan
een andere leerling vragen. Pas later komt de leerkracht langs om de problemen op te lossen. Dit
heet werken met uitgestelde aandacht. Hierdoor leren leerlingen hun eigen problemen op te lossen
en de medeleerling leert uitleg geven aan de ander.
De leerkracht heeft daardoor tijd om zorgleerlingen, leerlingen die iets niet beheersen of juist de
leerlingen met extra uitdagend werk te helpen. Het aantal keren, de tijdsduur en het niveau van
lesstof is afhankelijk van de leerling en het leerjaar.
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De groepen en de lesinhoud
Groepen
Er wordt op CBS Prins Willem-Alexander (PWA) gewerkt met jaargroepen. Dit wil zeggen 1 leerjaar
per groep tenzij het leerlingaantal te klein is, dan worden er combinatie-groepen gemaakt.
Er is voor het onderwijs aan groep 1 en 2 bewust gekozen voor een gecombineerde groep. De
ontwikkeling van de kleuters kan in een periode op een bepaald gebied met sprongen verlopen
terwijl de ontwikkeling op een ander gebied even stil lijkt te staan. In een combinatie groep kunnen
we deze gevoelige periodes goed begeleiden, volgen en de ruimte geven om tot ontplooiing te
komen. Daarna verloopt de ontwikkeling vaak gestroomlijnder, passend bij hun leeftijd, ook hier
wordt de leerling gevolgd in zijn of haar ontwikkeling.
Het onderwijs in groep 1-2 wordt gekenmerkt door spelend en ontdekkend leren. In groep 3 wordt
deze aanpak o.a. verwerkt in het lescircuit met verschillende spelvormen en opdrachten in de
hoeken.
Vanaf groep 3 t/m groep 8 wordt het leerelement vanuit kennis- en vaardighedenoverdracht door de
leerkracht, leerlingen onderling, d.m.v. opdrachten en oefeningen uit de methodes steeds
belangrijker.
Aan het eind van de basisschool kan elke leerling een vervolgstap maken naar voortgezet onderwijs
passend bij zijn/haar ontwikkeling.
Het onderwijs van de PWA richt zich op:
• de emotionele ontwikkeling
• de verstandelijke ontwikkeling
• de ontwikkeling van de creativiteit
• het verwerven van noodzakelijke kennis
• het verwerven van sociale vaardigheden
• het verwerven van culturele vaardigheden
• het verwerven van lichamelijke vaardigheden
De school stelt zich ten doel:
• zich in dienst te stellen van de ontwikkeling van de leerling
• respect te hebben voor de leerlingen
• de leerling voor te bereiden op het vervolgonderwijs en de
maatschappij
De leerling leert:
• zelfstandig te worden
• vaardigheden te beheersen
• kennis te maken met zoveel mogelijk aspecten van de samenleving
• samen te werken
• problemen op te lossen
• regels te hanteren
• zijn eigen grenzen te ontdekken
• een goede taakopvatting te verkrijgen
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Methodes
De volgende vakken worden in de groepen 1 t/m 8 gegeven waarbij elk leerjaar zijn eigen leeftijdsadequate aanpak heeft.

Godsdienstonderwijs
De doelstelling van ons godsdienstonderwijs is het bekend maken aan de leerlingen van het handelen
van God met mensen zoals het aan ons door de Bijbel wordt verteld. De leerlingen op verschillende
manieren kennis laten maken met de waarden en normen vanuit het christelijke geloof.
We gebruiken in groep 1-2 de kinderbijbel en vanaf groep 3 de
godsdienst methode “Trefwoord”. Een methode die qua
verhalen en onderwerpen aansluit bij de belevingswereld van
de leerlingen. In de methode komen verhalen uit de Bijbel aan
de orde of juist op basis van een Bijbelverhaal een
spiegelverhaal. Spiegelverhalen sluiten aan bij de
actualiteiten van nu. Nieuwe liederen passend bij de thema’s
en onderwerpen voor gesprekken worden aangeboden. Er
wordt ook aandacht besteed aan andere religies en hun
feesten en de overeenkomsten. We besteden aandacht aan de
christelijke feesten, het ondersteunen van “goede doelen” en in de bovenbouw
aan kerkgeschiedenis.

Burgerschapsvorming
De invulling van burgerschapsvorming wordt gekleurd door onze christelijke identiteit. Hoe je
omgaat met elkaar en je medemens, hoe je omgaat met de aarde wordt bepaald door het
gezichtspunt dat je inneemt.
Wij willen burgerschap op een 21ste eeuw manier vormgeven. Daarin is plaats voor verschillen in
opvattingen en verschillen in geloof. Wij willen, door expliciete aandacht voor burgerschap, het
contact met en het begrip voor de medemens versterken. Leerlingen zullen bijvoorbeeld leren hoe je
door samen te werken, kunt werken aan vredige oplossingen. Binnen onze school wordt de identiteit
gedragen door de teamleden.
Burgerschapsvorming valt uiteen in drie onderdelen:
• De democratie is gebaat bij burgers die zich betrokken voelen bij de samenleving (op welk
niveau dan ook), zich in kunnen leven in de positie van een ander (empathie) en gedrag
vertonen dat past in een democratie. Daarvoor dienen burgers over de juiste sociaal
communicatieve vaardigheden te beschikken en keuzes te kunnen maken.
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•

•

Meedoen aan de samenleving kan zich afspelen op verschillende niveaus (klas, school, buurt,
land enz.). Participeren is afhankelijk van de motivatie, het
willen meedoen. Voor de meeste kinderen geldt dat zij graag
mee willen doen: in sociale verbanden, meedenken over
oplossingen en meebeslissen over zaken die hen aangaan. Dit
vereist inzicht en vertrouwen in het eigen kunnen.
Betrokkenheid, verantwoordelijkheid en participatie hangen
met elkaar samen en versterken elkaar. Ook dit vraagt om de
juiste sociaal communicatieve vaardigheden en een voldoende
sterk zelfbeeld om intenties om te zetten in gedrag. Een
geleidelijke opbouw en positieve ervaringen zullen daarom bijdragen aan het ontwikkelen en
in stand houden van de wil om te participeren.
Er is een constante wisselwerking tussen de identiteit van een persoon en de (sociale)
omgeving. De identiteit van een leerling wordt dus gevormd in de relatie met anderen,
terwijl die identiteit weer bepalend is voor de manier waarop de sociale omgeving wordt
waargenomen en benaderd. Daarvoor is het nodig dat personen de juiste sociaal
communicatieve vaardigheden hebben of ontwikkelen. De sociale omgeving waarin
identiteitsontwikkeling zich afspeelt, is in toenemende mate pluriform. Enerzijds is het
daarom van belang zich bewust te kunnen worden van een eigen identiteit en die te kunnen
ontwikkelen; anderzijds moeten leerlingen leren respect te ontwikkelen en op te brengen
voor mensen met een andere identiteit.

De lessen burgerschapsvorming zijn o.a. verweven in Trefwoord, de Kanjertraining en de zaakvakken.
In het strategisch beleidsplan van Spectrum: KOERS22, worden de kaders met betrekking tot de
identiteit van ons onderwijs uitgewerkt (www.spectrum-spco.nl).

Groep 1-2
De aanpak in de groepen 1 en 2 verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van de
lokalen en de manier van werken zijn anders. Het werken in de groepen 1 en 2 gebeurt vanuit de
kring. In de kring begint de schooldag en hier keren de leerlingen ook steeds weer terug. Daarnaast
wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken en op het schoolplein.
Het werken aan de onderwijsdoelen gebeurt op speelse, ontdekkende en ervarende manier.
Wanneer de leerlingen aan de slag gaan met de activiteiten passend bij de thema’s.
De jongste kleuters zijn vooral oriënterend bezig. De oudere kleuters werken gericht vanuit een
ontdekkende aanpak aan de opdrachten. Oefening en beheersing krijgen hier een groter aandeel in.
De aanpak van het ontdekkend leren en het speelse element- wordt gedeeltelijk ook overgenomen
door groep 3 en in de daaropvolgende groepen. O.a. ook bij de zaakvakken. Het jaar wordt verdeeld
in blokken. In elk blok komen de ontwikkelingsgebieden aan de orde. De jongste kleuters gaan bijv.
tijdens de gymles rollen met ballen. Met de oudste kleuters oefenen we het gooien met de bal van
het lijf af.
Gedurende de kleuterperiode komen alle tussenstappen aan bod. Een paar keer per jaar peilen we of
de leerlingen de ontwikkelingsgebieden beheersen, of dat ze al verder zijn, of dat ze misschien wat
meer tijd nodig hebben.
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We registreren deze gegevens zodat we gedurende de schoolperiode van de leerling de ontwikkeling
kunnen volgen en ons handelen hierop kunnen afstemmen. Het observeren van leerlingen neemt
een belangrijke plaats in bij de kleutergroepen. De ontwikkelingen worden gevolgd en genoteerd in
het leerlingvolgsysteem Inzichtelijk. Tijdens de eerste jaren op de basisschool brengen we de
leerlingen ook de meest elementaire vormen van zelfstandigheid en sociale redzaamheid bij als
voorbereiding op hun verdere schoolloopbaan.
In de onderstaande ontwikkelingsgebieden volgen we de leerlingen:
• Taalontwikkeling: o.a. taalverwerving, woordenschat, begrippen
• Rekenvaardigheden: o.a. tellen, hoeveelheden, vergelijken
• Ruimtelijk inzicht, visuele - en auditieve waarneming
• Motoriek: grote en kleine motoriek
• Sociaal-emotionele ontwikkeling
• Spelontwikkeling
• Taakgerichtheid
• Algemene ontwikkeling en welbevinden

Groepen 3 tot en met 8 sluiten hierop aan in de vakken:

Taal
Taal komt aan de orde in groep 1 t/m 8 door middel van verschillende werkvormen en een
gedifferentieerd aanbod. Het doel is dat de leerlingen door middel van allerlei taalactiviteiten hun
woordenschat zo groot mogelijk maken, zodat ze in staat zijn zich mondeling goed uit te drukken.
Het taalonderwijs bestaat uit twee leergebieden:
1. het mondelinge taalgebruik:
- het luisteren
- het spreken
2. het schriftelijke taalgebruik:
- lezen
- spelling
- stellen
- taalbeschouwing
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In de groepen 1 en 2 wordt de methode Schatkist gebruikt als bronnenboek naast de suggesties uit
“Ik ben Bas”. Op een speelse en systematische manier komen de zaken aan de orde die van belang
zijn bij het taalonderwijs. Doormiddel van allerlei activiteiten ervaren en beleven zijn taal en breiden
zij hun woordenschat uit.
In groep 3 wordt er gewerkt met de methode Lijn 3. Hierin komen de onderdelen taal, lezen en
spelling aanbod.
De groepen 4 t/m 8 werken met de methode “Taal Actief”. Deze methode biedt een grote variatie
aan taalactiviteiten. Door middel van een aparte spellingsleergang in deze methode wordt veel
aandacht aan het onderdeel spellen, werkwoordspelling besteed.

Lezen
Met lezen willen we bereiken dat de leerlingen leren dat lezen zowel plezierig als verrijkend is.
Bovendien leren de leerlingen kritisch te lezen.
Het leesonderwijs kan onderverdeeld worden in een aantal fasen waarin naast de aandacht voor het
begrijpend lezen, de nadruk gelegd wordt op een bepaald aspect. Dat wil niet zeggen dat de andere
aspecten dan niet aan de orde kunnen of moeten komen. De fasen zijn als volgt onderverdeeld:
1.
het voorbereidend leesonderwijs;
de nadruk ligt hier op de leesvoorwaarden en ontluikende geletterdheid.
2.
aanvankelijk leesonderwijs;
de nadruk ligt op de start van het leren lezen: het herkennen van letters, klanken,
woorden en zinnen. We gebruiken de methode Lijn 3.
3.
het voortgezet technisch lezen vanaf groep 4: ”Strategisch lezen”;
hier ligt de nadruk op leessnelheid, leesnauwkeurigheid, e.d.
4.
het voortgezet lezen vanaf groep 4;
de nadruk ligt hier op verschillende manieren van lezen: zoals expressief lezen,
begrijpend en studerend lezen.
Zodra de leerlingen AVI-plus hebben bereikt, krijgt
het stillezen meer aandacht. Daarnaast zal er
gekeken worden naar gerichte opdrachten om het
leestempo en leesmotivatie op peil te houden. Het
niveau van de leerlingen wordt bepaald door de
Drie Minuten Toets (DMT), CITO en een AVI-toets.
Leerlingen die “onder” het leesniveau zitten,
krijgen extra begeleiding door middel van
ondersteuning van de eigen leerkracht. Begrijpend
lezen wordt geoefend door de methode “Nieuwsbegrip”.

Schrijven
De groepen 3 t/m 8 gebruikt de schrijfmethode “Klinkers”, deze methode sluit aan bij de methode
voor aanvankelijk lezen, Lijn 3. In groep 1 en 2 komt de motorische ontwikkeling aan bod. Op een
speelse manier zijn de leerlingen bezig met voorbereidend schrijven, o.a. door middel van verven,
kleien, tekenen, knippen, plakken. Gerichtere oefeningen voor de leerlingen van groep 2 zoals het
tekenen golven en andere lijnvormen. Het voorbereidend schrijven heeft vooral een speels karakter.
In groep 4 t/m 8 wordt geschreven met de stabilo-pen. Deze pen heeft een dikke, ronde punt, wat
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het schrijven vergemakkelijkt en zowel voor rechts- als linkshandige kinderen is de pengreep
geschikt. De eerste stabilo-pen krijgen de leerlingen van school. Als de stabilo-pen kapot gaat moeten
de ouders zelf een nieuwe aanschaffen. In alle groepen is er extra aandacht voor de motorische
ontwikkeling van de leerling. De schrijfhouding, de zithouding aan de tafel, achter de computer en de
tablet. Daarnaast wordt er voor beweging tussen de lessen door gezorgd.

Rekenen
In de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode “Pluspunt”. Deze methode is uitermate geschikt
om op verschillende niveaus instructie te geven. De leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 maken de
verwerking op de laptop via de digitale software van de methode. Daarnaast gebruiken we
oefeningen en opdrachten uit de methodes “Met sprongen vooruit” en “Rekensprint” om het
rekenen nog inzichtelijker te maken. In de groepen 1 en 2 doen de leerlingen wiskundige ervaringen
op door op speelse wijze begrippen aan te leren zoals groot/klein, zwaar/licht, meer/minder,
links/rechts, enz.
De volgende zaken komen in groep 3 t/m 8 aan de orde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

begrippen leren
hoeveelheden benoemen
optellen, aftrekken
grafieken hanteren
splitsen
tafels
rekenen met geld
maten en gewichten
omgaan met diagrammen

•
•
•
•
•
•
•
•

breuken
kommagetallen
rekenmachine
procenten
tabellen
verhoudingen
enquêteren
metriek stelsel

Aardrijkskunde en Natuuronderwijs
De groepen 4 t/m 8 volgen de methode “Blink wereld” voor aardrijkskunde- en natuuronderwijs.
Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis. De methode zet leerlingen aan om
na te denken, zelf te ervaren en te ontdekken.
Elke les bevat een onderzoeksvraag waar de leerlingen zelf een antwoord op geven.
Foto’s, animaties, verhalen en praktijk opdrachten zijn onderdeel van het aanbod.
De thema’s komen in de verschillende leerjaren terug en worden vanuit een andere invalshoek
belicht. Vanuit ontdekken en onderzoeken en daarna herhaling en verdieping maken de leerlingen
zich de lesstof eigen en kunnen zij het presenteren aan elkaar. Een apart onderdeel binnen het
natuuronderwijs is “Gezond gedrag”. We kunnen hierbij denken aan lessen over hygiëne. De lessen
worden gegeven via thema’s en lopen op in moeilijkheidsgraad. Aanvullend worden voor de lessen
programma’s van school-tv gevolgd.

Geschiedenis
Voor geschiedenislessen gebruiken we de methode “Brandaan“. Deze methode gaat uit van het
principe dat geschiedenis een proces is van continuïteit en verandering: sommige dingen veranderen,
andere dingen blijven hetzelfde. Door het verleden te bestuderen komen we veel van het heden te
weten. We willen bij de leerlingen een historisch besef ontwikkelen en ze inzicht geven in de relatie
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tussen heden en verleden. De methode “Brandaan” wordt gebruikt vanaf groep 5. De groepen 3 en 4
gebruiken de methode als bronnenboek voor wereldoriëntatie.
De leerstof wordt concentrisch-chronologisch aangeboden d.w.z. dat in ieder leerjaar de
periodes/thema’s in dezelfde volgorde worden aangeboden. In de methode komen de volgende
periodes voor:
• Prehistorie
• Romeinse tijd
• Middeleeuwen
• 16e,17e eeuw
• 18e,19e eeuw
• 20e eeuw tot nu

Handvaardigheid, tekenen, muziek
We leren de leerlingen creatief om te gaan met allerlei materiaal. Tekenen, handenarbeid en muziek
worden elke week gegeven door de eigen leerkracht. De leerlingen uit groep 4 t/m 8 volgen het
programma van de Cultuurtrein op het gebied van theater, literatuur,
creatief denken en beeldende vorming. Elke dinsdagmiddag krijgen zij 6
weken lessen aangeboden uit één van de 4 onderdelen. Deze lessen worden
gegeven door de eigen leerkrachten. Als inspiratie wordt er gebruik gemaakt
van de methode “Moet je doen” voor de groepen 1 t/m 3. In groep 1 en 2
wordt van deze methode ook “Dans en drama ” gebruikt.
Muzikale vorming krijgt bij ons extra aandacht. We werken met de
methode “Eigenwijs”. Daarnaast krijgen de leerlingen regelmatig lessen
van medewerkers van “het Muziekpand”. Ook vindt er scholing plaats voor
de leerkrachten t.a.v. muziekonderwijs en het gebruik van deze methode.

Verbale expressie
Verbale expressie bevat:
• vertellen
• dramatiseren
Verbale expressie zit verwerkt in de lessen van de Cultuurtrein, het aanbod van “Het Kunstgebouw”
en bij de taalontwikkeling.

Bewegingsonderwijs
Door middel van verschillende gymnastiek-bewegingsvormen ontdekken de leerlingen zichzelf en
ontwikkelen ze zich zodoende. De groepen 1 en 2 hebben tijdelijk 1x per week een les
bewegingsonderwijs in de sporthal totdat ze weer gebruik kunnen maken van hun eigen speellokaal
in het nieuwe schoolgebouw. Ze hebben de mogelijkheid om in het extra kleuterlokaal dans en
muziekles te krijgen.
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Daarnaast wordt er bij goed weer 2 keer per dag buiten gespeeld en bij slecht weer binnen gespeeld.
De groepen 3 t/m 8 krijgen 2x maal per week 45
minuten bewegingsonderwijs van onze
vakdocent. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
methode “Basislessen bewegingsonderwijs”.
Deze methode bestaat uit een deel toestellen en
een deel spel. De groepen 3 t/m 8 zijn dan tijdens
een gymles met verschillende onderdelen bezig.
Hierdoor wordt een goede opbouw van de lessen
verkregen, zowel wat toestellen betreft als de
spellessen.

Sociaal-Emotionele vorming
De Kanjertraining is de methode voor sociaal-emotionele vorming.
Het herkennen van gevoelens bij jezelf en bij de ander staat centraal in deze methode. Ervaren wat
die gevoelens doen bij jou en wat dit betekent voor de ander.
De leerlingen leren door middel van verhalen, opdrachten en spelen zicht te krijgen op hun rol in de
omgang met elkaar. In de lessen leren ze bijvoorbeeld op welke wijze je een ruzie kunt oplossen.
Samenwerken en voor jezelf opkomen komt aan bod in de lessen. Al deze vaardigheden zijn
belangrijk voor de leerlingen: ze zullen deze vaardigheden nodig hebben in de maatschappij.

Documentatiecentrum
De school biedt literatuur en onderzoeksmateriaal dat individueel en in groepsverband door de
leerling gebruikt kan worden. Naar aanleiding van een onderwerp maken de leerlingen, alleen of
gezamenlijk, een werkstuk. De leerlingen leren ook digitaal informatie te verzamelen en te
gebruiken.
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Verkeer
De leerlingen doen op verschillende manieren ervaring op als verkeersdeelnemer: ze zijn voetganger
of fietser of ze zijn passagier op de (brom)fiets, in de auto of in het openbaar vervoer.
Verkeerslessen zijn daarom vooral gericht op het gedrag van de verkeersdeelnemers. We gebruiken
voor verkeer de methode: “Let’s go!”. Een methode die innovatief en interactief is door middel van
het gebruik van lessen op het digibord en waar mogelijk ook lessen in de praktijk.
In groep 7 nemen de leerlingen deel aan het verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een theoretisch
en een praktisch gedeelte. De theoretische verkeersproef wordt op school afgenomen en het
praktische gedeelte wordt georganiseerd door de plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer Nederland.

Informatica
In groep 1 t/m 3 maken de leerlingen gebruik van tablets. In groep 4 t/m 8 gebruiken de leerlingen
een laptop die ingezet wordt bij de verschillende vakken voor de verwerking na de instructie, ter
verrijking en ondersteuning. De laptop is eigendom van school en blijft ook op school.
Er is afgesproken onder welke voorwaarden de leerlingen het internet op mogen en dit wordt
regelmatig besproken tijdens de lessen over media wijsheid.
In de lagere groepen kunnen de leerlingen alleen op internet als de leerkracht een programma
opstart. Ook bij de remedial teaching en de zorg in de groep wordt gebruik gemaakt van software.
Hiervoor zijn onder andere “de Leesladder” en “Maatwerk” aangeschaft. De leerlingen die extra
verrijking krijgen gebruiken het programma van Languagenut. Zij leren hiermee een buitenlandse
taal. Zij werken zelfstandig aan de opdrachten.
Daarnaast wordt er door school met het CITOleerlingvolgsysteem en het administratiesysteem ParnasSys en
Leeruniek gewerkt. De leerkrachten voeren zelf de resultaten
van de leerlingen in. De Interne Begeleider (Ib’ers) volgt naar
aanleiding van deze resultaten de ontwikkelingen van de
leerlingen.
Alle groepen hebben de beschikking over een digitaal
touchscreen als schoolbord. Deze digitale borden zijn een
prachtig interactief instrument die de leerkrachten heel veel
mogelijkheden bieden ter ondersteuning van het lesgeven.

Geestelijke stromingen
De leerlingen leren bewust, open en kritisch te leven in een
multiculturele samenleving. In de groepen 7 en 8 komen de
wereldgodsdiensten aan de orde.

Engels
Op onze school leren we de leerlingen van groep 1 tot en met 8 met de methode “Take it easy” om
op eenvoudige wijze met elkaar in het Engels te communiceren. Grammatica en uitspraak krijgen wel
aandacht, maar zijn ondergeschikt aan het communicatieve element.
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Schooltv
Op school worden verschillende programma’s van de NTR gevolgd.
Naast deze programma’s wordt er vanaf groep 5 t/m groep 8 naar het Jeugdjournaal gekeken en naar
onderwijs relateerde films op YouTube.

Huiswerk
De leerlingen krijgen vanaf groep 4 huiswerk. Het geven van huiswerk wordt gedaan om de
leerlingen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs en de verbinding te maken tussen school en
thuis. Er is een opbouw vanaf groep 4 naar 8 afgesproken over het geven van huiswerk.
Er zijn afspraken gemaakt over de hoeveelheid, de dagen waarop het geven wordt en hoe er om
gegaan wordt met huiswerk rond vakantie en feestdagen. Ze worden voor elke groep besproken op
de informatieavond aan het begin van het schooljaar. Het huiswerk wordt in de groepsagenda op
Social Schools gezet.
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Aanmelding en plaatsing
Aanmelden
Voor het kennismaken, informatie inwinnen en aanmelden op onze school kunnen ouders een
afspraak maken met de directeur voor een bezoek aan de school. U ontvangt dan de nodige
informatie en het aanmeldingsformulier. Na het gesprek krijgen de ouders een rondleiding in de
school. Door het aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren wordt het kind aangemeld. Het
aanmelden betekent dat u verklaart dat u op de hoogte bent van wat er in deze schoolgids staat
beschreven en dat u zich daarin kunt vinden. Om kinderen een passende onderwijsplek te kunnen
bieden, dient bij aanmelding voor de PWA alle relevante informatie beschikbaar te zijn. De school zal
bij een schriftelijke aanmelding via een intakegesprek bepalen of onze school de juiste onderwijsplek
is. Ouders zijn de belangrijkste bron voor de school om deze informatie te krijgen. Daarnaast zal aan
ouders gevraagd worden of er informatie bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal beschikbaar is.
De school neemt binnen zes weken een besluit over plaatsing. Mocht dit besluit binnen zes weken
niet genomen kunnen worden, dan kan de school de termijn om een besluit te nemen met vier
weken verlengen. Bij de meeste aanmeldingen zal het kind geplaatst kunnen worden. Indien de
school vindt dat de basisondersteuning niet op onze school geboden kan worden of vindt dat het
kind extra ondersteuning nodig heeft, zorgt de school dat het kind op een andere school geplaatst
kan worden. In dat traject werken ouders en school intensief samen om te komen tot een goede
plaatsing. Het samenwerkingsverband PPO Delflanden wordt betrokken bij dit traject als blijkt dat
extra ondersteuning (arrangement of speciale lesplaats) nodig is. Het bestuur van de school heeft
dan zorgplicht.

Plaatsing en wennen
Kinderen kunnen op de dag dat ze 4 jaar worden
naar school. Om vast wat te kunnen wennen,
mogen de kinderen twee weken voor hun
verjaardag alle ochtenden komen. U wordt voor
de wen-periode geïnformeerd bij welke
leerkracht en in welke groep uw kind komt.
Kinderen die in december 4 jaar worden, mogen in januari komen.
Kinderen die in de maand voor de zomervakantie jarig zijn, mogen na de vakantie komen. In
overleg met de leerkracht kunnen de ouders beslissen of ze hun kind in januari of na de
zomervakantie alsnog twee weken laten wennen.
Wanneer de leerlingen wisselen van school, is er eerst een kennismakingsgesprek met de ouders en
de leerlingen. Dit gesprek is met de directeur en de IB’er. Er wordt kritisch gekeken of de school de
juiste begeleiding kan geven die de toekomstige leerling nodig heeft. De stappen zoals hierboven
beschreven staan worden gevolgd. Na plaatsing wordt de leerling door de leerkracht wegwijs
gemaakt in de school.
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Wisseling van school binnen de gemeente
De directies van alle basisscholen in Berkel en Rodenrijs hebben gezamenlijk een afspraak gemaakt
over het wisselen van school tijdens de basisschoolperiode. Deze afspraak heeft als doel dat een
eventuele wisseling van school voor alle partijen helder verloopt en dat de directies van beide
scholen (de huidige en de nieuwe school) goed op de hoogte zijn van de reden van de wisseling.
Indien ouders hun kind (of kinderen) willen aanmelden bij een andere basisschool zal de directie van
de ontvangende school de ouders terugverwijzen naar de directie van de huidige school om de reden
van wisseling te bespreken. Tevens wordt door de ontvangende school de aanvraag voor aanmelding
bij de directie van de huidige school gemeld. Wanneer de ouders, na overleg met de directie op de
huidige school, de schoolwisseling door willen zetten bepalen de directies van beide scholen
onderling het verloop van deze wisseling. Als er sprake is van een schoolwisseling wegens een
verhuizing naar een andere wijk binnen Berkel en Rodenrijs kan volstaan worden met het onderling
informeren en hoeft er geen overleg plaats te vinden.

Open Ochtend
Voor aankomende vierjarigen wordt jaarlijks in het voorjaar een Open Ochtend georganiseerd. Er zijn
verschillende activiteiten voor de kinderen. Voor de ouders ligt informatie klaar. De ouders kunnen
zich laten informeren door de directeur, leerkrachten, leerlingen, een lid van de
medezeggenschapsraad of een lid van de ouderraad. De ouders hebben de mogelijkheid rond te
kijken en/of rondgeleid te worden in de school. De datum van de Open Ochtend wordt in de
nieuwsbrief en op de website bekend gemaakt. Ook ouders van de leerlingen van de groepen 1 tot
en met 8 zijn deze ochtend van harte welkom op school.

Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen in de school
Tijdens het spel, werk en andere activiteiten, worden de leerlingen door de groepsleerkracht
geobserveerd. Naast de observaties worden ook de resultaten van schriftelijk werk en mondelinge
beurten gewaardeerd of becijferd.

Onderwijsontwikkeling
Als school werken we volgens het systeem van adaptief onderwijs. Adaptief wil zeggen: omgaan met
verschillen, met elkaar en van elkaar leren. Doel is dat ons onderwijs is aangepast aan de
onderwijsbehoefte van de leerlingen, waarbij de leerkracht de instructie afstemt op het niveau van
de leerlingen en de leerlingen ook de verantwoordelijkheid geeft in het volgen van de instructie.
Natuurlijk zal de leerkracht sturing geven aan het wel of niet volgen van instructie, wanneer een
leerling nog niet aan deze stap toe is. Het effect zal merkbaar zijn doordat het onderwijs meer
gedifferentieerd is. We leren als leerkrachten en leerlingen van elkaar en ontwikkelen als school een
gezamenlijke visie. In de groepen wordt gewerkt met een instructietafel. Alle leerlingen leren
zelfstandig te werken, het verkeerslicht wordt hierbij als hulpmiddel gebruikt. Verder wordt gewerkt
met een bordschema. Op dit schema staat het werk van de dag en wat gedaan kan worden wanneer
het werk af is, het vrije keuze werk. Het onderwijs is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling
van de leerlingen.
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Omdat het ontwikkelingsproces van elke leerling verschillend is, wordt er, daar waar nodig, in de
groep differentiatie aangebracht. Dit betekent dat aan leerlingen die moeite hebben met de lesstof,
passende lesstof aangeboden wordt. Leerlingen die de lesstof snel en goed begrijpen, worden
uitgedaagd om op een hoger of ander niveau te werken. Door middel van het CITOleerlingvolgsysteem worden de leerlingen in hun ontwikkeling gevolgd. Voor groep 1 en 2 gebeurt dit
ook door het leerlingvolgsysteem Inzichtelijk.
Hiervoor worden gebruikt:
• Observatielijsten (Inzichtelijk) en methode-gebonden toetsen
• Leerlingvolgsysteem Kanvas van de Kanjertraining.
• Cito-toetsen zoals taal voor kleuters, ordenen, (begrijpend) lezen, spelling, rekenen
Al deze gegevens van de leerlingen worden genoteerd in de groepsmap. Regelmatig worden de
leerlingen op rekenen, taal en spelling getoetst. De uitslagen van de toetsen worden vermeld op
groepsoverzichten. Voor het lezen wordt gebruik gemaakt van AVI-toetsen en de DMT-toets. Deze
groepsoverzichten vormen het uitgangspunt om met de IB’er de vorderingen van een leerling te
bespreken. Naar aanleiding van de groepsoverzichten wordt er voor leerlingen die uitvallen nog een
leerlingenoverzicht gemaakt voor de diagnose van het probleem. De gesprekken tussen de IB’er en
de groepsleerkracht over de resultaten van zijn/haar groep vinden plaats wanneer daar aanleiding
toe is.

Toets beleid
Het afnemen van individuele toetsen wordt door de volgende personen uitgevoerd:
• door de remedial teacher,
• door de Interne Begeleider,
• door een leerkracht, die op dat moment geen groep heeft,
• door de leerkracht tijdens zelfstandig werken in de groep.
Degene die de toets afneemt krijgt van de IB’er uitleg over welke toets wanneer en op welke wijze
moet worden afgenomen.

Het schoolrapport
De vorderingen van de leerlingen worden vermeld in het rapport. De leerlingen in groep 2 t/m 8
krijgen twee keer per jaar een rapport (rond de
voorjaarsvakantie en voor de zomervakantie). Het
rapport wordt vóór de 10-minuten gesprekken
meegegeven.

Het 10-minutengesprek
In het 10-minutengesprek bespreken de ouders en
de leerkrachten de ontwikkeling van hun kind(eren).
Van tevoren is er de mogelijkheid om het werk van
uw kind te bekijken. Dit ligt klaar op de gang. Zijn 10
minuten te weinig, dan maakt de ouder of de leerkracht een
nieuwe afspraak.
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De 10-minutengesprekken vinden plaats in de eerste periode tot december, dit zijn de
voortgangsgesprekken zonder rapport. In maart is de tweede mogelijkheid voor een gesprek. De
leerlingen hebben in de week daaraan voorafgaande hun rapport ontvangen. Ook na het tweede
rapport wordt de mogelijkheid tot een gesprek gegeven. Dit laatste rapport wordt twee weken voor
de zomervakantie meegegeven.

Gesprekken over een individueel kind dat extra zorg behoeft
Hiervoor wordt door de IB-er of leerkracht met de ouders apart een afspraak gemaakt om te spreken
over het gesignaleerde probleem of de ouders maken een afspraak met de groepsleerkracht.

Contact ouders-team
Voor een goede samenwerking is contact nodig. Dit kan op verschillende manieren:
• een gesprek na schooltijd
• de informatieavond
• kennismakingsgesprek (ouder-vertel gesprekken)
• een huisbezoek

Gesprek na schooltijd
Wilt u iets weten of bent u het niet eens met wat er op school is gebeurd? Laat het ons weten.
Loop na schooltijd even bij ons naar binnen of maak een afspraak zodat we er met u over kunnen
praten. Wij stellen dit zeer op prijs.

Informatieavonden
In september zijn de informatieavonden voor het nieuwe schooljaar. Deze avonden zijn bedoeld om
ouders in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van alle mogelijke schoolzaken. Het hoe en
waarom van de leerstof, welke leermethoden er gebruikt worden, wel of geen huiswerk, kortom alle
activiteiten kunnen wat ons betreft aan de orde komen. Vanzelfsprekend krijgt u de gelegenheid tot
het stellen van vragen. Een positieve discussie gaan we niet uit de weg, we stellen die juist op prijs. U
bent van harte welkom.

Ouder-vertelgesprek
In september is er de mogelijkheid voor de ouders om zich aan te melden voor de zogenoemde
ouder-vertelgesprek. Tijdens dit gesprek vertelt ú aan de leerkracht over uw zoon/dochter.

Huisbezoek
In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij ziekte, geboorte van broertje/zusje of zorg rondom uw kind,
vindt er een huisbezoek plaats.
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De zorg voor leerlingen met speciale onderwijs- en/of

ontwikkelbehoefte
Wanneer de ontwikkeling van een leerling in de groep anders loopt dan wenselijk is, kan dit komen:
• door zijn ontwikkeling
• door zijn gedrag
• door zijn werkzaamheden
• door speciale situatie thuis
Er wordt in het team over deze leerling gesproken. Er kan extra getoetst worden door
leerkracht/remedial teacher/IB’er. Dit is de school verplicht. Wanneer er extra zorg nodig is, worden
de ouders geïnformeerd.
Voorop staat dat leerlingen waarbij verrijking of ondersteuning nodig is, op school opgevangen
worden. Het onderwijs moet aan de leerling aangepast worden.
Dit gebeurt, zoals in het ondersteuningsplan als onderdeel in het schoolplan is vermeld, in eerste
instantie door de leerkracht zelf in overleg met de IB’er. De ouders van de leerling worden op de
hoogte gesteld en ingelicht over de voorgestelde werkwijze.
Tevens kan er gebruik worden gemaakt
van de maandelijkse zitting van de
zorgcommissie. Leerkrachten kunnen
hier een beroep doen op interne- en
externe deskundigen zoals de
orthopedagoog van de Onderwijs
Adviesdienst (O.A.), die de leerling op
didactisch, psychologisch dan wel op
intelligentiegebied test. Ook hiervan
worden de ouders op de hoogte gebracht
en wordt toestemming gevraagd om, indien nodig,
onderzoeken te verrichten.
Een didactisch onderzoek of een observatie wordt door een medewerk(st)er van O.A. uitgevoerd. De
uitslag wordt met de school en met de ouders besproken. Hierna is er overleg tussen de school en de
ouders hoe we verder gaan met de leerling. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat de leerling
een jaar doubleert. Ook bestaat de mogelijkheid dat de leerling op onderdelen een eigen programma
krijgt. Blijven er dan nog problemen met de leerling en kan de school geen oplossing bieden dan is
het beter dat de leerling na overleg en met instemming van de ouders aangemeld wordt bij het
Samenwerkingsverband (SWV). De IB’er, de groepsleerkracht, een externe deskundige en de ouders
vullen het groeidocument in dat opgestuurd wordt naar het Samenwerkingsverband (SWV). Het SWV
beslist of de leerling een begeleidingsarrangement krijgt. Er worden afspraken gemaakt hoe het
arrangement uitgevoerd kan worden. Er kan worden besloten dat het voor de ontwikkeling en
ondersteuning beter is dat de leerling wordt verwezen naar een school voor speciaal basisonderwijs
(SBO) of een school voor Speciaal Onderwijs (SO). Dit is een onderdeel van de vorm passend
onderwijs. Zie uitleg hierover bij alinea Passend onderwijs.
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Voorzieningen
Voor leerlingen die speciale hulp nodig hebben is er een aangepast programma binnen de groep. Dit
kan in de vorm zijn van de begeleiding van een onderwijsassistent, remedial teaching of gebruik van
andere materialen. De speciale hulp kan ingezet worden als verrijking of ter ondersteuning. De
verrijking kan ook worden geboden in de vorm van de Plusgroep op school of de Spectrum
Prismaklas in Bergschenhoek.

Doubleren
In een enkel geval kan het voorkomen dat een leerling een jaar langer nodig heeft om de
schoolloopbaan te doorlopen. In dat geval is er sprake van een leerjaar doubleren. Doubleren wil niet
zeggen dat een leerling alles van een jaar gewoon moet overdoen. Leerlingen volgen een leerlijn die
zoveel mogelijk afgestemd is op de behoefte van de leerling. Waar nodig ontvangt de leerling
speciale zorg. De zorgcommissie bestaande uit de leerkracht, de IB’er, de directie en de
orthopedagoog, bespreken uitgebreid of een leerling wel of niet zou moeten doubleren. De
eindbeslissing om een leerling te laten doubleren wordt in deze commissie genomen. Het belang van
het kind staat bij deze beslissing centraal. Een beslissing tot doubleren wordt alleen genomen
wanneer we veronderstellen dat dit voor de leerling een beter ontwikkelingsperspectief oplevert.
Ouders worden daarom in een zeer vroeg stadium betrokken bij de beslissing om hun kind wel of
niet te laten doubleren. Het oordeel van de ouders wordt meegewogen in de uiteindelijke beslissing.
Het besluit van de commissie is bindend. We hanteren geen vaste regels of criteria bij de vraag of
een leerling kind wel of niet mag doubleren.
Er zijn wel belangrijke aandachtspunten:
• sociale emotionele ontwikkeling
• geboortedatum
• werkbekwaamheid
• leesvaardigheid
• functioneren in de groep
• ontwikkelingsmogelijkheden
• werkmotivatie
De mogelijkheid van doubleren kan veel vragen en
twijfels oproepen. We kunnen die twijfels noch bij ons zelf noch bij u als ouder
volledig wegnemen. Pas achteraf zijn we in staat om te beoordelen hoe de beslissing in de praktijk
heeft uitgepakt. Wel mag u verwachten dat een dergelijk besluit met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid wordt genomen.

Overslaan van een groep
Overslaan van een groep wordt overwogen als:
• de leerling in zijn cognitieve (kennis) ontwikkeling verder is dan zijn groepsgenoten
• emotioneel in staat is om een groep over te slaan
• ouders en school ervan overtuigd zijn dat een groep overgeslagen kan worden
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Voordat overgegaan wordt tot het overslaan van een leerjaar op initiatief van de ouders/school
wordt de leerling getoetst, zodat er een objectief gegeven voorhanden is. Dit wordt besproken met
de ouders, zodat de ouders goed op de hoogte zijn van eventuele consequenties van het overslaan
van een groep. Wanneer de school én de ouders akkoord gaan, kan een leerling een groep overslaan.

Passend Onderwijs-Zorgplicht
Sinds 2014 geldt in Nederland de wet voor Passend Onderwijs. Dit betekent dat ieder kind dat
aangemeld wordt op een school voor basisonderwijs een passende plaats moet krijgen voor het
juiste onderwijs. In 98% van de aanmeldingen is dat de school waar het kind wordt aangemeld. Een
klein deel van de leerlingen heeft echter extra ondersteuning nodig en zou in het basisonderwijs niet
tot zijn recht komen. Om die reden hebben we in Nederland speciale basisscholen, maar ook scholen
voor Speciaal Onderwijs. Bij de aanmelding wordt gekeken waar het kind zich het beste kan
ontwikkelen. Is er een hulpvraag bij aanmelding dan wordt beoordeeld of de school die
specialistische kennis of voorzieningen in huis heeft. Van belang vinden we het om een goed
onderscheid te maken tussen de zorg die een kind nodig heeft en het onderwijs. Een basisschool is
een onderwijsinstelling en geen zorginstelling. Als een leerling extra zorg nodig heeft, dan is
voorwaarde voor plaatsing dat deze zorg verleend kan worden door de daarvoor aangewezen
instellingen. Daarnaast is het uiteraard van belang, dat we onderwijskundig voldoende toegerust zijn
om deze leerling verder te helpen met leren. Tussen de basisschool en de scholen voor speciaal
(basis)onderwijs zit ook nog een mogelijkheid om voor kinderen extra voorzieningen aan te vragen
zodat ze met die ondersteuning op de gewone basisschool kunnen blijven. Het is tenslotte het fijnst
als het kind in de eigen omgeving naar school kan. We spreken bij zo’n voorziening over een
arrangement en deze worden afgegeven door het samenwerkingsverband Delflanden
(www.ppodelflanden.nl) waar Spectrumscholen onder vallen.
Hoewel we dus serieus zullen bespreken of een leerling met extra ondersteuningsbehoefte op één
van onze scholen geplaatst kan worden, is het goed mogelijk dat we in het belang van de leerling of
van de school (en de leerlingen die daarop zitten) zullen besluiten niet tot plaatsing over te gaan. Een
beslissing over plaatsing wordt uiterlijk 10 weken genomen nadat de betreffende leerling formeel is
aangemeld. Binnen het Samenwerkingsverband wordt dan gezocht naar de juiste onderwijsinstelling
en ouders worden dus geholpen van aanmelding tot uiteindelijke plaatsing. We raden ouders die een
dergelijke aanmelding overwegen aan om vroegtijdig contact met de directeur van de school op te
nemen.
De wijze waarop wij gezamenlijk aan de slag gaan is in de volgende uitgangspunten beschreven:
• Het denken in mogelijkheden voor een kind. Niet alleen de vraag wat is er aan de hand met
een kind (beperkingen), maar meer wat heeft het kind nodig om te komen tot een optimale
ontwikkeling.
• Goede, constructieve samenwerking met ouders, scholen en samenwerkingsverband. Om
voor een kind tot de juiste invulling te kunnen komen, hebben we elkaar nodig.
• Handelingsgericht werken.
Passend onderwijs heeft een aantal onderwijswerkniveaus:
• Basisondersteuning. De scholen hebben met elkaar afspraken gemaakt over wat iedere
basisschool moet kunnen bieden. In het ondersteuningsprofiel van de school zijn deze
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•

•

afspraken terug te vinden. Dit is een nieuwe manier van samenwerken en betekent dat we
de komende jaren gezamenlijk deze basisondersteuning verder gaan uitwerken.
Soms zal een kind meer nodig hebben dan de basisondersteuning die de school biedt. Het
samenwerkingsverband zal bij die kinderen worden betrokken om na te gaan wat deze
kinderen nodig hebben. We spreken hier dan van een arrangement.
Bij een aantal kinderen zal blijken dat basisondersteuning niet toereikend is. Van het
arrangement is vastgesteld dat dit niet op de basisschool aangeboden kan worden en dat een
speciale lesplaats dan van toepassing is. In die situaties gaan we samen met ouders en
scholen aan de slag om te komen tot de juiste onderwijsplek.

Voor een arrangement of een speciale lesplaats zijn routes beschreven, die gevolgd kunnen worden.
Centrale plaats wordt het schoolondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam van onze school
zitten Nelly Roek-Bösecke (directeur), Arie Sonneveld (Ib’ers) en de betrokken leerkracht.

De overgang naar het Voortgezet Onderwijs
De hele basisschoolperiode worden de leerlingen voorbereid op de overgang naar een school voor
voortgezet onderwijs. Van alle leerjaren wordt in het leerlingvolgsysteem een verslag bijgehouden.
In januari wordt in een gesprek tussen de ouders en de leerkracht van groep 8 een advies voor het
voortgezet onderwijs gegeven Dit gebeurt naar aanleiding van de schoolloopbaan van de leerling.
Begin april wordt in groep 8 de eindtoets afgenomen. De uitslag van deze toets staat los van het
gegeven advies. Het geeft een objectief beeld van de ontwikkeling van de leerling. De school
verstrekt informatiemateriaal van verschillende scholen voor voortgezet onderwijs.
Als de leerlingen in het voortgezet onderwijs zitten, vindt een terugkoppeling plaats door de school
van het voortgezet onderwijs aan de basisschool, via schriftelijk en/of mondeling verslag.

De resultaten van het onderwijs op de PWA
Overzicht uitslagen eindtoets
In groep 8 wordt in april de eindtoets Route 8 afgenomen. Dit is een toets die adaptief is. De
moeilijkheidsgraad van de vragen wordt aangepast aan het niveau van de leerlingen. ROUTE 8 test de
onderdelen leesvaardigheid, woordenschat, taalverzorging, begrippenlijst, luistervaardigheid,
getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden en het optionele onderdeel persoonlijk
functioneren (werkhouding en zelfconcept). De toets wordt op school op de computer gemaakt.
Standaardscores PWA:
2021
216
Route 8
2020
landelijk geen eindtoets afgenomen vanwege coronacrisis
2019
206,4 Route 8
2018
208,6 Route 8
2017
223
Route 8
2016
214,4 Route 8
2015
198
Route 8
(Route 8 gebruikt een andere schaal voor de beoordeling en normering dan CITO)
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De leerlingen van groep 8 zijn in de afgelopen jaren naar de volgende scholen van het voortgezet
onderwijs gegaan:

Schooltype
VWO
HAVO/VWO
HAVO
VMBO TL/HAVO
VMBO TL
VMBO GL
VMBO Kader
VMBO Basis
Praktijkonderwijs
Aantal leerlingen

20142015
9
10

20152016
15
8
6

15
4
7
2
3

6
2
2
7
1

50

47

20162017
13
5
4
2
3

20182019
9
12
4
7
2

2
2

20172018
9
6
8
4
3
2
3
5

20192020
10
3
7
4
5

20202021
14
2
3
7
2

1
5

14

2

31

40

40

43

30
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Spectrum, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
Spectrum beheert acht basisscholen in Lansingerland. Op die scholen krijgen ruim 2100 leerlingen
dagelijks les van zo’n 200 medewerkers. Het beleid binnen Spectrum komt tot stand vanuit een
dialoog tussen ouders, medewerkers, directies en bestuur. De Raad van Toezicht controleert of de
doelen die worden gesteld in het toezicht kader ook worden gehaald. Onder leiding van ambitieuze
leerkrachten, worden leerlingen gemotiveerd en ondersteunt om zich binnen een veilige en
respectvolle omgeving te ontwikkelen tot moderne en sociale wereldburgers.
COBI: Creativiteit, Onderzoekend leren, Burgerschap en ICT zijn de speerpunten die veel aandacht
krijgen binnen het onderwijs. Iedere school verwerkt ze in het eigen schoolplan en vanuit dit plan
volgt de doorvertaling in de lessen. Wat goed lukt, wordt geborgd en gedeeld met anderen. Wat niet
goed lukt, verbeter je en probeer je opnieuw uit, totdat het wel succesvol is. Samenwerken is om die
reden essentieel of je nu leerling, leerkracht, directeur of lid van de raad van toezicht bent. Op die
manier blijft beleid levend en werken we voortdurend aan zinvol en zingevend onderwijs
vanuit de Protestants Christelijke identiteit.
A.J. van Zanten - voorzitter College van Bestuur Het kantoor van Spectrum is gevestigd aan de Leeuwenhoekweg 18a, Postbus 96
2660 AB te Bergschenhoek, telefoon 010-5221657, E-mail: info@spectrum-spco.nl
Website: www.spectrum-spco.nl
Het bevoegd gezag stelt jaarlijks - met instemming van de MR - de schoolgids vast ten behoeve van
het volgend schooljaar. (WPO art. 16 lid 2).
Eén keer in de vier jaar wordt ook het schoolplan vastgesteld. Dit is geldig voor een periode van vier
jaar. Het schoolplan 2019-2023 is vastgesteld in juli 2019.

Kwaliteit
Elk schooljaar wordt een optimaliseringsplan opgesteld, waarin de doelen t.a.v. ontwikkeling en
verbetering staan. De nascholing is een onderdeel van het verbeteren van ons onderwijssysteem
en/of de individuele ontwikkeling van de leerkrachten
Het komende schooljaar staan de volgende items in het optimaliseringsplan:
• onderwijsbehoefte van leerlingen (handelen, plannenarrangementen)
• strategisch lezen en begrijpend lezen
• vervolg invoering nieuwe taalmethode
• invoering nieuwe rekenmethode
• communicatie met ouders; informeren over de begeleiding
van leerlingen
• ICT-vaardigheden
• visieontwikkeling
• sociaal-emotionele ontwikkeling: kind gesprekken
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Tevredenheidsonderzoek
Eenmaal per twee jaar houden wij een tevredenheidonderzoek onder de ouders, medewerkers en
leerlingen in de hoogste groepen van onze school. Recentelijk zijn deze onderzoeken afgenomen in
2018.
De resultaten van de tevredenheid worden gekoppeld aan de evaluaties van de kwaliteit van het
onderwijs op de school. Zaken die onder de maat blijven, worden aangepakt. Zaken die goed zijn
worden geborgd. Op die manier zijn we voortdurend bezig om onszelf te verbeteren.

Inspectie-schooltoezicht
De inspectie bezoekt de scholen in principe nog maar één keer in de vier jaar. Het College van
Bestuur krijgt periodiek bezoek van de inspectie. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de
scholen ligt bij het bestuur en om die reden vraagt de inspectie alle gegevens op via het bestuur. Bij
het laatste onderzoek in najaar 2019 werd gesteld dat Spectrum de zaak bestuurlijk goed op de rails
heeft. Het kwaliteitsbeleid wordt goed uitgevoerd. De scholen rapporteren twee keer per jaar naar
het bestuur over de opbrengsten, de onderwijskundige ontwikkelingen en het gevoerde
personeelsbeleid. Er worden jaarlijks binnen Spectrum audits gehouden om elkaar scherp te houden
(directeuren lopen een dag op een andere Spectrum school mee) en er zijn veel kenniskringen waar
medewerkers kennis en ervaring kunnen uitwisselen om modern onderwijsvorm te geven.
Alle gegevens over de kwaliteit van de scholen worden vermeld op de site van
www.scholenopdekaart.nl en in het Spectrum bestuursverslag, zie www.spectrum-spco.nl.

Klachtenregeling
Een goed contact tussen school en thuis is van groot belang. Wij hopen dat eventuele problemen
uitgepraat kunnen worden. Allereerst met de mensen die het betreft, veelal de groepsleerkracht van
uw kind. Lukt dat niet, dan kunt u bij de directeur terecht. Mocht u onverhoopt ook met de directeur
niet tot een oplossing kunnen komen dan is uiteraard een gesprek met de voorzitter van het College
van Bestuur mogelijk. Tevens zijn er twee schoolcontactpersonen: Meester Geert en vacature.
Deze beschikken over de vastgestelde klachtenprocedure.
De contactpersoon kan u op uw verzoek terzijde staan bij een zorgvuldige behandeling van uw vraag
of probleem. Tevens kan de contactpersoon u in contact brengen met de onafhankelijke
vertrouwenspersoon van het bestuur: Mevr. W. Vink, wvink6161@gmail.com.
De vertrouwenspersoon zal u bijstaan in een zorgvuldige
behandeling van uw probleem en het eventueel indienen van
een formele klacht.
Wordt er intern geen oplossing gevonden voor uw probleem
dan kan uw klacht uiteindelijk worden voorgelegd aan de
landelijke klachtencommissie waarbij onze school is
aangesloten.
Een secretaris van Onderwijsgeschillen neemt contact op met
de klager en het schoolbestuur of degene waarover is geklaagd
en bespreekt dan welke route het beste gekozen kan worden
om de klacht op te lossen.
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Onderwijsgeschillen biedt ook mediation aan voordat er een officiële klacht bij de LKC is ingediend. U
kunt dan tot een oplossing voor een (dreigend) conflict komen met behulp van een mediator van
Onderwijsgeschillen en zo een formele procedure voorkomen. Om te bespreken of mediation tot de
mogelijkheden behoort kunt u contact opnemen met de Mediationdesk van Onderwijsgeschillen. U
kunt de Mediatondesk bereiken via telefoonnummer 030-2809590 of e-mail
mediation@onderwijsgeschillen.nl
De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon 0302809590.
U kunt ook een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl.
Op de website www.onderwijsgeschillen.nl is meer informatie te vinden over klachtbehandeling.

Wet op de privacy (versus de veiligheid van een kind)
•

•

Alle scholen binnen Spectrum-SPCO houden zich aan de wet op de privacy. Dat betekent
bijvoorbeeld dat er geen contact met externe organisaties opgenomen wordt zonder dat
ouders hiervan in kennis gesteld worden. De Jeugdcoach Op School (voorheen
schoolmaatschappelijk werk) en de schoolarts worden gezien als interne organisaties. Er zijn
uitzonderingen. Wanneer de veiligheid van het kind in het geding is en er gerede twijfel
bestaat inzake geestelijke of lichamelijke verwaarlozing van een kind is de school verplicht
hiervan melding te maken, zonder ouders op de hoogte te brengen. Dit kan via Veilig Thuis
(voorheen AMK, Advies en Meldpunt Kindermishandeling). De veiligheid van een kind is zo
belangrijk dat scholen een aandachtsfunctionaris hebben aangesteld (bij Spectrumscholen is
dat de Jeugdcoach Op School) en werken met de landelijk verplichte “meldcode huiselijk
geweld”. Bij gerede vermoedens kan er ook gemeld worden binnen het SISA. Dit is een
meldsysteem dat gebruikt wordt binnen diverse organisaties. Bij twee meldingen over één en
hetzelfde gezin wordt overgegaan tot actie (hulp).
Iedere school beschikt tegenwoordig over een website of een schoolapp. (Nieuwe) ouders
halen hier informatie vandaan. De scholen gebruiken de website ook om foto’s te laten zien
van belangrijke gebeurtenissen binnen de school. Wie bezwaar maakt tegen het discreet
plaatsen van foto’s wordt geacht dit mee te delen aan de directeur van de school.
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Stagiaires
Studenten “leren van en in de praktijk”.
Wij zijn blij met de mogelijkheid om binnen de school studenten enthousiast te maken voor het vak
van groepsleerkracht. Het leren van de beginnende student zal vooral in het begin vanuit de
opleidingshogeschool worden gestuurd, maar in de loop van de opleiding verplaatst dit leren zich
steeds meer naar de werkplek en wordt dus vanuit de praktijk gestuurd. Dit betekent dat binnen de
school studenten heel gericht bezig zijn met het “leren van en in de praktijk”.
Op onze school is het ook mogelijk om stage te lopen als een leraar in opleiding (LIO’er). Deze leraar
in opleiding (4e jaars Pabo-student) zien wij als onze beginnende collega die een aantal dagen/weken
de verantwoordelijkheid draagt voor de groep en die door de mentor zo goed mogelijk wordt
voorbereid op zijn/haar taak als groepsleerkracht.
De laatste jaren begeleiden we ook steeds meer MBO-stagiaires. Zij volgen vaak een studie die
opleidt tot sociaal pedagogisch werker of onderwijsassistenten.

Ouders
Het belang van de betrokkenheid van ouders
De ouders dragen voor een deel de verantwoordelijkheid van hun kinderen ten aanzien van
leerproces en opvoeding over aan de school. De school en de ouders hebben hierin een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Samenwerken op dit gebied is van groot belang zodat we er samen voor
kunnen zorgen dat de ontwikkeling optimaal verloopt. Ook zijn ouders betrokken bij hand- en
spandiensten in de school met betrekking tot het lezen, de bibliotheek, klein onderhoud, activiteiten
en rijden met excursies. Deze betrokkenheid en inzet wordt enorm gewaardeerd.
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Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad CBS Prins Willem-Alexander bestaat uit
drie ouders en drie leerkrachten. De vergaderingen van de MR zijn
openbaar en worden van tevoren aangekondigd. Deze raad
overlegt met elkaar en met de directie over zaken, die in het belang
van onze school zijn.
Zo wordt van hen inspraak gevraagd bij de hoogte van de
ouderbijdrage, sollicitatiegesprekken (voor aanstelling dir.),
schooluren en beleid. Ze praten mee over nieuwe leermethoden,
het optimaliseringsplan en andere ontwikkelingen in de school. De
MR heeft ook zitting in de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is de overkoepelende MR
van de scholen die onder het bestuur van de Spectrum-SPCO
vallen. In de GMR hebben zowel ouders als leerkrachten zitting.
Van elke school heeft een ouder of een leerkracht zitting die tevens
lid zijn van de MR.
In de Wet Medezeggenschapsraad Onderwijs zijn regels opgesteld omtrent de manier waarop
vertegenwoordigers van ouders en personeel in de gelegenheid worden gesteld mee te denken, mee
te praten en mee te beslissen over het beleid van de school en over de belangen van allen die bij de
school betrokken zijn. Meer informatie over de MR en de GMR kunt u krijgen bij de leden. Natuurlijk
kunt u, indien u met bepaalde vragen zit of ergens tegen aan loopt een MR-lid persoonlijk
aanspreken of u kunt tijdens de vergadering uw vraag voorleggen
De vergaderdata en de notulen van de vergaderingen van de MR worden op de website
gepubliceerd.

Ouderraad (OR)
De Ouderraad bestaat uit gemiddeld 12 actieve ouders die ieder schooljaar verschillende activiteiten
organiseert in samenwerking met het team.
Taken van de OR zijn onder andere:
• Het samenwerken van de ouders en de leerkrachten m.b.t. activiteiten van onze school
• Het voorbereiden en uitvoeren van diverse activiteiten zoals Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest,
creatieve activiteiten, PWA-dag, project en/of sponsorloop, avondvierdaagse, de schoolreis,
het afscheid van groep 8
• Beheer van de ouderbijdrage. De OR stelt in overleg met de leerkrachten en de directie vast
hoe en waaraan de ouderbijdrage besteed zal worden. Jaarlijks wordt een begroting
opgesteld en voorgelegd aan de MR
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Ouderbijdrage
Sinds september 2016 zijn wij overgegaan op
automatische incasso: ouders ondertekenen bij
inschrijving van hun kind op school een
machtiging voor het jaarlijks automatisch
afschrijven van deze bijdrage. Deze bijdrage
wordt gebruikt voor dekking van al die uitgaven
die niet in aanmerking komen voor vergoeding
door de overheid.
Per activiteit gebruikt de ouderraad een
gedeelte van deze bijdrage. Wij zijn er trots op
al jaren de vele activiteiten te kunnen
bekostigen voor een zo laag mogelijk bedrag.
Sinds september 2015 is de standaard bijdrage voor groep 1-7 inclusief
schoolreis € 60,00 per leerling per schooljaar. Voor nieuwe leerlingen is de bijdrage afhankelijk van
de maand en de groep waarin wordt gestart op school.
Bijgevoegde tabel geeft de hoogte van de ouderbijdrage per schooljaar:
Maand (waarin leerling start op school)
aug-dec
jan-mrt
april
mei-juli

Groep 1-7
€ 60,00
€ 45,00
€ 35,00
€ 0,00 *

Groep 8
€ 32,50
€ 20,00
€ 12,50
€ 12,50

* = tenzij leerling meegaat op schoolreis,
dan € 32,50

In de bijdrage zit ook het bedrag voor het schoolreisje, behalve voor groep 8. Leerlingen van groep 8
gaan op kamp en betalen hiervoor apart (richtbedrag: € 150,-). Een schooljaar loopt van 1 augustus
t/m 31 juli. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar zonder uw bijdrage kunnen we al deze
activiteiten voor uw kind(eren) niet doen. Het schoolreisje moet in ieder geval betaald worden om
uw kind mee te laten gaan. Indien u niet in staat bent deze bijdrage te betalen kunt u contact
opnemen met de directie voor een passende oplossing. Voor vragen over de ouderbijdrage of de
automatische incasso kunt u contact opnemen met de penningmeester, Michael Kindt,
or@pwabasisschool.nl. Rekeningnummer: NL11 RABO 0106 7990 88 t.n.v. Spectrum, PWA, OR.

Ouderhulp
Op onze school verlenen vele ouders diverse hand- en spandiensten. Het team en de vaste
ouderraad kunnen vaak extra hulp van ouders gebruiken.
Deze hulp bestaat onder andere uit:
• hulp bij het niveaulezen, groepslezen
• hulp bij creativiteit circuit
• hulp bij sportactiviteiten en het wassen van de school T-shirt
• hulp bij de schoolbibliotheek en het bijhouden van het documentatiecentrum
• hulp bij projecten, feesten, uitstapjes enz.
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Op de informatieavond(en) of via de nieuwsbrief wordt mededeling gedaan van activiteiten.
Wanneer u wilt helpen kunt u zich hiervoor opgeven via de hulp-ouderlijst. Ook via de Social Schoolsapp kunnen ouders zich aanmelden wanneer er om helpers wordt gevraagd.

Verkeerscoördinator
De school beschikt over een verkeerscoördinator als
vertegenwoordiging in het overleg met Veilig Verkeer Nederland en
het overlegorgaan van alle scholen in Berkel en Rodenrijs.
Het mede coördineren van het verkeersexamen voor groep 7 is één
van de taken.

Activiteiten van de school
Activiteiten die betrekking hebben op de identiteit van de
school
Kerstfeest
Ieder jaar wordt op onze school met de leerlingen het kerstfeest gevierd. We vieren de geboorte van
Christus op aarde. De viering vindt plaats in de week voor de kerstvakantie. Het ene jaar wordt het
kerstfeest met de leerlingen gevierd in de klas. Het andere jaar met alle leerlingen, het team en de
ouders in de kerk. Dit jaar vieren we kerst in de groep.

Paasviering
Op de donderdag voor Pasen wordt er een
gezamenlijke een paasviering gehouden en
genieten de leerlingen vaneen gezellige
paasmaaltijd met de eigen groep.

“Het goede doel”
Op school wordt er bij speciale activiteiten
aandacht besteed aan het goede doel. We
willen graag dat de leerlingen er zich bewust van
worden dat er mensen zijn die het minder hebben dan wij,
die ernstig ziek zijn en dat er te weinig geld is voor onderzoek en behandeling. Dat wij geld kunnen
geven aan organisaties, een ander kunnen helpen of onderzoeken kunnen laten uitvoeren.
We splitsen het “goede doel” op in een aantal projecten. Deze verschillen per jaar. In de
nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van allerlei zaken met betrekking tot “het goede doel”.

Scholendienst
Eén keer per jaar wordt er op een zondag in samenwerking met de Nederlands Hervormde
Gemeente of de Gereformeerde Kerk een scholendienst gehouden.
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De commissie “kerk en school” onderhoudt het contact tussen de kerken en de scholen van
Spectrum SPCO in Berkel en Rodenrijs. Ze plannen de data voor de scholendiensten.
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Algemene activiteiten van de school
Afscheid groep 8
Er wordt in de laatste week voor de zomervakantie voor de groepen 8 een afscheidsavond
georganiseerd, waarbij zij een musical opvoeren. De leerlingen van groep 8 krijgen namens
Spectrum-SPCO de Bijbel in de Nieuwe Vertaling uitgereikt.

Creatieve activiteiten en cultuur
In alle groepen is er aandacht voor cultuureducatie. In de groepen 4 t/m 8 wordt dit aangeboden
vanuit de lessen van de Cultuurtrein. De leerlingen nemen deel aan een workshop van 6 weken.
Het aanbod is een workshop theater, literatuur, creatief denken en beeldende vorming. Daarnaast
kiezen we voorstellingen en excursies die passen bij de thema’s en activiteiten van de school en of de
groep. Dit kan bijvoorbeeld een voorstelling zijn in het kader van de Kinderboekenweek of een
uitstapje passend bij het schoolproject.
We werken ook samen met het Kunstgebouw en maken gebruiken van het aanbod “kijkkunst” die
bestaat uit voorstellingen of lenen van een kunstvoorwerp met een lessenserie. De muzikale vorming
wordt ondersteund door de samenwerking met het Muziekpand.
De bibliotheek verzorgt voor ons het aanbod op literatuurgebied in de vorm van voostellingen, een
boekenproject of een schrijver in de groep.

Excursies/ natuurwandelingen
In het kader van onze methode Blink voor natuur zullen leerkrachten excursies en
natuurwandelingen zelf uitvoeren aan de hand van de aangereikte thema’s uit de gehanteerde
methode. De data en tijden worden bekend gemaakt in de nieuwsbrief.
Naast de genoemde activiteiten zijn er ook nog extra excursies: o.a. een keer naar de boerderij en de
dierentuin.
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De Kangoeroewedstrijd
Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 50 landen.
De wedstrijd bestaat uit wiskundige vraagstukken. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer
moeilijk. De Kangoeroewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat meedoen met Kangoeroe
plezier is voor iedereen, ook voor leerlingen zonder wiskundeknobbel kan dit leuk en uitdagend zijn.

Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek wordt er op school extra aandacht besteed aan het plezier van lezen
of het voorgelezen worden. Het lezen zelf krijgt ook extra aandacht door de speciale activiteiten en
opdrachten die passen bij het thema van de Kinderboekenweek.
Er wordt een boekententoonstelling georganiseerd. De mogelijkheid bestaat om op school boeken te
kopen.

Kinderboekenweek-Voorleeswedstrijd
Tijdens de Kinderboekenweek wordt er een voorleeswedstrijd gehouden in de groepen 6, 7 en 8. Een
jury bepaalt de uiteindelijke winnaar. De winnaar gaat door naar de regionale wedstrijden.

Leerling-raad
De leerling-raad komt 3 keer per jaar bij elkaar om te praten over activiteiten die op school
georganiseerd worden. Er wordt ook gevraagd naar ideeën van de groepen via de afgevaardigde
leerlingen. Uit elke groep nemen 2 leerlingen deel aan de leerling-raad, zij worden in de groep
verkozen nadat ze zichzelf hiervoor hebben aangemeld.

Open podium
Tijden het open podium, een bijeenkomst van 30-45 min. presenteren de groepen of leerlingen zich
aan de andere leerlingen. De presentatie kan verschillend zijn qua uitvoering en inhoud. Denk hierbij
aan: een lied, een gedicht, acrobatiek, een quiz, een kort toneelstuk o.i.d.
Er kan aandacht besteed worden aan een bijzondere
activiteit
van de school.
De school splitst zich hierbij in 2 grote groepen zodat
deze activiteit kan plaats vinden in de aula.

Prins Willem-Alexander-dag
Dit is de feestdag van onze school. Deze dag wordt
gevierd op een datum in buurt van 27 april ter ere
van onze naamgever, (toen nog Prins) Koning
Willem-Alexander. De leerlingen nemen deel aan
allerlei activiteiten die in een bepaald thema
gegoten zijn. De koningsspelen zijn hierin verweven.
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Schoolbibliotheek
Voor groep 1/2 is er eenmaal in de twee weken, op
woensdagmorgen, de mogelijkheid om boeken te lenen uit
de schoolbibliotheek. Voor de groepen 3 t/m 4 is er
eenmaal in de twee weken, op donderdagmorgen, de
mogelijkheid om boeken te lenen uit de bibliotheek op
school. Het gebruik van de schoolbibliotheek is gratis. De
boeken in de bibliotheek worden jaarlijks aangevuld met
nieuwe boeken. Voor de groepen 5 t/m 8 worden de
boeken in dit schooljaar verplaatst naar de bibliotheek van
groep 3-4 in het documentatiecentrum.

Schoolkamp
De leerlingen van groep 8 gaan aan het eind van het schooljaar op kamp. Het schoolkamp wordt
gehouden van dinsdag t/m vrijdag. Het is een verplichte schoolactiviteit voor de groep 8 leerlingen.
Zij sluiten op deze manier hun basisschool periode af.

Schoolontbijt
In november neemt de school om het jaar deel aan het Nationaal Schoolontbijt.
Het doel van dit ontbijt is aangeven dat ontbijten voordat je een prestatie gaat leveren belangrijk is.
Daarnaast vinden wij het ook passen binnen de ontwikkeling van de sociale
vaardigheden zoals: met elkaar genieten van een maaltijd, elkaar iets
aanreiken, wachten op elkaar.

Schoolproject
In het voorjaar hebben we gedurende enkele weken het schoolproject. Alle
groepen werken een onderdeel van het thema voor hun leerjaar uit. Tijdens
het project zullen er verschillende momenten zijn om de ontwikkeling en de
eindpresentatie van het project te bewonderen. Een voorstelling, bezoek
aan een museum of een excursie zijn mogelijk tijdens het project.

Schoolreis
De leerlingen van de groepen 1 t/m 7 gaan jaarlijks een dag op reis. De schoolreis
vindt plaats in de laatste periode van het schooljaar.

Sinterklaas
Sinterklaas wordt op school gevierd. De sint brengt een bezoek aan de groepen 1 t/m 4. In de
groepen 5 t/m 8 worden lootjes getrokken en surprises gemaakt door de leerlingen. De pieten
brengen aan alle groepen een bezoek.

36

Algemene schoolafspraken/kapstokregels
•
•
•
•
•
•
•

De leerkrachten worden door de leerlingen aangesproken met juf of meester, eventueel
gevolgd door de voornaam.
Aan het begin van de dag en aan het eind van de dag groeten wij elkaar.
We zijn aardig voor elkaar, want uitlachen, pesten en schelden is naar.
Wat jij niet leuk vindt, is vaak ook niet leuk voor een ander kind.
Los je problemen met praten op, lukt dat niet zoek dan een juf of meester op.
Zorg voor de spullen om je heen, het is niet van jou alleen.
Er is er maar één die praat, zodat alles beter gaat.

Deze afspraken, de zogenoemde kapstokregels, sluiten aan bij de basisregels van de Kanjertraining
en hangen in elk lokaal.

Praktische zaken in alfabetische volgorde
Aan te schaffen door de ouders
Groep 1 en 2:
• gymschoenen
Groep 3 t/m 8:
• shirt en broekje of gympakje en gymschoenen
Groep 5 t/m 8:
• 23-rings multomap aanschaffen in groep 5, wordt ook gebruikt in groep 6, 7 en 8
• agenda
• een plakstift, schaar, gum, liniaal, potlood (liefst HB), kleurpotloden en stiften

Bibliotheek
Naast de schoolbibliotheek en het documentatiecentrum heeft de school contact met de plaatselijke
bibliotheek. Verschillende groepen brengen jaarlijks een bezoek aan de bibliotheek.

CJG
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en
professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u
het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 19 jaar) ook advies en
ondersteuning.
Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere
deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken.
Iedere maand is de jeugdverpleegkundige aanwezig op de school voor een inloopspreekuur.
Opvoeden is voor iedere ouder een uitdaging. Soms brengt dit vragen met zich mee over de
gezondheid, opvoeding of verzorging van uw kind. Bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen,
luisteren of (faal)angst. Zij luistert en denkt graag met u mee! Ook kinderen en leerkrachten zijn
welkom op het inloopspreekuur.
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De jeugdverpleegkundige is bereikbaar via het CJG: 010- 2010110.

Communicatie met ouders
Op de PWA maken wij gebruik van Social Schools.
Dit is een oudercommunicatie-app om ouders op de hoogte te houden van
nieuwsberichten en evenementen op school, maar ook om foto's te delen. Ouders kunnen
korte berichten aan de leerkracht sturen of absenties en adreswijzigingen doorgeven. Op deze
manier kunnen wij binnen een veilige online omgeving al het nieuws met ouders delen. In de app
kunnen ouders de algemene schoolagenda raadplegen en de agenda van de groep van hun eigen
kind/kinderen. Zorg- en leerling specifieke zaken worden per e-mail vanuit ons administratiesysteem
ParnasSys aan de ouders gemaild en niet via Social Schools.
Als een leerling 4 jaar is, krijgen de ouders van school de koppelcodes voor de app. Zij worden dan
gekoppeld aan de algemene nieuwsberichten én aan de specifieke groep van hun kind.

Continurooster, tussendoortje en de lunch
We hebben een continurooster op school. De leerlingen zijn van 08.45-14.45u op school, behalve
woensdag, dan hebben ze les van 08.45-12.30u.
De leerlingen mogen voor de kleine pauze zelf een (goed gesloten) beker of pakje gezond drinken
meenemen met daarbij een klein, gezond pauzehapje nuttigen. Wij denken hierbij aan een stukje
(schoongemaakt) fruit of een boterham. Voor een “uitgesteld ontbijt” hebben we geen tijd.
Vanwege het continurooster lunchen alle leerlingen op school. De leerlingen nemen hiervoor hun
eigen gezonde lunchpakket en drinken mee. Wij verzoeken u geen snoep mee te geven. Dat blijft in
de trommel en gaat weer mee naar huis.
De leerkracht eet samen met de leerlingen in het eigen lokaal. Na het eten gaan de leerlingen onder
toezicht van een leerkracht en de overblijfkrachten buiten spelen.

Folders
Op school worden folders uitgereikt voor abonnementen op tijdschriften, boekenseries,
typecursussen en computerprogramma’s. U kunt hier geheel vrijwillig aan meedoen. Distributie vindt
op school plaats. Voor de inhoud van de tijdschriften en boeken kan de school geen
verantwoordelijkheid dragen. Betaling van het abonnement loopt via de desbetreffende uitgever.

Hoofdluis
Een groep ouders controleert een aantal keren per jaar, elke woensdag na een vakantie, alle
leerlingen op school. Indien er hoofdluis wordt geconstateerd krijgen alle leerlingen uit die groep
dezelfde dag een informatieve brief mee.
Ouders kunnen preventief in groep 1 al een luizentas aan te schaffen. De tas is eigendom van de
leerling maar blijft op school.

Inloop (tijdelijk niet mogelijk i.v.m. coronamaatregelen)
Voor de ouders van de groepen 1 en 2 is er twee keer per maand op woensdagochtend een
inloopmoment tot 09.00u.
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Voor de ouders van groep 3 is er 1x per maand tot aan de herfstvakantie op de eerste woensdag van
de maand de inloopochtend.

Jeugdcoach op school
Samiati Lonnee is als jeugdcoach (combinatie schoolmaatschappelijk werker en gezinscoach)
verbonden aan onze school en is op afroep beschikbaar.
Ze is als JOS (Jeugdcoach Op School) in dienst van Schoolformaat, een organisatie voor hulp
aan kinderen, jongeren en ouders.
Op verzoek biedt zij hulp aan leerlingen door het voeren van gesprekken. Ook geeft ze advies
aan ouders en leerkrachten wanneer er zorgen zijn over een kind, bijvoorbeeld bij
eenzaamheid, rouw, onzekerheid, echtscheiding, problemen thuis of op school. Zij is ook inzetbaar
als gezinscoach/opvoedondersteuner bij gezinnen thuis.
Een belangrijk uitgangspunt van de jeugdcoach is dat het aanvullend en ondersteunend is ten
opzichte van de ouders en de school. U als ouder en de school hebben beiden het welzijn van het
kind voor ogen. Ieder heeft hier zijn eigen verantwoordelijkheid in. De jeugdcoach kan met u en de
school samenwerken en u ondersteunen wanneer u dit nodig hebt. Mocht deze hulp niet toereikend
of passend zijn, dan helpt ze u om de juiste (vervolg)hulp te vinden.
Wanneer een leerkracht advies wil vragen, gebeurt dit anoniem. De naam van uw kind wordt alleen
genoemd wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit geldt ook voor het voeren van
gesprekken met uw kind.
Overweegt u om contact met de jeugdcoach te zoeken, dan is het verstandig om eerst met de
leerkracht of de intern begeleider, Arie Sonneveld, te overleggen.

Kledingvoorschriften
Spectrum-SPCO heeft een regeling kledingvoorschrift opgesteld voor leerlingen, stagiaires en
medewerkers. De regeling is wettelijk getoetst door de Commissie Gelijke Behandeling voordat deze
is vastgesteld door het bestuur. U kunt hem nalezen op de website van Spectrum.
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Lesuren
In totaal wordt er dit jaar het volgende aantal uren lesgegeven:
Groep 1-8: 940 uur

Medicijngebruik
Op school worden aan de kinderen geen medicijnen verstrekt
zonder toestemming van de ouders. Dus als een kind hoofdpijn
o.i.d. heeft geven wij geen pijnstillers. In noodgevallen zullen we
de ouders bellen. Ook daarom weer van belang dat we over de
juiste telefoonnummers beschikken. Spectrum heeft een speciaal
protocol m.b.t. medicijngebruik.

Mobiele telefoon op school
Leerlingen die een mobiele telefoon mee naar school nemen leveren deze voor de les begint in bij de
leerkracht. Als de leerlingen naar huis gaan krijgen zij hun telefoon terug van de leerkracht. Ook
tijdens pauzes blijft de telefoon bij de leerkracht. Wanneer door leerlingen een mobiele telefoon (of
andere communicatieapparatuur zoals MP4speler, smartwatch enz.) wordt meegenomen naar
school, is het van belang dat u als ouder weet dat dit op eigen risico is en dat school niet
aansprakelijk is voor schade en/of diefstal.
In sommige groepen kan de telefoon voor speciale opdrachten worden gebruikt, na toestemming van
de leerkracht.
Wanneer ouders hun kind onder schooltijd willen spreken kunnen zij naar het algemene nummer van
school bellen.

Naar huis
Door de ouders wordt aan de leerkrachten van groep 3-4 doorgegeven of de leerlingen alleen naar
huis mogen. Wanneer ze door andere personen worden opgehaald moet dit gemeld zijn aan de
leerkracht. De leerlingen van groep 1 en 2 worden bij het lokaal opgehaald.

Naar school op de fiets of step
Op de stoep, het schoolplein en in de fietsenstalling mag niet gefietst, gestept en geskatet worden.
Dit geldt ook voor de ouders. De fietsen van groep 3 t/m 8 staan in de fietsenstalling. Alleen de
leerlingen van groep 1-2 mogen hun fiets onder het raam van het lokaal bij groep 1/2a zetten.

Nieuwsbrief UDSG
Elke 3 weken verschijnt de nieuwsbrief “Uit De School Geklapt”. Ouders ontvangen de UDSG via de
Social Schools-app. De nieuwsbrief wordt ook op de website geplaatst. Belangstellenden die geen
kind op school hebben kunnen zich opgeven om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.
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Ongevallen
Soms gebeurt er een ongelukje op school waarbij we twijfelen of we het zelf wel afkunnen. In
voorkomende gevallen worden ouders daarom gebeld om samen met hun kind langs de dokter te
gaan. Indien ouders om welke reden dan ook onbereikbaar zijn, gaat iemand van het team met het
kind naar de dokter. In zeer ernstige gevallen wordt uiteraard eerst 112 gebeld.
Voor het bovenstaande is het daarom van belang dat wij altijd over de juiste telefoonnummers
beschikken. Als er telefoonnummers zijn die in de loop van het jaar veranderen, is het belangrijk dit
ook meteen aan school door te geven. Ouders kunnen dit doen door in de Social Schools-app het
telefoonnummer te wijzigen. Automatisch krijgt de administratie daar een melding van en wordt dit
nummer overgenomen in de schooladministratie.

Regels voor toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen
Op school hechten we aan duidelijke voorschriften en goede omgangsvormen.
Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag van een leerling of een ouder kan dat uiteindelijk een
reden zijn om tot schorsing of verwijdering van een leerling over te gaan.
We denken hierbij aan overtredingen op het gebied van: omgangsvormen, ordeverstoring,
structureel ongeoorloofd verzuim en schendingen van de algemeen geldende fatsoensnormen. Bij
een eventuele schorsing of verwijderingsprocedure gaan we zeer zorgvuldig te werk. De regelingen
kunt u terugvinden op de website van Spectrum.

Rekeningnummer van de school
NL28 RABO 0167 8960 75 t.n.v. Spectrum, PWA, dir.

Relatie school en omgeving
De school werkt - waar mogelijk - samen met onze buren, de rooms katholieke basisschool “De
Kwakel”. Dit betreft o.a.:
• de schoolpleincommissie
• de veiligheid rondom de scholen: buurtpreventie en de wijkagent
• onderhoud gebouw en plein
• bouw nieuwe school

Schooltijden
Op de PWA hebben we een continurooster.
Dat houdt in dat alle leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hun eigen lunch op
school eten.
De lestijden zijn voor groep 1 t/m 8:
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Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.45 uur tot 14.45 uur.
Woensdag: 08.45 uur tot 12.30 uur.
De schooldeuren gaan tien minuten voor tijd
open: 8.35 uur.
We willen graag om 08.45 starten met de
les.
Door corona is onderstaande tijdelijk niet
meer van toepassing, mogelijk wel weer
geldig tijdens het komend schooljaar:
-De leerlingen van groep 1-2 mogen elke
dag door de ouders in het lokaal worden
gebracht.
-Voor de leerlingen van groep 3 geldt dit tot de herfstvakantie.
-Het is de bedoeling dat de groepen 4 t/m 8 zelfstandig naar binnen komen. Er wordt afscheid
genomen vóór de schooldeur.
-Voor dringende zaken kunnen ouders mee naar binnen, maar als u een leerkracht wilt spreken, is
het gewenst om een afspraak met de betreffende leerkracht te maken.
-Voor schooltijd even een gesprekje voeren is doorgaans niet doeltreffend gebleken.

Sociale media
Leerlingen die beschikken over telefoon nemen soms deel aan een appgroep die zij zelf in de groep
samenstellen. Deze appgroep valt buiten de verantwoordelijkheid van school. Wij verwachten dat
ouders hun kind hierin begeleiden en hen leren hoe je hiermee omgaat. In de bovenbouw krijgen de
leerlingen ook les in sociale media. Wanneer er zich vervelende zaken voordoen in de appgroep
willen wij als school wel op de hoogte gebracht worden omdat het effect hiervan vaak te merken is in
de groep. In overleg met de ouders kunnen we samen het probleem aanpakken, wanneer dit nodig
mocht zijn.

Sponsoring
Kader
Het management van de scholen van Spectrum krijgt onder de hierna gestelde randvoorwaarden de
mogelijkheid om door middel van gunning, fondsenwerving en sponsoring een derde geldstroom te
verwerven.
Het bestuur wil op dit terrein een voorzichtig beleid voeren en kent mede met het oog op
afstemming een nadrukkelijke rol toe aan de directeur van de school.

Randvoorwaarden
Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
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Reclame die gericht is op leerlingen mag de leerlingen niet aanmoedigen om ouders te stimuleren
producten of diensten van de sponsor af te nemen.
Indien van scholen binnen de randvoorwaarden een tegenprestatie wordt gevraagd bij sponsoring,
dan dient de MR om instemming gevraagd te worden. Indien een directeur gebruik wenst te maken
van de mogelijkheid om door middel van gunning, fondsenwerving of sponsoring een derde
geldstroom te verwerven dan dient vooraf de voorzitter van het College van Bestuur geïnformeerd te
worden. De directeur dient een plan met betrekking tot gunning, fondsenwerving of sponsoring als
voorgenomen besluit ter goedkeuring voor te leggen aan het College van Bestuur.
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Vakanties en studiedagen schooljaar 2021-2022.
Vakanties
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie (incl. Koningsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

19 juli t/m 27 augustus 2021
18 t/m 22 oktober 2021
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
28 februari t/m 4 maart 2022
15 t/m 18 april 2022
25 april t/m 6 mei 2022
26 mei en 27 mei 2022
6 juni 2022
11 juli t/m 19 augustus 2022

Studiedagen voor alle leerlingen
Maandag 20 september 2021
Vrijdag 15 oktober 2021
Maandag 22 november 2021
Vrijdag 24 december 2021

Woensdag 9 februari 2022
Vrijdag 25 februari 2022
Woensdag 30 maart 2022
Dinsdag 7 t/m 10 juni 2022 (aansluitend aan Pinksteren)

Aangepaste schooltijden voor alle leerlingen
Vrijdag 20 mei 2022 les tot 12.30u. i.v.m. Spectrum activiteit
Vrijdag 8 juli 2022 les tot 12:00u, dan begint de zomervakantie

Verlof - verzuim
Buitengewoon verlof
Informatie over de verlofdagenregeling zoals die
opgesteld is door de minister van Onderwijs en
Wetenschappen: ingevolge de leerplichtwet
1969 zijn de ouders, voogden of feitelijke
verzorgers van leerplichtige kinderen verplicht
ervoor te zorgen dat hun kind als leerling van een
school is ingeschreven en deze school ook
daadwerkelijk bezoekt.
De directeur kan ouders toestemming geven om in verband met gewichtige redenen het kind tijdelijk
niet naar school te laten gaan. In een gesprek met de ambtenaar leerplichtzaken van onze gemeente
en het directeurenberaad is men tot een gezamenlijk besluit gekomen dat als volgt luidt:
Voor verlof van meer dan 10 dagen is er toestemming nodig van de leerplichtambtenaar van de
gemeente. Verlof wordt in alle gevallen schriftelijk via een aanvraagformulier (verkrijgbaar op school)
aangevraagd. U dient bijtijds het formulier aan te vragen en minstens een week van tevoren in te
leveren. U moet wel bedenken, dat er maximaal tien dagen per jaar beschikbaar zijn voor het vragen
van verlof vanwege gewichtige omstandigheden.
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Onder gewichtige omstandigheden zijn te verstaan:
• het voldoen aan een wettelijke verplichting, e.e.a. voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden
• verhuizing binnen de gemeente voor ten hoogste een dag
• het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor een of
ten hoogste vier dagen, afhankelijk van het feit of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de
woonplaats van belanghebbende
• ernstige ziekte van ouders
• overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; van
bloed- of aanverwanten in de tweede graad ten hoogste twee dagen; van bloed- of
aanverwanten in de derde of vierde graad ten hoogste een dag
• het 12 ½, 25, 40- en 50- jarig ambtsjubileum / het 25-, 40-, 50- en 60- jarig huwelijksjubileum
van ouders en grootouders voor een dag
• andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, in zeer bijzondere gevallen en
met uitsluiting van andere vakanties dan die hieronder genoemd bij vakantieverlof. Dus niet
carnaval, wintersport e.d.

Ongeoorloofd schoolverzuim
De wetgeving op dit punt is de laatste jaren niet ingrijpend veranderd. De naleving is wel
aangescherpt door stelselmatig onderzoek te doen naar ziekteverzuim voor of na de vakantie om te
achterhalen of het niet gaat om “luxe”-verzuim. Scholen moeten hun zieken doorgeven en die dag
vindt er controle aan huis plaats of een leerling echt ziek is. Ook de regeling bij het toekennen van
extra-vakantieverlof wordt stringent nageleefd, hetgeen ertoe heeft geleid dat het verlof voor en na
de schoolvakanties drastisch is teruggedrongen.
Neem bij een verlofaanvraag contact op met de directeur of leerplichtambtenaar en denk niet: “dat
regelen we later nog wel even”.

Vakantieverlof
Onder vakantieverlof wordt verstaan de vrijstelling als bedoeld in artikel 11 van de leerplichtwet
1969 in verband met vakantie.
1. Extra vakantieverlof dient uit onderwijskundig oogpunt zeer beperkt te worden, onder
overlegging van een verklaring, waaruit de specifieke aard van het beroep van een ouder
blijkt en dat deze belemmering zich tijdens alle vakanties van 14 dagen of langer voordoet.
De ouders dienen bij deze werkgevers aan te dringen op een roulatiesysteem voor de
vakanties van de werknemers, zodat niet steeds dezelfde personen buiten de schoolvakantie
vakantie moeten nemen. Een aanvraag hiertoe dient zes weken van tevoren ingediend te
worden aangezien de afdeling leerplicht van de gemeente deze aanvraag afhandelt en bij de
werkgever onderzoek verricht.
2. Bij (kleine) zelfstandigen kan het mogelijk zo geregeld worden, dat het ene jaar wel verlof
wordt verleend en het andere jaar niet, al dan niet in combinatie met een roulatiesysteem
voor de collega.
3. Indien vakantieverlof noodzakelijk is op medische of sociale indicatie betreffende één van de
gezinsleden, moet een verklaring van de arts c.q. de maatschappelijk werker worden
overlegd.
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Een formulier voor de aanvraag van buitengewoon verlof is op school verkrijgbaar. U kunt het ook
zelf printen vanaf onze website.

Verzekeringen
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een
aansprakelijkheidsverzekering.
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen;
personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een
ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten
gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt.
Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn
(bestuurslid; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig
handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot
misverstand.
Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens
de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle
schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft
wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een
schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de
school optreden) moet dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade
wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de
gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en
wordt (dan ook) niet door de school vergoed.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun
doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde
activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of
de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Water
De leerlingen van groep 3 tot en met 8 mogen tijdens de lessen water
drinken.
Ze kunnen hiervoor een bidon of flesje op hun tafel hebben.

Ziek of afwezig
Indien een kind ziek is, melden ouders dit tussen 08:00-08:35 uur via 010-5112043 of via de app van
Social Schools.
Wanneer een kind om een andere reden niet op school kan komen, geven ouders dit vóór schooltijd
door, zodat wij niet onnodig in onzekerheid verkeren. De groepsleerkracht neemt contact op als een
kind zonder bericht afwezig is.
46

Ziek op school
Mocht een kind op school zich niet lekker voelen, dan kijken we dat even aan, maar als leerkracht
kun je nooit bepalen hoe een kind zich echt voelt.
Als een kind ziek wordt op school en naar huis moet, worden eerst de ouders gewaarschuwd. In
overleg wordt het kind opgehaald of zelfstandig naar huis gestuurd met de verplichting even te
bellen als het veilig thuis is aangekomen.
Ouders zorgen er voor dat er een tweede naam en telefoonnummer op school aanwezig is voor
noodgevallen en dat hun eigen telefoonnummer in de Social Schools-app altijd up-to-date is.

Buitenschoolse opvang
Iedere school in Nederland is verplicht buitenschoolse opvang te regelen, als ouders daarom vragen.
Die opvang moet plaatsvinden op werkdagen van ’s morgens 7.30 uur tot ’s avonds 18.30 uur (korter
mag natuurlijk ook). In de vakanties moet eveneens opvang voor de kinderen worden geboden.
Spectrum SPCO heeft dat voor haar scholen geregeld door samenwerking aan te gaan met
verschillende instellingen voor BSO. De ouders sluiten uiteindelijk een contract met deze instellingen.
De school draagt de verantwoordelijkheid voor het onderwijs, de BSO-instelling draagt de
verantwoordelijkheid voor de opvang buiten de schooltijden.
Er zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de navolgende stichtingen:
• BSO De Paddestoel: 010-5112948
• BSO Prokino Kwakelbinkie: 06-82500934
• Smallsteps BSO Ratjetoe: 010-5120795
• Smallsteps BSO Frisbi: 010-5120886
De stichting Prokino heeft op ons schoolplein een gebouw met drie opvanglokalen zodat de kinderen
dichtbij het schoolgebouw opgevangen kunnen worden. Er zijn meer dan 90 kindplaatsen
beschikbaar. BSO Zus en Zo haalt de kinderen op bij het lokaal en vervoert hen naar hun locatie. Op
de site van de PWA staat een link naar de instellingen voor BSO waarmee de school samenwerkt. Wie
gebruik wil gaan maken van BSO, raden we met klem aan dit vroegtijdig kenbaar te maken bij de
instellingen voor BSO. Op die manier kan men zich voorbereiden op een eventuele groei.
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Contactgegevens school en overige instanties
Vanwege de wet op de privacy worden de adressen van de leerkrachten en van de vrijwilligers van de
medezeggenschapsraad en ouderraad niet meer gepubliceerd. Leerkrachten kunt u mailen via het
algemene e-mailadres van de school: info.pwa@spectrum-spco.nl
De mail wordt dan doorgezonden naar de betreffende leerkracht. Natuurlijk is er ook informatie te
verkrijgen via de website van de school.

CBS Prins Willem-Alexander
Chrysantenhof 18
2651 XK Berkel en Rodenrijs
tel. 010-5112043
Let op: de ingang van de school ligt aan de Anjerdreef! Voor uw navigatie: Anjerdreef 13a, 2651 XR
Brinnummer: 08VK00
e: info.pwa@spectrum-spco.nl
w: www.pwabasisschool.nl

Spectrum SPCO (overkoepelend bestuur waaronder de PWA valt)
Leeuwenhoekweg 18a,
Postbus 96
2660 AB Bergschenhoek,
tel. 010-5221657
e: info@spectrum-spco.nl
w: www.spectrum-spco.nl

Medezeggenschapsraad 2021-2022
Voorzitter:
Kevin van der Sluis (ouder)
Secretaris:
Geert Kroek (team)
Leden:
Wai Chong Evink (ouder)
Miranda Pirkovski (ouder)
vacature (team)
vacature (team)
e: mr@pwabasisschool.nl

Ouderraad 2021-2022
Chris Woltering (voorzitter)
Michael Kindt (penningmeester)
Gijs Lambooij
Corina Runhaar
Sandra Wijgand
Elly de Vogel-Bos (team)
Jacco Zanstra
Mariëlle Everwijn
Janneke de Zwaan- van der Kruk
e: or@pwabasisschool.nl
Rekeningnummer ouderraad: NL11 RABO 0106 7990 88, t.n.v. Spectrum, PWA, OR
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Passend primair onderwijs Delflanden (PPO)
Buitenhofdreef 8
2625 XR Delft
tel. 015–2568710
w: www.ppodelflanden.nl
e: helpdesk@ppodelflanden.nl

Scholen voor Speciaal (Basis)Onderwijs
SO Maurice Maeterlinckschool
Reinier de Graafweg 1
2625 AD Delft
tel. 015-2780200
e: info@mmschool.nl
SBO De Prinsenhof
Zilverreigerdreef 105
2643 MC Pijnacker
tel. 015-3610005
e: school@prinsenhof.scoh.nl

Buitenschoolse Opvang
Stichting De Paddestoel
BSO locatie Anthuriumsingel
Anthuriumsingel 148
2651 NZ Berkel en Rodenrijs
tel. 010-5148513
w: www.de-paddestoel.nl

Stichting Prokino
BSO Kwakelbinkie
Chrysantenhof 18
2651 XK Berkel en Rodenrijs
tel. 06-82500934
w: www.prokino.nl

Smallsteps BV
meerdere locaties in Berkel en Rodenrijs
tel. 0800-0091
w: https://www.smallsteps.nl

Inspectie van het Onderwijs:
w: www.onderwijsinspectie.nl

CJG Lansingerland
Noorderparklaan 14
2662 DJ Bergschenhoek
tel. 010-2010110
w: www.cjglansingerland.nl

49

Stichting GCBO geschillen commissie voor bijzonder onderwijs
Postbus 82324
2508EH Den Haag
Tel : 070-3861697

Meldingen
Over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwensinspecteurs, tijdens kantooruren 0900-1113111 (lokaal tarief)

Veilig Thuis (voorheen Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK))
tel. 0800-2000, www.veiligthuis.nl

Verkeerscoördinator
C. van der Kleij en de leerkracht van groep 7

Schoolformaat (Jeugdcoach Op School, voorheen schoolmaatschappelijk werk)
Samiati Lonnee
06-46716145
s.lonnee@schoolformaat.nl

werkdagen:
maandagochtend, dinsdag, donderdag, vrijdag.
aanwezig op school:
donderdagochtend

Disclaimer
Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze
schoolgids besteden, is het mogelijk dat de informatie die hierin wordt
gepubliceerd onvolledig, onjuist of achterhaald is.
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