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Voorwoord  

Een basisschool kies je weloverwogen .... 
 
Scholen verschillen steeds meer: in sfeer, werkwijze, activiteiten en in kwaliteit. 
Dat maakt het kiezen van een school steeds moeilijker. De overheid heeft de basisscholen gevraagd een schoolgids te 
maken, die kan helpen bij het maken van een bewuste keuze. 
 
Deze gids is echter niet alleen bedoeld voor ouders van toekomstige leerlingen, maar zeker ook voor hen die nu al 
kinderen op onze school hebben. 
Hij bevat dan ook een schat aan informatie, die u (aangevuld met het jaarlijkse activiteitenoverzicht) een compleet 
beeld geeft van de school. 
 
Deze schoolgids is gemaakt met instemming van de MR en wordt uitgereikt aan ouders/verzorgers.  
Wij hopen dat u deze gids met veel plezier zult lezen en uiteraard bent u voor een toelichting ook altijd van harte 
welkom op school. 
 
 
Directeur Graaf Reinaldschool 
Gerda Mulder 
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1 Wie was Graaf Reinald?  

 
 

 
 
 
 
Graaf Reinald, de man waar onze school naar genoemd is, was Reinald IV, Hertog van Gelre en Graaf van Zutphen. Hij 
leefde rond 1400, in de late Middeleeuwen.  
Hij hielp zijn zwager Jan van Arkel en zijn neef Willem van Arkel in hun voortdurende strijd tegen de Graaf van Holland. 
Toen uiteindelijk een verdrag werd gesloten, kreeg Reinald als dank het beheer over de inkomsten van het land van 
Arkel, waar Gorcum in feite deel van was. 
Later in 1412, moest Graaf Reinald Gorcum toch weer aan Holland afstaan om de vrede tussen Holland en Gelre te 
bewaren. 
Een geschiedschrijver zei over hem: 
"Hij was meer vredelievend dan oorlogszuchtig, steeds vasthoudend aan zijn woord, terwijl hij oprechtheid met 
voorzichtigheid combineerde." 
In 1423 stierf Graaf Reinald. 



8 

 

2 Algemeen: Bevoegd gezag     

De  Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio (stichting OVO), bestuurt het openbaar 
basisonderwijs in de gemeenten Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam.  De Stichting wil de afzonderlijke krachten van 
de scholen bundelen om zo een extra bijdrage te leveren aan het onderwijs op de scholen. Samen staan de scholen 
sterk voor openbaar basisonderwijs, dat voor ieder kind toegankelijk is. Door diversiteit en kwaliteit wordt er naar 
gestreefd de kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin zij te maken hebben met veelzijdige meningen, 
waarden en gebruiken. 

 
Het Openbaar Primair Onderwijs (OVO-PO) bestaat uit negen scholen: 

- Daltonschool De Poorter 
- O.b.s. Anne Frank 
- O.b.s. De Merwedonk 
- O.b.s. Graaf Reinald 
- Circuitschool O.b.s. J.P.Waale 
- Samenwerkingsschool “De Tweemaster” 
- O.b.s. De Driemaster in Hardinxveld-Giessendam 
- O.b.s. De Merwedeschool in Hardinxveld-Giessendam 
- Jenaplanschool 
-  

Het Fortes Lyceum, het Omnia college en het gymnasium Camphusianum behoren eveneens tot stichting OVO. Het 
bestuur van de stichting OVO is het bevoegd gezag van de school. 
 

Bevoegd gezag 
De Graaf Reinaldschool is onderdeel van de Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio 
(Stichting OVO). Het college van bestuur van de stichting is het bevoegd gezag van de school. Het college van bestuur 
wordt gevormd door de bestuurder: de heer drs. B.J.J. Kollmer. Hij is te bereiken via het bestuursbureau. 
 
Raad van toezicht 
Het toezicht wordt uitgeoefend door een raad van toezicht die uit zeven leden bestaat. Zij houden toezicht op de 
continuïteit van de organisatie en op het functioneren van het college van bestuur. Voor de samenstelling van de raad 
van toezicht verwijzen wij u naar de website van Stichting OVO www.stichtingovo.nl. 
 
Bestuursbureau 
Het bestuursbureau is ter ondersteuning van het bestuur en de scholen. Het adres van het bestuursbureau van Stichting 
OVO is: 
 
Stichting OVO 
Merwe Donk 10 

4207 XB Gorinchem 
T 0183-650 470 
Postbus 852 
4200 AW Gorinchem  
E info@stichtingovo.nl 
W www.stichtingovo.nl 

 
U vindt alle informatie op onze website www.stichtingovo.nl. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stichtingovo.nl/
mailto:info@stichtingovo.nl
http://www.stichtingovo.nl/
http://www.stichtingovo.nl/
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3. De Graaf Reinaldschool 

3.1 Inleiding 

De Graaf Reinaldschool is een moderne, eigentijdse basisschool. Een school die met zijn tijd meegaat en een duidelijk 
onderwijsconcept heeft. 
Het onderwijs is zo ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Dit 
proberen we te realiseren door op een adaptieve en coöperatieve manier te werken. (Zie verderop in dit boekje.)  
Wij vinden het belangrijk dat de mogelijkheden van elk kind optimaal benut worden in een gezellige, open sfeer. 
Kinderen mogen hier zichzelf zijn, waarbij geluisterd wordt naar het kind. 
Tevens willen wij de kinderen bepaalde waarden en normen meegeven, die gelden in een multiculturele samenleving: 
respect hebben voor elkaars (culturele) achtergronden, oplossen van conflicten/problemen, aangaan van 
vriendschappen etc. Kortom, een school in beweging op elk gebied. 
Onze visie luidt dan ook: MET ELKAAR LEVEN EN VAN ELKAAR LEREN. 
 
Faseonderwijs op de Graaf Reinaldschool 
Het onderwijs op de basisschool is afgestemd op de ontwikkeling van de leerlingen. Zo zal de  
nadruk in de fasen 1, 2 en 3 en (in mindere mate ook nog in fase 4 en 5) liggen op het spelen en spelenderwijs leren. 
Die eerste jaren zijn meer een voorbereiding op de verdere schooltijd.  
Kinderen zijn niet allemaal op hetzelfde moment toe aan lezen, schrijven en rekenen. Op de basisschool krijgt het kind 
de kans zich naar eigen aanleg en tempo te ontwikkelen. Om die reden hebben we per september 2008 een nieuwe 
organisatievorm ingevoerd: 
het faseonderwijs. 
 
Waarom faseonderwijs: 
De wereld om ons heen verandert steeds sneller en kinderen veranderen daarin mee. Dus ook het onderwijs moet 
veranderen. De verschillen tussen kinderen worden steeds groter en de school moet daarop in spelen. Met 
faseonderwijs zitten we nog dichter op de ontwikkeling van kinderen, omdat we met halve jaren werken. 
Wat houdt faseonderwijs in? 
In het faseonderwijs bestaan er geen groepen meer, maar zitten kinderen in een fase. Groep 1 bestaat dan voortaan uit 
fase 1 en 2; groep 2 bestaat uit fase 3 en 4, groep 3 bestaat uit fase 5 en 6 etc.. Elke groep wordt dus in tweeën 
gedeeld, waardoor je aan het eind van je schoolloopbaan 16 fasen hebt doorlopen. Twee keer per jaar kan een kind 
overgaan naar de volgende fase (in februari en september). 
In de onderbouw zitten de fasen 1, 2 en 3 bij elkaar en de fasen 4 en 5 zitten bij elkaar. In fase 4 zitten dus de kleuters 
die 5 ½ jaar zijn en in fase 5 zitten de kinderen die 6 jaar zijn (de groep 3 kinderen). 
In fasen 4 en 5 krijgen alle kinderen de instructie van lezen, taal en rekenen. Na deze instructie gaan de kinderen van 
fase 4 spelen en de kinderen van fase 5 krijgen de verwerking die bij de leerstof hoort. Na een half jaar gaan de 
kinderen door naar de volgende fase: kinderen uit fase 4 worden nu fase 5 en kinderen uit fase 5 worden dan fase 6. De 
kinderen in de nieuwe fase 5 krijgen de leerstof van fase 4 nogmaals aangeboden, waardoor er een stevige basis 
ontstaat.   Dat betekent dus ook, dat kinderen twee keer per jaar van groepssamenstelling wisselen. Bv. een kind start 
in september in fase 4 en gaat in februari naar fase 5. Er komen dan nieuwe kinderen bij deze fase 5 te zitten. 
 
Hoe ziet een en ander er dan uit: 

groep 1 2 3 4 5 6 7 8 

fase 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 

 

Indeling v.d. 
fasegroepen 

1-2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-16+ 

 
Precies op de helft van het aantal weken van een schooljaar vindt er een fasewisseling plaats. 
Voor leerlingen die voor de herfstvakantie op onze school komen en starten in fase 1, geldt de afspraak dat ze in 
januari/februari tijdens de fasewisseling overgaan naar fase 2. 
Voor leerlingen die na de herfstvakantie op onze school komen en starten in fase 1, geldt de afspraak dat ze pas na de 
zomervakantie overgaan naar fase 2. 
Voor leerlingen die voor 15 maart op onze school komen en starten in fase 1, geldt de afspraak dat ze in 
augustus/september tijdens de fasewisseling overgaan naar fase 2. 
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Voor leerlingen die na 15 maart op onze school komen en starten in fase 1, geldt de afspraak, dat ze pas in 
januari/februari overgaan naar Fase 2. 
Naast het verwerven van kennis is het onderwijs ook gericht op het ontwikkelen van creativiteit en op sociale, culturele 
en lichamelijke vaardigheden.  
De basisschool kent wel voorgeschreven vakgebieden, maar het aantal lesuren per vak is niet voorgeschreven. Hoe en 
wat er wordt onderwezen, staat in het schoolplan en het activiteitenplan. Dit is het draaiboek dat elke school zelf 
samenstelt. Ook de visie van het schoolteam op het onderwijs en het onderhouden van contacten met ouders staan 
hierin vermeld. U kunt het complete schoolplan en het activiteitenplan op school ter inzage vragen. 

3.2 Peuteropvang in de school 

In de Graaf Reinaldschool hebben we ook een peuteropvang van de Stichting Kindercentra Gorinchem (SKG). 
De peutergroep bevindt zich in dezelfde hal als de kleutergroepen van de school, zodat we een mooie samenwerking 
hebben. 
De peuters doen mee aan alle activiteiten binnen de school. Daarnaast zijn de programma’s van de peuters en de 
kleuters op elkaar afgestemd. Ze werken aan dezelfde thema’s en op vaste momenten in de week doen peuters en 
kleuters een gezamenlijke activiteit.  Zo wennen de peuters al aan de leerkrachten en aan fase 1 en mogen de jongste 
kleuters nog even “klein” zijn. 
Tussen de leidsters van de peuteropvang en de kleuterleidsters van de school, is regelmatig overleg over inhoudelijke 
zaken en over de ontwikkeling van kinderen. Bij dit laatste worden ouders nauw betrokken. Het gaat tenslotte over úw 
kind! 
 

 

3.3 Schoolplan 

In het schoolplan (juni 2019) staat aangegeven welke activiteiten in de komende vier jaar in het kader van 
onderwijsvernieuwing en kwaliteit van het onderwijs centraal zullen staan.  
Kinderen die snel en zonder problemen door de basisstof heen zijn, krijgen extra uitdagingen middels ander werk. 
Kinderen die echter meer moeite hebben met het verwerken van de basisstof, krijgen extra instructie en begeleiding 
van de leerkracht. Zo proberen we aan de mogelijkheden van ieder kind tegemoet te komen. (Zie ook verderop in deze 
gids.) 
 
3.4 De visie van de Graaf Reinaldschool 
De Graaf Reinaldschool wil kinderen laten leren en leerkrachten laten werken in een veilige, 
vertrouwde omgeving, waar iedereen elkaar kent en elk individu gewaardeerd 
wordt om wie of wat hij is. We proberen het beste bij elkaar en uit onszelf te halen in een sfeer 
van respect en vertrouwen. Herhalen is de kracht van het leren binnen het faseonderwijs 
 
3.4.1 Eigen ontwikkeling 
Leren en lesgeven gebeurt in een uitdagende en stimulerende omgeving. Er is ruimte voor 
iedereen om zich te ontwikkelen op eigen niveau en tempo. Om te kunnen leren maakt de 
school gebruik van moderne methodes met voldoende differentiatie mogelijkheden, die 
aansluiten bij onze doelgroep. Ook ICT neemt hierbij een belangrijke plaats in. Kinderen 
kunnen hun eigen interessegebieden uitdiepen door gebruik te maken van computers en 
internet. De school biedt hierbij structuur, orde en regels, zodat alle kinderen weten waar zij aan toe 
zijn. De kinderen krijgen de mogelijkheid om een ononderbroken ontwikkeling door te maken. 
Daar waar dat problemen dreigt te geven zullen we onze zorgstructuur zo goed mogelijk 
inzetten. 
 
 
3.4.2 Samen leren 
Leren is een plezierige activiteit, waarbij rekening gehouden wordt met individuele 
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verschillen. Humor speelt bij ons een belangrijke rol. 
Werken/leren gebeuren in een grote groep, maar kan ook in kleinere groepen plaatsvinden 
waarbij leerlingen van en met elkaar leren. 
Alle leerlingen krijgen de basisstof (=kerndoelen) aangeboden, maar er kan gedifferentieerd 
worden in tempo en hoeveelheid leerstof. 
Leerkrachten proberen zoveel mogelijk kwaliteit uit elk kind te halen; de sterke punten van 
alle leerlingen worden zo optimaal mogelijk gebruikt.  
 
3.4.3 Verantwoordelijk 
Wij vinden het belangrijk, dat kinderen verantwoordelijk worden gemaakt voor hun eigen 
leerproces. Zij moeten hier actief bij betrokken worden. Hiervoor moeten kinderen 
zelfvertrouwen hebben, zich veilig voelen en zelfstandig kunnen werken. Aan deze 
basisbehoeften wordt veel aandacht besteed. 
Door kinderen successen te laten boeken, neemt hun zelfvertrouwen ten aanzien van leren 
toe. 
 
3.4.4 Samen leven 
Behalve leerkrachten, worden ook ouders ingeschakeld in het leerproces. Zowel ouders als 
leerkrachten begeleiden kinderen op school. 
Ook hierbij is een sfeer van vertrouwen en respect voor elkaar van groot belang. 
We hebben een professioneel team, waarin leerkrachten door intervisiebijeenkomsten en het krijgen van gelegenheid 
van collegiale consultatie kunnen leren van en met elkaar. 

 

 
 
 
Een feestelijke fasewisseling 
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4. Inhoud van de vakken 

De inhoud per vak is, door middel van "kerndoelen"  ingevuld. De kerndoelen zijn  
geformuleerd om meer eenheid te brengen in wat een kind moet weten, kunnen en kennen, als het de basisschool 
verlaat. Kerndoelen geven aan wat op de basisschool in ieder geval moet worden aangeboden. 
 
Snappet 
Rekenen, spelling en begrijpend lezen worden (voor een deel) digitaal 
aangeboden en verwerkt m.b.v Snappet. De methodes die we gebruiken 
zitten in dit computerprograma. 
De voordelen van werken met Snappet is, dat ieder kind zijn eigen 
ontwikkeling kan doormaken, dat kinderen direct feedback krijgen op 
het gemaakte werk en dat de leerkracht snel aanpassingen kan maken 
als kinderen uitdaging of verrijking nodig hebben. 
We werken met Snappet vanaf fase 8. 

4.1 Rekenen 

We onderscheiden: het voorbereidend, het aanvankelijk en het voortgezet rekenen.  
Bij het voorbereidend rekenen worden de kleuters attent gemaakt op het kwantitatieve aspect van de dingen om ons 
heen. Het gaat hierbij om begrippen als: groot, klein, veel, weinig, minder, meer en evenveel. 
Het aanvankelijk rekenen omvat het inleiden in de wereld van het natuurlijke getal. Er wordt tevens een begin gemaakt 
met meten en het hanteren van de klok. Hierbij maken we gebruik van het Handboek van Rekenrijk voor groep 1 en 2. 
Het voortgezet rekenen bouwt hierop door, om vervolgens over te gaan op het cijferen, het uitbreiden van de 
getallenwereld met gebroken getallen (breuken). 
We werken met de vernieuwde methode “Rekenrijk”.  
De methode voorziet in het werken met verschillende niveaus: 

- De F-lijn - met een minimum programma door de lesstof(speciaal voor leerlingen met  
      een eigen uitstroomprofiel, ontwikkelingsperspectief; 
- de bloklessen; 
- het route-boekje – versneld door de basislesstof. 

Onze rekencoördinator is Ada de Bruijn. 

4.2 Lezen/Taalonderwijs 

In de kleutergroepen werken we met de thema’s van de Kleuteruniverstiteit. Verder wordt middels 
voorlezen, de boekenhoek, het kringgesprek en het vertellen de taalontwikkeling gestimuleerd.  
De kinderen van fase 5 en 6 leren lezen met de leesmethode  de nieuwe “Veilig leren lezen”. 
Daarmee wordt gestart in fase 4/5. Naast veel aanschouwelijk materiaal (woordkaartjes, 
leesspelletjes, wandplaten en werkboekjes) is de computer een extra hulpmiddel bij het 
leesonderwijs. Naast de leesmethode gebruiken we ook nog Spreekbeeld. 
Spreekbeeld is een geschikt leermiddel voor het aanleren en automatiseren van de klank-
tekenkoppeling. Het kan preventief, voorafgaand aan het leesleerproces in fase 5, worden gebruikt.  

Spreekbeeld visualiseert klanken die auditief (via het gehoor) worden aangeboden. Met behulp van Spreekbeeld 
kunnen kinderen ter voorbereiding op fase 5 al enkele letters op een speelse wijze aanleren en automatiseren. Dit 
gebeurt door middel van zogenaamde spreekbeeldjes. Zo'n spreekbeeldje bestaat uit een betekenisvolle tekening 
waarin een letter of lettercombinatie is verwerkt. Bij elk spreekbeeldje hoort een verhaaltje en een gebaar. Het 
verhaaltje maakt duidelijk welke klank bij de letter hoort en waarom. Het gebaar associeert direct met de vorm van de 
letter en met de emotie en betekenis van het verhaaltje en de tekening, maar ook met de articulatiewijze van de klank. 
 
 
De methodiek is al door veel leerkrachten, remedial teachers, logopedisten en dyslexiespecialisten met goed resultaat 
in praktijk gebracht. Ook wetenschappelijk onderzoek toonde significante resultaten ten voordelen van Spreekbeeld 
aan. 
  
 
In fase 7 t/m 12 werken we met een  methode voor voortgezet technisch lezen: “Timboektoe”. 
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We kiezen voor Timboektoe, omdat kinderen met de werkwijze in deze methode: 

• Elkaar enthousiast maken voor lezen. 

• Eerst goed lezen, dan snel, dan allebei. 

• Eerst woorden, dan zinnen, dan teksten. 

• Doorlopende leerlijn van fase 7 tot met fase 16 (+) 

• Gerichte aandacht voor de risicolezers. 

• Lezen in groepjes: elkaar leren lezen. 

Aparte woordenlijsten voor een steeds grotere woordenschat 
Als je plezier hebt in het lezen, wil je vanzelf méér leren. Plezier is in Timboektoe dan ook een doel op zich. De verzame-
ling leesteksten in de werkboeken, leesboeken en lees- en doelkaarten is heel gevarieerd. Iedere tekst spreekt op zijn 
eigen manier aan: spannend of grappig, boeiend of ontroerend, historisch of actueel. En uiteraard is ook de vormgeving 
heel aantrekkelijk. Wil een leerling verder lezen, dan kan dat, want bij elke tekst staat de bron vermeld.  
 
Het doel van Timboektoe is ieder kind aan het eind van het jaar minimaal op het vastgestelde eindniveau te laten le-
zen.  
Einde fase 8 :  minimaal AVI-E4.  
Einde fase 10: minimaal AVI-E5.  
Einde fase 12: minimaal AVI-E6. 
Einde fase 14: minimaal AVI-E7.  
Einde fase 16 : AVI-plus. 
 
Lezen in de etalage 
Timboektoe zet lezen graag in de etalage. Samen met de kinderen. Ieder blok eindigt bij Timboektoe met een etalage 
les. De leerlingen presenteren en promoten een boek en/of een schrijver. Zo maken ze elkaar enthousiast: “Dit moet je 
ook lezen!”  
 
Leren lezen in fases 
Timboektoe is gebaseerd op een fasemodel. De kinderen leren afzonderlijke deelvaardigheden om die vervolgens te 
integreren. Eerst correct lezen, dan snel lezen, dan allebei. Eerst woorden, dan zinnen, dan hele teksten.  
 
Doorlopende leerlijn 
Doordat de leerlijn van Timboektoe begint in groep 4 en doorloopt tot en met groep 8 kunnen leerlingen altijd op hun 
eigen niveau starten en doorgroeien in hun leesontwikkeling. Timboektoe geeft kinderen een uitstekende leesbasis 
voor het voortgezet onderwijs.  
 
De hele groep leest met één methode 
Het uitgangspunt van Timboektoe is om alle kinderen binnen de methode te houden. Dat betekent dat voor de risicole-
zers de lat behoorlijk hoog ligt. Voor die leerlingen biedt de methode dan ook een stevig programma: verlengde instruc-
tie, begeleide oefening, herhalen en leeshulp door de andere leerlingen. Naast de lessen is er bovendien software op 
maat.  
 
De samenleesles 
De tweede les van de week is de samenleesles. De groepjes van vier of vijf leerlingen bestaan zoveel mogelijk uit twee-
tallen van aan elkaar grenzende AVI-niveaus. Samen lezen ze een boekje waarin teksten van twee verschillende AVI-
niveaus staan. De betere lezers helpen de minder sterke. Timboektoe heeft een speciaal groepsindelingsprogramma, 
waarmee de leerkracht drie tot vier keer per jaar de boeken, de groepjes en de rollen binnen de groepjes kan verande-
ren.  
 
Moeilijke woorden 
Net als in de nieuwe AVI-niveaus zijn ook in Timboektoe de niet-frequente woorden heel belangrijk. Bij de teksten vindt 
u woordenlijsten, waarmee de kinderen hun woordenschat snel kunnen uitbreiden.  
 
 
Tutorlezen 
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Door het jaar heen werken we 2 periodes van 5 weken  we met Tutorlezen. Een leerling uit de bovenbouw (tutor) leest 
met een leerling uit de onderbouw. Dit doen we twee keer per week een half uur. De tutoren worden hier voor 
opgeleid om te weten hoe zij dit moeten doen. Samenwerken als onderdeel van ons motto: ‘Met elkaar leven en van 
elkaar leren’. U vindt het schema met de planning voor dit jaar in onze activiteitenkalender. 
 
 
Voor het begrijpend lezen gebruiken we de methode  “Nieuwsbegrip” aangevuld met andere onderdelen. We hanteren 
hierbij de strategieën van Nieuwsbegrip.  
Daarnaast is er ruim gelegenheid tot het individueel lezen van boeken uit de schoolbibliotheek.  
 

Binnen het taalonderwijs werken we met “Taal in beeld” en “Spelling in beeld”. Hierin 
wordt aandacht besteed aan spelling en dictee, het ontwikkelen van de woordenschat en 
het stelonderwijs. In fase 13 t/m 16  komen bepaalde onderdelen van grammatica aan de 
orde.  
Onze leescoördinator is Tineke van Wijngaarde-Zuur. 

 

 

 

4.3 Schrijven  

 In fase 1 t/m 3 wordt door gebruikmaking van werkbladen en de voorloper van de schrijfmethode 
Pennenstreken en een begin gemaakt met voorbereidend schrijven. Het is geen eis dat de gehele 
voorloper doorlopen moet worden. Voorbereidend schrijven hangt mede af van de motorische 
ontwikkeling van de kleuter. Daarnaast gebruiken we in deze fasen “Schrijfdans”. Hierbij wordt d.m.v. 
muziek en bewegen de motoriek geoefend. 

Vanaf fase 4 is de methode “Pennenstreken” in gebruik. Deze methode sluit aan op de methode “Veilig leren lezen”.  
In fase 8 krijgen alle leerlingen een  vulpen. De vulpen wordt eenmalig verstrekt en is daarna bij de administratie 
verkrijgbaar tegen kostprijs.  
 
 

4.4 Wereldoriëntatie  

In de onderbouw (fase 1 t/m 8) vormt het vakgebied “wereldoriëntatie” een 
onlosmakelijk geheel. Thema’s, projecten, tv.-lessen en veel concreet 
(aanschouwelijk) materiaal leiden de kinderen in “in de dingen om ons 
heen”. 
Vanaf fase 10 gebruiken we de webbase methode “Maandtaak”. 
Hieronder vallen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. (Zie 
verder onder het kopje ICT).  
Daarnaast is er nog aandacht voor bevordering gezond gedrag, 
geestelijke stromingen en verkeer (Klaar over). Het verkeer wordt 
aangevuld met praktische verkeerslessen; verdere uitwerking staat in ons 
verkeersactieplan. 
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De algemene doelstelling van deze vakken is: het verschaffen van basisinzichten, basisbegrippen en het aanleren van 
vaardigheden met behulp waarvan de leerlingen de wereld om zich heen verder kunnen verkennen en verklaren zoals 
die (door o.a. alle moderne communicatiemiddelen) op hen afkomt. 
 
Vanaf fase 9 krijgen de kinderen zo af en toe huiswerk mee. Dat zal vanaf fase 11 vaker gebeuren, overwegend voor de 
zaakvakken. Het gaat er vooral om, dat kinderen gewend raken aan het maken of leren van huiswerk.  
Uit ervaring weten we dat kinderen die gewend zijn aan het regelmatig maken/leren van huiswerk, gemakkelijker hun 
weg vinden in het voortgezet onderwijs.  

4.5 Engels 

Vanaf fase 1 krijgen de kinderen bij ons op school Engels. In de onderbouw is dit nog spelenderwijs met liedjes, tellen 
en kleuren benoemen b.v.. In de bovenbouw  wordt de nadruk gelegd op het spreken en lezen van Engels. In fase 15/16 
krijgen de leerlingen Engels van een leerkracht uit het voortgezet onderwijs. Zij krijgen Cambridge Engels aangeboden, 
waarbij ook aan het eind van het jaar een certificaat uitgereikt wordt.  Op die manier ontstaat er een mooie 
doorgaande lijn van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. 
De methode waar we mee werken in de overige groepen, is “Groove me”. 
 

 

4.6 Expressievakken   

Hieronder worden alle creatieve vakken verstaan zoals tekenen, schilderen, kleien, werken met hout, karton, solderen 
etc. “Moet je doen: Tekenen en Handvaardigheid” vormen de leidraad voor de expressievakken. Daarnaast wordt 
binnen taalonderwijs aan taalexpressie gedaan 
Elk jaar verzorgen de groepen een optreden voor de eigen ouders. Ook hierin staat (dramatische) expressie centraal. 
Een keer per maand zetten we Talentenwerk in (zie hieronder). 
 
 
Na het vaststellen van onze visie: Met elkaar leven en van elkaar leren, hebben we ook TalenTenwerk ingevoerd. Wat 
houdt TalenTenwerk in: 

 
Ontdek je talent 
Elk kind is anders en elk kind leert anders. Maar ook: elk kind heeft zijn eigen 
capaciteiten en talenten. 
Ieder kind heeft talenten en onderwijs speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling 
daarvan.  
Tijdens TalenTenwerk  willen we ieder individueel kind optimale ontwikkelingskansen 
bieden, in een veilige, stimulerende en uitdagende leeromgeving op allerlei 
gebieden. Bij deze werkvorm bieden we een omgeving waarin leerlingen een positief 
en reëel zelfbeeld kunnen ontwikkelen, enthousiast zijn over hun eigen prestaties, 
initiatief tonen en vertrouwen hebben in hun eigen kunnen. We proberen daarmee 

te stimuleren, dat elk kind zich “knap” voelt. De een is knap in rekenen, de ander is knap in muziek of in techniek. Elk 
kind ontwikkelt zich op zijn/haar eigen terrein waarin het knap is. 
In de 'gewone' klassenactiviteiten (rekenen, taal, lezen) houden we rekening met de capaciteiten van kinderen. Dit 
doen we door adaptief te werken: zelfstandig werken, het gebruik van de instructietafel, individuele leerlijnen waar 
nodig. 
Echter, kinderen kunnen ook andere capaciteiten hebben. Te denken valt bv. aan de technische kant, de muzikale kant, 
drama, expressie etc. Ook deze kant willen we graag tot ontwikkeling laten komen en daarom hebben we het 
TalenTenwerk in het leven geroepen. 
 
Aan het eind van elke maand zijn de lessen TalenTenwerk. Ook het talent van leerkrachten en ouders wordt hierbij 
gebruikt: geef een cursusonderdeel waar je eigen talent ligt. 
Het TalenTenwerk is een klassendoorbrekende activiteit. Kinderen van de fasen 1 t/m 9 zitten door elkaar bij een 
TalenT en kinderen van fase 10 t/m 16 zitten door elkaar.  
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Behalve dat kinderen hun TalenTen ontwikkelen, wordt er ook een beroep gedaan op hun sociale vaardigheden en het 
leren met en van elkaar. Ze moeten in staat zijn tot samenwerken, overleggen en elkaar helpen. Op die manier 
proberen we een gemeenschap te creëren waarbij kinderen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, ongeacht hun 
leeftijd. 
Je TalenT is waar je goed in bent!  
 
Zonder ouders geen Talentenwerk. Ook Talenten van ouders worden ingezet. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd. Met 
uw hulp kunnen we meer. Doe mee en help in de klas of geef uw Talent door, zodat u bijvoorbeeld met kinderen kunt 
gaan koken of dansen of… (vul hier uw eigen Talent in). 
Ook externe professionals worden ingezet bij het TalenTenwek. 

4.7 Techniek 

Wij streven naar een volgend beeld van techniekonderwijs op onze school: 
Door verhoging van de vaardigheden en verbetering van de attitude door de leerkrachten t.a.v. techniek, zullen vele 
activiteiten plaatsvinden in verschillende werkvormen door de hele school heen. De basis van de activiteiten worden 
gevormd door leskisten en door de aanwezige methoden van rekenen, taal en de zaakvakken. 

4.8 Muziek 

Voor alle groepen geldt als belangrijkste doel de beleving van en het plezier hebben in het maken en beluisteren van 
muziek. In alle groepen wordt aandacht besteed aan het zingen van liedjes, ritmische vorming (zangspelletjes, 
volksdansjes), melodische vorming, het maken van en luisteren naar muziek. Onder begeleiding van Helga Buitelaar 
worden de muzieklessen in alle fasegroepen vormgegeven.   

4.9 Culturele vorming 

Cultuureducatie draagt bij aan de (persoonlijke) ontwikkeling, zelfontplooiing, reflectie en creativiteit van kinderen! 
Daarom worden kinderen uitgenodigd kennis te maken met diverse vormen van cultuur in zowel het basisonderwijs als 

het voortgezet onderwijs. Het gaat dan om projecten op het gebied van muziek, beeldende vorming, dans, literatuur, 
geschiedenis, kunst of theater. Voor de basisschoolleerlingen is er ook elk jaar een theatervoorstelling. Vaak gebeurt 
dat voor de onderbouw op de scholen zelf en de midden- en bovenbouw komen  in aanraking met een echt theater: bv. 

de Periscoop of de Nieuwe Doelen. 

De Commissie Culturele Vorming Jeugd (CCVJ) organiseert de schoolvoorstellingen. De CCVJ bestaat sinds de jaren 70 
van de vorige eeuw en wordt gevormd door vertegenwoordigers van openbaar, bijzonder en speciaal basisonderwijs en 

de gemeente. Samen met de cultuurcoaches uit de gemeenten Leerdam, Giessenlanden en Gorinchem is  het 
cultuuraanbod voor het basisonderwijs verzameld uit de regio. Deze workshops zijn gebundeld in een gids:  de 
Menukaart.  Elke school kan een keuze maken uit ruim 180 activiteiten en gebruik maken van een budget dat door de 

gemeente beschikbaar is gesteld. Uiteindelijke doel is om kinderen de kans te bieden hun unieke talent te ontdekken 
en, zo mogelijk, verder te ontwikkelen op basis van een doorgaande leerlijn (kennismaken, verdiepen en doorstromen). 
Daarnaast nodigen we  bijv. docenten djembé en dans uit voor het Talentenwerk. 

4.10 Gymnastiek 

We spreken in dit geval liever over bewegingsonderwijs. Bewegingsonderwijs beslaat een breed terrein. Het gaat om 
activiteiten, die betrekking hebben op de motorische ontwikkeling (beter worden in het bewegen), maar ook om 
sociale aspecten (winnen en verliezen, samenwerken, samenspelen).  
Vanaf fase 1 vormt bewegen een belangrijk onderdeel van de dagelijkse activiteiten. In de onderbouw worden de 
lessen bewegingsonderwijs door de groepsleerkracht verzorgd. De fasen 8 t/m 16 hebben gedeeltelijk les van een 
vakleerkracht. De kinderen hebben voor de gymlessen het volgende nodig: een sportbroekje, een shirt en 
gymschoenen met zolen die niet afgeven! 



17 

 

 

4.11 Sociaal-emotionele vorming 

Hier werken we met de methode “Zien”. Een sociaal-
emotioneel volgsysteem met een duidelijke visie in het 
volgen van kinderen.  
 
In 2016-2017 zijn we gestart met de methode sociaal-
emotionele ontwikkeling: “Leefstijl”. Hiermee willen 
we kinderen b.v. leren hoe we met elkaar omgaan, 
respect te hebben voor ieders mening en elkaar in je 
waarden laten.  
 
Hoe gaan wij om met 'pesten' 
Er is een verschil tussen plagen en pesten. Elk kind plaagt wel eens en elk kind wordt wel eens geplaagd. Als dit plagen 
structureel gebeurt, dan spreken we van pesten. In dat geval is steeds hetzelfde kind mikpunt van plagerijen, durft dit 
kind niet meer naar school of krijgt hij/zij lichamelijke klachten. 
Zodra wij dit merken of dit van ouders horen, zetten we het pestprotocol in werking. Aangezien pesten vaak plaatsvindt 
zonder dat wij dit zien, vragen we altijd uw medewerking hierbij. Mocht u als ouder iets opvallen aan uw kind of vertelt 
uw kind thuis dat het regelmatig gepest wordt, dan horen wij dit graag van u. Alleen dan kunnen we er ook iets aan 
gaan doen. 
 
“No Blame” methode: 
Deze methode is afkomstig uit Engeland. Het uitgangspunt is niet schuld en straf, maar 
verantwoordelijkheid. 
 
Bij de opzet ervan wordt dan ook niet gekeken naar wat er gebeurd is (het pesten), maar 
wat er moet gebeuren om het betrokken kind zich weer veilig te laten voelen in de groep.  
De achterliggende gedachte bij dit protocol is: kinderen zelf verantwoordelijk te maken voor het groepsklimaat. Elk kind 
wil zich veilig voelen op school, maar is er ook verantwoordelijk voor dat andere kinderen zich veilig voelen. 
Op deze manier hopen we kinderen respect bij te brengen voor elkaar en laten we ze voelen dat ze hier zelf ook iets 
aan kunnen bijdragen.  
Hoe werkt het protocol? 
Zodra we weten dat een kind gepest wordt, zal in de meeste gevallen de directeur ingeschakeld worden. In overleg met 
leerkracht en directeur wordt besloten om het pestprotocol te gaan starten. Wie het protocol gaat uitvoeren, directeur 
of leerkracht, wordt als eerste bepaald. Vervolgens gaat één van hen praten met het kind dat gepest wordt, om het 
probleem in kaart te krijgen. Daarna stelt de leerkracht (of de directeur) een groepje samen, waarin een aantal 
kinderen zitten, die pesten en een aantal sociaal sterke kinderen. Dit groepje zal uit ongeveer 5 of 6 kinderen bestaan.  
De leerkracht of de directie gaat met dit groepje kinderen om de tafel om het probleem te bespreken. De situatie wordt 
uitgelegd en er wordt gepraat over hoe het gepeste kind zich voelt en hoe anderen zich zouden voelen in zo’n situatie. 
 
Vervolgens krijgt elk kind in het groepje de opdracht om een zin te formuleren, waarin duidelijk wordt hoe hij/zij het 
gepeste kind kan helpen. Deze zin begint met : “ik neem mij voor om ....” . Deze zin kan bijvoorbeeld als volgt 
afgemaakt worden  “ ...... elke dag goedemorgen te zeggen tegen hem/haar”.  Zo neemt elk kind uit het groepje zich 
iets voor, waarbij zij proberen het gepeste kind weer bij de groep te betrekken en te zorgen dat dit kind zich weer 
prettig gaat voelen in de klas. Wat elk kind gaat doen wordt door de leerkracht opgeschreven. 
Het groepje krijgt ook de opdracht om in de gaten te houden of het kind gepest wordt. Zij krijgen de instructie om hier 
eventueel wat van te zeggen, of het te melden bij leerkracht/directeur. 
Wij geven hierbij altijd aan, dat het een ieders verantwoordelijkheid is dat alle kinderen binnen de groep het naar hun 
zin moeten hebben op school. 
Het tweede gesprek vindt individueel plaats. Elk kind wordt gevraagd hoe het gaat, wat hij/zij gedaan heeft (er wordt 
teruggegrepen op de voorgenomen actie) en hoe het gepeste kind zich nu zal voelen. Ook met het gepeste kind wordt 
zo’n gesprek gevoerd om na te gaan of hij/zij zich nu beter voelt in de groep. Elke week (soms 2x per week) wordt zowel 
het groepje als het gepeste  
kind even apart genomen om te bespreken hoe het gaat. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.plataanschool.nl/Nieuws/plaatjes/pesten%20is%20niet%20cool.gif&imgrefurl=http://www.plataanschool.nl/Nieuws/nieuws.html&usg=__Li7QeLmICY2MdmqM6q43pURIBpM=&h=388&w=741&sz=51&hl=nl&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=Cxntpi5heuezOM:&tbnh=74&tbnw=141&prev=/images?q=pesten&um=1&hl=nl&sa=N&tbs=isch:1
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De ervaring leert ons, dat het pesten snel afneemt en dat het kind dat gepest wordt zich snel beter voelt in de groep. 
Meestal is het probleem binnen enkele weken verholpen. Uiteraard houden we de situatie nog een aantal weken in de 
gaten om te zien of het gewenste gedrag stand houdt. In de gevallen waarin we deze methode hebben toegepast is dit 
ook daadwerkelijk zo. 

4.12 Godsdienstonderwijs en geestelijke stromingen 

Het vak ‘geestelijke stromingen’ behandelt de wereldgodsdiensten. Dit is onderdeel van het vak wereldoriëntatie en 
alle kinderen krijgen op die manier informatie over de verschillende geloven. 

4.13 Projectweken 

Eén keer per jaar organiseren we een schoolbreed project van 2 weken. De periode voor deze projectweken staat 
vermeld in onze digitale activiteitenkalender. Over het thema en de inhoud van de projectweken zullen wij u tijdig in 
ons digitale ‘Kort Nieuws’ informeren. 

4.14 Burgerschapskunde 

Onze school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van sociale integratie en actief 
burgerschap, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit in de samenleving. 
Per fase is vastgelegd wat er behandeld wordt in een jaarprogramma. 
Aandachtspunten 
1. Sociale competenties:  

• De school schenkt aandacht aan bevordering van sociale competenties; 

• De school heeft een structureel aanbod dat zich richt op de bevordering van sociale competenties.  
2. Openheid naar de samenleving en de diversiteit die daarin aanwezig is:  

• De school schenkt aandacht aan de samenleving en de diversiteit daarin en bevordert deelname aan en be-
trokkenheid bij de samenleving; 

• De school vertoont een open en actieve opstelling naar de lokale en/of regionale omgeving en de samenleving 
en brengt leerlingen daarmee in contact, ook voor wat betreft de diversiteit in de achtergrond van leeftijdge-
noten, en de verscheidenheid aan godsdiensten, etniciteiten en culturen, opvattingen, leefwijzen en gewoon-
ten; 

• De school heeft een structureel aanbod dat zich richt op het aanbrengen van competenties die bijdragen aan 
deelname aan en betrokkenheid bij de samenleving; de school bevordert tevens de actieve deelname van 
leerlingen aan de samenleving.  

 
3. Basiswaarden en democratische rechtsstaat:  

• De school bevordert basiswaarden en de kennis, houdingen en vaardigheden voor participatie in de democra-
tische rechtsstaat;  

• Het onderwijs van de school is niet in strijd met basiswaarden en corrigeert uitingen van leerlingen die daar-
mee in strijd zijn op systematische wijze; 

• De school heeft een structureel aanbod dat zich richt op de overdracht van basiswaarden; 

• De school heeft een structureel aanbod dat zich richt op de overdracht van kennis, houdingen en vaardigheden 
die nodig zijn om als burger in een democratische rechtsstaat te participeren, met inbegrip van kennis over de 
hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting.  

4. De school bevordert dat leerlingen basiswaarden en de beginselen van een democratische  samenlevingsvorm toe-
passen.  

• School als ‘oefenplaats’:  

• De school brengt burgerschap en integratie ook zelf in de praktijk.  

• De school biedt een leer-en werkomgeving waarin burgerschap en integratie zichtbaar zijn, brengt die zelf in 
de praktijk en biedt leerlingen mogelijkheden om daarmee te oefenen 

 
De leerlingen leren hoofdzakelijk over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een 
belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, 
waaronder seksuele diversiteit.  
Tevens willen we de juiste attitude m.b.t. het milieu overbrengen door het goede voorbeeld te geven. Vandaar de 
invoering van Eco School. 
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Verder vallen onder dit thema: de leerlingenraad, lessen dodenherdenking en Prinsjesdag, schoolprojecten, culturele 
activiteiten en gastlessen. Voor komend jaar proberen we ook weer GHV in te voeren. Afgelopen jaren was er een 
tekort aan docenten voor dit vak. 
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De fasegroepen bij kleuters 

Nieuwe kleuters mogen, om de nieuwe situatie te verkennen, voor hun vierde verjaardag vijf dagdelen in hun 
toekomstige groep komen kijken. Uw kind kan dan aan de leerkracht en de klasgenootjes wennen. Afspraken rond deze 
bezoeken kunt u maken bij de desbetreffende leerkracht. Het is wel een vereiste dat uw kind op de eerste schooldag 
zindelijk is. 
 
Kinderen die in juni/juli 4 jaar worden, starten pas na de zomervakantie. Ook het wennen doen we pas in deze periode, 
omdat de maanden vóór de zomervakantie altijd erg hectisch zijn. Uw kind kan in augustus/september rustig wennen. 
Mocht uw kind op de peuterspeelzaal zitten van de SKG, dan is de afspraak dat zij daar tot de zomervakantie mogen 
bijven. 

5.1 Bewegingsonderwijs of buitenspelen 

Veel bewegen is voor jonge kinderen erg belangrijk. Daarom gaan de kleuters bij goed weer dagelijks buiten spelen op 
het kleuterplein. We hebben een natuurlijk-spelen-plein: dit plein bestaat uit natuurlijke materialen (hout, zand, groen) 
waar de fantasie van de kinderen geprikkeld wordt. Ze hebben daar fijn de ruimte om te rennen en te spelen met 
allerlei buitenspelmateriaal, zoals duwkarren, stuurkarren, kruiwagens, kleden, scheppen, emmers enz.  
Bij slecht weer gaan we naar het speellokaal, dat is de gymzaal binnen het gebouw. De kinderen uit fase 1 t/m 5 
gymmen in hun ondergoed of in een T-shirt met een korte broek of in een gympakje. Gymschoenen graag met stroeve 
(witte) zool en zonder veters. De gymspullen worden in de door school verstrekte gym-zak gedaan en aan de kapstok 
gehangen. Deze gym-zak blijft van en op school. De gymspullen moeten regelmatig gewassen worden. Daar moet u zelf 
voor zorgen. 

5.2 Zelf aankleden? 

Het is fijn als uw kind zichzelf al een beetje aan en uit kan kleden. Natuurlijk helpt de leerkracht daar waar nodig bij het 
vastmaken van schoenen en jassen. Toch blijft het een tijdrovende bezigheid, voordat de hele groep de jassen dicht 
heeft en naar huis kan gaan.  
 

 

5.3 Spelletjesmiddag 

Een aantal keren per schooljaar hebben we ook een middag gezelschapsspelletjes met kinderen van groep 8. 
Achterliggende gedachte hierbij is: samen spelen, samen leren. Maar ook: incasseren, accepteren van elkaar, omgaan 
met winnen en verliezen etc. Spelletjes doen is een belangrijk onderdeel in het socialisatieproces van jonge kinderen. 
 
5.4 Inloopochtend 
Op woensdagochtend is er bij de kleutergroepen gelegenheid voor ouders om tot 8.45 uur in de klas aanwezig te zijn. U 
kunt dan samen met uw kind gezellig een spelletje doen of een boekje voorlezen. 

5.5 Eten/drinken 

Iedere dag tussen 10.00 uur en 10.30 uur zitten de kleuters in de kring om het door henzelf meegebrachte drinken 
(melk, yogidrink e.d. in pakjes) op te drinken en een boterham, ligakoek of fruit e.d. op te eten. Onze verplichte  
fruitdagen zijn de maandag en de vrijdag. Wij stimuleren het eten van fruit op school. Via de website 
www.campinaopschool.nl/aanmelden  kunt u uw kind ook abonneren op schoolmelk. Verdere informatie vindt u 
verderop in deze schoolgids bij 8.6 schoolmelk 
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5.6 Verjaardag vieren 

Vaak vinden kleuters die vier jaar worden, het een beetje eng om nog maar net op school hun 
verjaardag te vieren. Het mag wel, maar het hoeft niet. De verjaardag vieren in de 
fasegroep  
1 t/m 3 gaat als volgt: als alle kinderen in de kring zitten, krijgt de jarige een feestmuts en zingen 
we alle verjaardagsliedjes die we kennen. Kleuters kunnen bijna niet wachten om te trakteren 
en daarom mag de jarige direct na het zingen traktaties uitdelen (liefst geen snoep). 
 
Bij ons op school wordt alleen in de eigen klas getrakteerd en aan de eigen leerkracht.  
Uw kind krijgt een verjaardagskaart en mag hiermee (samen met een vriendje/vriendinnetje) de klassen rond 

5.7 Ontwikkeling van kleuters 

Kinderen maken in de kleuterperiode een veelzijdige ontwikkeling door. Nieuwsgierig en leergierig als zij zijn, gaan 
kinderen zichzelf en de omgeving verder verkennen en proberen zij steeds meer greep te krijgen op hun eigen plaats in 
de wereld. 
Om hier optimaal op in te kunnen spelen werken de kleutergroepen met thema’s, die dicht bij de belevingswereld van 
het kind liggen. In de thema’s worden spelenderwijs alle doelen en tussendoelen aangeboden , die de ontwikkeling van 
het kind bevorderen. We gebruiken de projecten van de “kleuter universiteit naast het programma Schatkist. 
 
Bij beide methodes worden de leerlijnen en tussendoelen gebruikt als vertrekpunt. Daarbij staan de volgende leerlijnen 
centraal: 
1   mondelinge taalontwikkeling 
2   woordenschatontwikkeling 
3   beginnende geletterdheid 
4   beginnende gecijferdheid 
5   sociaal-emotionele ontwikkeling/strategisch leren. 
 
De leerlijnen worden niet als afzonderlijke gebieden gezien, maar zijn sterk op elkaar betrokken. 
Binnen schatkist wordt ervan uitgegaan dat kinderen zich ‘bewegend, ontdekkend, spelend en nabootsend ‘op hun 
eigen manier ontwikkelen. 
 
De kinderen worden regelmatig geobserveerd en getoetst, zodat we een goed beeld krijgen van de ontwikkeling van 
het kind. Uiteraard blijft het spelen de belangrijkste plaats innemen in de fasen 1 t/m 4. Om dit goed te volgen 
gebruiken we de methode BOSOS. Een observatiemethode, die de leerling volgt in zijn of haar ontwikkeling. In fase 3 
en 4  maken de kinderen de Cito toetsen van taal en rekenen voor kleuters. 
 
 
 
  
 
 
 

http://revapulderbosschool.be/moodle/file.php/1/verjaardagswensen.jpg
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6. Fase 16+ 

6.1 Wat is het uitgangspunt. 
De kinderen in de fase 16+ hebben het programma van 8 jaar basisschool doorlopen. Van februari tot en met juli zitten 
zij nog wel op de basisschool en voor die periode is er een programma gemaakt. 
Evenals in de reguliere groepen, zal er ook in fase 16+ een onderscheid te maken zijn van kinderen die een minimum 
programma hebben doorlopen, kinderen die de “gewone” leerstof hebben gehad en kinderen die uitgedaagd zijn 
middels verdiepende en verrijkende leerstof. Eventueel zitten er nog kinderen in de groep met een 
OPP(ontwikkelingsperspectief= eigen uitstroomniveau met een eigen programma), die dus op hun eigen niveau werken 
en niet alle einddoelen van groep 8 zullen behalen. 
De lln uit fase 16+ gaan 3 dagdelen naar het voortgezet onderwijs, waar zij in projectvorm les krijgen van diverse 
docenten. Op deze manier wennen de leerlingen al aan het voortgezet onderwijs, waardoor de stap daar naar toe niet 
meer zo groot is. 
De kinderen uit deze fase zullen de verwijzing naar het voortgezet onderwijs in november/december krijgen. Deze 
verwijzing zal zijn op basis van het Cito leerlingvolgsysteem.  

 

6.2 Het programma op de basisschool. 
Tijdens de lessen op school gaan we per kind bekijken wat hij/zij nog nodig heeft. Hierbij werken we, evenals alle 
andere jaren, met de indeling zon, maan en ster.  
Voor rekenen ziet dit er als volgt uit: 
Uitstroom PRAKTIJK/ VMBO: Wegwerken hiaten n.a.v. de leerlijn rekenen en herhalen / verrijken van de lesstof t/m 
groep 8.  
Uitstroom HAVO/VWO: Leerlijn rekenen doorlopen en bekijken of deze beheerst wordt t/m groep 8 en vervolgens 
kennismaken met Wiskunde.   
 
Voor het vak taal/ spelling ziet dat er in grote lijnen als volgt uit:  
We starten met het afnemen van het PI dictee. De hiaten die hieruit naar voren komen, bepalen welke spelling 
categorieën de leerlingen nogmaals aangeboden krijgen. Vervolgens krijgen leerlingen een map op eigen niveau.) 
 
Zon niveau: 1e les fungeren zij als expertgroep, door uitleg te geven aan de maan/ ster groep en hen te begeleiden. De 
2e les krijgen zij uitdagend materiaal in de vorm van  
Taalmakerkaarten (dit zijn pluswerkbladen) en zinsontleding. Zowel het Maan niveau als het Ster niveau: zij gaan aan de 
slag met de werkbladen die uitgelegd zijn door de zon kinderen. De werkbladen komen uit werkwoordspelling en 
spellingmaatje.  
Ook zullen zij werkbladen krijgen voor het onderdeel zinsontleding. Bij zinsontleding kun je denken aan persoonsvorm, 
onderwerp, gezegde als basis en uitbreiden naar onderdelen als: lijdend voorwerp, onbepaald lidwoord, bepaald 
lidwoord e.d.  
Er is door het voortgezet onderwijs, per niveau, aangegeven welke onderdelen de leerlingen moeten beheersen. Hier 
zijn werkboekjes voor gemaakt per niveau. 
Ook oefenen leerlingen zo nodig extra met woordenschat. 
 
Voor het vak begrijpend lezen zullen we gebruik blijven maken van de methode Nieuwsbegrip XL, zoals deze 
beschreven staat op de site. Hiervoor zullen de kinderen in 2 niveaugroepen worden ingedeeld.  
De volgende vakken worden naast de hiervoor beschreven vakken gegeven: Engels: de methode die we hebben, verder 
doorwerken en Engels talige boeken lenen, zodat deze gelezen kunnen worden.  
Techniek: we hebben veel techniek materialen op school. De kinderen kunnen zelf leskisten uitproberen, maar ook een 
lesje voorbereiden en deze met kinderen uit een lagere groep uitvoeren.  
 
Maandtaak: een digitale methode die ingezet kan worden voor de zaakvakken.  
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6.3 Het programma in het voortgezet onderwijs. 
De leerlingen gaan op drie middagen naar het voortgezet onderwijs. 
Elke middag zitten zij op een andere locatie, b.v. maandag op het gymnasium, dinsdag op het Omnia College en 
donderdag op het Fortes Lyceum. Zij zullen hier begeleid worden door leraren en leerlingen van de vo scholen.  
Vanaf de fasewisseling tot de zomervakantie zullen twee projecten worden gedraaid. Elke vo school neemt een bepaald 
thema rond dit project voor zijn rekening. In de projecten zitten diverse leergebieden, zoals: mediawijsheid, leren leren 
(kunnen plannen),  
techniek, sociale vaardigheden (communiceren van planningen), wiskunde en taalvaardigheden.  
De groep blijft als geheel bij elkaar, maar kinderen kunnen wel op hun eigen niveau (zon, maan of ster) het project 
doorlopen: sommige kinderen zijn theoretisch bezig, anderen kunnen meer met hun handen werken. Kortom een 
gezamenlijk project op verschillende niveaus, met verschillende vakgebieden geïntegreerd.  
Aan het eind van de projecten komt er een presentatie voor de ouders en eventueel voor andere groepen van de Graaf 
Reinaldschool. Ook volgt er een eindbeoordeling.  
Op deze manier maken de kinderen al kennis met het voortgezet onderwijs en hopen we dat de overgang naar deze 
vorm van onderwijs soepeler verloopt. In de loop van fase 16 zullen we ouders informeren over het niveau van het kind 
en in welke groep (zon, maan of ster) hij/zij zit voor de diverse vakken.  
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7. ICT 

 

De omgang met de wereld is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Om iets te leren zien 
we veel meer dan vroeger dat boeken plaats maken voor communicatie via de digitale snel-
weg, het internet. Een onbeperkte schat aan kennis ligt open voor de kinderen van vandaag, 
maar het dilemma is om daar op een goede manier mee om te gaan. Onze school wil die 
schat met de kinderen delen en ze wegwijs maken in deze vorm  van kennisuitwisseling.  

Het onderwijs moet de leerlingen uitnodigen en inspireren tot leren en passen  bij het onder-
wijs in de 21e eeuw. Hierin zien wij een rol weggelegd voor digitale leermiddelen. 

In onze overtuiging is het moment aangebroken om op een andere manier om te gaan met wereldoriëntatie (aardrijks-
kunde, geschiedenis en natuur). Wij zien dit als een investering in de toekomst, waar we het gebruik van ICT zien toene-
men en het gebruik van methodes voor de duur van 9 jaar zien afnemen. Het materiaal veroudert bijna op het moment 
dat het gedrukt is.  

Er is een online methode voor wereldoriëntatie, Blink, die op Chromebooks gebruikt kan worden. Deze methode heeft 
als uitgangspunt de kinderen te leren zelf informatie op te zoeken, te filteren en kennis te verwerken die zij belangrijk 
vinden.  

Het werken met een chromebook heeft de volgende voordelen: 

❖ De Chromebook heeft geen opstarttijd: je kunt direct aan de slag 
❖ De Chromebook biedt multimediale mogelijkheden: foto’s maken, filmen etc. 
❖ De Chromebook is licht en neemt weinig ruimte in beslag (past gemakkelijk op je tafel) 
❖ De  Chromebook heeft weinig tot geen beheer nodig 

 

Onderzoekend leren en ‘leren leren’ wordt veel gebruikt in ons faseonderwijs. Op de Graaf Reinald wordt er steeds 

meer aandacht besteed aan het zelfstandig leren. Het zelfstandig leren gebruik maken van bovengenoemde manieren 

van leren zullen elkaar aanvullen en overlappen. Om dit te faciliteren is er expliciet aandacht voor onderwijskundige 

inzet van ICT. Een van de belangrijkste criteria bij het kiezen van een nieuwe methode zijn de digitale toepassingen. De 

methode ‘Taal en Spelling in beeld’ hebben beiden een leerkracht-assistent en er is oefenmateriaal voor de leerlingen. 

Dit materiaal is ook diagnostisch in te zetten. Onze rekenmethode ‘Rekenrijk’ heeft ook een leerkracht-assistent via Dr. 

Digi en dit is een vast onderdeel in het dagelijkse leeraanbod. Zo ook met het aanvankelijk leesprogramma Veilig Leren 

Lezen, de technisch leesmethode Timboektoe en de begrijpend leesmethode Nieuwsbegrip. 

De leerkrachten maken gebruik van o.a. het computerprogramma van het Cito leerlingvolg-systeem,  Zien (sociaal-emo-

tionele ontwikkeling van de leerlingen) en BOSOS (een observatieprogramma voor fase 1 t/m 4). 

Vanaf augustus 2018 werken we vanaf fase 8 met Snappet. Via dit programma kunnen kinderen rekenen en taal op 

computertjes/Chromebooks maken, waarbij zij direct gecorrigeerd worden, direct resultaat zien en op eigen niveau 

kunnen werken.  

Software Rekenrijk en Timboektoe voor de leerkracht (Dr. Digi) 

De leerkracht kan elke les van Rekenrijk en Timboektoe verrijken met behulp van de digibord-software van Dr. Digi. Bij-

voorbeeld door rekenbewerkingen of lees- en schrijfopdrachten op het digibord zichtbaar te maken. 

De digibord-software maakt rekenen en lezen voor de leerkracht en leerling leuker en makkelijker: 

• doorbladerbare leerlingenboeken 

• doorbladerbare werkboeken 

• interactieve oefenopdrachten 

• handige rekentools 

• mogelijkheid om bronnen toe te voegen en koppelingen te maken met actuele ontwikkelingen of andere vakken 
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Zwijsen software 
Onder de Zwijsen Software valt verschillend oefenmateriaal. Bij de spellingmethode ‘Spelling in Beeld’ hoort een additi-

oneel softwarepakket. Met deze software oefenen de leerlingen de woorden uit het blok waar ze mee bezig zijn. Even-

tueel kan dit pakket ook worden gebruikt als pre-teaching.  

Bij de taalmethode ‘Taal in Beeld’ hoort een woordenschat pakket. Hiermee kunnen de lessen uit boek A t/m E extra 

geoefend worden op de computer.  

Bij Veilig Leren Lezen kunnen de leerlingen in het computerprogramma binnen de geboden context oefenen in tech-

nisch lezen, spellen en begrijpend lezen. Dit alles sluit aan op de twaalf kernen die veilig leren lezen aanbied. Er is 

ruimte voor onderlinge verschillen tussen de leerlingen (adaptief werken), het toetsblok aan het einde van de kern be-

vat controletaken die inzicht geven over de beheersing van de oefenstof. Naar aanleiding daarvan bepaalt het pro-

gramma welke lijn het kind in de volgende kern gaat volgen.  

De leerlingen kunnen via Basispoort inloggen en zo werken met de verschillende softwareprogramma’s. Ieder kind 

heeft zijn eigen inlognaam en wachtwoord.  

Wereldoriëntatie met Blink 

Maandtaak is een digitale methode, waarbij de leerlingen na een klassikale instructie zelfstandig individueel of in twee-
tallen achter een device (computer, laptop, Chromebook, tablet,) of met materialen aan de slag gaan met de verwer-
king, waarbij web 2.0-toepassingen en 21st Century Skills een grote rol spelen. 

Maandtaak gaat uit van de kerndoelen voor het primair onderwijs en is bij ons opgebouwd rond de vakgebieden aard-
rijkskunde, natuur en geschiedenis. Deze manier van werken aan de zaakvakken gebeurt in fase 10 t/m 16+. Bij ons op 
school worden de vaste computers in de verschillende lokalen gebruikt en de tablets uit de tabletkar. In het schooljaar 
2018/2019 gaan fase 10 t/m 16+ gebruik maken van Chromebooks.  

Overige programma’s en websites 

Engels wordt gegeven aan de hand van de digitale methode Groove.Me. Dit is de eerste complete lesmethode Engels 
waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en enthousiasmeert! Met Gro-
ove.me leer je echt Engels spreken, schrijven, lezen en zingen.  
Vanaf schooljaar 2018-2019 krijgen de leerlingen van fase 14/15/16 Cambridge Engels. Deze lessen worden gegeven 
dor een docent uit het vo en aan het eind wordt afgesloten met een certificering.  

 
Begrijpend lezen gaat ook deels digitaal. We maken gebruik van de programma’s Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL. Bij 
het werken aan Nieuwsbegrip XL werken de leerlingen online aan een extra les en een woordenschat les. Nieuwsbegrip 
XL bestaat uit een interactieve website voor leerlingen. Op www.nieuwsbegripxl.nl staat iedere week een XL leesles. 
(andere tekstsoort en een woordenschat es. Dit is een les aan de hand van een ander soort tekst, bijvoorbeeld een 
gedicht, reclame of een verhaal. Deze les heeft hetzelfde actuele onderwerp als de informatieve tekst 
van Nieuwsbegrip Basis. De leerlingen werken op de pc aan opdrachten bij deze tekst. Leerlingen krijgen direct 
feedback of een antwoord goed of fout is.  
 
Prezi is een online presentatieprogramma in de cloud om ideeën te delen op een virtueel canvas. Prezi wordt vooral in 
de bovenbouw ingezet. 

Gynzy is een site met tools die je helpen om de lessen interactiever te maken. Je kunt gemakkelijk interactieve lessen 
maken of één van de kant-en-klare lessuggesties gebruiken. 

Parnassys is het webbased leerlingvolgsysteem en leerling administratiesysteem in één. Wij gebruiken Parnassys voor 

het bijhouden van absenties, dossiervorming, tevredenheidspeilingen, mails naar ouders en Zien (sociale ontwikkeling 

van leerlingen).  

Het Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) : vanaf januari 2021 gaan we over op de IEP toetsen (voorheen werkten 
we met CITO).  De IEP toetsen passen beter bij het faseonderwijs, omdat we leerlingen op andere momenten toetsen 
dan de standaardmomenten (omdat we met faseonderwijs op een ander manier werken, toetsen wij in bepaalde fase-
groepen Eind-toetsen in het midden van het schooljaar en midden-toetsen aan het eind van het schooljaar)  

http://www.nieuwsbegripxl.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Presentatiesoftware
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing


26 

 

Alle groepen op de Graaf Reinaldschool zijn uitgerust met een digitaal schoolbord of een HD scherm. Zo’n bord biedt 
weer nieuwe mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld heel snel een (internet)filmpje over een bepaald onderwerp laten 
zien of aan de hand van afbeeldingen iets verduidelijken (1 plaatje zegt soms meer dan 1000 woorden). 
 
Mediawijsheid en social media. 
Binnen de school richten we ons, zowel bij leerlingen als leerkrachten, op de begripsvorming van mediawijsheid. Wat 

zijn kansen en wat kunnen gevaren zijn. We zijn ons aan het positioneren in het gebruik van Social Media (Facebook, 

Twitter, WhatsApp). Met leerlingen ‘oefenen’ we met vormen van Social Media in een veilige, gecontroleerde omge-

ving. In groep 8 wordt meegedaan aan Mediamasters. Dit is een interactieve game die de kans biedt om op een toegan-

kelijke en uitdagende manier met media in de klas aan de slag te gaan. Tv, internet, sociale media, apps, games en 

smartphones: de mogelijkheden die media bieden zijn grenzeloos. Maar hoe werken ze, wat hebben ze voor invloed en 

wat kun je ermee? Op al deze vragen proberen we in te gaan. 
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8. Organisatie van de school 

8.1 Leerkrachten en leerlingen 

De leerlingen van de basisschool worden in fasen/groepen ingedeeld en krijgen les van één of meer leerkrachten. 
Tevens heeft de school een directie.  
Behalve groepsleerkrachten is er ook een vakleerkracht. Aan de Graaf Reinaldschool is een vakleerkracht 
bewegingsonderwijs verbonden. Zij geeft één maal per week les aan fase 6 t/m 16.    
Het aantal leerkrachten waarover een school kan beschikken, hangt onder meer af van het aantal leerlingen. De 
verdeling van de leerlingen over de groepen is een zaak van de school zelf. Sommige scholen kiezen hierbij voor 
kleinere groepen, andere scholen voor gemiddeld iets grotere groepen, maar zetten dan een leerkracht in voor het 
begeleiden van collega's (de zogenaamde intern begeleider) of voor extra hulp aan individuele leerlingen (remedial 
teaching). In onze situatie is gekozen voor een intern begeleider. 
 
Leerlingenraad 
De Graaf Reinaldschool heeft ook een leerlingenraad! De leerlingenraad bestaat uit 8 leerlingen vanaf fase 12.  Deze 
leerlingen zijn democratisch gekozen en worden door twee leerkrachten begeleid. De leerlingen mogen meedenken 
over ontwikkelingen op school. Ook eigen ideeën (voortkomende uit de diverse fases) en dingen waar kinderen tegen 
aanlopen, kunnen gespreksonderwerpen worden. De leerlingen geven ook steeds terugkoppeling aan de eigen klas 
over wat er in de leerlingenraad besproken is.  

8.2 Schooltijden 

De Graaf Reinaldschool kent een continurooster. Dit betekent, dat de kinderen tussen de middag in de klas eten en niet 
naar huis gaan. De schooltijden zien er dan als volgt uit: 
Dag:               Onderbouw (fase 1 t/m 8)                   Bovenbouw (fase 9 t/m 16+) 
Maandag          8.30 – 14.45 uur                             8.30 – 14.45 uur 
Dinsdag             8.30 – 14.45 uur                             8.30 – 14.45 uur 
Woensdag        8.30 – 12.00 uur                             8.30 – 12.30 uur 
Donderdag       8.30 – 14.45 uur                             8.30 – 14.45 uur 
Vrijdag               8.30 – 11.45 uur                             8.30 – 14.45 uur 

Tijdens het eten wordt er aandacht besteed aan waarden en normen of wordt gesproken over een actueel thema. Ook 
wordt er regelmatig voorgelezen door de leerkracht.  

De fasegroepen 1 t/m 8 krijgen jaarlijks minimaal 880 uur onderwijstijd en de fasegroepen  
9 t/m 16+ krijgen jaarlijks minimaal 1000 uur onderwijstijd, waardoor aan de wettelijke eis van in totaal 7520 uren 
onderwijstijd in 8 aaneengesloten schooljaren wordt voldaan.  

 

 

8.3 Stagiaires 

Omdat wij het belangrijk vinden dat toekomstige leerkrachten de kans krijgen praktijkervaring op te doen, stellen wij 
ons beschikbaar als stageschool. Er zijn dus regelmatig stagiaires in de groep die ook lessen moeten geven. 

8.4 Buitenschoolse opvang 

Hiermee wordt bedoeld de voorschoolse-, naschoolse- en vakantieopvang. Naast de school hebben we de mogelijkheid 
voor de voor- en naschoolse opvang. 
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De Stichting Kindercentra Gorinchem geeft deze gelegenheid en zij hebben een eigen ruimte in de school naast ons. De 
kinderen worden op school door de leidsters gehaald en meegenomen naar de overkant. De buitenschoolse opvang is 
geen opvang die door onze school wordt geregeld.  
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 
Stichting Kindercentra Gorinchem (S.K.G.) 
Telefoon: 0183 – 660692 

8.5 Ziekmelding 

 

Wanneer een leerling ziek is, wilt u dat dan telefonisch of schriftelijk melden? 
's Morgens van 8.00- 8.30 uur hebben kinderen van fase 15/16/16+ telefoondienst. Zij geven de 
ziekmelding aan de desbetreffende leerkracht door. U kunt de ziekmelding ook doorgeven via Parro 
aan de eigen leerkracht. 

 

8.6 Schoolfotograaf 

Eenmaal per jaar komt de schoolfotograaf op school. Hij maakt dan groeps- en portretfoto's van uw kind(eren). U hebt 
geen enkele verplichting om de foto's te kopen.  

8.7 Schoolreisjes/schoolkamp 

Aan het begin van het schooljaar worden de schoolreisjes voor de fasen 1 t/m 12  (en om het jaar ook voor fase 13 t/m 
16) gehouden. We proberen in de bestemming cultuur en recreatie te combineren. De bestemming hiervan wordt 
bepaald door een stemming die onder de kinderen gehouden wordt. Van tevoren kiezen de leerkrachten 2 of 3 
bestemmingen uit en vertellen hier iets over in de klas. Daarna mogen de kinderen hun stem uitbrengen, waarna de 
stemmen door fase 15/16 leerlingen geteld worden. 
Fase 13 t/m 16 gaan om het jaar drie dagen op kamp. De bestemming wordt door de school bepaald. 
Voor het schoolreisje/-kamp krijgt u een aparte rekening*. Dit is dus geen onderdeel van de ouderbijdrage. Wij vinden 
het belangrijk dat alle kinderen meegaan op schoolreis en schoolkamp, echter de bijdrage is niet verplicht. 
*) Mochten de kosten toch een probleem opleveren, dan verwijzen wij u hiervoor naar de Stichting Leergeld 
(www.leergeldav.nl). 

8.8 Hoofdluis 

Hoofdluis kan bij iedereen voorkomen. In dit verband is voorkomen beter dan genezen. Na elke vakantie die langer 
duurt dan een week, worden alle kinderen uit de groepen gecontroleerd op hoofdluis. Deze controle wordt gedaan 
door deskundige ouders. Mocht er bij een kind hoofdluis geconstateerd worden, dan neemt de leerkracht contact op 
met de ouders van het betreffende kind. Tevens krijgen alle kinderen uit de bewuste groep een brief mee, waarin 
melding wordt gedaan van het voorkomen van hoofdluis in de groep. Die ouders worden dan verzocht om hun kind 
regelmatig op hoofdluis te controleren. Iedere klas heeft eigen hoofdluiszakken, waar de jassen en tassen ingedaan 
worden op het moment dat er sprake is van hoofdluis in de groep. 

8.9 Bedrijfshulpverlening/EHBO 

Op onze school zijn zes gediplomeerde bedrijfshulpverleners. Zij organiseren twee maal per jaar een 
ontruimingsoefening, zij stellen jaarlijks het vluchtplan bij en zij dragen zorg voor de veiligheid op school.  

8.10 Het vluchtplan 

Indien er calamiteiten zijn op school, ligt er een vluchtplan klaar. De school zal ontruimd worden en 
de kinderen gaan met de leerkracht naar sporthal “De Oosterbliek”.  
Mocht u gebeld worden of op een andere manier geïnformeerd zijn, dan wordt er van u verwacht 
dat u uw kind bij de sporthal ophaalt. U dient zich eerst bij de groepsleerkracht te melden. Pas als 
de leerkracht op de hoogte is van uw aanwezigheid, mag uw kind mee naar huis. Uiteraard hopen 
we dat dit vluchtplan nooit gebruikt hoeft te worden.  

http://www.leergeldav.nl/
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.nuborgh.nl/UD/upload_bu/cartoons/ehbo.jpg&imgrefurl=http://www.nuborgh.nl/oostenlicht/index.asp?sectie=-1&ItemID=905&pcid=66&cid=68&archive=yes&page_id=4&usg=__oqkCn7JusdgE-dlwIs-H6fx86cM=&h=733&w=1032&sz=96&hl=nl&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=ZNQXw2OoPBQtqM:&tbnh=107&tbnw=150&prev=/images?q=EHBO&um=1&hl=nl&tbs=isch:1
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8.11 De gezonde regio 

Wij doen mee aan het project ‘de Gezonde regio.’ Dit houdt in, dat we kinderen (en ouders) meer bewust willen maken 
van gezonde voeding en wat overgewicht doet bij kinderen en volwassenen. 
We doen dan ook een dringend beroep op alle ouders om een gezonde traktatie te laten uitdelen tijdens een 
verjaardag. Maandag en vrijdag zijn bij ons op school verplichte fruitdagen! 
 
Ook tussen de middag gaan we voor gezond. Dat betekent een boterham, een stukje fruit en wat drinken. Ongezonde 
snacks en snoep zullen we weer mee teruggeven naar huis. 
 
8.12 Eco school 
 
Vanaf schooljaar 2019-2020 organiseren we allerlei activiteiten  om de school zo gezond en milieuvriendelijk mogelijk 
te maken. In juni 2019 is de intentieverklaring hiervoor getekend. 

8.13 Kinderpostzegels 

De leerlingen van fase 13 t/m 16+ doen mee met de jaarlijkse “Kinderpostzegelactie”. Met de opbrengst van de 
kinderpostzegelactie financiert de Stichting Kinderpostzegels Nederland ieder jaar ongeveer 1400 projecten (in binnen- 
en buitenland), die bedoeld zijn om de situatie van kansarme kinderen te verbeteren. De centrale gedachte is dat alle 
kinderen een gelijke kans moeten hebben om op te groeien tot gezonde, zelfstandige volwassenen. Waar die kans in 
het geding is - om wat voor reden dan ook - probeert de Stichting Kinderpostzegels Nederland in te springen.  
Vanuit het perspectief van de school gezien, achten wij het zeer zinvol dat kinderen van een reguliere basisschool zich 
inspannen voor leeftijdgenootjes, die in veel mindere omstandigheden zich een plaatsje in de samenleving moeten zien 
te verwerven. 

8.14 Sponsoring 

De school voert een terughoudend beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële of geldelijke bijdragen. We 
doen het zeker niet wanneer daar naar leerlingen toe bepaalde verplichtingen aan verbonden zouden worden. We 
spreken op school over sponsoring als derden aan de school, ouders, leerlingen en leerkrachten geld of goederen 
geven, waarvoor een tegenprestatie wordt verlangd.  
 
De MR zal elk individueel geval beoordelen en heeft op dit gebied het instemmingsrecht. Ten aanzien van gesponsord 
lesmateriaal geldt in ieder geval, dat dit niet in strijd mag zijn met het onderwijsaanbod en de aan lesmateriaal door 
ons gestelde kwalitatieve eisen. Bovendien mag het lesmateriaal niet eenzijdig op de sponsor gericht zijn met algemeen 
geldende wetgeving op dit terrein en mag het ook niet de onderwijsinhoud en de continuïteit bedreigen. 

8.15 Mobiele telefoons 

Op de Graaf Reinaldschool is het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen verboden. Dit, tenzij er een dringende 
reden is om hiervan tijdelijk wel gebruik te moeten maken. Kinderen leveren ’s morgens hun telefoon in bij de 
leerkracht en krijgen die ’s middags weer mee.  

8.16 Oma en opa ochtend 

Eén keer per twee jaar organiseren we een oma- en opa ochtend. Het is heel waardevol als oma’s en opa’s de kans krijgen 
om het onderwijs van hun kleinkind(eren) eens van nabij te zien. Bovendien zijn oma’s en opa’s zeer goed in staat aan de 
leerlingen van hun kleinkind iets te vertellen over het onderwijs dat zij in hun tijd hebben genoten.  
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8.17 Onderwijskundig rapport 

Als een kind van school verandert (en dat kan in een schooljaar alleen bij specifieke situaties) wordt door de 
groepsleerkracht van onze school over deze leerling een onderwijskundig rapport gemaakt. Dit rapport verschaft de 
‘nieuwe’ school informatie over de leerling en over de methoden die op onze school werden gebruikt. Bovendien 
ontvangt de school waar het kind naar toe gaat een overzicht van de resultaten van het leerling volgsysteem van 
ParnasSys. Het is immers heel belangrijk dat de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ school naadloos op elkaar aansluiten. Als er meer 
informatie over de leerling aanwezig is, dan worden deze gegevens ook aan de ‘nieuwe’ school verstrekt als de ouders 
ons daarvoor schriftelijke toestemming hebben verleend. Het geschetste beleid wordt ook gevolgd als een leerling van 
een andere school naar de Graaf Reinaldschool komt. 
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9 Ouders in de school 

9.1 Medezeggenschapsraad 

Iedere school heeft een bestuur. Voor de Graaf Reinaldschool is dat de stichting OVO. Het bestuur is 
eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school. Maar het bestuur beslist niet zomaar wat er met de 
school gebeurd. Er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad (MR). Het bestuur 
wordt tijdens de MR vergaderingen vertegenwoordigd door de directeur, mevr. Gerda Mulder. Over sommige 
onderwerpen mag de MR het bestuur alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem 
heeft. Het bestuur mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de MR ermee heeft ingestemd. Volgens de Wet 
medezeggenschap op scholen (WMS) is elke school verplicht een MR te hebben.  
 
Samenstelling 
Een MR heeft leden. In het basisonderwijs zijn dat ouders en leerkrachten. Alle ouders en personeelsleden mogen 
stemmen voor de MR en ze kunnen zich verkiesbaar stellen. De leerkrachten vormen de personeelsgeleding en de 
ouders de oudergeleding.  
De MR op de Graaf Reinaldschool bestaat uit 4 personen, 2 personeelsleden en 2 ouders: 
 
Personeelsgeleding:                Oudergeleding:     
Chardonnay van Dijk        René Ceelen                                              

Melanie Dirks                                                Hubertien Ververis 

 
Bevoegdheden 
De bevoegdheden van de MR zijn te verdelen in algemene en bijzondere bevoegdheden.  
De algemene bevoegdheden zijn: 

- Recht op informatie. 

- Het recht op overleg met het bestuur (of met een afgevaardigde daarvan). 

- Initiatiefrecht, dat wil zeggen dat de MR zelf onderwerpen kan aandragen die ze met het bestuur wil bespre-

ken. 
De bijzondere bevoegdheden zijn: 

- Instemmingbevoegdheid, dat wil zeggen dat het bestuur voor bepaalde besluiten naar de MR moet komen om 

instemming te verkrijgen. Het bestuur mag het besluit niet uitvoeren als de MR niet ingestemd heeft. 

- Adviesbevoegdheid, dat wil zeggen de MR het bestuur gevraagd en ongevraagd advies kan geven. Het bestuur 

mag een advies, beargumenteerd, naast zich neerleggen.  
 
GMR 
Het bestuur van de Graaf Reinaldschool, de Stichting OVO, is het bestuur van alle openbare scholen in de gemeente 
Gorinchem. Om deze reden is er naast een MR per school, ook een gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR) 
voor bovenschoolse zaken. De Graaf Reinaldschool wordt in de GMR vertegenwoordigd door een ouder (Hubertien 
Ververis) en een personeelslid (Chardonnay van Dijk) uit de MR. De GMR komt ongeveer 8 keer per schooljaar samen  
 
Contact  
U kunt de MR-leden altijd aanspreken over alle onderwerpen die de school betreffen en die u ter harte gaan, ter oren 
komen of die tot vragen leiden. De MR heeft tot doel uw belangen en de belangen van uw kind te behartigen. Uw 
inbreng kan hier aan bijdragen! 
U kunt de MR ook via de mail bereiken: mr.graafreinaldschool@stichtingovo.nl  
 
Vergaderschema  
Het vergaderschema van de MR-vergaderingen kunt u op de website van school nalezen.  
 
 
 

mailto:mr.graafreinaldschool@stichtingovo.nl
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9.2 Ouder Vereniging 

De betrokkenheid van ouders bij de school is heel erg belangrijk. Hoe zou een school zonder ouders functioneren? 
Ouderhulp is zeer gewenst bij diverse activiteiten en eerlijk gezegd zouden veel activiteiten zonder ouders niet eens 
doorgang kunnen vinden. We trachten die betrokkenheid op een aantal manieren te stimuleren: 
De oudervereniging heeft als voornaamste functie het mede organiseren, coördineren en ondersteunen van 
activiteiten. De OV bestaat uit een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester die 
ieder drie jaar aanblijven. Daarnaast hebben de klassenouders automatisch zitting in de OV. In de loop van het 
schooljaar worden de activiteiten voor het komende jaar verdeeld over de OV-leden in de vorm van commissies en 
worden ouders gevraagd in deze commissies zitting te nemen. De meeste commissies worden aangevuld met één of 
meerdere leerkrachten.  
De samenstelling van de OV wordt aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt hetzij via het Kort Nieuws, hetzij 
via een bijlage bij uw ouderbijdrage. 
 

 
 

9.2.1 Ouderbijdrage 

Om de schooltijd van uw kind wat kleur en inhoud te geven worden er het hele jaar door activiteiten georganiseerd. 
Enkele van deze activiteiten zijn: 
- Culturele Voorstellingen  - avondvierdaagse 
- Sinterklaasfeest   - educatieve klassenuitjes 
- Kerstfeest     
-        Sportdag 
De (vrijwillige) ouderbijdrage zorgt ervoor dat al deze activiteiten bekostigd kunnen worden.  
De ouderbijdrage wordt met instemming van de MR, op basis van het reglement Ouderbijdrage, vastgesteld. De 
bijdrage is € 23,50  per kind.  
Voor leerlingen die in de loop van het schooljaar instromen, wordt een evenredig deel van de ouderbijdrage gerekend. 
Ook deze is vrijwillig. 

 

9.2.2 De klassenouder 

Iedere groep heeft een klassenouder. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor de desbetreffende groep, als het om 
algemene zaken gaat. De klassenouder bespreekt aan het begin van het jaar met de leerkracht wat er precies van hem 
of haar verwacht wordt. De klassenouder is de contactpersoon tussen de leerkracht en andere ouders 

 

9.2.3 Ouderhulp 

Los van de klassenouders en de oudervereniging hebben we de hulp van ouders nodig voor activiteiten in de groep of 
ondersteuning in school. Te denken valt aan groepsspelletjes, niveaulezen,  etc.. 
Als er een oproep wordt gedaan voor ouderhulp, dan is het niet van belang voor welke groep dat nodig is. Anders 
gezegd, ouders die een kind in de kleutergroep hebben, kunnen ook meehelpen met een activiteit in fase 11. 
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Regels voor ondersteunende werkzaamheden door ouders: 
- De leerkracht is te allen tijde (eind)verantwoordelijk voor de groep. Om die reden wordt u dan 
      ook dringend verzocht de aanwijzingen en/of instructies van de leerkracht op te volgen. 
- In geval van problemen bij de begeleiding van (een groepje) kinderen dient u de leerkracht in 
      te schakelen. Het spreekt voor zich, dat u vertrouwelijke informatie over kinderen niet naar  
      buiten brengt. 

 
Betrokkenheid: 
Er is regelmatig gelegenheid om (op een andere manier) betrokken te zijn bij de school. De jaarlijkse vergadering van de 
oudervereniging en de medezeggenschapsraad, een thema-avond over een bepaald onderwerp en de 
klasseninformatieavonden aan het begin van het schooljaar. 
 
Communicatie via Parro 
De leerkrachten communiceren via de Parro app met de ouders. Het gaat daarbij over de dagelijkse gang van zaken in 
de klas, leuke activiteiten, oproepen voor hulp etc.. 
Zaken die de hele school aangaan, worden door de administratie of de directie gecommuniceerd via de mail. De direc-
tie stuurt in principe elke 2 weken en mail met de belangrijkste zaken. 

 

9.3 Educatief Partnerschap 
Naast alle ouderhulp die we hebben, vinden we het ook belangrijk dat ouders betrokken worden bij het leren van hun 
kind. Daarom zijn we, in samenwerking met Actief Ouderschap, een traject gestart om hier intensief op in te zetten. Op 
dit moment zijn er rapport gesprekken met ouders en kind (vanaf fase 10).  
 
 
 
 
 
 



34 

 

10 Beoordeling/rapportage 

In alle groepen wordt uitgebreid geobserveerd, geregistreerd en beoordeeld.  
In de fasen 1 t/m 4 worden aan de hand van vooraf opgestelde lijsten observaties uitgevoerd. Elke leerling in fase 1 t/m 
4 wordt elke 3 maanden geobserveerd. Hier krijgt het kind een verlag van mee en vervolgens worden de ouders 
uitgenodigd voor een gesprek. 
In fase 5 wordt het rapport nog beschreven in goed, voldoende etc. Vanaf fase 6 tot en met het rapport in fase 16+ 
worden de beoordelingen in cijfers weergegeven. Vanaf fase 5 krijgen de kinderen 2x per jaar een rapport 
(januari/februari en in juni). 
Nadat uw kind het rapport heeft meegekregen, zijn er 10-minuten gesprekken waarin de leerkracht de ouder(s) 
informeert over de voortgang van hun kind(-eren). Kinderen vanaf fase 10 worden ook hierbij uitgenodigd. 
Mocht een leerkracht het tussentijds nodig vinden om over uw kind te praten, dan neemt hij/zij contact met u op. 
Uiteraard kunt u zelf ook een afspraak maken om over de ontwikkeling van uw kind te praten. 
In fase 15/16 vinden verwijsgesprekken plaats naar het voortgezet onderwijs. Deze gesprekken worden gehouden in 
januari/februari. U krijgt dan het uitstroom advies van uw kind. 
 

10.1 Eindtoets IEP 

Elke basisschool is vanuit de inspectie verplicht om een eindtoets af te nemen aan het eind van 
de basisschool periode. 
De Eindtoets, waarvan elk jaar een nieuwe versie verschijnt, wordt in april in fase 16/16+ 
afgenomen. De uitslag wordt medio mei naar de scholen gestuurd. 
De uitslag geeft, als het goed is, een zelfde beeld van een leerling als het leerlingvolgsysteem. 
Vanaf fase 1 wordt een kind op school gevolgd d.m.v. het Cito leerlingvolgsysteem.  
In de toets komen de volgende onderdelen aan bod: taal (taalgebruik, spelling, lezen van 
teksten), rekenen (hoofdrekenen, meten, tijd en geld) en studievaardigheden (lezen van tabellen en grafieken. 
Vanaf 2017 doen wij als eindtoets de IEP. 

 

10.2 Uitstroomgegevens van de laatste jaren: 

Tabel 1. Uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs. 

Jaar VMBO TL HAVO VWO Gym-
nasium. 

Totaal 

2016 3 8 10  4 25 

2017 2 2 3 1 3 11 

2018 1 3 9 7 6 26 

2019 3 7 7 1 3 21 

2020 2 9 5 6 4 26 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.trinoomonline.nl/site/images/stories/citotoets.jpg&imgrefurl=http://www.trinoomonline.nl/site/index.php?option=com_content&view=article&id=77:cito-toetsen&catid=40:info&Itemid=96&usg=__XRE781dOE1qxemzbCZOeVFPNU8c=&h=316&w=320&sz=29&hl=nl&start=0&sig2=zUi_UopMXl0qtqlIs0fo5A&zoom=1&tbnid=fsZf4cHUsRZQ5M:&tbnh=157&tbnw=159&ei=_G72TZmFL4zHtAab3uHZDg&prev=/search?q=citotoets&hl=nl&sa=G&biw=1659&bih=853&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=0&page=1&ndsp=28&ved=1t:429,r:8,s:0&tx=57&ty=50
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11 Extra zorg voor leerlingen met speciale behoeften 

11.1 Weer samen naar school 

Wij zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Driegang uit de regio. WSNS staat voor Weer Samen Naar School, 
een werkwijze die tot doel heeft leerlingen met leer- en gedragsproblemen zoveel mogelijk binnen het basisonderwijs 
te helpen. De openbare basisscholen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband rondom de openbare speciale 
school voor basisonderwijs “De Rotonde”. 
 
Het Weer Samen Naar School project is opgezet om het aantal verwijzingen naar de speciale school voor basisonderwijs 
terug te dringen. Om dit te bereiken worden de basisscholen beter toegerust: kennis en vaardigheden worden 
uitgebreid en de scholen krijgen vanuit het samenwerkingsverband ondersteuning bij de hulp aan “zorg leerlingen”. 
De uitwerking en verantwoording van de activiteiten van het samenwerkingsverband liggen vast in het zorgplan. 

11.2 Leerlingvolgsysteem 

Om de leerresultaten systematisch te kunnen bijhouden, maakt onze school gebruik van een leerlingvolgsysteem. Zo 
volgen wij alle kinderen op de voet, vanaf het moment dat zij bij ons op school komen. 
In fasen 3 en 4  worden de CITO toets “Rekenen voor kleuters (Ordenen)” en “Taal voor kleuters” afgenomen. Vanaf 
fase 1 t/m fase 4 wordt de kleuterobservatie lijst van BOSOS ingevuld.  
 
Vanaf fase 5 t/m fase 16 worden de vorderingen op het gebied van spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en 
rekenen 2x  per jaar getoetst met landelijk genormeerde toetsen, die ontwikkeld zijn door IEP.  De resultaten van uw 
kind worden zo vergeleken met landelijke gemiddelden. 
De toets gegevens worden ingevoerd in de computer en op grond van de gegevens wordt een (didactisch) 
groepsoverzicht gemaakt.  
 

11.2.3 De intern begeleider (i.b.er)/ de reken- / hoogbegaafdheids-en leescoördinator  

Op de Graaf Reinald zijn een aantal leerkrachten belast met speciale taken. We hebben een intern begeleider die 
activiteiten verricht gericht op het (verbeteren van) signaleren en analyseren en het bieden van hulp bij 
onderwijsleerproblemen. De reken- en leescoördinator kunnen door leerkrachten geconsulteerd worden bij een reken- 
of leesprobleem. Tevens hebben we een hoog begaafdheids- coördinator, die kan adviseren bij leerlingen met een 
ontwikkelingsvoorsprong. 
De activiteiten van de leerkrachten die deze taken uitvoeren, bestaan uit het begeleiden/coachen van collega-
leerkrachten bij de organisatie van het onderwijs in de groep en de toepassing van de gehanteerde pedagogisch-
didactische werkwijzen.  
De activiteiten worden zoveel mogelijk door of samen met de groepsleerkrachten uitgevoerd en betreffen het 
ondersteunen, coördineren en organiseren van de onderwijszorg op school. 
In de dagelijkse onderwijspraktijk betekent het, dat de groepsleerkrachten verantwoordelijk zijn voor het signaleren en 
registreren van groeps- en individuele resultaten en het uitvoeren van (groeps) plannen.  
 
Op het moment dat er enige twijfel is over de ontwikkeling van een leerling op één of meerdere gebieden, wordt de 
gesignaleerde problematiek besproken met de intern begeleider of met één van de coördinatoren.  De leerkrachten 
hebben twee keer per jaar een leerlingbespreking onder voorzitterschap van de intern begeleider.  
Indien de leerlingbespreking geen of onvoldoende oplossing biedt, dan worden de ouders geïnformeerd. Samen met de 
ouders proberen we een passende oplossing te zoeken voor de gesignaleerde problematiek waarbij er oa. gekeken 
wordt naar de belemmerende en stimulerende kindfactoren (onderwijsbehoeften)  (en wordt er een 
(be)handelingsplan ontwikkeld, dat in principe door de leerkracht uitgevoerd wordt. Na verloop van tijd wordt dit plan 
geëvalueerd, ook weer met de ouders). 
Voor kinderen die op een of meerdere leergebieden achterblijven, wordt een Ontwikkelingsperspectief geschreven 
(OPP). Zij kunnen dan verder op hun eigen niveau en in eigen tempo. 
 
De directie heeft frequent overleg met de i.b.er, de coördinatoren en de leerkracht over de gemaakte afspraken en ziet 
er op toe dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.   
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Andere taken van een intern begeleider en de coördinatoren zijn onder meer: het volgen van het leerlingvolgsysteem, 
het begeleiden van leerkrachten in het analyseren van toets- en observatiegegevens en het opzetten en onderhouden 
van een ortotheek.  
 
Soms vormen het gedrag, de prestaties in de klas of de uitslag van toetsen aanleiding om extra maatregelen te nemen. 
Extra hulp kan klassikaal of individueel plaatsvinden. 
Onderzoek heeft aangetoond, dat gemiddeld een op de vijf kinderen tijdens de basisschoolperiode voor kortere of 
langere tijd extra aandacht nodig heeft. Extra hulp wordt in principe door de verantwoordelijke leerkracht verzorgd. 
Mocht de extra hulp niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan het voorkomen dat we met de ouders de afspraak 
maken, dat het kind voor een bepaald vak met een aangepast programma gaat werken. De leerling haalt dan op dat 
vakgebied een ander eindniveau vergeleken met de gemiddelde leerling in de laatste fase.  
 

 
 
Ook kinderen die goed kunnen leren, vragen extra aandacht. Om aan hun leergierigheid tegemoet te komen krijgen 
deze leerlingen extra verrijkings- en verdiepingsmateriaal. Er is een Hoogbegaafdheids coördinator binnen de school, 
die zorgt dat kinderen die meer kunnen, een aangepast aanbod krijgen. 
 
In bepaalde situaties kan het voorkomen, dat we ouders adviseren een kind te laten testen, omdat de resultaten en de 
verwachtte mogelijkheden van een kind niet overeenkomen. Mocht er uit de test komen, dat er een specifieke stoornis 
aan de achterstand ten grondslag ligt, dan zal de school, al dan niet met hulp van het Samenwerkingsverband, de best 
passende hulp aanbieden. Mocht het kind meer hulp nodig hebben dan de school kan bieden, dan vragen we ouders 
om hulp van buitenaf in te schakelen. U kunt hierbij denken aan extra hulp bij dyslectische kinderen of bv. een 
weerbaarheidstraining.  
 
Om te zorgen dat deze extra hulp goed georganiseerd wordt, is binnen de Stichting OVO het protocol ‘Leerlingenzorg 
door externen onder schooltijd’ opgesteld. De school geeft in principe vrij voor behandeling van logopedie, fysiotherapie, 
orthodontie of dyslexie. Wij dienen echter altijd de noodzaak van dit geoorloofd verzuim te kunnen beargumenteren en 
moeten hierbij in overweging nemen in hoeverre de afwezigheid van de leerling invloed heeft op de uitvoering van het 
reguliere onderwijsprogramma. Bovenstaande geldt ook als de extra ondersteuning (Remedial Teaching) onder schooltijd 
in de school plaats vindt (het kind neemt dan immers geen deel aan het onderwijsaanbod in de groep). 

11.4 Schoolverlaters en de leerlingdossiers 

Als school zijn wij verplicht een onderwijskundig rapport op te sturen naar de ontvangende school voor basisonderwijs 
en/of voortgezet onderwijs als uw kind de school verlaat. Voor leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan volgt 
altijd een mondelinge overdracht naar de ontvangende school. 
Deze “warme” overdrachten vinden plaats in januari met alle scholen voor voortgezet onderwijs van OVO. Daarna volt 
het advies gesprek met ouders en kind en krijgt u een toelatingsgarantie voor één van onze voortgezet onderwijs 
scholen. 
 
Het uitstroom advies wat de school/leerkracht geeft, is leidend in de plaatsing in het voortgezet onderwijs. De vo 
scholen moeten dit advies overnemen. Als de eindtoets hoger uitvalt dan ons advies, dan gaan we met ouders in 
gesprek om te zien of een hogere plaatsing wenselijk is. Mocht de eindtoets lager uitvallen, dan wordt ons advies niet 
naar beneden bijgesteld, maar blijft het oorspronkelijke advies staan. 
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12 Externe zorg 

12.1 Passend onderwijs in relatie tot het Samenwerkingsverband Driegang 

Wat is passend onderwijs? 
Per 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware 
ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een 
speciale school. 
Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken 
onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgt dat bij hen past. Schoolbesturen 
hebben een zorgplicht en de samenwerkingsverbanden krijgen het geld en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van passend onderwijs. 
Voor welke leerlingen is er passend onderwijs? 
Passend onderwijs is er voor alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en het 
middelbaar beroepsonderwijs. In de praktijk gaat het vooral over leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben; 
voor deze leerlingen is er zorgplicht. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking of een 
chronische ziekte. Maar ook voor leerlingen met een gedrags- of leerstoornis is passend onderwijs natuurlijk erg 
belangrijk. Soms is het bij de start op school al duidelijk dat er extra ondersteuning nodig is, soms blijkt dat pas later. 
Het onderwijs aan leerlingen die blind of slechtziend zijn (cluster 1) en leerlingen die doof of slechthorend zijn of 
ernstige spraaktaalmoeilijkheden hebben (cluster 2) wordt in een landelijk systeem georganiseerd. Voor alle andere 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt het onderwijs georganiseerd in regionale 
samenwerkingsverbanden. 
Wat is de zorgplicht? 
Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 een zorgplicht. Dat betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat 
iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft en die bij hen ingeschreven staat of zich aanmeldt een passend 
onderwijsaanbod krijgt. 
De school moet zorgvuldig onderzoeken wat een kind nodig heeft en dat eerst zelf proberen te realiseren. 
Als de school deze ondersteuning zelf niet kan bieden, moet de school na overleg met de ouders zorgen dat er een 
andere school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan organiseren. 
Schoolondersteuningsprofiel 
Iedere school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld, waarin beschreven staat welke ondersteuning geboden kan 
worden en hoe die ondersteuning is georganiseerd. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het vaststellen van 
het schoolondersteuningsprofiel. 
 
 
Samenwerkingsverband 28.16, ‘Driegang’ 
Hoe werkt het in de praktijk bij het samenwerkingsverband waar onze school bij hoort, het samenwerkingsverband 
28.16, ‘Driegang’? 
Ons samenwerkingsverband Driegang (28.16) bestaat uit alle scholen (en hun besturen) binnen de gemeenten 
Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard, Woudrichem, Werkendam en 
Zederik. Dit betreft zowel de scholen voor regulier onderwijs als de scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Tevens 
zullen de besturen voor speciaal onderwijs van buiten bovenstaande gemeenten maar met vestigingen binnen deze 
gemeenten deelnemen. In samenwerkingsverband Driegang betreft dit SPON (cluster 3, voor leerlingen met een 
verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of een chronische ziekte) en Yulius (cluster 4, voor leerlingen met 
gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen of een psychiatrisch probleem). 
De samenwerkende schoolbesturen zetten in op een hoogwaardige basisondersteuning binnen de scholen van het 
samenwerkingsverband. Er wordt een adequaat ondersteuningsaanbod voor preventieve en (licht) curatieve 
(onderwijs)ondersteuning nagestreefd. Prioriteit wordt gegeven aan de verbetering van de kwaliteit van de 
basisondersteuning. In tweede instantie wordt waar mogelijk gestreefd naar een verbreding/ophoging van deze basis. 
Naarmate de basisondersteuning op de scholen van hogere kwaliteit is, kunnen meer leerlingen dichter bij huis 
onderwijs volgen. Het streven is dan ook maximale thuisnabijheid, mits dit bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind. 
Als het de ontwikkeling belemmert, dan moet erkend moet worden dat in sommige gevallen de benodigde 
ondersteuning (nog) niet geboden kan worden binnen de grenzen van het samenwerkingsverband. 
 
De SWV-coördinator tekent de toelaatbaarheidsverklaring binnen één werkweek na ontvangst.  
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12.2 Schoolmaatschappelijk werk 

Het schoolmaatschappelijk werk is onafhankelijk en werkt in een Multi Disciplinair Team samen met allerlei andere 
instanties (schoolarts, orthopedagoog, psycholoog) en scholen. Hierdoor kan de schoolmaatschappelijk werkster, indien 
nodig, u zo snel mogelijk in contact brengen met andere deskundigen die mogelijk mede een bijdrage kunnen leveren 
aan de oplossingen van uw vragen of zorgen. 
 
Het schoolmaatschappelijk werk heeft drie taken: 

• Het biedt een luisterend oor aan leerkrachten en ouders en komt op grond hiervan tot adviezen. 

• Het wijst de weg bij de vraag "welke hulp in een bepaalde situatie" de beste zal zijn. 

• Het levert een bijdrage tussen allerlei instanties die zich bezighouden met onderwijs, en hulp aan jeugdigen. 
Het schoolmaatschappelijk werk kunt u tijdens kantooruren altijd bellen! Het telefoonnummer is 0183-651111.  
U kunt ook eerst even contact opnemen met de interne begeleider op school. Zij kan u alvast wat meer vertellen en evt. 
aanmelden. 
 

12.3 Gezondheidszorg voor de leerlingen/de schoolarts  

Om te bereiken dat alle kinderen in Nederland dezelfde zorg krijgen, is een zogenaamd basispakket ontwikkeld. Dit houdt in 
dat: 
- Alle kinderen in fase 3 en 4 een uitnodiging krijgen (onder begeleiding van hun ouders) voor  
       een onderzoek door de jeugdarts en assistente. 
-      Alle kinderen in fase 13/14 met hun ouders worden uitgenodigd worden voor een verpleegkundig onderzoek. 
-      Alle 9-jarigen worden gevaccineerd. 
 
Naast dit basispakket voert Rivas ook extra taken uit. Vanuit de gemeente wordt bekeken waar extra zorg nodig is, vaak in 
overleg met de scholen wordt aan Rivas gevraagd dat uit te voeren. Ook voorlichting en opvoedcursussen vallen onder deze 
zorg. 
Rivas denkt met deze zorg de kinderen en hun ouders goed van dienst te kunnen zijn. Natuurlijk kunt u altijd met uw vragen 
bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige terecht. 

 
Adviezen aan de school 
Rivas ondersteunt de school bij het bevorderen van gezond gedrag en bij het zorgen voor een 
gezonde schoolomgeving. Ouders kunnen altijd bellen (maandag t/m donderdag tijdens 
kantooruren) naar Rivas in Gorinchem 0183-612503. 
 
 
 
 
 
 

-12.4 Inspectie en toezicht op de kwaliteit 
De onderwijsinspectie is door de overheid in het leven geroepen om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. Het 
toezicht van de Inspectie van het Onderwijs is geregeld in de Wet op het onderwijstoezicht (WOT, 2002). 
 
Scholen die het goed doen, 'verdienen' minder toezicht. Waar problemen zijn, wordt het toezicht intensiever.  Het 
toezicht sluit aan bij de verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Aanspreekpunt voor het toezicht zijn dan ook de 
besturen van de onderwijsinstellingen.  
Algemene informatie is te verkrijgen via http://www.rijksoverheid.nl/themas/onderwijs-en-wetenschap en telefonisch 
via 0800-8051. 
Verder is er veel algemene informatie maar ook informatie specifiek over onze school en ook andere scholen te vinden 
op www.onderwijsinspectie.nl.  
 
 
 
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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14 Leerplicht en verlof 

14.1 Voor het eerst naar school 

Het basisonderwijs is bestemd voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Normaal gesproken stromen de leerlingen 
na acht schooljaren door naar het voortgezet onderwijs. De "basis" is dan gelegd. Een leerling moet de basisschool in 
elk geval verlaten aan het einde van het schooljaar waarin hij of zij veertien is geworden. 

 
Zodra een kind vijf jaar is geworden, is het leerplichtig. Dat wil zeggen: het kind moet naar school. 
En wel op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het kind jarig is.  
Meestal gaat het kind vanaf zijn of haar vierde verjaardag naar school. 
Daaraan voorafgaand kunt u uiteraard de Graaf Reinaldschool bezoeken. Wij stellen het zeer op 
prijs als u uw kind bijtijds aanmeldt door het inschrijfformulier in te leveren. Vier weken voor hun 
vierde verjaardag wordt door de nieuwe leerkracht een kaartje gestuurd met een uitnodiging voor 

een “wen-ochtend”. Daarna wordt in overleg met de ouders bepaald wanneer het kind de volgende dagdelen mag 
komen wennen. 
 
Kinderen die in juni/juli 4 jaar worden, komen pas vanaf augustus/september (na de zomervakantie) op school. Gezien 
de hectische weken voor de zomervakantie én het feit dat groepen wisselen van samenstelling na de vakantie, is het 
voor 4 jarigen rustiger om dan pas te komen. Ook het wennen vindt in de maanden na de zomervakantie plaats. In 
overleg met ouders plannen we hoe uw kind komt wennen: eerst halve dagen/ of meteen hele dagen/ of een aantal 
dagen? Dit is per kind verschillend en dus maatwerk. Ditzelfde geldt voor kinderen die in december 4 jaar worden. Zij 
starten pas na de kerstvakantie. 

14.2 Kortere schoolweek 

Zoals al aangegeven, mag een kind al naar school zodra het vier jaar oud is. Verplicht is het volgen van een volledige 
schoolweek nog niet. In overleg met de leerkracht kan een kortere “werkweek” voor een vierjarige geregeld worden.  
Nu kan het ook zo zijn dat een volledige schoolweek voor een vijfjarige kleuter nog wat te vermoeiend is. U kunt dan 
gebruik maken van een speciale regeling. Door deze regeling kan het vijfjarige kind ten hoogste vijf uur per week thuis 
blijven. Dit dient echter wel in overleg met de schoolleiding te gebeuren. Deze uren kunnen niet worden opgespaard!! 
Zodra het kind zes jaar is, houdt deze regeling op en is het kind volledig leerplichtig. 

14.3 Verlof 

Procedure bij het aanvragen van extra verlof 
 

- Op school zijn formulieren verkrijgbaar voor de aanvraag van extra verlof. 

- Een aanvraag moet zo vroeg mogelijk schriftelijk bij de school worden ingediend. Als het om vakantie gaat ze-
ker 2 maanden van tevoren. 

- Bewijsstukken moeten overlegd kunnen worden. 

- De directeur beslist op verzoeken tot en met 10 schooldagen extra verlof en moet zich hierbij houden aan on-
derstaande regels. (De directeur kan de leerplichtambtenaar om advies vragen). 

1.  voor verhuizing: maximaal 1 schooldag; 
2.  voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal 

10 dagen; 
3. voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: in Nederland maximaal 2 

schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders 
maximaal 1 dag, in het buitenland maximaal 5 schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig ko-
pie trouwakte); 

4.  bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e 
graad: maximaal 10 dagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt; 

 
5. bij overlijden van bloed- of aanverwant: 
  a. In de 1e graad maximaal 5 schooldagen; 

b. In de 2e graad maximaal 2 schooldagen; 
c. In de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag; 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://weetjenogwel.web-log.nl/photos/uncategorized/eerstekeerschool.jpg&imgrefurl=http://weetjenogwel.web-log.nl/&usg=__X-vIeWooOEiEoW22-IsuTGlD7KQ=&h=187&w=204&sz=29&hl=nl&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=QT-c4rVp5O6NWM:&tbnh=96&tbnw=105&prev=/images?q=voor+het+eerts+naar+school&um=1&hl=nl&tbs=isch:1
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d. In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen. Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig 
akte van overlijden); 
 

6. bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzor-
ger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag; 

In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven: 
1. Familiebezoek in het buitenland; 
2. goedkope tickets in het laagseizoen; 
3. omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode; 
4. vakantiespreiding; 
5. verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn; 
6. eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte; 
7. samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan; 
8. kroonjaren; 
9. sabbatical; 
10. wereldreis/verre reis. 

7.  De directeur mag buiten de schoolvakanties om, toestemming geven aan leerlingen om op vakantie te gaan 
vanwege het specifieke beroep van één van de ouders. Dit kan slechts éénmaal gebeuren voor ten hoogste 
tien dagen per schooljaar. Dit verlof kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het jaar.  

• De wet omschrijft de ‘specifieke aard van het beroep’ als volgt: Het moet gaan om  seizoensgebonden 
werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor 
het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Er moet worden aangetoond 
dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. 
Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is 
onvoldoende. 

• Als het om meer dan 10 schooldagen in een jaar gaat op grond van belangrijke omstandigheden, wordt 
het verzoek met een advies van de school ter beslissing doorgestuurd aan de leerplichtambtenaar van de 
gemeente waar de leerling woont 

• Het besluit (toestemming / afwijzing) van de school of leerplicht ambtenaar wordt altijd schriftelijk door-
gegeven. 

• Wanneer het kind zonder toestemming toch verzuimt, is de school verplicht dat verzuim te melden bij de 
leerplichtambtenaar. De leerplicht ambtenaar stelt dan een onderzoek in en kan besluiten om proces-
verbaal op te maken. Op grond daarvan kan de rechtbank een straf opleggen. 

 

Bezwaar tegen de beslissing van de school of de leerplicht ambtenaar 

• Als de ouder(s) / verzorger(s) bezwaar wil / willen maken tegen de beslissing kan men een bezwaar-
schrift indienen bij de school of de gemeente. In het geval van bezwaar tegen de beslissing van de 
leerplicht ambtenaar, komt er een hoorzitting, waarbij ouder(s) / verzorger(s) hun bezwaar mondeling 
kunnen toelichten. 

• Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken ondertekend worden ingediend en de volgende gegevens 
bevatten: 

▪ naam en adres van de belanghebbende 
▪ dagtekening 
▪ omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het be-

zwaar. 
▪ tegen de beslissing volgend op een bezwaarschrift kan op grond van de Algemene Wet Be-

stuursrecht binnen 6 weken beroep worden aangetekend bij de arrondissementsrechtbank.  
 

14.5 Schoolvakanties 

De vakantieregeling wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het streven is erop gericht dit rond de jaarwisseling te doen, 
zodat de vakanties ruim voor het nieuwe schooljaar bij de ouders bekend zijn. Uitgangspunt voor de vakanties zijn de 
landelijke richtlijnen, zoals die voor onze regio gelden. 
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Daarnaast vindt er ieder jaar overleg plaats met alle andere scholen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs en 
alle scholen voor voortgezet onderwijs in Gorinchem om tot een goede afstemming van de vakanties te komen.  
Een deel van de ruimte voor vakanties en vrije dagen wordt gereserveerd voor onvoorziene omstandigheden en voor 
studiedagen van de leerkrachten. Van deze studiedagen krijgen de ouders ruim van tevoren bericht, zodat ze voor deze 
dagen tijdig opvang voor hun kinderen kunnen regelen. 
Voor een actueel vakantierooster kunt u het jaarboekje raadplegen, of een kijkje nemen op onze website 
(www.graafreinaldschool.nl). 
 

 
 

14.6 Schorsen, verwijderen  

Ondanks de inspanningen van onze school, kan het noodzakelijk zijn om over te gaan tot schorsing of zelfs tot 
verwijdering van een leerling.  
 
In de regelgeving is voor deze situaties de volgende, voorgeschreven procedure opgenomen: 

• het vooraf horen van de leerling en de ouders/verzorgers. 

• overleg met de inspectie. 

• behandelen van een verzoek om herziening van de beslissing. 
 
Mocht het bevoegde gezag van onze school, stichting OVO, besluiten tot definitieve verwijdering, dan blijft nog steeds 
het belang van de (leerplichtige) leerling om aan een zo goed mogelijke en geschikte vorm van onderwijs deel te 
nemen. De ouders/verzorgers behouden hun wettelijke verantwoordelijkheid om de jongere op een school in te 
schrijven. Gelet op de omstandigheden mag van de school verwacht worden, dat zij de ouders/verzorgers samen met 
de leerplichtambtenaar daarbij helpen. 
 
Voor een (definitief) besluit tot verwijdering gelden nog enkele aanvullende regels: 

- Indien het bevoegde gezag van onze school, na betrokkenen gehoord te hebben,  
      instemt  
      met de verwijderingsprocedure, dan wordt dit schriftelijk medegedeeld aan de  
      ouders/verzorgers van de leerling en aan de leerplichtambtenaar. 
- Wij zijn verplicht ervoor te zorgen dat de leerling op een andere school wordt  
      ingeschreven. 
- Pas als wij aantoonbaar gedurende acht weken zonder succes naar een andere  
      school  
      hebben gezocht, mogen wij tot definitieve verwijdering overgaan. 
- Definitieve verwijdering moet direct aan de leerplichtambtenaar gemeld worden. 

14.7 Maatregelen ter voorkoming van lesuitval 

In deze tijden van tekorten binnen het onderwijs, is het steeds moeilijker om invallers te vinden. Als er een leerkracht 
ziek is, zal, indien er sprake is van een duobaan, getracht worden de parallel-collega les te laten geven of zullen een 
leerkracht uit de vervangingspoule benaderen.  
 
Mocht er echt geen vervanging zijn, dan kan het zijn dat de groep verdeeld wordt over andere groepen of dat uw kind 
(bij hoge uitzondering) naar huis worden gestuurd. Als we dit van tevoren al weten, zullen we dit tijdig melden. Bij 
calamiteiten op het laatste moment, bellen we naar huis of uw kind thuis terecht kan. Bij geen gehoor vangen we de 
kinderen op in een andere groep. 
 

http://www.graafreinaldschool.nl/
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14.8 Vrijstelling van het onderwijs 

In principe vindt er geen vrijstelling van het onderwijs en het lesprogramma plaats. Slechts een lichamelijke handicap kan 
leiden tot vrijstelling. In dat geval zal gezocht worden naar een zinvolle onderwijsactiviteit voor dat kind. 
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15 Diversen 

15.1 Protocollen 

Voor een aantal specifieke situaties hebben wij op school een protocol liggen: 

• Protocol “Ernstige ziekte of overlijden“. 

• Protocol “Ongewenste intimiteiten”. 

• Protocol “Hoofdluis”. 

• Protocol: “Pesten”. 

15.2 Klachtenregeling 

Wat te doen bij klachten?  
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over het rooster en de planning 
van lestijden, over de wijze waarop uw kind begeleid, beoordeeld of bestraft wordt, over schoonmaakwerkzaamheden, 
over communicatie vanuit de school, enzovoort.  
Onze school is ook een veilige school waar ouders hun kinderen met een gerust hart aan kunnen toevertrouwen. Het is 
vanzelfsprekend dat leerlingen zich veilig en prettig moeten voelen op school. Ze moeten zich beschermd weten tegen 
allerlei zaken die hun veiligheid in gevaar brengen. Dat beperkt zich niet tot pesterijen, maar heeft ook te maken met 
discriminatie, agressie, geweld en seksuele intimidatie. Een veilig schoolklimaat voor leerlingen betekent ook dat 
belangrijke schoolbeslissingen die het kind betreffen niet alleen zorgvuldig worden voorbereid maar tevens ook als 
acceptabel en rechtvaardig worden ervaren.  
Omdat er sprake is van een open sfeer op onze school, kunnen eventuele problemen of geschillen direct worden 
besproken met leerkrachten en de schoolleiding/directie. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de 
school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerling, personeel en schoolleiding weggenomen worden. We 
nodigen u van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken. Er wordt dan alles aan 
gedaan om met elkaar te komen tot een oplossing voor het probleem of het geschil. In de meeste gevallen lukt dit.  
In het geval dat deze gesprekken niet leiden tot acceptabele oplossingen voor het geschil, bestaat de mogelijkheid om 
een andere weg te volgen. We komen dan in situaties waardoor er een klacht ontstaat, zodat er maatregelen getroffen 
moeten worden. We komen dan in het klachtentraject.  
 
Traject van de afhandeling van de klacht binnen de school/binnen de stichting (intern) 

1. U gaat met uw klacht allereerst naar de persoon die het betreft, bijvoorbeeld de leerkracht. Als de klacht 

wordt opgelost en zowel u als de leerkracht heeft daar een tevreden gevoel bij, dan is dat alleen maar winst.  

2. Als u niet tevreden bent, of u kunt de klacht niet samen oplossen, dan dient u (evenals de leerkracht) de klacht 

voor te leggen aan de schoolcontactpersoon. Deze kan u doorverwijzen naar een leidinggevende of een in-

houdelijk deskundige, zoals een zorgcoördinator. 

3. Uiteindelijk komt u misschien terecht bij de directeur/rector. Deze zal mogelijk een overleg organiseren tussen 

klager en betrokkene, met als doel de klacht af te handelen en te komen tot een oplossing.  

4. In de scholen voor primair onderwijs is een mogelijke vervolgstap het voorleggen van de klacht aan de alge-

meen directeur primair onderwijs.   

U kunt zich in dit interne traject laten begeleiden door de schoolcontactpersoon. De schoolcontactpersoon is het lo-
ket en de wegwijzer bij klachten. De schoolcontactpersoon is geen bemiddelaar.  
  
Vindt men dat het dan niet naar wens is afgehandeld, dan kan men contact opnemen met LKC: 
  
Traject van de afhandeling van de klacht via de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (extern) 
Als het interne traject niets heeft opgeleverd kan de klager zijn klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie On-
derwijs (LKC).  
De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of de klacht gegrond is. De LKC treedt op als adviescol-
lege voor het bevoegd gezag en brengt ten slotte advies uit aan het bevoegd gezag waarin zij doorgaans aanbevelingen 
opneemt. Op die manier wil zij voorkomen dat een dergelijke situatie zich herhaalt en wil zij bijdragen aan de kwaliteit 
van het onderwijs.  
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Stichting OVO heeft zich aangesloten bij de: 
Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC),  
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht.  
Telefoon 030 – 2809590.  
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl.  
Website: www.onderwijsgeschillen.nl.  
 

15.3 Meldplicht seksueel misbruik 

Als een medewerker (ook de schoolcontactpersoon) een vermoeden heeft van seksueel misbruik, moet hij dit 
onmiddellijk melden bij het schoolbestuur. Het is niet voldoende een tussenpersoon te informeren, zoals een lid van de 
schoolleiding. Als de medewerker zijn verantwoordelijkheid hiervoor niet neemt, kan het schoolbestuur strenge 
maatregelen nemen. Zwijgt een medewerker over bij hem bekend seksueel misbruik, dan kunnen het slachtoffer en/of 
zijn ouders een schadeclaim indienen bij de medewerker.  
Als het schoolbestuur een melding heeft ontvangen van een mogelijk zedendelict, is het schoolbestuur verplicht direct 
te overleggen met de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur stelt vast of sprake is van een redelijk 
vermoeden van een strafbaar feit. Is dat het geval, dan is het schoolbestuur altijd verplicht aangifte te doen bij de 
politie (officier van  justitie).  Bij klachten van ouders en leerlingen over mogelijk seksueel misbruik, dan volgt het 
schoolbestuur dezelfde lijn als hier boven geschetst. 

15.4 Ongewenste intimiteiten 

De directeur van de school fungeert als contactpersoon in het geval van ongewenste intimiteiten. Bij hem kunnen 
kinderen, ouders en collega's met hun klachten terecht. 
Om ervoor te zorgen dat groepsleerkrachten en kinderen wat dit punt betreft, goed met elkaar om kunnen gaan, 
gelden er op de Graaf Reinaldschool een aantal basisgedragsregels: 
In het algemeen geldt dat in alle contacten iedere vorm van intieme gedragingen vermeden dienen te worden, maar 
leerlingen mogen – afhankelijk van de situatie – geknuffeld, getroost of op schoot genomen worden, ongeacht de 
leeftijd. Echter nooit tegen de zin van de leerling in. 
Indien mogelijk worden één op één situaties zoveel mogelijk vermeden. Echter in situaties, waarbij het in het belang 
van de leerling is om één op één te werken, geldt deze regel niet (bijv. bij het afnemen van testen, remediërende 
activiteiten, logopedische hulp). 
Leerlingen blijven alleen na als het werk moet worden afgemaakt of als ze een opruimtaak hebben gedurende 
maximaal 30 minuten, tenzij anders met de ouders is overeengekomen. 
Personeel van onze school laat leerlingen niet buiten schooltijd terugkeren naar school en neemt leerlingen niet mee 
naar hun woning of andere gelegenheid, tenzij het een schoolactiviteit betreft en de ouders daarvan in kennis zijn 
gesteld. 
Leerlingen van groep 1 en 2 mogen worden geholpen bij het naar het toilet gaan. Het kan voorkomen dat billen worden 
afgeveegd of dat kinderen moeten worden verschoond. Dit mag alleen worden gedaan door personeelsleden. 
Bovenstaande geschiedt nooit in een afgesloten ruimte. Bij leerlingen van hogere groepen worden de ouders – zo 
mogelijk – in kennis gesteld van sanitaire ongelukjes. 
Als leerlingen van groep 1 en 2 zich voor de bewegingslessen willen omkleden, houdt de groepsleerkracht toezicht en 
helpt als dat nodig is. Leerlingen vanaf groep 5 kleden zich gescheiden om. Ze worden geacht dit zelfstandig te doen, 
maar kunnen om hulp vragen. In principe blijft de groepsleerkracht bij de eigen sekse. Voor het houden van toezicht 
mag ook bij de andere sekse worden binnen gelopen. De leerkracht blijft echter nooit langer binnen dan noodzakelijk is. 
Bij de groepen 6, 7 en 8 klopt de groepsleerkracht op de deur voordat hij/zij bij de andere sekse naar binnen gaat. 

15.5 Reis – en ongevallenverzekering 

Er is een reis – en ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is bedoeld voor alle uitstapjes, excursies en 
schoolreisjes die gehouden worden in schoolverband. Alle leerlingen en hun begeleiders zijn verzekerd. Verzekerd zijn 
bagage en ongevallen en eventueel extra gemaakte kosten, zoals voor hulpverlening, telefoon, extra verblijfskosten e.d. 
De verzekering heeft het karakter van een aanvullende verzekering. D.w.z. dat alleen die zaken worden vergoed die niet 
door een andere (eigen) verzekering gedekt worden.  
Geld en vermiste zaken, diefstal en zoekraken zijn uitgesloten en er is een eigen risico. 
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Inzittenden verzekering 
Er is geen inzittenden verzekering voor auto’s afgesloten. Alleen ouders met een inzittenden verzekering mogen in 
schoolverband kinderen vervoeren. 

 

 

 

 

 
 

15.6 De inspectie 

De inspectie van het onderwijs ziet toe op de naleving van de wettelijke voorschriften. Een inspecteur bezoekt 
regelmatig scholen in zijn of haar gebied. Hierdoor blijft de inspectie op de hoogte van wat er op scholen gebeurt en 
van de inhoud en organisatie van het onderwijs.  
De inspecteur kan ook met het schoolbestuur en de leerkrachten in overleg treden.  
Hebt u vragen over het onderwijs in het algemeen of over de inspectie, dan kunt u het beste contact opnemen met het 
algemene informatienummer van de inspectie: 0800- 8051. 
De inspectie is ook via Internet bereikbaar: www.Onderwijsinspectie.nl en per e-mail  
info@owinsp.nl. 
Specifieke vragen en klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u 
stellen aan het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111. 
 
Tot slot: 
Deze Schoolgids wordt met de nodige zorg en aandacht geschreven. Mocht u onvolkomenheden tegenkomen dan 
hoort de directie ze graag: directie.graafreinald@stichtingovo.nl     
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