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EEN WOORD VOORAF…… 

Waarom een schoolgids voor ouders? 

 
Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en 
in wat kinderen er leren. 
Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Dat maakt 
het kiezen van een school steeds moeilijker. Daarom 
heeft de overheid de basisscholen gevraagd een 
schoolgids te maken, die kan helpen bij het maken 
van een bewuste keuze. Deze gids geeft aan waar 
onze school voor staat, wat wij belangrijk vinden en 
hoe wij dat trachten te realiseren. 
Dus ....... waar u ons op kunt aanspreken. 
 
Deze gids is 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 een 
compleet beeld geeft van de school.  
 
In de gids vertellen wij: 
• hoe de opzet van ons onderwijs is 
• welke methodes wij daarbij gebruiken 
• hoe onze zorg voor de leerlingen is 

georganiseerd 
• hoe wij de resultaten meten  
• hoe wij u daarvan op de hoogte stellen en 
• hoe wij met elkaar omgaan 
 
Verder kunt u lezen wat wij van u verwachten. 
Namelijk: 
• uw aanwezigheid bij de informatieavond, bij 

rapportbesprekingen en op uitnodiging van 
school voor aanvullende gesprekken die in het 
belang zijn van de ontwikkeling van uw kind. 

• daar waar mogelijk uw participatie ter 
ondersteuning van het onderwijs aan de         
OBS J.P.Waale. 

 
Wij besteden ook aandacht aan formele zaken als 
vakantie en verlofregelingen, roosters, festiviteiten, 
inspraak en wijzen op de klachtenregeling. Want ook 
daar is aan gedacht. Dit alles vindt u in de 
hoofdstukken 1 t/m 9. In hoofdstuk 10 staan tal van 
huishoudelijke zaken.  
In hoofdstuk 11 staan namen en adressen van het 
team en externe diensten. 
Wij hopen dat u deze schoolgids met veel plezier zult 
lezen. Uiteraard bent u voor een toelichting ook 
altijd van harte welkom op school. 
 
 
 

1. DE SCHOOL 

1.1 Identiteit 

Onze school is een openbare school die toegankelijk 
is voor alle leerlingen zonder onderscheid naar 
godsdienst of levensovertuiging. Wij gaan uit van de 
samenleving van dit moment en zijn gericht op alle 
groepen in de maatschappij en zijn multicultureel.  
In het dagelijks leven komen de kinderen in 
aanraking met verschillende (geloofs-) overtuigingen, 
culturen en nationaliteiten. Wij vinden het belangrijk 
om kinderen te laten kennis nemen van deze 
verschillen en begrip bij te brengen voor elkaars 
leefwijze. Samen leren, werken en spelen zijn voor 
ons dan ook belangrijke uitgangspunten. 

 

1.2 Wie was J.P.Waale? 

De heer J.P. Waale werd geboren op 13 mei 1896. Hij 
begon zijn onderwijsloopbaan op 19-jarige leeftijd in 
Buren en werkte daarna als onderwijzer in 
Amersfoort, Asperen en Gorinchem. In 1923 werd hij 
hoofd van de openbare school in Asperen, waarna in 
1929 zijn benoeming tot hoofd van de tussenschool 
voor jongens in Gorinchem volgde. In 1932 mocht hij 
leiding gaan geven aan de nieuw te stichten O.L.S. IV 
in de Lingewijk. Hij bleef er tot zijn pensionering in 
1961, het moment waarop de school vanwege zijn 
grote verdiensten naar hem vernoemd werd. In 1986 
is de heer Waale overleden. 
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1.3 Schoollocatie / omgeving 

De J.P. Waale is de hoofdvestiging van de Meander 
Scholengemeenschap en staat in de Lingewijk. De 
wijk is omsloten door water. Mede hierdoor heeft de 
Lingewijk het eigen karakter steeds weten te 
behouden. Met grootscheepse renovatie en 
nieuwbouwplannen voor deze wijk wordt hiermee 
zoveel mogelijk rekening gehouden. De school heeft 
in 2013 een geweldige metamorfose ondergaan. We 
genieten erg van de moderne, aangename sfeer!  
De school ligt aan een rustige straat en kijkt deels uit 
over het kanaal. Er is een groot schoolplein wat ook 
opnieuw is ingericht. Hierbij is gekozen voor het 
principe van het natuurlijk spelen. Daarnaast kunnen 
we gebruik maken van een mooi grasveld waar onze 
kinderen naar hartenlust kunnen spelen.  
Het gebouw zelf bestaat uit twee verdiepingen. De 
benedenverdieping gebruiken wij voornamelijk voor 
onderbouwgroepen, terwijl de bovenverdieping in 
principe wordt gebruikt door de bovenbouw. Voor 
de gymnastieklessen wordt gebruik gemaakt van de 
gymzaal naast de school. 

1.4 Schoolgrootte  

Er bezoeken ongeveer 180 leerlingen onze school. 
We vinden de sfeer en persoonlijke aandacht voor 
elkaar belangrijk. Kinderen (en ouders) kennen 
elkaar en de leerkrachten dan ook snel. Wij ervaren 
het als zeer plezierig om iedereen bij naam aan te 
kunnen spreken. Het werkt drempelverlagend als 
iemand met een vraag zit.  
Het leerlingenaantal op de J.P.Waale laat een 
stijgende lijn zien.  

1.5 De Meander Scholengemeenschap 

In 1995 is onze school samengegaan met OBS Dalton 
De Poorter en de OBS Anne Frank. Hoewel de drie 
scholen zelfstandige scholen zijn met een eigen 
schoolconcept en een eigen cultuur, vormen de 
scholen administratief gezien één school en zijn zij 
onderdeel van de Meander Scholengemeenschap. 
Met ingang van vorig schooljaar worden de J.P.Waale 
en Anne Frank geleid door één clusterdirecteur. 

  

 

1.6 Bevoegd gezag (Stichting OVO) 

De OBS J.P.Waale is één van de acht basisscholen van 
de Stichting OVO (Openbaar Verenigd Onderwijs). 
Het management wordt gevormd door een 
algemeen bovenschools directeur en zeven 
locatiedirecteuren. Bestuur en management worden 
ondersteund door het bestuursbureau. Naast het 
primair (=basis)onderwijs maken ook twee scholen 
voor voortgezet onderwijs deel uit van de Stichting 
OVO: het Fortes Lyceum, Omnia College en het 
gymnasium Camphusianum. Op meerdere gebieden 
wordt binnen de OVO-scholen gewerkt aan het 
verfijnen van de doorstroom van het basisonderwijs 
naar het voortgezet onderwijs. Door deze 
samenwerking benutten wij de kennis en kunde die 
wij in huis hebben nog beter. Daar profiteren onze 
leerlingen van! 

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.  

1.7 De samenstelling van het team 
Onze school heeft 18 medewerkers, van wie het 
merendeel in deeltijd werkt: 
- een directeur 
- 2 IB-ers (onder- en bovenbouw) 
- groepsleerkrachten 
- een vakleerkracht gymnastiek 
- drie onderwijsassistentes  
- conciërge 
 
Externe ondersteuning wordt verzorgd door: 
- ambulante begeleiders (van de Regionale 
  Expertise Centra) 
- een schoolmaatschappelijk werker (Rivas) 
- onderwijsadviseurs 
  

http://www.stichtingovo.nl/
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1.8 Plattegrond van het gebouw 
Onze school heeft twee gebouwen. In het 
hoofdgebouw zitten de onderbouwgroepen 1 t/m 4 
en in de dependance krijgen de bovenbouwgroepen 
5 t/m 8 les. 
Voor het bewegingsonderwijs maken alle groepen 
gebruik van de gymzaal die naast de school staat.  
 
Op de plattegrond hieronder vindt u de verschillende 
lokalen en ruimtes in het hoofdgebouw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9 Brede School: ook PSZ/KDV in hetzelfde gebouw 
Doordat naast de J.P.Waaleschool ook 
peuterspeelzaal Ookie Dookie en het 
kinderdagverblijf Dikkie Dik van Stichting 
Kindercentra Gorinchem (SKG) in het gebouw 
gevestigd zijn is een Brede School ontstaan: Brede 
School Lingeplein. Binnen hetzelfde gebouw kunt u 
dus terecht voor de opvang van kinderen van 0-4 jr. 
met een soepele aansluiting op het basisonderwijs.  
SKG heeft ook een BSO (= Buitenschoolse Opvang). 
Van deze opvang kan ook incidenteel gebruik 
gemaakt worden (bijv. tijdens een studiedag, waarbij 
de kinderen vrij zijn, maar u als ouder moet werken). 
 
Hieronder de plattegrond van de dependance: 
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2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 

2.1 Uitgangspunten 

De J.P.Waale is een school voor ieder kind. Wij 
hebben een school met ruimte voor ideeën en 
aandacht voor het individu. De J.P.Waale staat voor 
onderwijs, dat een goede aansluiting waarborgt op 
het vervolgonderwijs. 
Daarnaast: 
• Willen wij dat uw kind heel veel leert en elke dag 

met plezier naar school gaat. 
• Werken wij aan een fijne sfeer in de klassen en 

doen wij er alles aan om uit uw kind te halen wat 
erin zit. 

• Houden wij rekening met verschillen tussen 
kinderen. 

 
Wij richten ons op een maatschappij die voortdurend 
verandert. Daarom is ook ons onderwijs steeds in 
beweging. Regelmatig spreken wij elkaar aan op de 
effectiviteit van het onderwijs, proberen wij onszelf 
en ons onderwijs te verbeteren. De kerndoelen, die 
de overheid ons stelt, willen wij met zoveel mogelijk 
leerlingen halen. Methoden, die wij willen invoeren, 
worden daarop getoetst. Zo nodig roepen wij bij het 
vernieuwen van lesmethoden deskundige hulp in, 
meestal van de onderwijsbegeleidingsdienst. 
 

 
 
De schoolse vakken beheersen is één doel maar met 
ons onderwijs beogen we meer. Ook andere 
vaardigheden zijn belangrijk om ontwikkeld te 
worden, omdat zij (misschien nog wel meer dan 
kennis) bepalen of een kind ‘het gaat redden’ later. 
De kinderen leren samenwerken, 
verantwoordelijkheid te dragen en zelfstandig te zijn. 
Dit zijn dan ook zaken waar wij veel aandacht aan 
besteden. 

2.2  Het klimaat bij ons op school 

Door een gemoedelijke, rustige werkomgeving te 
creëren, proberen wij voorwaarden te scheppen 
waarin uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. De 
sfeer waarin een kind moet 
 

opgroeien is van groot belang om een volwaardig 
mens te worden. De school streeft ernaar dat 
kinderen zich prettig en geborgen voelen. Om dit te 
bereiken zetten wij de ‘High five’ in. Een vijftal 
waarden die wij zéér belangrijk vinden en die 
richtinggevend zijn voor het gedrag van iedereen op 
school (leerlingen, teamleden, ouders én gasten). 
Deze waarden zijn: respect, vertrouwen, rust, samen 
en doorzetten. 
 

 
 
Wij staan open voor de mening van kinderen. Het is 
belangrijk dat kinderen een eigen mening vormen en 
daar ook uiting aan kunnen geven. Ook moeten zij 
leren wat (en hoe) je iets wel én beter niet kunt 
zeggen. 
 
We streven naar correcte omgangsvormen, naar een 
sfeer waarin het goed werken is. Wij vinden het 
belangrijk om elk kind tot zijn recht te laten komen. 
Wij zijn alert op discriminatie en pesten en werken 
vooral aan het voorkomen ervan. Als wij pestgedrag 
signaleren, grijpen we meteen in. Indien u 
(pest)gedrag ziet, dat aan onze aandacht ontsnapt, 
dan horen wij dit graag van u. Samen staan wij 
sterker om dit (pest)gedrag de kop in te drukken.  
 
Goed contact met ouders vinden wij erg belangrijk. 
Wij nodigen u dan ook uit om bij ons te komen als u 
met vragen en/of opmerkingen zit. Goede 
samenwerking tussen thuis en school is de beste 
manier om ons gezamenlijke doel te bereiken: op 
alle gebieden uit uw kind halen wat er in zit.  
Blijft pestgedrag in uw ogen toch voortduren, neem 
dan zeker contact op met onze pestcoördinator, 
mevr. Alette Lemmen (tevens IB-er). 
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3. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 

3.1 Onze uitgangspunten 

Als school vinden wij leren geweldig. Wij zijn er 
dagelijks met hart en ziel mee bezig. De volgende 
uitgangspunten vormen voor ons de kern van ons 
onderwijs, hier maken wij een PUNT van: 
 
• Persoonlijk 
• Uitdagend 
• Nieuwsgierig 
• Toekomstgericht 
 

 
 
Op de J.P.Waale willen wij kinderen vooral zien. Met 
dat zien begint het daadwerkelijk begrijpen. Vanuit 
dit begrip stemmen wij ons onderwijs af op de groep 
en daarbinnen het individuele kind. Samen met het 
kind ontdekken wij ieders  talenten en identiteit. 
Daarnaast vinden wij ook het persoonlijke contact 
met u als ouders erg belangrijk. Ouders zijn immers 
dé deskundige als het gaat om hun kind. Als wij 
daarbij aansluiten met onze expertise als het gaat 
om onderwijs, dan komt het kind pas echt centraal te 
staan. Daar willen wij, met u als ouders, voor gaan. 
Dit omvat voor ons het woord ‘persoonlijk’.   
 
Elk kind is uniek. We kunnen dus simpel stellen dat 
alle kinderen verschillen hebben in interesses, 
aanleg, werktempo, etc. Bij uitdagende taken zijn die 
verschillen ineens niet zo belangrijk meer. Als 
kinderen met een hoge betrokkenheid (op het puntje 
van de stoel en met de tong tussen de lippen 

geklemd) op zoek gaan naar het antwoord op hun 
vraag of zelf iets nieuws willen leren omdat ze weten 
dat ze dat nodig hebben om hun doel te behalen, 
dan ontstaat onderwijs dat sprankelt en waar de 
energie afspat. Ons onderwijs zo vorm geven… dat is 
onze uitdaging.  
 

 
 
Elk kind is van nature nieuwsgierig en leert de 
wereld om zich heen kennen door deze te gaan 
ontdekken. Alles wordt bekeken, aangeraakt, 
beluisterd en geproefd. Die onderzoekende houding 
is naar onze overtuiging van groot belang in de 
huidige maatschappij. De wereld om ons heen 
verandert steeds sneller en de beroepen die onze 
kinderen later gaan kiezen, bestaan nu misschien nog 
niet eens. Door onderzoekend en nieuwsgierig in het 
leven te blijven staan, door vraagstukken te 
behandelen die uitnodigen tot vragenstellen en het 
vormen van een beargumenteerde mening, bereiden 
wij onze leerlingen voor op hun rol als actief burger 
in onze maatschappij.  
 
Binnen onze lessen besteden wij ook aandacht aan 
thema’s als duurzaamheid, mediawijsheid en actief 
burgerschap. Onze leerlingen zullen, nog meer dan 
de volwassenen van nu, te maken krijgen met 
complexe en wereldomvattende uitdagingen. De 
invloed die zij hierop uit kunnen oefenen begint 
echter niet ‘later’ maar nu. Met dit besef en deze 
bewustwording krijgt het begrip toekomstgericht 
ineens een heel actuele lading! 
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3.2 Klein en overzichtelijk 
De J.P.Waale is een groeiende school met 
momenteel ongeveer 180 leerlingen verdeeld over 
negen groepen en twee gebouwen. In uw tijd had u 
per klas waarschijnlijk te maken met één juf of één 
meester. Nu is er in Nederland praktisch geen groep 
meer, waar nog maar één onderwijsgevende de 
scepter zwaait. Ook bij ons op school hebben we 
hiermee te maken. We streven ernaar, dat dit tot 
twee onderwijsgevenden per groep beperkt blijft. Zo 
weten de leerlingen en hun ouders met wie ze te 
maken hebben.  
 
Door steeds weer gezamenlijk de onderwijskundige 
en opvoedkundige problemen met elkaar te 
bespreken komen wij als team sterk te staan. De 
directeur/intern begeleidster spelen hierin een 
belangrijke rol. Wij kennen u en uw kind. U kent ons.  
 
3.3 Combinatiegroepen 
Er zijn geen combinatiegroepen op de J.P.Waale, 
behalve de bewuste keuze om de groepen 1 en 2 
samen te voegen. Daardoor blijven de kleuters over 
het algemeen twee jaar bij dezelfde leerkracht en 
kunnen zij vooral heel veel van elkaar leren. 
 
3.4 De leeractiviteiten van de leerlingen  
3.4.1 Groep 1 en 2 
In de groepen 1 en 2 ontwikkelen kinderen zich 
vanuit spelsituaties. Het lokaal is zo ingericht dat er 
uitdagende speelmogelijkheden voor de kinderen 
zijn. In de kleutergroep wordt de basis gelegd voor 
het werken in circuitvorm. Er wordt gewerkt met 
speel-, werk- en ontdekhoeken, waarbij de kinderen 
de hele week rouleren. Op deze manier doen de 
kinderen op allerlei gebied ervaringen op. Bij jongste 
kleuters gebeurt het leren door spelend ontdekken. 
De oudere kleuter krijgt meer gerichte opdrachten, 
zodat in een later stadium een kind zelfstandig een 
taak kan volbrengen. Doordat we uitgaan van de 
ontwikkeling van het kind, heeft de leerkracht de rol 
van begeleiden en stimuleren. Kinderen krijgen die 
leerstof aangeboden, die bij de ontwikkeling van dat 
moment past.  
 
De creatieve vakken nemen in de kleutergroepen 
een belangrijke plaats in. Het leren jezelf te uiten 
(tekenen, muziek, handvaardigheid, dans enz.) 
vinden we heel belangrijk. De expressievakken 
hebben hun plaats binnen de dagelijkse gang van 
zaken in een groep. Ook wordt er veel aan 
taalontwikkeling gedaan d.m.v. gesprekken en 
spelletjes, liedjes, versjes en prentenboeken. Goed 
leren luisteren en spreken zijn heel belangrijk voor 
het latere taal- en leesonderwijs. De kleuters krijgen 
ook Engels. 
 

Om vroegtijdig eventuele problemen met leren te 
kunnen signaleren, wordt er regelmatig 
geobserveerd en vorderingen in het 
kleutervolgsysteem vastgelegd . In de kleuterperiode 
wordt een belangrijke basis gelegd voor het verdere 
schoolverloop van uw kind! 
 

 
 
3.4.2 De lessen in groep 3 t/m 8 
Door de overheid zijn voor het basisonderwijs 
kerndoelen vastgesteld. Deze kerndoelen beschrijven 
per vakgebied globaal wat elke leerling in elk geval 
moet worden aangeboden. Hoe scholen dit doen, 
staat ze vrij. 
Wij hechten er grote waarde aan, dat onze leerlingen 
beschikken over voldoende kennis en vaardigheden, 
zodat ze een goede basis hebben voor het 
vervolgonderwijs. Hierbij staan voor ons lezen, taal 
en rekenen voorop. Deze vakken nemen dan ook een 
belangrijke plaats in op het rooster. 
 
LEZEN 
Op onze school vinden wij lezen erg belangrijk. Niet 
alleen dat uw kind léért lezen, maar dat het ook 
ontdekt dat lezen leuk, spannend, leerzaam, 
verrassend gezellig of ontroerend kan zijn. 
•  Lezen bevordert de taalontwikkeling; je leert 

nieuwe woorden kennen en je maakt kennis met 
andere manieren om iets onder woorden te 
brengen. 

•  Boeken lezen is ook goed voor ‘later’, want in onze 
maatschappij komt steeds meer informatie via de 
media. Als je in staat bent om al die informatie 
eens rustig over te lezen en te verwerken, dan kun 
je allerlei maatschappelijke ontwikkelingen beter 
begrijpen. 

•  Boeken lezen zorgt voor ‘leeservaring’. Letters en 
woorden worden vertrouwd. Wanneer een kind 
eenmaal zover is, dat het hele stukken tekst kan 
lezen is de drempel niet zo hoog als het in de 
toekomst informatieve teksten moet 
lezen/begrijpen. Een kind met weinig leeservaring 
is alleen maar bezig zich door de tekst heen te 
worstelen en komt nauwelijks aan de inhoud toe. 
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•  Boeken helpen je om je in te leven in andere 
mensen of om je eigen gevoelens te verwoorden 
doordat je iets van jezelf herkent. 

•  Boeken lezen stimuleert de fantasie. 
•  En tenslotte: Lezen (lekker wegduiken met een 

boekje in een hoekje) is gewoon fijn. 
Het leren lezen is in de eerste plaats een taak van de 
school. Daarom is het belangrijk dat kinderen steeds 
weer ervaren dat lezen de moeite waard is. Als 
school proberen we daar 
het nodige aan te doen door veel te lezen en op 
allerlei manieren bezig te zijn met boeken. Ouders 
spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het 
lezen door van jongs af aan veel voor te lezen. Ook 
voor kinderen die al kunnen lezen blijft het voorlezen 
belangrijk. Ook er samen over praten is van grote 
waarde en levert een bijdrage aan de 
taalontwikkeling. Heeft u moeite met het kiezen van 
de boeken, dan kunnen de school, de openbare 
bibliotheek en de boekhandel u adviseren. 
Overigens is het samen met uw kind een boek 
uitzoeken in de bibliotheek of de boekhandel al een 
prima start om het leesplezier te bevorderen. Wist u 
trouwens dat het lidmaatschap van de bibliotheek 
voor kinderen gratis is?! 
 

 
 
In groep 3 wordt gestart met het leren lezen m.b.v. 
de nieuwste versie van de aanvankelijke 
leesmethode: Veilig Leren Lezen. De kinderen leren 
op een speelse manier lezen. Ook het digitale 
schoolbord wordt hierbij ingezet.  
In groep 4 t/m 8 wordt vervolgens gewerkt met 
Estafette. Dit is een methode voor voortgezet 
technisch lezen. Goed kunnen lezen is namelijk bij 
alle vakken van groot belang. Doordat de methode 
rekening houdt met de verschillen die kinderen in 
hun leesvaardigheid kunnen hebben, worden alle 
kinderen door de leerkracht op maat bediend. Zeer 
intensieve instructie voor de wat zwakkere lezers, 
naast de instructie wat meer zelf doen voor de 
gemiddelde lezer en veel zelfstandigheid (zonder uit 
het oog én oor verloren te worden!) voor de goede 
lezers.   
 
 

BEGRIJPEND LEZEN 
Als de leerlingen ouder zijn, wordt er meer tijd aan 
verschillende leesactiviteiten zoals begrijpend lezen 
en studerend lezen besteed. 
 

 
 
Voor het aanleren van alle begrijpend leesstrategieën 
gebruiken wij de methode Nieuwsbegrip XL, een 
methode waarbij actuele teksten van internet 
gedownload kunnen worden. Op die manier worden 
de teksten leuk én interessant om te lezen, want ze 
zien dit op het tv-weekjournaal, praten erover in de 
klas en komen deze gebeurtenissen in de krant tegen. 
De leerlingen uit de hoogste groepen krijgen vanuit 
Nieuwsbegrip XL ook huiswerkopdrachten, die zij 
thuis op de computer moeten maken ter 
voorbereiding van de les in de klas. 
 
TAAL 
Het taalonderwijs wordt vormgegeven door de 
leerlijnen uit Snappet te gebruiken en deze aan ta 
vullen met interactieve onderdelen uit ‘Kansrijke 
Taal’. De leerlijnen en didactiek zijn (en blijven) 
actueel, doordat de ondersteunende stichting 
voornamelijk webbased werkt. 
In ons taalaanbod wordt veel tijd besteed aan zowel 
de mondelinge als schriftelijke taalvaardigheid. De 
mondelinge taalvaardigheid komt o.a. elke dag aan 
bod in de kring, leergesprekken en bij presentaties en 
spreekbeurten. De schriftelijke verwerking gebeurt 
via verhalen, gedichten, brieven, maar ook met het 
maken van bijv. woordposters, uitlegplaten en 
werkstukken. Wij vinden het belangrijk dat er een 
afwisseling is tussen werken op de computer en 
werken in een schrift of op een andere manier met 
schriftelijk taalgebruik bezig te zijn. Juist deze 
afwisseling houdt het taalonderwijs levendig en 
uitdagend. 
Aanvullend op Kansrijke Taal maken we gebruik van 
de methode voor het spellingsonderwijs. Dit jaar 
voeren wij de nieuwe methode ‘Spelling langs de lijn’ 
in. 
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REKENEN 
Bij het rekenonderwijs volgen wij vanaf groep 4 de 
leerlijnen die hiervoor beschreven zijn. Hier zetten 
wij de tablets van Snappet! in.  Snappet helpt de 
leerkracht om de leerdoelen die gesteld worden om 
te zetten in leerstof, die op zijn beurt weer op de 
tablet van elke leerling wordt gezet. De leerkracht 
geeft les, maar Snappet biedt oefenstof aan, kijkt na, 
volgt leerlingen direct en zorgt er zo voor dat de 
leerkracht nog sneller én op maat instructie kan 
geven. In eerste instantie gaan we aan de slag met 
rekenen. Als dit goed werkt, is er de mogelijkheid om 
nog andere vakken hierbij te betrekken.  
Elk kind krijgt een eigen tablet. Hieraan zijn geen 
kosten verbonden. 
In groep 3 gebruiken we de methode Getal en 
Ruimte Junior. 
 

 
 
SCHRIJVEN 
Na de voorbereidende schrijfoefeningen bij de 
kleuters, leren we vanaf groep 3 de kinderen 
schrijven met de methode Schrijven in de Basisschool. 
Bij het schrijven wordt gelet op de schrijfhouding, 
pengreep, netheid e.d. Om die reden werken de 
kinderen vanaf de kleuters tot en met groep 3 met 
driekantige potloden. Kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben krijgen een Stabilo 
potlood.  
 

 
 
WERELDORIËNTATIE 
Op diverse plaatsen en momenten wordt met 
kinderen gepraat over hun omgeving en de wereld 
daaromheen. Op deze manier leren kinderen over 
verleden en heden van de aarde. 
• Enerzijds gebeurt dit in klassengesprekken, 

spreekbeurten, schooltelevisie e.d. 

• Anderzijds gebeurt dit in de groepen 3 t/m 8 aan 
de hand van de nieuwe methode 
‘Topondernemers’.  

• Bij de kleuters gebruiken we de kaarten vanuit 
KleuterLab. We kiezen daarbij kaarten die 
aansluiten bij het thema dat in die periode 
centraal staat.  

 
Binnen beide methodes komen de vakken 
geschiedenis, aardrijkskunde en biologie aan bod. 
Aan de hand van uitgewerkte thema’s ontdekken de 
kinderen de wereld. Er wordt gewerkt met 
opdrachtkaarten. De kinderen worden uitgedaagd 
om initiatief te nemen, informatie te zoeken, samen 
te werken en creatief te zijn. Het werken met de 
computer neemt binnen deze methode een 
belangrijke plaats in.  

 
 
Topografie wordt vanaf groep 6 aangeboden. 
Kinderen leren werken met de atlas, door het zoeken 
van plaatsnamen en landen die op blinde kaarten 
staan. Zo komen achtereenvolgens Nederland, 
Europa en de wereld aan bod.  
 

 
 
Verkeer krijgen de kinderen in de groepen 1 en 2 
thematisch aangeboden. In de groepen 3 tot en met 
8 wordt gewerkt met de Jeugdverkeerskrant. Zij 
leren hoe zij zich veilig in het verkeer moeten 
gedragen, waar ze op moeten letten en uiteraard de 
verkeersregels.   



schoolgids OBS J.P.Waale                                            schooljaar 2021-2022 

- 11 - 

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE 
Er verandert veel in de samenleving en 
veranderingen volgen elkaar ook steeds sneller op. 
Met sommige zaken zijn we blij en over andere 
ontwikkelingen maken we ons zorgen. Welke kant 
moet het op met onze maatschappij? Scholen 
hebben hierin een wettelijke opdracht gekregen om 
aandacht te besteden aan actief burgerschap en 
sociale integratie. Een school is immers een 
samenleving in het klein. Het is een oefenplaats waar 
kennis opgedaan kan worden over verschillende 
levensbeschouwingen, culturen en etniciteiten. 
Kennis opdoen is één ding, maar er ook 
daadwerkelijk (en vanzelfsprekend) wat mee doen is 
wat anders. Door kinderen te betrekken bij het 
groepsgebeuren laten wij hen ervaren dat wij hun 
mening en inbreng serieus nemen. Hun actieve 
bijdrage wordt gewaardeerd en zij ervaren dat het 
prettig is als er rekening met je gehouden wordt; als 
we naar elkaar omzien. Het leven is immers geven en 
nemen. Op de J.P.Waale proberen we samen met 
ouders onze leerlingen op te voeden tot actieve en 
kritische burgers die weten wat er nodig is om de 
Nederlandse samenleving en de diversiteit 
daarbinnen te laten ontwikkelen.  
 

 

 
Voorbeelden van burgerschap en integratie bij de 
OVO basisscholen:  

• sociale gedragscodes leren door op een 
respectvolle manier samen te leven in school;  
leerlingen die meebeslissen over bijv. groeps- en 
schoolregels; 

• leren om mee te doen in school: meepraten en 
samen verantwoordelijk zijn voor een  
besluit. Onze leerlingen zijn jonge burgers; onze 
school is een democratische 
gemeenschap. Leerlingen moeten een discussie 
kunnen voeren en onderlinge problemen 
zonder geweld kunnen oplossen; 

• Leren om een ‘burger’ te zijn van die 
leefgemeenschap die school heet: Iets willen 
doen voor een klasgenootje, de juf of de school. 
Wie zich verantwoordelijk voelt voor de 
omgeving, zal er ook goed mee willen omgaan; 

• kennis opdoen van onze democratie en daar 
meningen over vormen; 

• een eigen levensovertuiging leren vormen;  

• mensen uit andere stromingen en overtuigingen 
ontmoeten en daarover kennis verwerven; 

• zich bewust worden van een eigen sociale 
omgeving en daar zorg voor ontwikkelen; 

• leren wat het betekent om Europees en 
wereldburger te zijn. 
 

 

 
Op de J.P.Waale is dit op de volgende manieren in 
het lesaanbod terug te zien:  
In de methodes die wij gebruiken voor 
wereldoriëntatie, levensbeschouwing en sociaal-
emotionele vorming worden kinderen in aanraking 
gebracht met andere culturen, leefwijzen en 
godsdiensten. Kinderen worden daarbij uitgedaagd 
een eigen mening te vormen die recht doet aan de 
normen en waarden die we op de OVO basisscholen 
belangrijk vinden. In de handleidingen van de 
betreffende methodes is te vinden welke 
onderwerpen een directe relatie met Burgerschap en 
Integratie hebben.  

o Voor wereldoriëntatie is dat de methode 
Topondernemers 

o Voor levensbeschouwing en sociaal-
emotionele vorming de methode Leefstijl 

• Ook het wekelijkse SchoolTV Weekjournaal en 
Nieuwsbegrip bieden een actuele kijk op de 
gang van zaken in de wereld. Leerkrachten 
stimuleren de kinderen een eigen mening te 
vormen over de aangeboden onderwerpen.  

• Verkeersonderwijs en het meedoen aan 
projecten moeten kinderen redzaamheid in het 
verkeer bijbrengen.  

• Milieubewustzijn vindt plaats op schoolniveau 
door kinderen in te schakelen bij het 
schoonhouden van klas, gang en schoolplein.  

• Er zijn goede contacten met de wijkagent en 
bureau HALT, die voorlichtingsprojecten 
verzorgen, hetzij op de school zelf (t.b.v. groep 
7/8), hetzij in de vorm van les- of 
foldermateriaal bijv. met Oud en Nieuw.  
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• En als laatste, maar zeer belangrijke 
component: de betrokkenheid van de ouders. 
Als team proberen we in de contacten met de 
ouders een laagdrempelige school te zijn. We 
zijn van mening dat we samen met de ouders 
een belangrijke taak hebben bij de opvoeding 
van kinderen. In de Medezeggenschapsraad is 
er een belangrijke ouderinbreng en de 
Ouderraad dient naast de gewone 
ondersteunende activiteiten vooral als 
klankbord voor team en directie. Verder zijn er 
de gebruikelijke contactavonden: de jaarlijkse 
ouderinformatieavond, de 10 – minuten 
gesprekken, extra overlegmomenten met 
ouders van zorgleerlingen en de tweewekelijkse 
Nieuwsbrief en de groepsgebonden pagina op 
onze website (www.jpwaale.nl). Zie ook 
hoofdstuk 6. 

 

 
 
EXPRESSIE 
Naast rekenen en lezen vinden wij het ook belangrijk 
dat kinderen zich in creatief opzicht uitgedaagd 
voelen. Op verschillende manieren brengen  wij onze 
leerlingen in contact met allerlei vormen van 
handvaardigheid. Indien mogelijk organiseren wij dit 
wederom via het creacircuit. Binnen dit circuit 
kunnen kinderen kiezen met welke technieken zij 
graag willen werken. Voor de organisatie van het 
creacircuit hebben wij flink wat ouders nodig. Aan 
het begin van het schooljaar wordt nagegaan of het 
mogelijk is om handvaardigheid via het creacircuit 
aan te bieden. Lukt dit niet, dan vinden de lessen 
gewoon in de klas plaats. 
 
Daarnaast wordt in de klas aandacht besteed aan het 
vak tekenen middels een tekencircuit. Hierbij komen 
de diverse tekentechnieken aan de orde (bijv. 
werken met verf, houtskool, ecoline, viltstift, 
potlood, etc.). De teken-opdrachten worden ook wel 

gekoppeld aan de thema’s van Topondernemers, 
zodat op verschillende manieren aan één thema 
gewerkt wordt en dit onderwerp dus echt gaat leven.  
 

 
 
Muziek koppelen wij aan de methode die wij voor 
Engels gebruiken (Groove me; zie hieronder). 
Daarnaast worden ook veel eigentijdse liedjes aan 
het repertoire toegevoegd. 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, het maken van en 
luisteren naar muziek. 
Vanuit de gemeente wordt een culturele agenda 
samengesteld waar alle groepen jaarlijks gebruik van 
maken. De voorstellingen vinden meestal buiten de 
school plaats (bijvoorbeeld in de Haarhorst of in De 
Nieuwe Doelen). Naast de voorstellingen zijn er 
workshops die op school uitgevoerd worden. Zo 
komen onze leerlingen ook in aanraking met toneel 
en theater. 
 

 
 
ENGELS 
In alle groepen van onze school wordt Engels 
gegeven. Ook bij de kleuters dus. We werken met de 
methode Groove Me. In deze methode wordt 
moderne, hedendaagse (pop)muziek gecombineerd 
met alledaagse communicatie. Het zijn dus letterlijk 
en figuurlijk swingende lessen.  
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BEWEGINGSONDERWIJS 
In alle groepen wordt gymnastiekles gegeven. Deze 
lessen worden deels door de eigen leerkracht en 
deels door een vakleerkracht verzorgd (m.u.v. de 
kleuters). 
Het samen spelen, het winnen of verliezen tijdens de 
gymles helpt de kinderen elkaar te accepteren zoals 
ze zijn. Door kinderen in te laten zien hoe leuk het is 
om te bewegen en ze hun grenzen te laten verleggen 
ten aanzien van hun eigen bewegingsmogelijkheden, 
proberen we ze tot enthousiaste ‘bewegers’ te 
maken voor nu en in de toekomst. 
De J.P.Waale gaat dit jaar in samenwerking met 
Gorinchem Beweegt de MQ-scan afnemen.  
De MQ Scan meet de motorische ontwikkeling van 
een kind. MQ staat voor motorische quotiënt, zoals 
de IQ voor intelligentie quotiënt staat en de EQ voor 
de emotionele quotiënt / ontwikkeling. 
De MQ Scan bestaat uit een compacte beweegbaan, 
volgens specifieke instructies opgebouwd met 
standaard materialen uit een gymzaal. De tijd die een 
kind erover doet om de baan af te leggen geeft aan 
of een kind gemiddeld, boven- of ondergemiddeld 
motorische vaardigheid heeft voor zijn leeftijd. 
De groepsleerkracht, LO-docent of buurtsportcoach 
kan ca. 30 kinderen in een uur scannen met de 
mobiele app. Kinderen vinden de beweegbaan leuk 
om te doen en worden idealiter 2 keer per jaar 
gescand om de ontwikkeling van de motorische 
vaardigheden te monitoren.

Als Gezonde Regioschool proberen wij het bewegen 
van onze leerlingen te stimuleren. Twee keer per 
week is in de gymzaal naast de school een Sport & 
Spelpunt geopend. Hier kunnen alle kinderen gratis 
gebruik van maken. Onder deskundige begeleiding 
van een medewerker van ‘Gorinchem Beweegt’ 
worden de gymlessen gegeven.  
 
SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING 
Veel aandacht wordt besteed aan de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de kinderen. Met de 
methode Leefstijl leren de kinderen om te gaan met 
gevoelens en emoties. Ook leren zij zich te 
verplaatsen in een ander. Zo nu en dan krijgen de 
kinderen vragen mee, die zij thuis moeten 
beantwoorden. Op die manier wordt er een brug 
geslagen tussen thuis en school. Wij hopen dan ook 
dat u mét uw kind deze opdrachten wilt maken. 
Hiervoor gebruiken we ZIEN! Een programma dat 
volledig is geïntegreerd met onze 
leerlingadministratie en leerlingvolgsysteem 
(ParnasSys). 
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4.   DE ZORG VOOR DE KINDEREN 
 
4.1 Aannamebeleid Primair Onderwijs Gorinchem  
 
4.1.1 Visie van de gezamenlijke schoolbesturen in 
Gorinchem op het aannamebeleid van leerlingen 
Ouders hebben een vrije keuze van school voor hun 
kind. Deze keuze is o.a. gebaseerd op 
levensbeschouwing en pedagogische/didactische 
voorkeuren. De zorg die de school op grond van zijn 
schoolspecifieke visie en uitgangspunten kan bieden, 
in het belang van een optimale ontwikkeling van het 
kind, speelt hierbij een belangrijke rol. 
Alle scholen verzorgen op eigen wijze onderwijs 
binnen de wettelijke kaders en onderscheiden zich 
daarbij op identiteit en kwaliteit in de breedste zin 
van het woord. Optimale informatie aan 
ouders/verzorgers vinden wij in het belang van een 
goede keuze voor het kind essentieel. 
Voor een ononderbroken ontwikkeling van het kind 
is het doorlopen van de school van eerste 
inschrijving tot aan de overgang naar het voortgezet 
onderwijs gewenst. Het is om die reden van groot 
belang dat de keuze voor een basisschool door 
ouders bewust en weloverwogen gemaakt wordt.  
 
Ouders maken in principe een keuze voor één 
basisschool voor de duur van de gehele 
basisschooltijd.  
Er kunnen zich echter bijzondere omstandigheden 
voordoen waardoor dit niet wenselijk is. 
 
4.1.2 Oriëntatie en inschrijving 

• Kennismakings- en/of oriëntatiegesprekken  
      Kennismakings- en oriëntatiegesprekken die 

kunnen leiden tot inschrijving op een school, 
vinden plaats vanaf het moment dat kinderen 2,5 
jaar oud zijn.  

• Inschrijving van een leerling 
      Nieuwe leerlingen worden in principe tussen de 

2,5 en 3,5 jarige leeftijd op een basisschool 
ingeschreven. 

• Bij gebruik wachtlijst 
Als een school werkt met een wachtlijst geldt het 
volgende: 

• Zodra een leerling op een wachtlijst wordt 
geplaatst op een bepaalde school,  
is het niet toegestaan dat deze leerling 
ingeschreven wordt op een andere school.  

• Als ouders er toch voor kiezen om het kind dat 
op de wachtlijst staat, op een andere school in 
te schrijven, vervalt daarmee de plaatsing op 
de wachtlijst. 

 
4.1.3 Tussentijdse overschrijving 
Het kan voorkomen dat gedurende de 
schoolloopbaan het kind naar een andere 

basisschool gaat, bijvoorbeeld bij verhuizing naar een 
andere wijk/stad.  
Bij hoge uitzondering (bijvoorbeeld bij klemmende 
situaties) en na goed overleg tussen de 
ouders/verzorgers en de betrokken basisscholen is 
een overschrijving op andere gronden mogelijk. Het 
meest geëigende moment hiervoor is de 
zomervakantie. Hierbij geldt het volgende 
stappenplan, dat uiterlijk drie weken voor de 
zomervakantie afgerond dient te worden: 
 

stap wat 

1.  Voorgesprek(ken): 
Gesprek(ken) tussen ouders/verzorgers en de 
directie van de huidige school. 

2.  Informatief gesprek over tussentijdse 
schoolwisseling tussen ouders/verzorgers en de 
directie van de mogelijk nieuwe school. 
Dit gesprek kan pas plaatsvinden als: 

• de ouders/verzorgers  een gesprek hebben 
gehad met de directie van de huidige school  

• de directies van de huidige school en de 
mogelijk nieuwe school hierover met elkaar 
contact hebben gehad. 

3.  Uitspreken van voorkeur ouders: 
Ouders delen hun wens tot schoolwisseling mede 
aan: 

• de directie van de huidige school 

• de directie van de mogelijk nieuwe school. 

4.  Besluitvorming: 
Directies van beide scholen nemen gezamenlijk het 
besluit of aan de nadrukkelijke wens van de ouders 
tegemoet gekomen kan worden. In dit gesprek 
worden alle relevante argumenten door hen 
zorgvuldig gewogen. De eventuele overstapdatum 
(dus bij voorkeur na de zomervakantie) wordt door 
hen samen, rekening houdend met de wens van de 
ouders/verzorgers, bepaald. 

5.  Afrondend gesprek: 
In dit gesprek wordt het besluit dat de directies 
van beide scholen hebben genomen door de 
directie van de huidige school aan de 
ouders/verzorgers bekend gemaakt en nader 
toegelicht. 
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4.2  Inschrijving nieuwe leerlingen op de J.P.Waale  
De inschrijving wordt gedaan door de directeur. 
Tijdens de inschrijving krijgt u van de directeur alle 
gewenste en benodigde informatie. Naast de 
informatie wordt er een rondgang door de school 
gemaakt om de "school in bedrijf" te zien. Voordat 
uw kind vier jaar wordt, kan hij of zij al vijf ochtenden 
c.q. middagen zijn/haar aanstaande klas bezoeken. 
Eén maand voor de 4e verjaardag neemt de juf 
contact met u op om kennis te maken. Als het om een 
nieuwe kleuter gaat stellen wij het erg op prijs om 
voor het intake gesprek met uw kind kennis te maken 
(voor een 3-jarige duurt het gesprek vaak te lang en 
bepaalde informatie is nu eenmaal niet voor 
kinderoren bestemd).  
Als een kind op latere leeftijd bij ons op school komt, 
bijvoorbeeld door verhuizing, gaat dit bovenstaande 
verhaal niet helemaal op. Na aanmelding volgt dan 
meestal meteen plaatsing. In die gevallen willen wij 
graag informatie van de vorige school. 
 
4.3  Het volgen  van de ontwikkelingen  van de 
kinderen 
Van iedere leerling wordt na aanmelding een 
leerlingdossier aangelegd. Daarin worden 
persoonlijke gegevens, verslagen van 
leerlingenbesprekingen, gesprekken met ouders, 
speciale onderzoeken, toets- en rapportgegevens 
bewaard. De mappen worden door de 
groepsleerkrachten beheerd en zijn voor intern 
gebruik. Het werk dat de kinderen in de klas maken 
wordt door de leerkracht nagekeken en met de 
kinderen besproken en beoordeeld. 

Vooral in de onderbouw wordt er veel werk direct 
mee naar huis gegeven. Later worden de opdrachten 
veelal in schriften gemaakt, die u tijdens de 
rapportenavonden kunt inzien. Het werk wordt 
regelmatig getoetst door middel van methode 
afhankelijke toetsen of door onszelf ontworpen 
toetsen. Daarnaast worden ook methode 
onafhankelijke toetsen afgenomen. Dit geheel vormt 
samen met de observaties van de leerkracht de basis 
voor het rapport. 
 
4.3.1 Planmatige aanpak 
De J.P. Waale werkt met planmatige cyclus om in de 
groepen handelingsgericht te kunnen werken met 
een sterke focus op de opbrengsten. In de praktijk 
betekent dit dat alle groepen jaarlijks een vaste 
cyclus doorlopen op groepsniveau met de volgende 
stappen (zie ook schema hieronder): 

1. Het systematisch evalueren van de vorderingen 
en ontwikkeling van de leerlingen (in een 
groepsoverzicht): 

- Hoe is een kind vooruitgegaan in 
vaardigheid (o.a. Citotoetsen)? 

- Hoe beheerst een kind onderdelen uit de 
leerlijnen die in de lessen worden 
aangeboden (leerstofbeheersing)? 

- Hoe is de (werk-)houding van het kind ten 
aanzien van de leerstof (gedijen)? 

(Volgende stappen: zie volgende pagina)
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2. Kinderen die onvoldoende resultaat op (een 
van) bovenstaande drie punten vertonen 
worden nader bekeken en besproken met de 
intern begeleider. Hierbij worden de 
onderwijsbehoeften in kaart gebracht. Wat 
heeft dit kind van de leerkracht of school nodig 
om de doelen alsnog te kunnen behalen?  

3. De leerkracht voert vervolgens gesprekken met 
de betreffende kinderen over een vakgebied of 
een probleem. In dit gesprek wordt aandacht 
besteed aan welk doel het kind voor zichzelf 
stelt om zo het kind actief te betrekken en te 
stimuleren. 

4. In het groepsoverzicht worden vervolgens de 
onderwijsbehoeften van deze kinderen 
omschreven en worden concrete doelen 
benoemd voor dit kind. Deze doelen kunnen 
gaan over opbrengsten of over werkgedrag en 
taakaanpak. 

5. Alle kinderen worden per vak ingedeeld in 2 of 
3 niveaus: 

- Verdiept arrangement 
- Basisarrangement 
- Intensief arrangement 

6. De leerkracht omschrijft in een groepsplan hoe 
de organisatie eruit ziet, wat de doelen zijn en 
welke middelen gebruikt worden per 
arrangement.  

7. Het groepsrooster wordt aangepast en extra 
begeleiding wordt omschreven in dit rooster.  

8. Extra begeleiding wordt in eerste instantie 
geboden door de groepsleerkracht. Leerlingen 
die extra leertijd nodig hebben in het intensieve 
arrangement kunnen aanvullend begeleid 
worden door de RT-er op school. 

9. Dit groepsplan wordt 20 weken (een half 
schooljaar) uitgevoerd en na 10 weken 
tussentijds geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie 
wordt bekeken of kinderen nog in het juiste 
arrangement zitten en of het handelen van de 
leerkracht aansluit bij de leerlingen en hun 
onderwijsbehoeften. Dit gebeurt in overleg met 
de intern begeleider. 

10. Daarnaast wordt bekeken of de opbrengsten 
(de resultaten van de Citotoetsen) voldoen aan 
de vooraf gestelde groepsstandaarden. Mocht 
dit niet het geval zijn, dan wordt omschreven 
welke aanpassingen nodig zijn om dit wel te 
behalen bij de volgende evaluatie.  

De zorg-cyclus wordt op de J.P. Waale gebruikt bij de 
vakken: 
  * rekenen (groep 3 t/m 8) 
  * technisch lezen (groep 3 t/m 8) 
  * begrijpend lezen (groep 4 t/m 8) 
  * spelling (groep 4 t/m 8) 

In de onderbouw wordt gewerkt met groepsplannen                                        
waarin de gehele (leer- en spel-)ontwikkeling 
centraal staat. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor: 
  * gecijferd bewustzijn (voorbereidend rekenen) 
  * beginnende geletterdheid (voorbereidend lezen) 

De boven genoemde cyclus wordt twee maal per jaar 
doorlopen. De groepsoverzichten worden in juni 
opgesteld voor het komend schooljaar en zijn tevens 
een belangrijk onderdeel bij de overdracht naar de 
volgende groepsleerkracht. 

In de groepen krijgen alle kinderen het basisaanbod 
voor het leerjaar waar ze in zitten. Dat betekent dat 
ze allemaal nagenoeg dezelfde doelen nastreven 
vanuit de leerlijnen. Niet alle kinderen kunnen dit 
binnen de aangeduide tijd vanuit de methode 
behalen en krijgen daarom in het groepsplan extra 
tijd, begeleiding en aangepaste middelen 
toegewezen om de doelen alsnog te kunnen 
behalen. 

De leerkracht evalueert ook vier maal per jaar op het 
eigen handelen. Wat zijn de 
ondersteuningsbehoeften van de leerkracht? Wat is 
er nodig vanuit ouders? Welke informatie ontbreekt 
en kan helpen bij de begeleiding van de kinderen? De 
leerkracht brengt dit zelf in kaart en bespreekt dit 
intern. Ouders kunnen uitgenodigd worden om mee 
te denken bij het in kaart brengen van de 
onderwijsbehoeften van hun kind. 

 

4.3.2 Groepsbesprekingen 
Elke zorg-cyclus wordt afgesloten met een 
groepsbespreking, waarbij de intern begeleider en de 
leerkrachten van de groep aanwezig zijn. 
Tegelijkertijd wordt een nieuwe cyclus gestart. De 
groepsbesprekingen zijn in de jaarplanner 
opgenomen. In deze besprekingen staat de reflectie 
van de leerkracht op het eigen handelen in relatie tot 
het groepsplan centraal. Doel van de bespreking is 
dat de leerkracht de onderwijsbehoeften van de 
gehele groep goed in kaart heeft, zodat alle 
leerlingen de instructie, aansturing en aandacht 
krijgen die nodig is.  
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Combinatieklassen & klassenmanagement            
Om ervoor te zorgen dat het lesgeven aan diverse 
niveaus goed kan verlopen zijn de groepsroosters in 
de groepen goed op elkaar afgestemd. Niet alleen de 
instructie aan de basisgroep wordt hierin 
omschreven, ook de begeleiding aan de subgroepen 
is terug te zien in het rooster.  
Soms kan door de samenstelling van de groep 
gekozen worden voor een verdeling van 2 
subgroepen per vak per groep. In dat geval wordt de 
basisgroep intensiever begeleid door de leerkracht.  
 
4.3.3 Leerlingenbesprekingen 

Twee maal per jaar hebben de intern begeleider en 
de leerkrachten een bespreking over de individuele 
leerlingen waar nog vragen openstaan om de 
uitvoering van het groepsplan goed te laten 
verlopen. Een leerlingenbespreking kan ook 
tussentijds op verzoek van de intern begeleider of 
leerkracht plaatsvinden. De leerlingenbesprekingen 
bestaan (na een goede voorbereiding) uit zes 
stappen: 

1. Overzicht: wat gaat goed en wat moeilijk? 
2. Inzicht: hoe zou het kunnen komen dat de 

situatie nu zo is? 
3. Weten we al genoeg om de vragen te 

beantwoorden? 
4. Uitzicht: wat betekent de analyse voor de 

aanpak? 
5. Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van de 

leerkracht? 
6. Afspraken en planning: wie doet wat, waarom, 

hoe en wanneer? 

4.3.4 Onderwijsarrangementen (OA)                              
Zodra een leerkracht gedurende het werken met de 
groep ondersteuningsvragen heeft over een leerling, 
worden deze intern besproken met de intern 
begeleider en eventueel met ouders. Als intern 
onvoldoende expertise is of als er behoefte is aan 
een second opinion kan een onderwijsarrangement 
aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband 
Gorinchem, SWV Driegang.  
Zij sturen na het aanvragen van dit OA een ambulant 
begeleider die gespecialiseerd is in de problematiek. 
Er volgen observaties in de groep en nagesprekken 
met de leerkracht. Deze begeleiding is gericht op 
professionalisering van de leerkracht om zo indirect 
de ontwikkeling van de leerling te stimuleren. 

Dit traject wordt altijd in overleg en met goedkeuring 
van ouders gestart.  

 

Er zijn arrangementen voor: 
* taal/lezen 
* kleuters 
* rekenen 
* inclusief onderwijs 
* gedrag 
* zelfredzaamheid 

4.3.5 Sociaal emotionele ontwikkeling & gedrag                
De school is in het schooljaar 2018-2019 gestart met 
het invoeren van IEP LVS!. Dit is een digitaal systeem 
waarmee ook de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van kinderen individueel en de groep als geheel in 
kaart gebracht kan worden.  
Het team screent de leerlingen op de onderdelen 
“betrokkenheid” en “welbevinden”. De leerkracht 
kan zo de groep en de leerlingen ‘lezen’ binnen dit 
programma en kan de signalen omzetten in 
handelingsgericht werken in de groep. Leerkrachten 
stellen zich hierbij continu de vraag: ‘Wat heeft dit 
kind of deze groep van mij nodig om de sociaal-
emotionele ontwikkeling te stimuleren?’ Hierbij 
wordt uitgegaan van kleine stapjes en geoefend met 
korte termijndoelen. Het vergt veel tijd om dit 
programma eigen te maken en groepsplannen op te 
leren stellen.  

 

4.3.6 Ontwikkelingsperspectief (OPP)                                 
De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 
Hierin staat het verwachte uitstroomniveau van de 
leerling. Ook staat in het ontwikkelingsperspectief 
welke ondersteuning en begeleiding de leerling krijgt 
om dit uitstroomniveau te halen. De school voert op 
overeenstemming gericht overleg met de ouders 
over het ontwikkelingsperspectief. Scholen in het 
voortgezet onderwijs betrekken ook de leerling zelf 
hierbij. Als de leerling meerderjarig en 
handelingsbekwaam is, is dit zelfs verplicht. 

De school stelt een ontwikkelingsperspectief (OPP) 
op voor leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben. Dit gebeurt met name bij leerlingen die een 
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of meerdere einddoelen van groep 7 niet lijken te 
gaan halen tegen het einde van groep 8. Maar ook 
leerlingen die hoogbegaafd zijn kunnen in 
aanmerking komen voor een OPP.  
In het OPP staat het verwachte uitstroomniveau van 
de leerling. Ook staat in het OPP welke 
ondersteuning en begeleiding de leerling krijgt om 
dit uitstroomniveau te halen.  

Een OPP is een ontwikkelingsprofiel wat specifiek 
voor een leerling wordt opgesteld. Hierbij wordt een 
indicatie per vakgebied beschreven waar de leerling 
hoogstwaarschijnlijk op gaat uitstromen richting het 
voortgezet onderwijs: het ontwikkelingsperspectief. 

Het OPP wordt opgesteld door de intern begeleiding 
in overleg met de leerkracht, directie en een 
zorgfunctionaris (bijv. orthopedagoog of ambulant 
begeleider). Hierbij wordt uitgegaan van de reeds 
behaalde resultaten en de intelligentie van de 
leerling. Specifieke onderwijsbehoeften worden 
benoemd en per vakgebied worden tussendoelen 
geformuleerd, die twee maal per jaar bekeken 
worden. Prognoses kunnen bijgesteld worden als dit 
nodig is en dit gebeurt altijd in overleg met 
orthopedagoog en ouders.  

Dit OPP wordt altijd vooraf aangekondigd en 
uitgebreid besproken met ouders, intern begeleider 
en de leerkracht. Na iedere halfjaarlijkse evaluatie 
worden resultaten en prognoses besproken met 
ouders. 

Op deze wijze kijk je hoe ver een leerling kan komen 
volgens het ontwikkelingsperspectief. Je stelt op 
basis daarvan de doelen vast en daar werk je met de 
leerkracht naartoe. Je stelt hoge doelen en je hebt 
hoge verwachtingen van de leerlingen. Als blijkt dat 
de doelen niet zijn behaald, wordt er gekeken 
waarom de doelen niet behaald zijn. Als de doelen 
wel zijn behaald, dan wordt de lat weer wat hoger 
gelegd. 

De leerkrachten betrekken leerlingen bij hun 
persoonlijke doelen door het voeren van 
kindgesprekken.  

4.3.7  Toetsen leerlingvolgsysteem 
In groep 1 en 2 vormen observaties door de 
leerkrachten de basis voor het Kind-Volg-model 
(KVM). Bij de groepen 3 t/m 8 worden op vaste 
momenten methode onafhankelijke toetsen 
afgenomen van het IEP leerlingvolgsysteem voor 
rekenen, lezen en taalverzorging. Naast de toetsen 
die kennis meten (dat wat je doet met je hoofd), 
heeft de IEP ook oog voor het hart en de handen!  De 

leerlingen vullen hiervoor digitale vragenlijsten in, die 
de leerkracht met het kan bespreken. Het gesprek 
hierover geeft zowel leerling als leerkracht inzicht in 
wat kan helpen om het leren te versterken 
 

 
 
4.4.  Rapporten   
Om u op de hoogte te houden van de vorderingen 
van uw kind(eren) schrijven wij een aantal keer 
rapporten. De ontwikkeling van de jongste kleuters 
bespreken we a.d.h.v. hun plakboek (portfolio) de 
kinderen van groep 2 tot en met 8 krijgen twee keer 
een rapport. De rapporten worden op de 
kijkavonden met de ouders besproken. Om ouders 
goed te informeren over de ontwikkeling van hun 
kind, zijn er voor de groepen 1 t/m 4 in november 
voortgangsgesprekken en vervolgens volgen in 
februari/maart de zogenaamde 10-minuten-
gesprekken. Voor de zomervakantie worden 
individuele afspraken gemaakt. Deze kunnen zowel 
op initiatief van de leerkracht als van de ouders 
plaatsvinden. Vanaf de bovenbouw (groep 5) zijn de 
voortgangsgesprekken dus veel meer maatwerk. 
Indien u zich zorgen maakt en/of u vindt de tijd tot 
het rapportgesprek te lang, of er zijn (privé)zaken 
waarvan het belangrijk is dat de school op de hoogte 
is, maakt u dan alstublieft een afspraak.  
 
4.4.1 Onderwijskundige rapporten 
In diverse gevallen (verandering van school, 
overgang naar het voortgezet onderwijs) wordt een 
onderwijskundig rapport gemaakt. Dit rapport is 
altijd voor de ouders ter inzage. In voorkomende 
gevallen moeten zij toestemming geven voor 
toezending aan een andere school/instantie. 
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4.5  Speciale zorg voor kinderen met specifieke 
behoeften 
Zorgverbreding is al sinds vele jaren een belangrijke 
pijler van ons onderwijs. Door onze ruime ervaring en 
actieve deelname aan het internbegeleiders overleg, 
menen wij dat we de kinderen met gedrag- en/of 
leerproblemen adequaat kunnen helpen. Dit geldt 
voor kinderen met gedrag- en/of leerproblemen, 
maar ook voor kinderen die een snellere ontwikkeling 
doormaken. 
 
4.5.1  Zorgverbreding in de praktijk  
Problemen worden in de meeste gevallen door de 
leerkracht als eerste opgemerkt. De leerkracht 
probeert door gerichte observatie van het kind het 
probleem te analyseren. De gegevens van deze 
observatie worden vervolgens met de intern 
begeleider (IB-er) besproken. Er worden conclusies 
getrokken en een zogenaamd handelingsplan wordt 
opgesteld. In dit plan worden maatregelen 
aangegeven die nodig zijn om de leerling te helpen. 
Een van de maatregelen kan zijn dat de leerling extra 
ondersteuning binnen (of buiten) de groep krijgt door 
onze onderwijsassistente.  
In alle groepen werken wij met de 1-zorgroute. 
Binnen dit traject wordt niet meer gewerkt met 
individuele handelingsplannen, maar worden de 
onderwijsbehoeften van alle kinderen in kaart 
gebracht en wordt een groepsplan opgesteld. Er 

wordt vooraf gekeken wat alle kinderen nodig 
hebben om de gestelde doelen te bereiken (bijv. 
extra instructie, meer leertijd, extra of andere 
oefenstof, etc.) 
 
De IB-er houdt de vinger aan de pols door: 
•  kinderen te (laten)  toetsen individueel of 
   groepsgewijs; 
•  gesprekken met leerkrachten / ouders; 
•  het team te raadplegen en in te lichten  
   tijdens de leerlingbesprekingen; 
•  hulp en advies in te roepen van externe 
   instanties (bijv. CED, schoolmaatschappelijk 
   werk, GGD, logopedist, schoolarts enz.). 
 
4.5.2 Zorgverbreding binnen het 
samenwerkingsverband 
De openbare basisscholen zijn aangesloten bij het 
samenwerkingsverband rondom de openbare school 
voor speciaal basisonderwijs ‘De Rotonde’. Het 
‘Weer Samen Naar School’-proces is opgezet om het 
aantal verwijzingen naar de school voor speciaal 
basisonderwijs terug te dringen. Om dit te bereiken, 
worden de basisscholen beter toegerust: kennis en 
vaardigheden worden uitgebreid en de scholen 
krijgen vanuit de school voor speciaal basisonderwijs 
ondersteuning bij de hulp aan ‘zorgleerlingen’.  
De uitwerking en de verantwoording van de 
activiteiten van het samenwerkingsverband 
Driegang, gebeurt middels een zorgplan. Sinds kort 
geldt de wet Passend Onderwijs. Wat dit inhoudt 
leest u hieronder. 

4.6  Passend onderwijs 

4.6.1 Wat is passend onderwijs? 

Per 1 augustus 2014 wordt 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 krijgen dat bij hen past. Schoolbesturen 
hebben een zorgplicht en de 
samenwerkingsverbanden krijgen het geld en de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend 
onderwijs. 
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4.6.2 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. 

4.6.3 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. 

4.6.4 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 
(SOP). 

4.6.5 Bestaat het ‘rugzakje’ nog? 

Vanaf 1 augustus 2014 bestaan er geen rugzakjes 
meer. De extra ondersteuning die uw kind nodig 
heeft wordt, in overleg met u, rechtstreeks door EC 
Rotonde georganiseerd. EC Rotonde regelt de extra 
ondersteuning, dit kan door geld,  extra begeleiding 
of inzet onderwijsassistentie. 
 

 

4.6.6 Denkt u dat uw kind extra ondersteuning 
nodig heeft? 

Als uw kind al op school zit, ga dan het gesprek aan 
met de leerkracht. 
Als uw kind nog niet op onze school zit, dan meldt u 
uw kind minimaal 10 weken van te voren schriftelijk 
aan. In ons schoolondersteuningsprofiel kunt u 
vinden  welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij 
zullen informatie verzamelen en zorgvuldig 
onderzoeken welke ondersteuning uw kind nodig 
heeft. Van u als ouder wordt verwacht dat u de 
informatie die u heeft met ons deelt. Binnen 6 tot 10 
weken laten wij weten of uw kind wordt toegelaten 
of we doen een voorstel voor een beter passende 
plek voor uw kind op een andere school van ons 
bestuur. Dat gebeurt altijd in nauw overleg met u. De 
Wet passend onderwijs en de zorgplicht betekenen 
niet dat scholen verplicht zijn ieder kind een plek te 
geven binnen de eigen school. Als niet de juiste 
ondersteuning kan worden geboden, dan moet er 
een andere school worden gezocht.  
Het samenwerkingsverband mag bepalen welk 
ondersteuningsaanbod het beste is. Om te bepalen 
of een kind het meest op zijn plaats is in het speciaal 
onderwijs, moeten deskundigen worden 
geraadpleegd. 

4.6.7 Naar een speciale school? 

Het kan zijn dat vanuit onze school uw kind wordt 
doorverwezen. EC Rotonde zal in overleg met de 
ouders bekijken of uw kind het beste op zijn plek is 
op een school met speciaal basis(onderwijs), of 
inclusieve school of een school met speciale opvang. 

4.6.8 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, 
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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 
worden dat in sommige gevallen de benodigde 
ondersteuning (nog) niet geboden kan worden 
binnen de grenzen van het samenwerkingsverband. 
 

 

4.7  De route bij verwijzing 

4.7.1 Stap 1: arrangeren in de school  

Ondersteuningsteam 

Het ondersteuningsteam op schoolniveau heeft een 
centrale rol in de signalering, toewijzing en 
afstemming van onderwijsondersteuning en zorg. De 
basis voor het ondersteuningsteam wordt gevormd 
door de leerkracht, de ouder(s) en de interne 
begeleiding (IB). Vervolgens kan dit overleg 

uitgebreid worden met de onderwijsspecialist vanuit 
het onderwijs en de (jeugd)zorgspecialist vanuit de 
gemeente. De (jeugd)zorgspecialist is thuis in het 
veld van jeugd gerelateerde zorgtaken die onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente (gaan) vallen. 
De intern begeleider (IB’er) heeft en houdt de regie 
op het overleg.  

Onderwijsspecialist 

Onze school heeft korte lijnen en intensieve 
contacten met de onderwijsarrangementen van EC 
Rotonde en orthopedagogen. De onderwijsspecialist 
wordt per school aangewezen door EC Rotonde. 

(Jeugd)zorgspecialist 

Er zijn meerdere organisaties in de regio waarmee 
onze school frequent en intensief contact 
onderhouden: GGD, het Centrum Jeugd & Gezin en 
de Rivas Zorggroep (voor wat betreft het 
(school)maatschappelijk werk).  
 
Zowel de eerste ‘driehoek’ van leraar-ouder-IB’er als 
het grotere ondersteuningsteam kunnen direct 
besluiten tot snelle en lichte interventies die geacht 
worden onderdeel te zijn van de basisondersteuning.  

4.7.2 Stap 2: extra ondersteuning 

Wanneer het ondersteuningsteam constateert dat 
de basisondersteuning onvoldoende mogelijkheden 
biedt om aan de ondersteuningsbehoefte tegemoet 
te komen, kan dit leiden tot een arrangement dat 
gefaciliteerd moet worden (“extra ondersteuning in 
de basisschool”). Dit moet worden aangevraagd bij 
het samenwerkingsverband (bij ‘kamer De Rotonde’). 
De coördinator van een onderwijsarrangement 
(Taal/lezen, Rekenen, Gedrag, Inclusief) kan 
preventieve ambulante begeleiding toekennen, 
gericht op de ondersteuning van de leerkracht en de 
IB’er. 
Bij het aanvragen van een arrangement wordt een 
Ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Voor 
leerlingen die niet in staat zijn het reguliere 
onderwijsaanbod te volgen, stellen we een OPP op. 
Ouders ondertekenen het handelingsdeel van dit 
OPP.  
Leerlingen met een OPP hebben vaak ook andere 
talenten of mogelijkheden. Zij kunnen jaarlijks een 
keer gebruik maken van de voorzieningen van EC 
Rotonde: diertherapie trajecten en zelfredzaamheid 
trajecten. Daarnaast zijn er ook voorzieningen voor 
o.a. meerbegaafden, logopedie, taalpaleis.  

4.7.3 Stap 3: verwijzing  

Wanneer ook met een arrangement leraar en school 
handelingsverlegen blijven, zal een 
verwijzingsverzoek worden opgesteld. 
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4.7.4 Stap 4: deskundigenadvies  

Het deskundigenadvies wordt opgesteld door 
tenminste een orthopedagoog en een deskundige 
waarvan de expertise aansluit op de vermeende 
onderwijsbehoefte. In de praktijk is dit een kleine 
commissie.  
Indien het deskundigenadvies een afwijzing van het 
verwijzingsverzoek betekent, levert de commissie 
een alternatief. Indien het deskundigenverzoek het 
verzoek tot verwijzing ondersteunt, wordt tevens 
aangegeven op wat voor soort school (SBO of SO) de 
leerling het beste tot zijn recht zal komen. 
  
4.7.5 Stap 5: toelaatbaarheidsverklaring  
Op basis van het deskundigenadvies en het OPP stelt 
de directeur van kamer EC Rotonde een aanvraag 
voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) op, 
waarbij tevens de duur van de toelaatbaarheid, de 
onderwijssoort (speciaal basisonderwijs of speciaal 
onderwijs) en in geval van speciaal onderwijs de 
ondersteuningscategorie (1 t/m 3) wordt 
aangegeven.  

De aanvraag wordt verstuurd naar de SWV-
coördinator.  
De SWV-coördinator tekent de 
toelaatbaarheidsverklaring binnen één werkweek na 
ontvangst. 
 
4.8  Grenzen aan de zorg 
 
Plaatsing op de J.P.Waale wordt, met in achtneming 
van de zorgplicht (zie paragraaf 4.6.3) geweigerd in 
de volgende gevallen: 
• indien uit de intakegegevens blijkt, dat de school 

niet die zorg aan de betrokken leerling kan 
geven, waar de school zichzelf conform het 
zorgprofiel (beschreven in het Zorgplan) 
verplicht acht; 

• indien er geen uitschrijfbewijs en   
onderwijskundig rapport van de vorige (basis-) 
school kan worden overhandigd. 
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5.   DE LEERKRACHTEN   
 
Veel leerkrachten werken parttime of maken gebruik 
van een vorm van verlof. Daarom zijn er vaak 
meerdere leerkrachten werkzaam voor één groep. Er 
staan in principe niet meer dan twee leerkrachten 
voor de groep (al kunnen wij dit in geval van ziekte of 
overmacht helaas niet garanderen). 
 
5.1  Wijze van vervanging bij ziekte   
Op de J.P.Waale wordt getracht lesuitval zoveel 
mogelijk te voorkomen. Bij ziekte of afwezigheid van 
de leerkracht proberen we het zo te regelen dat 
eerst leerkrachten die samen één groep hebben 
elkaar vervangen. Is dit niet mogelijk dan wordt er 
een beroep gedaan op een invaller. Lukt het niet om 
een invaller te vinden, dan zal de directeur voor de 
groep gaan of zal de groep verdeeld worden over de 
overige groepen. Het naar huis sturen van kinderen 
doen wij enkel in uiterste nood. U wordt hiervan de 
dag ervoor op de hoogte gebracht.  
 
5.2 De begeleiding en inzet van stagiaires 
Op de Pabo worden nieuwe leerkrachten opgeleid. 
Deze aanstaande leerkrachten moeten op een 
bepaald moment stagelopen op de basisschool. Wij 
zijn één van de stagescholen. 
 

 
 
Wij vinden het waardevol, dat we stagiaires van de 
Pabo mogen begeleiden. Op deze manier dragen wij 
ons steentje bij om de school ook in de toekomst te 
voorzien van goed opgeleid personeel. Bovendien is 
contact met Pabo’s  en jonge collega’s ook voor een 
levendig en modern onderwijs van groot belang. De 
eindverantwoordelijkheid van de door de stagiaires 
gegeven lessen blijft altijd bij de desbetreffende 
groepsleerkracht. Een bijzondere groep zijn de 
zogenaamde LIO-ers. Dit zijn Leraren In Opleiding. Bij 
hen is de stage een soort praktijkexamen. Wij 
beschouwen hen dan ook als volwaardige collega’s. 
Soms zijn er ook stagiaires die een opleiding volgen 
voor onderwijsassistente. 

 
 
5.3 Nascholing van leerkrachten en studiedagen  
Regelmatig volgen de leerkrachten allerlei lang- of 
kortlopende cursussen om in hun onderwijspraktijk 
op de hoogte te blijven van de laatste 
ontwikkelingen op gebied van didactiek, leerlijnen, 
methodes, etc. Deze cursussen vinden meestal plaats 
op de woensdagmiddagen of in de avonduren. Soms 
wordt bijscholing onder schooltijd gegeven: een 
studiedag. Het gaat dan om belangrijke 
onderwijskundige zaken voor de school, waarbij het 
gehele team aanwezig is. De ouders worden hierover 
tijdig via de Nieuwsbrief geïnformeerd. Dit schooljaar 
zijn de volgende studiedagen in elk geval vastgesteld: 
woensdag 17 februari 2016 en maandag 27 juni 
2016. Alle kinderen zijn die dagen vrij. 
 
5.4 Afspraak met leerkracht maken? 
De leerkrachten zijn in principe altijd 15 minuten 
voor en na schooltijd aanwezig. Daarnaast zijn zij op 
maandag, dinsdag en donderdag beschikbaar voor 
vergaderingen, overleg e.d. tot 16.30 uur. Het 
verdient aanbeveling om vooraf even een afspraak te 
maken (mede omdat de vergaderingen niet altijd op 
onze school plaatsvinden). 
 

 



schoolgids OBS J.P.Waale                                            schooljaar 2021-2022 

- 24 - 

6. OUDERS 
 
6.1 Welk contact heb ik met de school? 
Een goed contact tussen de school en het gezin is van 
het allergrootste belang. In het huidige 
basisonderwijs worden de ouders op velerlei wijze 
betrokken bij de school. Wij vinden die 
betrokkenheid erg belangrijk; het kan een grote 
stimulans betekenen voor zowel leerkrachten als 
leerlingen.  
Om u goed op de hoogte te houden hanteren wij bij 
ons op school allerlei vormen van contact tussen u en 
de school: 
 

 
 
6.1.1 Mondeling contact 
Voor korte gesprekjes en/of mededelingen kunt u 
voor of na schooltijd altijd even binnenlopen. Een 
vraag "Hoe gaat het met mijn kind?", vraagt echter 
meer tijd, indien u wilt dat de leerkracht dit serieus 
beantwoordt. Zijn of haar aandacht wordt vlak voor 
schooltijd door vele andere zaken getrokken. Het 
gevolg zal zijn dat uw vraag niet of onvoldoende 
wordt beantwoord. Voor langere gesprekken stellen 
wij het op prijs om met u een afspraak te maken. 
 
6.1.2 Schriftelijk contact 
Ongeveer eens per veertien dagen krijgen de 
kinderen een Nieuwsbrief mee. In deze nieuwsbrief 
staan allerlei schoolse zaken, die binnenkort aan de 
orde komen, zoals belangrijke data, toelichtingen 
over bepaalde aspecten, verzoeken en belangrijke 
mededelingen. Op uw verzoek kan deze ook per e-
mail aan u worden verzonden. Voor de oude, 
vertrouwde schoolkrant ontwikkelen we dit jaar een 
nieuwe opzet. Voor een vakantie (en daarmee aan 
het eind van een thema-periode voor de groepen) 
ontvangt u een school-themakrant. Leerlingen uit de 
hoogste groepen werken mee in de redactie. Het is 
de bedoeling dat de krant tevens een aankondiging 
bevat voor de volgende periode, zodat ouders zowel 
terug- als vooruit kunnen kijken.   
Deze schoolgids is specifiek bedoeld voor ouders en 
via onze website te downloaden.  
Ook op onze website kunt u actuele zaken lezen: 
www.jpwaale.nl. 

En last but nog least: via Parro houden wij alle ouders 
op de hoogte van alles wat binnen de school/klas 
speelt. Ouders ontvangen automatisch een 
uitnodiging om deel te nemen. U kunt dan via een 
app op uw smartphone of via de website 
https://parro.education/ inloggen en berichtjes en 
foto’s ontvangen. Via Parro kunt u ook een berichtje 
aan de leerkracht sturen. Dit schooljaar hebben wij de 
geheime Facebookgroepen ingeruild voor Parro, 
omdat dit een geheel afgeschermde en beveiligde 
omgeving is, waarbij foto’s ook nergens anders 
terecht kunnen komen. Wel zo’n prettig idee! 
 

 
 
6.2 Ouderparticipatie 
Ouders zijn op vele manieren actief in onze school. 
Een moderne basisschool kan niet zonder! Bij ons 
onderwijs helpen ouders de onderwijsgevenden met 
de bedoeling, door een intensievere begeleiding van 
het kind, het onderwijs te verbeteren. Een en ander 
gebeurt in nauwe samenwerking met en onder 
verantwoordelijkheid van de betrokken leerkrachten. 
De gemeente heeft hiervoor een WA-verzekering 
afgesloten. 
Een aantal voorbeelden van ouderhulp:  
Ouderraad,  Medezeggenschapsraad, bibliotheek, 
leescircuit, zwemmen, crea, spelletjesmiddag, 
overblijven,  hoofdluis-bestrijding, 
gezelschapsspelletjes bij de kleuters. 

 
Aan het eind van het schooljaar wordt er een 
schriftelijke oproep gedaan aan ouders om zich aan 
te melden voor één of meer ouderactiviteiten. U 
kunt zich hiervoor aanmelden door op dit formulier 

http://www.jpwaale.nl/
https://parro.education/
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de werkzaamheden aan te kruisen waarvoor u 
belangstelling heeft. Als u zich in de loop van het 
schooljaar voor één of meer activiteiten wilt 
aanmelden, kunt u contact opnemen met de 
directeur. Wij stellen uw hulp zeer op prijs, want 
door inspanningen van ouders kunnen wij de 
kinderen nog meer bieden. 
 

 
 
6.3 Informatieavond 
Aan het begin van het schooljaar vindt er een 
informatieavond plaats. U hoort dan van uw eigen 
kind wat er in het komende schooljaar allemaal gaat 
gebeuren. Ook krijgt u te horen wat van de 
leerlingen verwacht wordt. Een belangrijke avond 
dus. We hopen dat u hierbij aanwezig kunt zijn! Lukt 
dat echt niet, dan kunt u een afspraak met de 
leerkracht maken, zodat u weet waar uw kind het 
over heeft en u uw kind thuis optimaal kunt 
ondersteunen.  
 
In groep 8 vindt er een voorlichting plaats voor de 
ouders verzorgd door het Voortgezet Onderwijs. 
Hiervoor krijgt u een uitnodiging. De leerlingen van 
groep 8 ontvangen voorlichtingsmateriaal van de 
diverse VO-scholen en uitnodigingen om de Open 
Dagen te bezoeken. 
 
6.4 Ouderraad (OR) & medezeggenschapsraad (MR) 
 
6.4.1 Ouderraad  
Onze school beschikt over een ouderraad. Deze 
vormt een schakel tussen de ouders en de school. De 
ouderraad vergadert regelmatig. De vergaderingen 
worden bijgewoond door de directeur en één 
leerkracht. De ouderraad is actief betrokken bij vele 
zaken, zoals de organisatie van het Sinterklaasfeest, 
het Kerstfeest, de avond-4-daagse, etc. In hoofdstuk 
11 vindt u de namen en contactgegevens van onze 
OR-leden.  
 
 
 
 
 

6.4.2 Medezeggenschapsraad 
Iedere school heeft een MR, die gevormd wordt door 
ouders en leerkrachten. De MR, waarvan de leden 3 
jaar zitting hebben, bestaat uit twee 
vertegenwoordigers van leerkrachten en twee 
ouders van leerlingen.  
De MR kent zowel adviesrecht als instemmingsrecht. 
De directie en het schoolbestuur luisteren naar de 
argumenten, die de MR naar voren brengt. Deze 
argumenten kunnen zwaar meewegen bij de 
uiteindelijke besluitvorming.  
Ongeveer 6 keer per jaar vinden er vergaderingen 
van de MR plaats, waarin alle zaken betreffende het 
reilen en zeilen van de school besproken worden.  
Onze MR heeft ook een afvaardiging in de GMR. Dit 
is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, 
waarin alle basisscholen van ons bestuur zijn 
vertegenwoordigd. 
In hoofdstuk 11 vindt u de namen en contact-
gegevens van onze MR-leden. Aan het begin van dit 
schooljaar zal de vacature voor de oudergeleding MR 
ingevuld worden. 
 

 
 
6.4.3 Ouderbijdrage 
Het onderwijs op onze school is gratis. Wel betalen 
de ouders jaarlijks aan de Ouderraad een zgn. 
vrijwillige ouderbijdrage, die o.a. bestemd is voor: 
- betaling van de schoolreisjes (gr. 3 t/m 8) 
- het organiseren van feesten op school, zoals  
  Sinterklaas, Kerst, lenteontbijt etc. 
- theaterbezoek (culturele voorstellingen) 
 
Ook voor dit schooljaar gelden onderstaande 
bedragen: 
- voor gr.1/2: €30,- 
- voor gr.3/8: €45,- 
Voor kinderen die tijdens het schooljaar op school 
komen, wordt een aangepaste ouderbijdrage 
gevraagd. Over de wijze van betalen krijgt u van de 
penningmeester van onze Ouderraad bericht. Het 
nummer van de bankrekening van de Ouderraad is: 
NL64RABO01604.54.654 t.n.v. Stichting OVO - 
Ouderraad J.P. Waale. Hoewel deze bijdrage vrijwillig 
is, wijzen wij u er wel op dat het niet betalen van de 
ouderbijdrage ertoe kan leiden dat uw kind 
uitgesloten wordt van bepaalde activiteiten (in elk 
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geval het schoolreisje). Uw kind wordt dan op school 
in een andere groep opgevangen. 
Als er materiaal van school kwijtgeraakt of ernstig 
beschadigd is, vragen wij daarvoor een vergoeding. 
Dit valt buiten de ouderbijdrage. 
 
6.5  Overblijven tijdens continurooster 
Op de J.P.Waale blijven alle kinderen tussen de 
middag over. Wij werken met een continurooster. De 
kinderen eten met hun eigen leerkracht in de klas. 
Behalve tijd om te eten is er ook tijd om even lekker 
buiten te spelen. Dit gebeurt in drie delen. Eerst 
spelen de kinderen uit de groepen 6 t/m 8 een half 
uur buiten. Daarna de groepen 3 t/m 5 en tot slot 
spelen de kleutergroepen gezamenlijk ook een half 
uur buiten.  
Tijdens dit buitenspelen lopen er altijd twee collega’s 
buiten om toezicht te houden. Naast een teamlid van 
de J.P.Waale is dit een collega van SKG. 
 

 
 
6.6  Schoolverzekering 
6.6.1 Aansprakelijkheidsverzekering 
Er is door het bestuur van OVO een 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze 
verzekering is bedoeld om de aansprakelijkheid te 
dekken wanneer een leerling of begeleider schade 
heeft veroorzaakt en door een ander aansprakelijk 
wordt gesteld. Ook is in deze verzekering de dekking 
van de aansprakelijkheid geregeld wanneer een 
leerling of begeleider de school of een begeleider 
aansprakelijk stelt voor geleden schade. Er is een 
eigen risico. Diefstal, vermissing, zoekraken, 
verduistering en brandstichting zijn niet verzekerd.  
  
6.6.2 Inzittendenverzekering 
Er is door het bestuur van OVO géén 
inzittendenverzekering voor auto’s afgesloten. Alleen 
ouders met een inzittendenverzekering mogen in 
schoolverband kinderen vervoeren. 
 
6.6.3 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 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, diefstal, vermissing en 
zoekraken zijn uitgesloten en er is een eigen risico 
voor bagage. 
 
6.7  Klachtenregeling   
6.7.1 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. 
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6.7.2 Traject van de afhandeling van de klacht 
binnen de school/binnen de stichting (intern) 

1. U gaat met uw klacht allereerst naar 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 kunt u (evenals de 
leerkracht) de klacht voorleggen aan de 
rector/directeur van de school. De rector/directeur 
zal doorgaans een overleg organiseren tussen 
klager en betrokkene met als doel de klacht af te 
handelen en te komen tot een oplossing.  
3. In de scholen voor primair onderwijs en bij 
het Fortes Lyceum en Omnia College is een 
mogelijke vervolgstap het voorleggen van de klacht 
aan de bovenschools directeur primair onderwijs 
dan wel aan de voorzitter van de centrale directie 
van het Fortes Lyceum en Omnia College.   
4. Mochten voorgaande stappen ook niet 
leiden tot een voor partijen aanvaardbare 
oplossing  van de klacht, dan bestaat de 
mogelijkheid de klacht voor  te leggen aan of in te 
dienen bij het bevoegd gezag van de stichting: de 
bestuurder de heer B. Kollmer, Merwe Donk 10, 
4207 XB Gorinchem. Telefoon: 0183 - 650 470. 
 

U kunt zich in dit interne traject laten begeleiden 
door de schoolcontactpersoon. De 
schoolcontactpersoon is het loket en de wegwijzer 
bij klachten. De school-vertrouwenspersoon is geen 
bemiddelaar. Op de J.P.Waale kunt u zich wenden 
tot dhr. Tom Kroon. 
  
Tevens bestaat de mogelijkheid dat u via de 
schoolcontactpersoon in gesprek kunt komen met de 
externe vertrouwenspersoon, mevrouw mr P. Smaal. 
In dit stadium is het ook mogelijk dat u via het 
stafbureau direct in contact kunt komen met de 
externe vertrouwenspersoon, telefoon 0183 - 
650470. Dit gebeurt meestal als gesprekken met 
leerkrachten, schoolleiding, directie of bestuur niets 
hebben opgeleverd. De externe vertrouwenspersoon 
is niet verbonden aan de school of aan de stichting 
en kan geheel onbevooroordeeld handelen. De 
externe vertrouwenspersoon zal met de klager 
beoordelen of teruggegaan moet worden naar het 
normale traject, eventueel met de externe 
vertrouwenspersoon als bemiddelaar. Men heeft er 
dan vertrouwen in dat door bemiddeling een 
oplossing kan worden bereikt. Lijkt dat geen 
begaanbare weg, dan bestaat de mogelijkheid om 
het externe klachtentraject in te gaan via de 
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.7.3 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 Onderwijs (LKC). De externe 
vertrouwenspersoon begeleidt de klager desgewenst 
bij de verdere procedure en verleent desgewenst 
bijstand. Een klacht dient binnen een jaar na een 
voorval, een gedraging of een beslissing te worden 
ingediend.  
De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een 
hoorzitting) of de klacht gegrond is. De LKC treedt op 
als adviescollege voor het bevoegd gezag en brengt 
tenslotte 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.  
 
Stichting OVO heeft zich aangesloten bij: 
 
Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC),  
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht.  
Telefoon 030 – 2809590.  
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl.  
Website: www.onderwijsgeschillen.nl.  
Het reglement van de LKC vindt u op de website van 
de LKC: www.onderwijsgeschillen.nl . Het reglement 
ligt ook ter inzage bij de schoolcontactpersoon.  
 
6.7.4 Klachtenregeling Stichting OVO 
Voor de scholen van Stichting OVO is een 
klachtenregeling vastgesteld: “Klachtenregeling 
Stichting OVO”. Deze klachtenregeling vindt u op de 
website van Stichting OVO: www.stichtingovo.nl en 
ligt ter inzage bij de schoolleiding.   

mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.stichtingovo.nl/
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6.7.5 Vertrouwensinspecteur 
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein 
team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, 
leerlingen, docenten en besturen kunnen de 
vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in 
of rond de school problemen voordoen op het 
gebied van seksuele intimidatie en seksueel 
misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen, 
extremisme en radicalisering. Ernstige klachten die 
vallen binnen deze categorieën kunnen worden 
voorgelegd aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal 
adviseren en informeren. Zo nodig kan de 
vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject 
naar het indienen van een formele klacht of het doen 
van aangifte. De vertrouwensinspecteur is tijdens 
kantooruren bereikbaar op: 0900 - 111 3 111 (lokaal 
tarief). Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) 
Het beschikken over een heldere procedure voor het 
melden van vermoede misstanden maakt duidelijk 
dat het melden hiervan veilig kan gebeuren en dat de 
behandeling ervan in goede banen wordt geleid.  
De werknemer die te goeder trouw en volgens de 
voorgeschreven procedure een melding doet, mag 
ervan uitgaan dat hij zich als een goede werknemer 
gedraagt, bescherming geniet en geen nadelige 
gevolgen van zijn melding ondervindt. Dit geldt 
eveneens voor ouders en leerlingen die een melding 
doen. Ook geldt de bescherming voor de 
vertrouwenspersoon integriteit (VPI) zelf die door 
het college van bestuur van Stichting OVO is 
aangesteld. Mevrouw mr M.P. Smaal is de 
vertrouwenspersoon integriteit van de stichting. Via 
het bestuursbureau van Stichting OVO kunt u in 
contact komen met mevrouw Smaal 
(telefoonnummer 0183- 650470). 

6.7.6 Meldplicht seksueel misbruik  
Als een medewerker (ook de school-
vertrouwenspersoon) vermoeden heeft van seksueel 
misbruik, moet hij dit onmiddellijk melden bij het 
bevoegd gezag: de directeur-bestuurder. Het is niet 
voldoende een tussenpersoon te informeren, zoals 
een lid van de schoolleiding. Als de medewerker zijn 
verantwoordelijkheid hiervoor niet neemt, kan het 
bevoegd gezag 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 bevoegd gezag een melding heeft ontvangen 
van een mogelijk zedendelict, is deze 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 bevoegd gezag altijd verplicht 
aangifte te doen bij de politie (officier van  justitie).   
Bij klachten van ouders en leerlingen over mogelijk 
seksueel misbruik volgt het bevoegd gezag dezelfde 
lijn als hier boven geschetst. Zie hiervoor ook de 
regeling ‘Melden vermoeden van een misstand’ op 
de website van Stichting OVO.   
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7. DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS 
 
7.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs 
Het onderwijs verandert in hoog tempo. Stilstand 
betekent achteruitgang. Jaarlijks wordt een 
nascholingsplan opgesteld, waarin wordt 
aangegeven welke activiteiten worden ondernomen 
om ‘bij te blijven’. Gedacht kan hierbij worden aan 
het volgen van cursussen, workshops, bezoeken aan 
andere scholen etc.  
Het kan ook zijn dat wij bij andere organisaties een 
beroep doen op deskundigheid. Wij zijn een lerende 
organisatie die bevordering van deskundigheid van 
haar mensen belangrijk vindt. 
 

 
 
7.2 Beleidsplannen 
Wij hebben diverse beleidsplannen geformuleerd. Zo 
kennen wij een jaarplan, taakbeleid, taalbeleidsplan, 
zorgplan en een ICT-beleidsplan. Tevens hebben wij 
onze visie op de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen in een document vastgelegd.  
 
Het zou te ver voeren om deze plannen hier 
uitgebreid te bespreken. U kunt een exemplaar ter 
inzage opvragen bij de directie. 
 

 
 
7.3 Schoolplan 
Eens in de vier jaar wordt een schoolplan 
geschreven. Hierin staan de plannen van de school 
voor die periode beschreven. Dit beleidsplan is 
voorgelegd aan de MR. Vanuit het schoolplan wordt 
er steeds een jaarplan geschreven. Dit plan beschrijft 
de onderwijskundige zaken die in het huidige jaar 
gerealiseerd gaan worden. Dit plan ligt op school ter 
inzage. 
 
7.4 Protocollen 
Op bestuursniveau zijn de volgende protocollen 
vastgesteld, deze liggen op school bij de directie ter 
inzage:  
- Protocol “Ernstige ziekte of overlijden” 
- Protocol “Gebruik Internet en ICT gedragscode” 
- Protocol “Ongewenste intimiteiten” 
- Protocol “Gedragscode” 
- Protocol “Kindermishandeling” 
- Protocol “De Veilige school” 
- Protocol “Schorsing en verwijdering van 

leerlingen” 
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8. RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 
 
8.1  Algemeen  
In dit hoofdstuk vertellen we u globaal iets over de 
resultaten van ons onderwijs. U wordt gedurende de 
basisschoolperiode op diverse manieren 
geïnformeerd over de resultaten van uw eigen kind. 
De resultaten zijn voor u en uw kind van belang om te 
weten hoe de vorderingen zijn en waar eventueel de 
problemen liggen. De school gebruikt de resultaten 
van uw kind om steeds een tussenstand te kunnen 
vaststellen. Met behulp hiervan bepalen we hoe we 
in ons onderwijs voortgaan met uw kind. Wij willen 
de resultaten niet gebruiken om kinderen met elkaar 
te vergelijken. Ieder kind komt met zijn eigen aanleg 
en sociale achtergrond de school binnen op vierjarige 
leeftijd. Met dat gegeven probeert de school het 
optimale uit ieder kind te halen. De wijze waarop we 
dit doen bepaalt de kwaliteit van ons onderwijs. 
Hieronder geven we u enkele globale cijfers met 
betrekking tot de doorstroom en uitstroom van onze 
leerlingen. 
 

 
 
8.2  Doorstroom 
Ons schoolteam begeleidt het leren van de kinderen 
zo goed mogelijk. In een doorgaande lijn, steeds een 
stap verder, iets erbij leren, nieuwe ervaringen 
opdoen, zelfstandigheid bevorderen, elkaar helpen 
enz. Kinderen verschillen in aanleg, aard, kennis, 
inzicht en tempo van werken en leren. De 

leerkrachten houden hiermee rekening bij het geven 
van uitleg en het aanbieden van leerstof (zie ook 
hoofdstuk 3 en 4). We proberen hierbij zittenblijven 
zoveel mogelijk te voorkomen. 
In onderstaand schema kunt u zien hoeveel 
zittenblijvers er in de laatste jaren binnen onze school 
zijn geweest (kleuterverlenging niet meegerekend): 
 

schooljaar aantal 
zittenblijvers 

percentage 

2016-2017 2 2% 
2017-2018 2 2% 
2018-2019 0 0 
2019-2020 0 0 

 
8.3  Uitstroom 
We streven ernaar om in de leerbehoeften van ieder 
kind te voorzien. Toch komt het soms voor dat de 
leerproblemen van een kind te groot zijn om in onze 
school op te vangen Verwijzing naar een school voor 
speciaal (basis-)onderwijs kan dan voor het kind een 
goede stap zijn.  
In onderstaand schema geven we u een overzicht van 
de verwijzingen die in de laatste jaren hebben 
plaatsgevonden vanuit onze school: 
 

schooljaar aantal 
verwijzingen 

percentage 

2017-2018 0 0 
2018-2019 0 0 
2019-2020 1 1% 
2020-2021 1 1% 

 
Aan het eind van groep 8 maken onze leerlingen de 
overstap naar het voortgezet onderwijs. De laatste 
vier jaren zijn onze leerlingen met het volgende 
schooladvies naar het voortgezet onderwijs gegaan: 

 
 2018 2019 2020 2021 

VSO 0   6% 6% 0 

PRO/VSO 0   6% 6% 0 

BBL/KBL 20% 25% 25% 7% 

GL/MAVO 40% 19% 19% 29% 

HAVO 40% 31% 31% 50% 

VWO 0 13% 12% 14% 

Gemiddelde 
Eindscore 
IEP 

76,6 82,1 i.v.m. 
Corona 
geen 
eindtoets 

81,6 

  
Doordat wij maar een kleine school zijn, komt één 
leerling al snel overeen met ongeveer 10%. Dit maakt 
het lastig om te spreken over een bepaalde trend. 
Vorig schooljaar hadden we te maken met een groep 
van slechts 14 leerlingen in groep 8. Een niet naar 
eigen kunnen gemaakte eindtoets heeft dan direct 
grote invloed op de gemiddelde schoolscore.  
In algemene zin kunnen wij stellen dat de uitkomsten 
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op de eindtoets praktisch altijd een bevestiging is 
van het gegeven schooladvies. Dit blijkt ook wel uit 
de resultaten van onze oud-leerlingen in het VO. 
 
8.4 Zittenblijven of klas overslaan op de J.P. Waale 
Indien een leerling achterblijft in zijn of haar 
ontwikkeling ten opzichte van de andere leerlingen, 
kan er soms voor gekozen worden om een kind de 
klas over te laten doen. 
Hieronder zetten we op een rijtje, wat er al gebeurt 
voordat we hiertoe overgaan. De leerkracht 
constateert dat de leerling in zijn ontwikkeling 
achterblijft bij die van zijn klasgenoten. Hiervoor 
worden diverse toetsen afgenomen (dit zijn methode 
onafhankelijke toetsen van het Cito) en observaties 
gedaan. Ook de sociaal emotionele ontwikkeling 
speelt hierbij een grote rol. De ouders worden 
hiervan bij de kijkavonden of in een persoonlijk 
gesprek op de hoogte gebracht. De leerkracht zal 
a.d.h.v. een handelingsplan nagaan of de achterstand 
is in te lopen. De leerkracht neemt contact op met de 
intern begeleider als uit de evaluatie van het 
handelingsplan blijkt dat er geen of onvoldoende 
vooruitgang zichtbaar is. Wanneer beiden van mening 
zijn dat het beter is om het kind een jaar te laten 
zitten of een kleuterverlenging te geven, dan wordt 
dit besproken met de ouders. Het streven is tot een 
besluit te komen dat door alle betrokkenen gedragen 
wordt. Het uiteindelijke besluit echter wordt op basis 
van deskundigheid en ervaring genomen door de 
school. Dit besluit is bindend.  
Indien de leerkracht én intern begeleider vinden dat 
er een onderzoek plaats moet vinden door de intern 
begeleider of door externen, dan wordt dit besproken 
met de ouders. De ouders moeten toestemming 
verlenen voor een onderzoek. Na het onderzoek 
worden de ouders van de resultaten op de hoogte 
gebracht en worden vervolgstappen/afspraken 
gemaakt. 
 
Het tijdspad moet ruimte geven en de afspraken met 
de ouders worden schriftelijk vastgelegd.  
Deze procedure geldt ook voor kinderen die een klas 
overslaan. 
 

  

 
 
8.5 Inspectie voor het Onderwijs 
De J.P.Waale is in april 2014 door de Inspectie 
bezocht en heeft de school het basistoezicht gegeven 
(= voldoende). Het onderzoeksrapport kunt lezen op 
de website van de Inspectie: 
www.onderwijsinspectie.nl.  
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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9.   REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN   
 
9.1  Schooltijden 
De lestijden van alle groepen zijn gelijk. Per jaar 
wordt minimaal 940 uur les gegeven. Hiermee wordt 
aan de wettelijke eis van in totaal 7520 uur 
onderwijstijd in 8 aaneengesloten schooljaren 
voldaan. Tevens wordt bij het inroosteren van de 
studiedagen en vrije dagen rekening gehouden met 
de wettelijke eis dat er niet meer dan 7 weken in een 
schooljaar een vierdaagse schoolweek wordt 
ingeroosterd. 
 

Alle groepen gaan alle dagen van 8.30 tot 14.15 uur 
naar school 
 

 
 
9.2 Leerplicht  
9.2.1 Voor het eerst naar school 
Het basisonderwijs is in principe bestemd voor 
leerlingen van 4 tot 12 jaar. Als de ‘basis’ is gelegd, 
stromen de leerlingen in de meeste gevallen na 8 
schooljaren door naar het voortgezet onderwijs. 
Maar een kind kan ook eerder of later naar school. 
Een leerling moet de basisschool in elk geval verlaten 
aan het einde van het schooljaar waarin hij/zij 14 jaar 
is geworden. Zodra een kind 5 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 de 4e verjaardag al naar 
school. Is het kind 5 jaar geworden, dan moet 
inschrijving op een basisschool hebben 
plaatsgevonden. Wij stellen het op prijs als kinderen 
bijtijds aangemeld worden. Een paar weken voor hun 
4e verjaardag wordt door de nieuwe leerkracht 
telefonisch contact opgenomen met de ouders om 
een afspraak te maken. Tijdens het gesprek worden 
in overleg met de ouders dagdelen afgesproken, 
waarop de nieuwe leerling mag komen wennen. In 
de maanden december en juni/juli (afhankelijk van 
zomervakantie) laten wij kinderen niet wennen. 
 

 
 
9.2.2 Een kortere schoolweek 
Zoals al aangegeven mag een kind al naar school 
zodra het 4 jaar oud is. Verplicht is het volgen van 
een volledige schoolweek nog niet. In overleg met de 
leerkracht kan een kortere ‘werkweek’ voor een        
4-jarige worden geregeld.  
 
9.3 Verlofregeling 
9.3.1 Extra vakantieverlof 
Slechts in een zeer beperkt aantal situaties is extra 
verlof buiten de schoolvakanties om aan te vragen. 

• 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 zeker 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 onderstaande regels. De directeur kan altijd 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 
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schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart (of 
kopie 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; 
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)/verzorger(s) of grootouders: 
maximaal 1 schooldag; 

 

In de volgende gevallen wordt in ieder geval géén 
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 en/of in konvooi rijden uit 

veiligheidsoverwegingen; 
8. kroonjaren; 
9. sabbatical; 
10. wereldreis/verre reis. 

 

• 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 doorgegeven. 

• 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. 
 

9.3.2 Bezwaar tegen de beslissing van de school of 
de leerplichtambtenaar 

• Als de ouder(s) / verzorger(s) bezwaar wil / willen 
maken tegen de beslissing kan men een 
bezwaarschrift 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 
bezwaar 

▪ tegen de beslissing volgend op een 
bezwaarschrift kan op grond van de Algemene 
Wet Bestuursrecht binnen 6 weken beroep 
worden aangetekend bij de 
arrondissementsrechtbank.  

 
9.3.2 Vrijstelling van het onderwijs 
In principe vindt geen vrijstelling van het onderwijs 
en lesprogramma plaats. Slechts een lichamelijke 
handicap kan leiden tot vrijstelling. In dat geval zal 
gezocht worden naar een zinvolle onderwijsactiviteit 
voor het desbetreffende kind. 
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Het aanvragen van verlof kunt u doen door middel 
van een formulier dat op school beschikbaar is. Het 
ingevulde formulier wordt beoordeeld door de 
directeur van de school. Indien het gevraagde verlof 
niet wordt toegekend door de directeur, kunt u 
hiertegen in beroep gaan. De directeur van de school 
kan u informeren over de beroepsmogelijkheden. 
 

 
 
9.4 Schoolverzuim 
Wij vinden dat het schoolverzuim zoveel mogelijk 
moet worden vermeden. In de eerste plaats omwille 
van het kind, dat een regelmatig en zo min mogelijk 
onderbroken leerlijn moet kunnen afleggen. Maar 
ook in het belang van de groep. Iedereen weet hoe 
moeilijk het is voortgang aan het onderwijs te geven 
als tijdens een griepepidemie bijvoorbeeld een deel 
van de klas thuis is. 
 
Als onrechtmatig schoolverzuim wordt 
geconstateerd, volgt een gesprek met de directie en 
wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente op 
de hoogte gesteld. 
 
9.5 Ziekmelden 
Als uw kind onverwacht de school door ziekte 
(bezoek aan dokter enz.) niet kan bezoeken, dan 
vragen wij u ons dat tussen 8.00 - 8.30 uur telefonisch 
door te geven (tel. 0183-620536). Dit om te 
voorkomen, dat wij ons onderwijs moeten 
onderbreken om na te gaan waar het kind blijft. Voor 
u is het wellicht een geruststellende gedachte dat wij 
dit in de gaten houden. Bij langdurige ziekte kunt u 
het beste contact opnemen met de groepsleerkracht. 
 

 

 
9.6 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. 
Uitgangspunten voor de vakanties zijn de landelijke 
regels en richtlijnen, zoals die voor onze regio 
gelden. 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 voor de 
leerkrachten. Van deze studiedagen krijgen de 
ouders ruim van tevoren bericht, zodat ze tijdig voor 
deze dagen eventueel opvang voor hun kinderen 
kunnen regelen.  
Voor enkele religieuze feesten gelden voor 
islamitische kinderen afwijkende vrije dagen. Hoewel 
wij beseffen dat enkele feesten meerdere dagen 
duren, is besloten tot de volgende regeling: 
- Offerfeest 1 vrije dag 
- Suikerfeest 1 vrije dag  
U wordt verzocht dit tenminste 2 dagen van tevoren 
te melden. 
 
De vakanties voor dit schooljaar: 

Herfstvakantie Ma 18-10 t/m vr 22-10-‘21 

Kerstvakantie Ma 27-12 t/m ma 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie Ma 28-02 t/m vr 04-03-‘22 

Goede Vrijdag en Pasen Vr  15-04 t/m 18-04-‘22 

Meivakantie Ma 25-04 t/m 06-05-‘22 

Hemelvaart Do 26-05 t/m 27-05-‘22 

Pinksteren Ma 06-06-‘22 

Zomervakantie Ma 11-07 t/m vr 19-08-‘22 

 
Eerder vrij vragen “om de file voor te zijn” kan niet 
worden gehonoreerd. Ook het verlengen van de 
vakantie is, behoudens bijzondere omstandigheden, 
niet mogelijk. Het is in belang van het kind, zeker na 
de grote vakantie, dat het vanaf de eerste dag in de 
groep kan meedraaien.  
Buiten de bovengenoemde vakanties om hebben wij 
soms een studiedag voor de gehele school of voor 
een aparte bouw. Zie hiervoor achterin deze 
schoolgids of op de website. Op studiedagen voor het 
team zijn alle kinderen vrij.  
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9.7  Toelating, schorsing en verwijdering 
        van leerlingen  
9.7.1 Toelating van leerlingen 
Kinderen kunnen tot de basisschool worden 
toegelaten zodra ze 4 jaar zijn. Om alvast te wennen 
aan de school, mogen de kinderen vlak voor hun 4e 
verjaardag hun nieuwe school als gast bezoeken. 
Uiteraard gebeurt dit in overleg met de 
desbetreffende leerkracht. Een kind is echter 
leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van 
de maand, die volgt op zijn/haar 5e verjaardag (zie 
voor het inschrijven van leerlingen hoofdstuk 4). 
 
9.7.2 Schorsing en verwijdering van leerlingen 
Soms ziet een schooldirectie geen andere uitweg dan 
het schorsen of zelfs verwijderen van een leerling. 
Het protocol ‘schorsing en verwijdering van 
leerlingen’ treedt in werking als er sprake is van 
ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij 
psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is 
toegebracht of indien hiertoe een ernstige bedreiging 
ontstaat. 
Een zorgvuldige uitvoering van de regels en 
procedures die de onderwijswetten voorschrijven is 
in het belang van alle partijen: leerlingen, 
ouders/verzorgers, lokale overheid en de school.  
Bij schorsing van meer dan 1 dag is de school 
verplicht de onderwijsinspectie op de hoogte te 
stellen en de leerplichtambtenaar te informeren. 
De schorsing duurt maximaal 1 week. De leerling 
dient daarna weer te worden toegelaten op school. 
De school informeert de ouders/verzorgers 
schriftelijk over: 
• De reden en de duur van de schorsing 
• De mogelijkheid van bezwaar 
• De manier waarop dit bezwaar moet worden 
   kenbaar gemaakt 
 

Verwijdering is een ingrijpende maatregel, zowel 
voor de school als voor de leerling en diens ouders. 
Daarom wordt geadviseerd dat niet de directeur over 
de verwijdering beslist, maar het bevoegd gezag, het 
bestuur. Dit geldt zeker voor de verwijdering als 
sanctie. De schoolleiding is dan meestal zelf 
betrokken geweest bij de voorbereiding van het 
besluit (gesprekken met de ouders, met het team). 
Er kan een vertrouwensbreuk zijn. Het bevoegd 
gezag kan geacht worden op grotere afstand van de 
dagelijkse praktijk te staan en de kwestie dus ook 
met die afstand te beoordelen. Dit kan een 
zorgvuldige besluitvorming bevorderen. 
 
Verwijdering is door de wetgever aan strikte 
voorwaarden gebonden, aangezien verwijdering kan 
leiden tot het missen van aansluiting bij de 
samenleving. De procedure is als volgt: 
• alvorens tot verwijdering over te gaan dient de 

directie de leerling, de ouders/ verzorgers en de 
groepsleerkracht te horen. 

• de directie informeert de ouders van de leerling 
schriftelijk over de verwijdering en de reden 
daarvan. In deze brief staat ook op welke wijze er 
bezwaar kan worden gemaakt tegen de 
verwijdering. 

• de directie stuurt een kopie van deze brief 
   naar de inspectie en de leerplichtambtenaar. 
• definitieve verwijdering kan alleen plaatsvinden 

indien de directie een andere school bereid heeft 
gevonden de leerling toe te laten.  

• pas wanneer wij aantoonbaar gedurende acht 
weken zonder succes naar een andere school 
hebben gezocht, mogen wij tot definitieve 
verwijdering overgaan.  

• definitieve verwijdering moet terstond aan 
   de leerplichtambtenaar gemeld worden. 
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10.    HUISHOUDELIJKE ZAKEN 
 
In dit hoofdstuk willen wij u op de hoogte brengen 
van een groot aantal praktische en organisatorische 
zaken. Sommige onderdelen zijn misschien al 
genoemd in één van de vorige hoofdstukken, maar 
het is wellicht voor u duidelijk om alles nog eens op 
een rijtje te zien. Om het zoeken te vergemakkelijken 
staan de items op alfabetische volgorde. 
 

 
 
10.1  Administratie 
In verband met onze schooladministratie willen wij u 
het volgende vragen: als er in de loop van het jaar 
veranderingen optreden in uw persoonlijke situatie, 
wilt u dit dan aan ons doorgeven? We denken dan 
aan bijv. verhuizingen, naamsveranderingen, 
gewijzigde (mobiele) telefoonnummers, naam 
huisarts e.d.  
 
10.2  Bibliotheek   
10.2.1 Bibliotheek groep 1 t/m 3 
Eén keer per week kunnen de kinderen een boek 
lenen uit onze bibliotheek. Zij mogen het boekje 
uiterlijk 2 weken in hun bezit houden.  
Om het boek mee naar huis te nemen, moet een 
tasje meegenomen worden! Voor boeken die 
kwijtraken of ernstig beschadigd teruggebracht 
worden, brengen wij een bedrag van € 9,-- in 
rekening.  
De bibliotheek voor groep 1 t/m 3 wordt verzorgd 
door leden van de ouderraad. 
 
10.2.2. Bibliotheek groep 4 t/m 8 
Groep 4 maakt gebruik van een eigen bibliotheek. De 
bibliotheek voor groep 5 t/m 8 is een aantal keren in 
de week geopend om kinderen in de gelegenheid te 
stellen hun boek te ruilen. De leesboeken zijn 
verdeeld in drie categorieën, met behulp van drie 
kleuren. Deze niveaus sluiten ongeveer aan op de 
werkwijze van de Openbare Bibliotheken. Regelmatig 
worden er nieuwe boeken aangeschaft.  
 
 

 
10.3  Buitenschoolse (sport)activiteiten 
Elk jaar doen wij als school mee met de Avond-4-
Daagse. Deze wordt in juni gelopen. U ontvangt 
hiervoor inschrijfformulieren via uw kind(eren). 
 
Kinderen kunnen elke week naar het Sport & 
Spelpunt van de Lingewijk. Dit is in de gymzaal naast 
de school. 
 

 
 
10.4  Buitenschoolse opvang   
Onze school biedt ouders de mogelijkheid om gebruik 
te maken van voorschoolse en naschoolse opvang, in 
samenwerking met de Stichting Kindercentra 
Gorinchem. Deze buitenschoolse opvang houdt in dat 
u als ouder / verzorger hiervan tussen 7.30 uur             
’s ochtends en 18.00 uur ’s avonds gebruik kunt 
maken voor uw kind.  
Uitgangspunt van de Wet Kinderopvang is dat de 
betaling van de kinderopvang een zaak is van ouders, 
werkgevers en de overheid. Als ouder bent u 
verantwoordelijk voor de kosten van de 
kinderopvang. Daarnaast kunt u een verzoek tot 
tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang 
aanvragen bij: 
• Belastingdienst (alleen wanneer u en uw partner 
allebei werken, of één studeert terwijl de ander 
werkt); 
• Gemeente (als u behoort tot een van de 
doelgroepen volgens de gemeente, zij kunnen u er 
meer over vertellen); 
• UWV (als u een WAO of WW uitkering heeft). 
 
10.5 Brede School 
Sinds het schooljaar 2013-2014 is de J.P.Waale 
onderdeel van de Brede School Lingeplein.  
Naast onze basisschool biedt het gebouw onderdak 
aan SKG (Stichting kindercentra Gorinchem), die een 
KDV/PSZ groep heeft  (0-4jr.). Ook is er een BSO-
groep (= Buiten Schoolse Opvang) gestart, zodat 
kinderen niet meer naar een andere locatie gebracht 
hoeven te worden. Opvang is het hele jaar mogelijk, 
maar kan ook incidenteel aangevraagd worden.  
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10.6  Computers in de school / ICT 
Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) gaat 
in onze maatschappij en bij ons onderwijs een steeds 
belangrijkere rol spelen. Leerlingen gaan naar 
aanleiding van vragen steeds meer zelf op zoek naar 
de antwoorden daarop. Informatica, met computers 
werken, zien wij niet als een apart vak- of 
vormingsgebied, maar één van de vormen waarmee 
we kinderen iets kunnen aanreiken. 
 
Op dit moment hebben we de beschikking over 
gemiddeld 2 computers per groep. Daarnaast heeft 
de school een twintigtal laptopjes/tablets. Alle 
computers zijn via het netwerk van WinSys met 
elkaar verbonden. Met dit netwerk kunnen leerlingen 
in hun eigen map informatie opslaan. Per leerling 
kunnen ook andere programma’s zichtbaar gemaakt 
worden. Elke klas heeft een digitaal schoolbord. Deze 
worden gebruikt ter ondersteuning bij allerlei vakken.  
Snappet-tablets worden ingezet bij groep 4 t/m 8. 
 
Internet is een heel krachtig en rijk medium, mits 
goed gebruikt. Dagelijks komen er meer nuttige 
educatieve en informatieve sites beschikbaar. In de 
naaste toekomst zal internet waarschijnlijk de rol van 
software op school gaan overnemen. Alle 
ontwikkelingen wijzen in die richting. Maar in 
tegenstelling tot een lesboek of een informatief boek 
uit de bibliotheek hebben we wat minder greep op 
de informatie via internet. We hebben dus met de 
leerlingen afspraken moeten maken over het gebruik 
van internet, om misbruik te voorkomen. Dit houdt 
ook in dat kinderen (tijdelijk) kunnen worden 
uitgesloten van het gebruik van internet. Internet is 
een privilege, niet een recht. 
 
Wij besteden aandacht aan het veilig gebruik van 
internet en e-mail.  
 
Op de computers in de groepen draaien ook 
educatieve softwareprogramma’s. De meeste 
houden de vorderingen van de kinderen bij en 
veranderen eventueel het niveau. 
Alle leerlingen kunnen dit schooljaar gebruikmaken 
van Muiswerk. Dit is online educatieve software. 
Kinderen hebben hun eigen inlogcode en kunnen 
zowel op school als thuis verder. De leerkracht richt 
de leeromgeving in en kan de voortgang monitoren. 
 

 

10.7 Cultuur- & ontdek-uur 
Een keer per week, op maandagmiddag werken de 
groepen 5 t/m 8 groepsdoorbrekend. Tijdens het 
ontdek-uur kunnen de leerlingen kiezen voor allerlei 
verschillende activiteiten. Deze variëren van natuur 
(samen met wijkbewoners op de buurtmoestuin De 
Lingetuin), techniek, computervaardigheden en 
vanaf dit jaar ook cultuur. Samen naar kunst kijken of 
juist een kunstwerk gaan maken. Aanvullende aan 
alle activiteiten komen zo nu en dan mensen van 
buiten de school gastlessen of workshops verzorgen. 
Op deze manier komen de leerlingen in aanraking 
met allerlei zaken, waar zij anders misschien niet 
eens aan gedacht hadden. Wij stimuleren hiermee 
verwondering, nieuwsgierigheid en onderzoekend 
leren. 
 

 
 
10.8  Festiviteiten  
We doen er alles aan om uit uw kind te halen wat 
erin zit. Maar de boog kan niet altijd gespannen zijn. 
Om die reden organiseren wij allerlei activiteiten en 
doen wij mee aan diverse festiviteiten. Een paar 
willen wij hier graag noemen: 
• Sinterklaas 
• Kerstfeest 
• Lenteontbijt 
• Kinderbingo 
• Schoolreisje 
• Eindejaarsfeest 
 
10.9 Fietsen 
Komt uw kind op de fiets dan moet deze in het 
daarvoor bestemde vak gezet worden. Op het plein 
moet iedereen, ook de kleuters, lopen met de fiets 
aan de hand. 
Wij aanvaarden géén aansprakelijkheid voor 
beschadigingen aan fietsen en verzoeken u vriendelijk 
om uw kind niet onnodig op de fiets te laten komen. 
Brengt u uw kind op de fiets naar school en wilt u 
even mee naar binnen? Gezellig! Houd het wel veilig 
op de straat en stoep voor de school. Zet uw fiets 
even op het pleintje links van de ingang. 
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10.10  Gezonde leefstijl voor kinderen 
Onze school heeft zich aangesloten bij De Gezonde 
Regio. Wij constateren dat overgewicht bij kinderen 
in toenemende mate een probleem wordt. Om 
kinderen én ouders bewust te maken van een 
gezonde leefstijl, die gezondheidsproblemen op 
termijn hopelijk voorkomen, organiseren we samen 
met Gorinchem Beweegt tal van leuke, actieve en 
leerzame activiteiten op en rond onze school. Wij 
nemen deel aan de schoolfruit-subsidie en zullen 
gedurende een aantal weken gratis groente of fruit 
aan alle leerlingen verstrekken. Het is ons 
voornemen om over te gaan op een tweetal 
fruitdagen (waarbij koeken dus thuis moeten blijven 
en er enkel fruit gegeten wordt).   
 
10.10.1  Trakteren /  geen snoep 
De meeste kinderen die jarig zijn, willen trakteren. 
Een gezonde, verantwoorde traktatie wordt op prijs 
gesteld! Hiervoor is door de kinderen zelf een 
traktatieboek samengesteld. Deze wordt ter inspiratie 
voorafgaand aan een verjaardag aan uw kind 
meegegeven.  
 
10.10.2  Eten en drinken 
In de loop van de ochtend pauzeren wij met de 
kinderen een kwartier. Er is dan gelegenheid wat te 
eten en te drinken. Dit moet echter niet opgevat 
worden als een maaltijd, maar als een tussendoortje. 
Als u iets te eten wilt meegeven, vragen wij u dit te 
beperken. Bij het eten kunt u denken aan een 
biscuitje, cracker, liga of ontbijtkoek. Het is niet de 
bedoeling dat er cake, gevulde koek, brood of 
chocolade meegebracht wordt. U zou wat fruit 
kunnen geven, bijv. een appel of mandarijn. Als het 
fruit geschild moet worden, verzoeken wij u 
vriendelijk dit thuis al te doen. 
Het drinken kan bestaan uit een beker melk, Yoghi, 
sinaasappelsap of appelsap. In ieder geval geen 
priklimonade. Een abonnement voor schoolmelk is 
ook mogelijk (zie volgende paragraaf).   
 
Als u uw kind drinken meegeeft naar school, wilt u 
dan s.v.p. aan de volgende tips denken: 
- gebruik een deugdelijke, goed sluitende beker 

(na het vullen even controleren a.u.b.); 
- géén koolzuurhoudende dranken (prik); 
- bekers niet te vol doen; 
- meegeven in een tas: vooral bij kleuters. 

 10.11 Goede doelen 
Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen 
betrokken zijn bij de samenleving. Om die reden 
willen wij (om het jaar) een actie organiseren ten 
behoeve van een goed doel. Over welk goed doel dit 
is, zal via de nieuwsbrief gecommuniceerd worden. 
 

 
 
10.12  Gorinchem Beweegt 
In de school en in de gymzaal worden na schooltijd 
diverse activiteiten georganiseerd door Gorinchem 
Beweegt. Op de posters en via de uitgedeelde flyers 
kunnen de kinderen zien welke activiteiten er 
gepland zijn in de Lingewijk. De meeste activiteiten 
zijn gratis. Voor sommige workshops moeten de 
kinderen zich inschrijven. Een vaste (gratis) activiteit 
is het Sport & Spelpunt in de gymzaal. Hier zijn elke 
dinsdag en donderdag lessen voor leerlingen van 
groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. De lessen worden 
verzorgd door een medewerker van ‘Gorinchem 
Beweegt’. 
 
10.13 Gymnastiek 
Door kinderen in te laten zien hoe leuk het is om te 
bewegen en ze hun grenzen te laten verleggen ten 
aanzien van hun eigen bewegingsmogelijkheden, 
proberen we ze tot enthousiaste ‘bewegers’ te maken 
voor nu en in de toekomst. Het samen spelen, het 
winnen of verliezen tijdens de gymles helpt de 
kinderen elkaar te accepteren zoals ze zijn.  
Tijdens de hele basisschoolperiode krijgt uw kind 
gymnastiekles. Tweemaal in de week gaan we met de 
kleuters op een vast tijdstip naar het gymlokaal. Daar 
dragen de kinderen passende gymschoentjes met 
elastieken band of klittenband (géén zwarte zolen), 
die ze zelf aan kunnen doen. Graag deze schoentjes 
voorzien van hun naam! 
Eens per week krijgen de kinderen uit groep 5 t/m 8 
gymnastiekles van een vakleerkracht (bij aanvang 
schooljaar is deze vacature nog niet ingevuld. De 
overige lessen worden door de eigen leerkracht 
gegeven.  
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De dagen waarop de gymzaal tot onze beschikking is, 
zijn: maandag, dinsdag en donderdag. Via de 
leerkracht wordt de exacte dag en tijd 
gecommuniceerd.  
 
De kinderen moeten sportschoenen (géén zwarte 
zolen) en sportkleding meenemen. Het is niet 
toegestaan om tijdens de gymlessen sieraden te 
dragen.  
 
10.14  Hoofdluis   
Op iedere school komt hoofdluis voor. Wij hebben 
hiervoor een commissie hoofdluisbestrijding in het 
leven geroepen. Deze ouders zijn hiervoor speciaal 
geïnstrueerd en gaan zeer discreet te werk!  
Als er kinderen zijn bij wie neten of hoofdluis wordt 
geconstateerd is het de gewoonte dat de 
betreffende ouders/verzorgers hierover worden 
ingelicht door de directeur en ontvangt u een folder 
om dit aan te pakken. Het besmettingsgevaar is 
tamelijk groot; ouders hoeven zich dan ook geen 
verwijt te maken als het wordt geconstateerd. Het 
heeft namelijk niets met lichamelijke hygiëne te 
maken; hoofdluis nestelt zich ook graag op frisse 
koppies. 
Op het eind van het afgelopen schooljaar had (bijna) 
geen enkel kind op onze school hoofdluis of neten. 
De commissie zal zich ook in het komende schooljaar 
blijven inzetten om de hoofdluis te bestrijden. 
 
 

 
 
 
10.15  Huiswerk  
Als leerlingen van de groepen 3, 4 en 5 teveel dreigen 
achterop te raken, krijgen ze extra werk mee naar 
huis. Dit proberen we tot een minimum te beperken, 
omdat wij vinden dat deze kinderen moeten kunnen 
spelen. De leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 
krijgen regelmatig huiswerk, bijvoorbeeld het leren 
van dictees, het maken van taal- en rekentaken, het 
leren van topografie, het opzoeken van informatie 
voor een Topondernemers-opdracht en het 
voorbereiden van spreekbeurten. Hiermee willen wij 
graag bevorderen dat de kinderen leren een 

eenvoudige planning te maken. Wij willen graag dat 
zij straks op een school voor voortgezet onderwijs 
reeds enige ervaring hebben opgedaan met het 
plannen en maken van huiswerk. Daarnaast hebben 
sommige kinderen deze extra inoefening hard nodig. 
 
10.16  Joods Monument 
In 1989 werd in Gorinchem een monument onthuld, 
dat herinnert aan de 70 
joodse stadgenoten, die 
in de Tweede 
Wereldoorlog werden 
weggevoerd en in de 
concentratiekampen 
omkwamen. 
De Anne Frankschool 
adopteerde dit 
monument een jaar na de 
oprichting ervan. Na de 
fusie is de adoptie-
gedachte een zaak 
geworden van de hele 
Meander Scholen-
gemeenschap. 
Mede door die adoptie en de geschiedenislessen die 
in dat kader worden gegeven, hopen we bij te 
dragen aan de opvoeding van de jeugd tot tolerante 
burgers van de stad, tot jongens en meisjes die 
elkaar respecteren, ongeacht huidskleur, afkomst en 
geloof. 
In september wordt bij het Joods Monument aan de 
Melkheul een plechtigheid gehouden, waarbij de 
kinderen van groep 8 betrokken zijn. Wij nodigen u 
van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Aandacht 
voor vrijheid en respect is immers iets van iedereen 
én van alle dag. 
 
10.17 Kalender 
U vindt de vakanties op onze website 
www.jpwaale.nl. In de agenda van Parro staan alle 
activiteiten voor het hele jaar overzichtelijk voor 
ouders op een rijtje. 
  

 

http://www.jpwaale.nl/
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10.18  Kleding kwijt? 
Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 is het aan 
te bevelen om laarzen, jassen, mutsen e.d. van een 
naam te voor zien. 
Elk jaar staan wij weer versteld van de hoeveelheid 
kledingstukken en tassen met inhoud welke er door 
de school zwerven en aan kapstokken blijven hangen. 
Er is besloten om aan het eind van elke maand de 
voorwerpen te deponeren in de mand, die in de hal 
bij de trap staat. Wie dus iets mist, kan daarin gaan 
zoeken!! 
De voorwerpen die na verloop van enige tijd niet 
worden opgehaald, worden bij de kledingactie 
gedaan (of in geval van bekers/trommels: bij de 
vuilnis gedaan). Denk er dus aan dat we het niet 
blijven bewaren!!! 
 

 
 
10.19 Kledinginzamelacties 
Gedurende het hele jaar wordt oude kleding, 
schoenen en knuffels ingezameld. U kunt altijd uw 
zakken met oude kleding aanbieden aan de 
kledingcommissie. Hiervoor kunt u Adrienne 
Verhoeven (Ouderraadslid) benaderen. Van de 
opbrengst wordt buitenspeelmateriaal of andere 
materialen voor onze leerlingen gekocht. Daarmee 
vormt uw oude kleding voor ons een waardevol 
extraatje. 
 
10.20 Leerlingenraad 
Op de J.P.Waale is een Leerlingenraad actief. Uit de 
groepen 5 t/m 8 zijn telkens 2 leerlingen uit een 
leerjaar gekozen. Zij komen ongeveer 5 keer per jaar 
bij elkaar om hun ideeën te bespreken met de 
directeur. De vertegenwoordigers ondernemen daar 
waar mogelijk zelf actie en houden hun klasgenoten 
op de hoogte. De Leerlingenraad informeert ook 
naar de ideeën van de leerlingen uit de lagere 
groepen. Zij horen immers ook bij onze school en 
hebben vaak ook goede ideeën waar de school beter 
van kan worden. 
 
10.21  Logopedie   
Vanuit ons samenwerkingsverband is de 
logopedische screening van de kleuters geregeld. Er 
komt een logopediste op school om met de kleuters 

een paar opdrachtjes te doen. U krijgt ook een 
vragenlijst die u als ouders in moet vullen. Na afloop 
ontvangt u een verslagje en indien nodig het advies 
om contact op te nemen met een logopedische 
praktijk. Als u vragen heeft over de spraak- of 
taalontwikkeling van uw kind kunt u contact 
opnemen met de IB-er (of met uw eigen huisarts 
uiteraard).  
 
10.22 Moestuin ‘De Lingetuin’ 
Vlak achter de school ligt ‘De Lingetuin’. Deze 
buurtmoestuin is samen met enthousiaste 
wijkbewoners opgezet. Van een verwaarloosd en 
verontreinigd stukje grond is een gezellige en 
leerzame ontmoetingsplaats gemaakt. In 
moestuinbakken worden allerlei groenten en 
vruchten gekweekt. Hierbij worden de leerlingen 
zoveel mogelijk bij betrokken. Ook ouders en 
buurbewoners worden van harte uitgenodigd om dit 
stukje natuur tot een uitdagende en leerzame plek te 
laten zijn.  
 
10.23 Onderwijsinspectie 
Onze locatie is bezocht door de inspectie in april 
2014. De inspectie verleende de J.P.Waale het 
zogenaamde basistoezicht. Dit geeft aan de school 
voldoende scoort en het vertrouwen van de 
onderwijsinspectie geniet. Voor meer informatie 
over de wijze van toezicht houden door de inspectie 
en het beoordelen van de onderwijskwaliteit van de 
school kunt u terecht op: www.onderwijsinspectie.nl.  
 
10.24 Ontruimingsplan 
Voor noodgevallen is een ontruimingsplan op school 
aanwezig. Voor de ouders is het daarbij belangrijk 
om te weten dat we in geval van nood alle leerlingen 
verzamelen op het grasveld bij de school. Pas na 
controle door en toestemming van het onderwijzend 
personeel mogen de kinderen naar huis. (Dit doen 
we om te voorkomen dat, door bijvoorbeeld de 
brandweer in school gezocht gaat worden naar een 
kind dat zich niet meer in het gebouw bevindt.) 
Dit ontruimingsplan wordt jaarlijks geoefend.  
 

  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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10.25  Overblijven  
Zie hoofdstuk 6.5 van deze schoolgids. 
 
10.26  Overgang groep 8 naar het VO 
In groep 8 vindt de voorbereiding op het voortgezet 
onderwijs plaats. Daarom moeten de leerlingen uit 
deze groep een agenda aanschaffen. De kinderen uit 
groep 8 leren hoe zij hiermee moeten werken en 
leren bovendien hoe zij hun huiswerk moeten 
indelen.  
De school heeft zich ten doel gesteld het maximale 
uit het kind te halen door stimulering en motivatie. 
Zodoende verwachten wij het kind terecht te kunnen 
laten komen in een vorm van vervolgonderwijs die 
het best bij hem of haar past.  
 
Vorig schooljaar heeft de overheid ingevoerd dat 
basisscholen een verplichte eindtoets moeten 
maken.  
Op de J.P.Waale deden alle leerlingen altijd al mee 
aan zo’n eindtoets. Op de J.P.Waale is gekozen voor 
de IEP-eindtoets. Voorafgaand aan het afnemen van 
deze toets ontvangen leerlingen en ouders hier 
uiteraard nog de nodige informatie over.   
Ouders en leerlingen van groep 8 zullen in januari/ 
februari uit genodigd worden voor het 
schooladviesgesprek. Hierin worden schooladvies en 
wens van ouders en kind naast elkaar gelegd. 
Inschrijving op de school voor voortgezet onderwijs 
moet vóór 1 april plaatsvinden. Het voortgezet 
onderwijs kijkt bij plaatsing naar het schooladvies en 
de resultaten op het leerlingvolgsysteem. Het 
resultaat op de eindtoets is aanvullende informatie, 
maar niet meer doorslaggevend. 
 
Voor kinderen met een eigen leerlijn is een centrale 
toetsdag georganiseerd. Zij maken op die dag een 
andere toets (de NIO), die door het voortgezet 
onderwijs geaccepteerd wordt bij de aanmelding. 
 

 
 
 
 
 
 

10.27  Parkeren voor de school   
Hoewel de Herman de Ruyterstraat geen drukke, 
doorgaande weg is, heerst er bij het begin en het 
uitgaan van de school ‘topdrukte’.  
Voor de verkeersveiligheid van de kinderen (ook die 
van u!) vragen wij u om hier rekening mee te 
houden.  
Komt u uw kind ophalen met de auto dan vragen wij 
u dringend de auto te parkeren op de daarvoor 
bestemde parkeerplaatsen. Gaat u a.u.b. niet (met 
draaiende motor) op de stoep voor de school staan. 
Voor de school is een stopverbod van kracht. 
Komt u op de fiets en gaat u even met uw kind mee 
naar binnen? Zet uw fiets dan even op het pleintje 
links van de ingang. Dan blijft de school en de 
kinderopvang goed bereikbaar. 
 
10.28  Peuterspeelzaal Ookie Dookie 
In ons gebouw is ook een Peuterspeelzaal 
gehuisvest: PSZ Ookie Dookie. De pedagogisch 
medewerkers en onze kleuterleerkrachten dragen 
zorg voor een goede overdracht, zodat de overstap 
van de peuteropvang naar de basisschool een warme 
en kleine stap wordt. Deze zorgvuldige overdracht 
gebeurt uiteraard ook met andere peuterspeelzalen. 
 
10.29  Roken in en om de school   
Binnen de school en op het schoolplein is roken 
verboden.  
Zowel leerkrachten als ouders hebben een 
voorbeeldfunctie voor kinderen. Ons verzoek is dan 
ook om roken buiten het zicht van onze leerlingen te 
doen. Wij rekenen onze hoofdingang (en de stoep 
daarnaartoe) ook tot het schoolplein. Gelieve ook 
hier niet te roken. 
 
10.30 Schoolarts / Jeugdgezondheidszorg (GGD) 
Alle leerlingen en hun ouders kunnen gebruik maken 
van de GGD in Gorinchem. De jeugdartsen, 
jeugdverpleegkundigen en assistentes van de GGD 
hebben tot taak de gezondheid van de jeugd te 
bevorderen. Om te bereiken dat alle kinderen in 
Nederland dezelfde zorg krijgen, is een zogenaamd 
basispakket ontwikkeld: 
Dit houdt in dat: 
• Alle kinderen in groep 2 een uitnodiging 
  krijgen (onder begeleiding van hun ouders)  
  voor een onderzoek door de jeugdarts en  
  assistente. 
• De kinderen in groep 4 worden gemeten en 
  gewogen. 
• Alle kinderen in groep 7 met hun ouders  
  worden uitgenodigd voor een  
  verpleegkundig onderzoek. 
• Alle 9-jarigen worden gevaccineerd tegen: 

- DTP (difterie, tetanus en polio) 
- BMR (bof, mazelen en rode hond) 
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• Alle 12-jarige meisjes krijgen een oproep  
  voor een vaccinatie tegen baarmoederhals-  
  kanker 
 
In groep 1 en 7 krijgen de kinderen een Groeiboek, 
een boekje waarin allerlei wetenswaardigheden 
staan over de groei en ontwikkeling van kinderen van 
een bepaalde leeftijd. 
 
Naast dit basispakket voert de GGD ook extra taken 
uit. Vanuit de gemeente wordt bekeken waar extra 
zorg nodig is, vaak in overleg met de scholen wordt 
aan de GGD en andere instellingen gevraagd dat uit 
te voeren. Zo is op veel scholen een multidisciplinair 
team werkzaam. Ook voorlichting en 
opvoedcursussen vallen onder deze zorg. 
De GGD 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. 
De GGD 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 de GGD in Gorinchem 0183-
646363. 
 
10.31 Schoolbel 
Vanaf 10 minuten voor schooltijd zijn de 
schooldeuren open en kunnen de kinderen en 
eventuele ouders naar binnen komen. De leerkracht 
is vanaf dat moment in de klas aanwezig. 
De schoolbel gaat 10 minuten voor aanvang lestijd 
kort (= 8.20 uur). Wie dan nog buiten is kan dan 
rustig naar de klas gaan. Ouders die op dat moment 
nog binnen zijn worden verzocht om de school te 
verlaten zodra de lessen in alle klassen om 8.30 uur 
starten. Uitgezonderd uiteraard tijdens de spelinloop 
bij de kleuters. 
De bel gaat ook om 14.15 uur. Dit is het sein voor de 
leerkrachten om te gaan opruimen. Aangezien dit de 
eindtijden van de lessen zijn, betekent dit dat de 
kinderen dus een paar minuten na het eindsignaal 
pas naar buiten komen.  
 
U wordt vriendelijk doch dringend verzocht om te 
zorgen dat uw kind op tijd in de klas is. Het is 
vervelend als de les al is begonnen en er druppelen 
dan nog kinderen binnen. 
 
Kinderen die te laat op school komen, krijgen een 
brief mee, die wij graag ondertekend terug krijgen. 
Op die wijze weten wij dat u op de hoogte bent van 
het feit dat uw kind te laat op school was (vooral bij 
kinderen die zelfstandig naar school gaan, is dit voor 
ouders niet altijd bekend). Als uw kind te vaak te laat 
op school komt (> 6 keer), dan stellen wij hiervan de 

leerplichtambtenaar op de hoogte. Wij gaan er 
echter van uit dat een keertje te laat komen kan 
gebeuren, maar laten we er samen voor zorgen dat 
dit niet structureel gebeurt. 
 

 
 
10.32 Schoolfotograaf 
Jaarlijks komt de schoolfotograaf bij ons op school, 
meestal een paar maanden voor de zomervakantie. 
Er worden groeps- en portretfoto’s gemaakt van alle 
kinderen. In overleg met de fotograaf mogen 
broertjes en zusjes (ook als zij nog niet/niet meer op 
onze school zitten) met elkaar op de foto. 
 
10.33 Schoolgeld 
Jaarlijks vragen wij aan ouders een vrijwillige 
ouderbijdrage. Dit wordt soms ook wel schoolgeld 
genoemd. 
In Nederland is het onderwijs gratis en wordt dit 
bekostigd door de overheid. Als wij als school samen 
met ouders echter leuke, aanvullende activiteiten 
organiseren, dan kan dat niet zonder een kleine 
tegemoetkoming in de kosten door ouders. Vandaar 
dat alle ouders aan het begin van het schooljaar een 
brief krijgen van de penningmeester van onze 
ouderraad, met het verzoek de vrijwillige 
ouderbijdrage te betalen. Ouders voor wie dit 
financieel niet mogelijk is, kunnen vaak een beroep 
doen op Stichting Leergeld. Informatie is bij de 
directie op te vragen of via www.leergeldav.nl  
Zonder betaling van de vrijwillige ouderbijdrage is 
het helaas niet mogelijk om mee te gaan met het 
schoolreisje of het schoolkamp. 
 
  

http://www.leergeldav.nl/
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10.34 Schoolmaatschappelijk werk 
Het schoolmaatschappelijk werk is onafhankelijk en 
werkt samen met allerlei andere instanties en 
scholen. Het is onderdeel van de Rivas. 
Hierdoor kan de schoolmaatschappelijk werker, 
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 aan de samenwerking  
  van allerlei instanties die zich bezighouden  
  met onderwijs en hulp aan jeugdigen. 
 
Het schoolmaatschappelijk werk kunt u altijd bellen 
en vragen naar mevr. Atie Bakker. Telefoonnr.: 0183-
654123. U kunt ook even eerst contact opnemen met 
de intern begeleider (= Alette Lemmen) op school. 
Die kan u alvast wat meer vertellen en een folder 
aanreiken. 
 
10.35 Schoolmelk 
Het is niet meer mogelijk om een individueel 
abonnement bij Campina af te sluiten voor 
schoolmelk. 
 
10.36 Schoolpotlood / -pen 
Een goed leesbaar handschrift is en blijft een 
visitekaartje. Wij doen er dan ook ons best voor om 
het handschrift van uw kind goed te ontwikkelen. 
Een juiste pengreep is daarbij van groot belang. Om 
deze reden wordt bij de kleuters getekend met 
driekantige potloden. In groep 3 krijgen de kinderen 
die extra ondersteuning nodig hebben een Stabilo-
potlood. Door de vormgeving van dit potlood wordt 
een juiste pengreep ondersteund. In de bovenbouw 
mag met pen geschreven worden, al geven veel 
leerlingen (en leerkrachten) de voorkeur aan een 
potlood i.v.m. netheid en de mogelijkheid om foutjes 
eenvoudig te corrigeren.  
 

 

10.37  Schoolreisjes 
Elk jaar gaan de groepen 1 t/m 8 op schoolreisje. In 
de loop van het schooljaar wordt de bestemming 
vastgesteld.  
De kleuters hebben meestal een uitje in de buurt, de 
groepen 3 t/m 8 gaan met de bus naar wisselend een 
pretpark en het andere jaar een educatief uitje (bijv. 
een dierentuin).  
Dit schooljaar gaan de groepen 3 t/m 6 op schoolreis. 
De bestemming wordt t.z.t. bekend gemaakt via de 
nieuwsbrief.  
Groep 7/8 gaat eens in de twee jaar op schoolkamp. 
Voor het schoolkamp wordt een aparte bijdrage 
gevraagd. Dit schooljaar gaan we van 8 t/m 10 juli 
2020 met gr.7/8 op schoolkamp. 
 
10.37.1 Geld mee op schoolreis 
Wij verzoeken u uw kind niet te veel zakgeld mee te 
laten nemen (max. € 7,50). Het raakt nog wel eens 
kwijt én wij ervaren het als erg onplezierig als de 
onderlinge verschillen tussen het geld wat de 
kinderen te besteden hebben heel erg groot is.  
 
10.38 Spelinloop kleuters 
De betrokkenheid van ouders bij het leren van hun 
kinderen op school is van groot belang voor de 
motivatie! Om die reden halen wij graag ouders de 
school in. Dit begint al bij de kleuters. Tijdens de 
spelinloop spelen ouders samen met hun eigen kind 
en/of met andere kinderen en ouders een spelletje. 
Samen plezier maken en dingen ontdekken. Ook kan 
de leerkracht spelenderwijs ouders meenemen in de 
ontwikkeling en het leren van hun kind. Dit jaar 
worden de inloopdagen nader bepaald, als de 
coronamaatregelen versoepelingen toelaten.  
 
10.39 Sponsoring 
Onze 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 zijn. We 
spreken 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 instemmingsrecht. Ten aanzien van 
gesponsord lesmateriaal geldt in ieder geval dat dit 
niet in strijd mag zijn met het onderwijsaanbod en de 
door ons gestelde kwalitatieve eisen. Bovendien mag 
het lesmateriaal niet eenzijdig op de sponsor gericht 
zijn. Sponsoring zal bovendien niet in strijd mogen 
zijn met algemeen geldende wetgeving op dit terrein 
en mag ook niet de onderwijsinhoud en de 
continuïteit bedreigen. 
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10.40  Te laat naar huis… 
Soms blijven kinderen na schooltijd langer op school. 
Dat kan te maken hebben met de klassendienst: bord 
schoonmaken, planten water geven, vloer vegen, enz. 
Soms blijven kinderen gewoon voor de gezelligheid 
op school. Ze babbelen wat na met andere kinderen 
of met de leerkracht, maken een spel af of werken 
aan de computer. Wij hebben daar op de meeste 
dagen geen bezwaar tegen, tenzij wij om praktische 
redenen (bijvoorbeeld vergadering) de deuren op tijd 
moeten sluiten. Wij gaan ervan uit, dat u op de 
hoogte bent van het later thuiskomen van uw kind. 
 
Mocht uw kind na moeten blijven en duurt dit langer 
dan een kwartier, dan wordt u hiervan telefonisch op 
de hoogte gebracht. 

 
10.41  Telefoon   
Ten aanzien van de telefoon hebben we vier 
verzoeken: 
• Belt u s.v.p. zo min mogelijk onder schooltijd. 
• We vragen u rekening te houden met de 

lunchpauze van de leerkrachten. 
• Wordt de telefoon niet direct opgenomen, legt u 

de hoorn dan niet meteen neer. Soms moet 
iemand van ver komen! Heeft u iets dringends te 
melden en wilt u iemand persoonlijk spreken: 
probeert u het dan nog een keer. 

• Neemt één van onze leerlingen de telefoon op, 
noemt u dan extra duidelijk uw naam en geeft u 
precies aan wie u wilt spreken. Het voorkomt 
een hoop misverstanden en wachttijd! Het 
melden van een ziek kind, kan gewoon bij hen. 
Zij geven dit prima door. 
 

 

10.42  Vlekken schoolverf / sterke lijm 
Het komt wel eens voor dat de jongere kinderen 
schoolverf aan hun kleding krijgen. Dit kunt u eruit 
halen met koud water en gewone handzeep of 
Biotex. Niet in de wasmachine wassen, want dan 
koken de vlekken erin. 
Natuurlijk wordt er ook geplakt. Bij de 
onderbouwgroepen voornamelijk met uitwasbare 
lijm. Soms gebruiken we ‘sterke lijm’. U kunt bij lijm 
op kleding proberen de vlekken met aceton te 
verwijderen (ga op de zoom of binnenzijde van de 
stof na of dit de kleur niet aantast).  
Een volkomen risicoloze manier van 
vlekkenverwijdering is het gebruik maken van een 
soort papier met minstens één ruwe zijde (tissue- of 
grauw papier; bijv. groentezak). Dit papier met de 
ruwe zijde op de vlek leggen en daarna met een 
lauwe strijkbout over de gladde zijde van het papier 
heen en weer gaan. De lijm smelt en zal in het papier 
trekken. Deze behandeling, indien nodig, met een 
nieuw stuk papier herhalen tot de vlek geheel 
verdwenen is. Uiteraard opletten dat de temperatuur 
van de strijkbout niet de maximale was temperatuur 
van het kledingstuk overschrijdt. 
 

 
 
10.43  Zelf aan te schaffen materiaal 
In principe wordt al het materiaal dat de kinderen 
gebruiken door de school verstrekt, behalve de 
schoolagenda voor groep (7 en) 8. 
Bij het kapot gaan van materiaal door 
onjuist/onzorgvuldig gebruik van de leerlingen, kan 
het zijn dat het materiaal niet nogmaals wordt 
aangeboden. De betreffende kinderen moeten dan 
het materiaal van thuis meenemen.  
Als het leerlingenrapport zoek is geraakt of ernstig 
beschadigd is, brengen wij een bedrag van € 10,-- in 
rekening.
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Dit schooljaar houden wij een actie voor een goed 
doel. Soms is dat een landelijk doel en soms vinden 
we een goede bestemming heel dichtbij. Voor het 
komende jaar gaan we nog in overleg met onze 
Leerlingenraad en onze Ouderraad.  
 
Wij zamelen oude kleding in. U kunt dichtgebonden 
vuilniszakken met (schone) oude kleding bij ons op 
school brengen. Wij bieden dit aan aan een 
recyclebedrijf en ontvangen per kilo een geldbedrag. 
Heeft u dus kleding, schoenen, tassen, gordijnen, 
stoffen enz. die u niet meer gebruikt … stop het in  
een vuilniszak en breng deze op school. U kunt de 
gevulde zakken ook afgeven bij de 
speeltuinvereniging! Daar mogen we een ruimte 
hiervoor gebruiken.  
We proberen zoveel mogelijk kleding in te zamelen, 
zodat we een mooie opbrengst hebben en daardoor 
de activiteiten op school nog leuker maken. De 
kledingactie is ook één van onze acties waardoor het 
ons lukt om de vrijwillige schoolbijdrage zo laag 
mogelijk te houden. 
 

 
 
 

 
 

 
Wij zijn inzamelpunt voor lege batterijen. Bij de 
voordeur staat de inzamelton.  
Per kilo sparen we punten en hiermee kunnen leuke 
artikelen voor de kinderen aangeschaft worden! 
Doet u 10 batterijen in een zakje met een briefje met 
uw naam en adresgegevens, dan maakt u kans op 
een reischeque (zie: www.stibat.nl).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanuit ons bestuur Stichting OVO 

OVO Talentontwikkeling 

Zoals bekend, zijn in het afgelopen schooljaar mooie 
inhoudelijke initiatieven opgestart, waarbij de 
samenwerking tussen het primair onderwijs en het 
voortgezet onderwijs van OVO echt vorm heeft 
gekregen. Door deze samenwerking krijgt het 
onderwijs op de OVO-scholen nog meer inhoud en 
worden de leerlingen nog beter voorbereid op een 
plek in de samenleving. 
 
Wij spreken hierbij over OVO Talentontwikkeling. 
Docenten uit het primair onderwijs (po) en het 
voortgezet onderwijs (vo) werken op verschillende 
gebieden intensief met elkaar samen. De 
belangrijkste samenwerkingsgebieden vormen de 
elementen van OVO Talentontwikkeling. 

Elementen van OVO Talentontwikkeling 

1. Overstap 

De leerkrachten van groep 8 van de basisscholen en 
de intakers van Gymnasium Camphusianum, Fortes 
Lyceum en Omnia College gaan al voor de Eindtoets 
met elkaar aan tafel om de leerlingen uit groep 8 met 
elkaar te bespreken. Het is hierbij de bedoeling om 
de advisering vanuit de basisscholen zo goed 
mogelijk af te stemmen. 
Hierdoor kunnen leerlingen en ouders/verzorgers, al 
eind januari van de leerkrachten vernemen welk 
advies de leerling krijgt en dat plaatsing op een van 
de genoemde vo-scholen gegarandeerd is.  
U krijgt hiervoor een schriftelijke verklaring.  

2. Engels vanaf groep 1 

In alle groepen van de OVO-basisscholen wordt 
Engels aangeboden. 
Leerkrachten, ouders en kinderen zijn enthousiast. 
De methode “Groove me” is erg kindvriendelijk en 
uitstekend te gebruiken voor deze groepen. 
Vanuit het voortgezet onderwijs van OVO wordt 
scholing gegeven aan de po-leerkrachten. Bovendien 
worden docenten Engels uit het vo ingezet bij 
sommige basisscholen in groep 8. 

3. Begaafdenbeleid 
In samenwerking met Gymnasium Camphusianum en 
Fortes Lyceum is op de Tweemaster de voorziening 
Hoogbegaafdheid opgezet voor alle kinderen in het 
OVO-basisonderwijs. Kinderen die positief op 
hoogbegaafdheid zijn getest, hebben veel baat bij de 
samenwerking tussen de vo-scholen en de 
Tweemaster (en de overige scholen van OVO-po). 
Komend jaar gaan de basisscholen meer inzetten op 

http://www.stibat.nl/
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een grotere afstemming van de plusvoorzieningen. 
Kortom, we doen er alles aan om het onderwijs voor 
uw kinderen te blijven verbeteren. 

4. Begeleidingslijn 
De intern begeleiders van de basisscholen en de 
zorgcoördinatoren van de middelbare scholen 
ontmoeten elkaar minstens 4 x per jaar. Hierdoor 
wordt de zorg voor de leerlingen bij OVO tussen po 
en vo goed afgestemd en kunnen de leerlingen op 
een betere manier doorstromen naar het voortgezet 
onderwijs. 

5. Muziek 

Vanaf het schooljaar 2017/2018 zijn alle OVO-
basisscholen extra aandacht gaan geven aan muziek.  
Zij worden bijgestaan door muziekscholen of –
groepen van buitenaf. Belangrijk is dat de eigen 
docenten zoveel mogelijk hierbij ingeschakeld 
worden. 
 

6. Het zesde element betreft de afstemming 
Nederlands/rekenen po – vo 

Het komende schooljaar zal gebruikt worden om de 
twee kernvakken Nederlands en rekenen op de 
basisscholen zo te benaderen dat de aansluiting op 
Nederlands en wiskunde in het voortgezet onderwijs 
verbetert. 
Het betreft hier vakinhoudelijke afspraken die 
organisatorisch geborgd worden (denk bijvoorbeeld 
aan afstemming van gebruikte termen). 
Hierdoor kan – opnieuw - een nog betere 
doorstroming van de OVO-po scholen naar de OVO-
vo scholen plaatsvinden. 
 
 
 

Gastvrijheid 
Iedere school binnen Stichting OVO hecht veel 
waarde aan gastvrijheid. Iedereen is welkom en dat 
gevoel willen wij u ook geven. Ouders worden zoveel 
mogelijk betrokken bij de school en het leerproces; 
het gaat immers om úw kinderen.  

Wat betekent die gastvrijheid precies? 
Op iedere OVO-basisschool vindt u de gastvrijheid 
terug in de kleine dingen die een groot verschil 
kunnen maken. We benaderen mensen positief en er 
staat altijd koffie en thee klaar voor onze bezoekers. 
Tijdens de start van de dag is er altijd iemand 
beschikbaar om aan te spreken met korte vragen en 
opmerkingen of om een afspraak in te plannen. 
Vanzelfsprekend wordt er ook zo snel mogelijk 
gereageerd op e-mails en telefoontjes.  
 
Daarbij zorgen wij dat er verschillende 
mogelijkheden zijn tot informele gesprekken tussen 
ouders, leerkrachten en directeur. We willen immers 
samen werken aan talent. 
Wij zoeken ook actief contact met belangrijke 
partijen in de wijk, zoals de wijkverpleegkundige, 
wijkagent of buurtcoach. 
 
Onze gastvrijheid in het echt beleven? Bel of mail 
voor een afspraak om eens te komen kijken! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Geplande studiedagen: 

Op de volgende dagen zijn alle leerlingen 
vrij: 

• woensdag 10 november  

• maandag 10 januari  

• donderdag 17 februari  

• woensdag 25 mei  

• dinsdag 21 juni 
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11.   NAMEN EN ADRESSEN  
 
11.1   Adres school 
OBS J.P.Waale 
(directeur: Hellen Blom) 
Herman de Ruyterstraat 34 
4206 ZM Gorinchem 
 0183-620536 
 directie.jpwaale@stichtingovo.nl 
 www.jpwaale.nl 

 
 
Teamsamenstelling: zie volgende bladzijde. 
 
11.2  Ouderraad  
Dagelijks bestuur: 
Esmeralda Muilwijk (voorzitter)  
Maureen Bol (secretaris) 
Ismay Bluijs (penningmeester) 

 
OR-leden: 
Bianca Kool  
Sheila Uilenberg  
Michelle Breur  
Antoinette Marcato  
Sonja de Moor 
Marissa de Haan 
Jolanda van Haarlem 
Robin Manuputty 
 

 
11.3 Medezeggenschapsraad  
Oudergeleding (G)MR: 
Liza Qazi 
Silvia Klappe 
 
Personeelsgeleding (G)MR: 
Francisca Blokland (GMR) 
Alette Lemmen (MR) 
 0183-620536 (via school) 
 ib.jpwaale@jpwaale.nl (via personeelsgeleding MR) 

 

 
 

11.4  Externe personen & Diensten 
Schoolarts mevr. Van Puffelen (GGD)  
Arkelsedijk 24 
 0183-646363 
 
Schoolmaatschappelijk Werk (Vivenz) 
Mevr. Atie Bakker 
 0183- 65 95 35 
 
Buurtsportcoach (Gorinchem Beweegt)  
Sjoerd Boons 
 06-2037708 
 S.Boons@gorinchem.nl 
 
Inspectie van het onderwijs 
 800 – 8051 (gratis) 
 info@owinsp.nl 
 www.onderwijsinspectie.nl 
 
Landelijke Klachtencommissie (LKC) 
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht  
 030 – 2809590.  
 info@onderwijsgeschillen.nl  
 www.onderwijsgeschillen.nl  
 
Openbare bibliotheek 
Groenmarkt 1 
 0183-637888 
 www.bibliotheekgorinchem.nl 
 
Wijkagent Lingewijk 
Dhr. Kees Verheij 
 0900-8844 
 
12. TOT SLOT 
 
We hebben getracht om u met behulp van deze 
schoolgids een zo volledig en goed mogelijk beeld 
van onze school te geven. Opmerkingen of 
suggesties zijn van harte welkom, zodat de 
volgende editie wellicht nog beter en completer zal 
worden. We zijn tenslotte een lerende organisatie. 
 
Team OBS J.P.Waale 

  

http://www.jpwaale.nl/
mailto:ib.jpwaale@jpwaale.nl
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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WIE IS WIE? 
 

 
                                                            

 
                                                          

 
                                                                    

 
                                            

                        
 

                                                                                   
 

                                                                                                                         
 

                                                                       
 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 

 
                                                                                       

Francisca Blokland 
Leerkracht gr.6 & Intern Begeleider 
francisca.blokland@stichtingovo.nl 

Briggitte Rikhof 
Onderwijsassistente Driegang 
b.rikhof@driegang.nl 

Hellen Blom 
Directeur 
directie.jpwaale@stichtingovo.nl 

Alette Lemmen 
Intern Begeleider 
ib.jpwaale@stichtingovo.nl 

Mylou Terpstra 
Leerkracht gr.1/2A 
mylou.terpstra@stichtingovo.nl 

 

Elze Vonk 
Leerkracht gr.1/2B 
elze.vonk@stichtingovo.nl 

Marjan de Boon 
Leerkracht gr.1/2C 
marjan.deboon@stichtingovo.nl 

Lotte Coenradi 
Leerkracht gr.1/2B 
lotte.coenradi@stichtingovo.nl 

Marie-Suzanne Assié 
Onderwijsassistente 
mariesuzanne.assie@stichtingovo.nl 

Tom Kroon 
Leerkracht gr.8 
Directieondersteuner 
tom.kroon@stichtingovo.nl 

Barbara de Jong 
Leerkracht gr.4 
barbara.dejong@stichtingovo.nl 
 
 

Melanie Ahmad 
Leerkracht gr.4 
melanie.ahmad@stichtingovo.nl 

Lotte Hoeksema 
Leerkracht gr.7 
lotte.hoeksema@stichtingovo.nl 
 

Susan Baks 
Leerkracht gr.1/2C 
susan.baks@stichtingovo.nl 

Renske Dogterom 
Leerkracht gr.5 
renske.dogterom@stichtingovo.nl 

Manouk Romijn 
Leerkracht gr.3 
manouk.romijn@stichtingovo.nl 

Elly de Groot 
Leerkracht gr.5 & gr.8 
elly.degroot@stichtingovo.nl 

Liesbeth Lutterman 
Conciërge/onderwijsassistente 
liesbeth.lutterman@stichtingovo.nl 
 
 

Rosalyn van den Bosch 
Leerkracht gr.6 
Rosalyn.vandenbosch@stichtingovo.nl 

Niet op de foto, wel behorend tot het team:  
Hannie Verver (Onderwijsassistente) 
hannie.verver@stichtingovo.nl               
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      Basisschool J.P.Waale 


