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1. De school 

1.1 Naam van de school 

 

 

De naam en gegevens van de school zijn: 

   

Dr. H. Bavinckschool  

Flevolaan 9     

3752 DA  Bunschoten - Spakenburg 

Tel: 033 - 298 65 20 

Email: info@drhbavinckschool.nl 

Website:  www.drhbavinckschool.nl 

 

  
 

De school is genoemd naar de gereformeerde theoloog en pedagoog dr. Herman Bavinck (1854-1921). 

Zijn vader is predikant geweest in Spakenburg. De school gaat uit van Vereniging voor Gereformeerd 

Onderwijs te Bunschoten-Spakenburg. 

Kinderen, waar van de ouders lid zijn van één van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt, christelijk of 

Ned. Ger.) worden zonder meer toegelaten. Zijn de ouders lid van een ander kerkgenootschap, dan kan 

toelating tot onze school worden aangevraagd bij het bestuur van de Vereniging. Per aanvraag wordt 

door het bestuur een besluit genomen over toelating. De leden van de schoolvereniging en alle 

personeelsleden van de school dienen belijdende leden van één van de Gereformeerde Kerken 

(vrijgemaakt) te zijn. 

1.2 Bestuur en directie 

 

Zie de adressenlijst in het jaarboekje. 

1.3 Situering van de school 

 

Onze school is één van de vijf basisscholen, die ressorteren onder de Vereniging voor Gereformeerd 

Onderwijs te Bunschoten-Spakenburg. De andere vier basisscholen zijn: 

 Mr. Groen van Prinstererschool - Vivaldiweg 1 

 Calvijnschool - Prs. Margrietstraat 17 

 GBS Het Talent - Jan van Riebeeckstraat 27 

Het voedingsgebied van onze school wordt gevormd door al het grondgebied ten noorden van de 

Goudoever, Gerbrandysingel, Colijnstraat, Talmastraat en Zuidwenk. De kinderen kerken ‘s zondags 

voornamelijk in de Noorderkerk. 

1.4 Schoolgrootte 

 

Aan het begin van het cursusjaar 2015 - 2016 zijn we begonnen met 187 leerlingen. We verwachten aan 

het einde van dat schooljaar ongeveer 200 leerlingen te hebben. Er zijn 19 personeelsleden (inclusief  

parttimers, onderwijsassistenten en TSO-mederwerker) verbonden aan de school. Zie voor de namen en 

adressen het jaarboekje. 
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2. Waar staat de school voor? 

2.1 Missie 

 

De Dr. H. Bavinckschool is een gereformeerde school waarin we onze 

doelstellingen willen realiseren vanuit ons christen-zijn. Het Woord van God, de 

Bijbel, is ons uitgangspunt. Daaruit leren we dat ieder kind een uniek schepsel van 

God is. God heeft de mens gemaakt om lief te hebben. We komen tot volkomen 

ontplooiing als we God liefhebben boven alles en de mensen om ons heen als ons 

zelf. 

 

We vinden het belangrijk om de talenten van ieder kind te ontdekken, te benoemen en de 

kinderen de kans te geven zich daar verder in te ontwikkelen. Het gaat hierbij niet alleen om 

kennisoverdracht, maar we vinden het ook van belang dat kinderen leren de kennis en vaardigheden op 

de juiste wijze en in de juiste situatie in te zetten en toe te passen. We willen ze hierbij meegeven dat een 

mens pas echt gelukkig wordt als hij zijn mogelijkheden niet voor zichzelf houdt, maar deze inzet voor 

God en de medemens. 

 

We willen een school zijn waar leerlingen, personeel en ouders zich veilig voelen. Waar leerlingen met 

plezier, ieder naar eigen gaven en talenten, zich kunnen ontwikkelen. De gaven en talenten die wij van 

God ontvangen, mogen dan tot Gods eer, optimaal worden ontwikkeld in alle relaties waarin God ons 

plaatst. 

2.2  Uitgangspunten 

 

Bovenbeschreven missie leidt tot de volgende prioriteiten: 

 

In de komende jaren willen we werken aan de versterking: 

 Doorgaande lijn hoogbegaafdheid 

 Kanjertraining 

 Imago 

 Ouderbetrokkenheid 

 Techniek 

 HGW (Handelings Gericht Werken) 

2.2.1  Doorgaande lijn hoogbegaafdheid 

 

In de komende vier jaar willen we werken aan een doorgaande lijn. Dat willen we bereiken door een 

constructief aanbod te ontwikkelen voor leerlingen die aantoonbaar meer leerstof en uitdaging aan 

kunnen dan de zgn. gemiddelde leerling. Binnen de niveaugroepen moet dat leiden tot verdieping en 

verrijking van de aangeboden lesstof. Ook het leren leren moet onderdeel uitmaken van het aanbod.  

2.2.2  Kanjertraining 

 

We willen dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich veilig voelen op de 

Bavinckschool. We zetten in op anti-pestbeleid, d.m.v. het hanteren van een protocol 

en wekelijks sova-lessen. Daarbij staan de volgende uitgangspunten voorop: Respect 

voor gezag, elkaar en de natuur.  
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Maar ook liefde voor de naaste, de omgang met elkaar, het inlevingsvermogen en de waardering m.b.t. 

de ander zijn belangrijke aandachtspunten. Duidelijk zichtbare regels en afspraken om problemen aan te 

pakken en op te lossen moeten leiden tot een veilig klimaat. Een spreuk van de maand helpt ons hierbij. 

2.2.3  Imago 

 

We willen graag bekend staan als school waar  

1. de kinderen ‘écht wat’ leren 

2. kinderen goede eindresultaten halen  

3. kinderen goed omgaan met verschillen 

4. kinderen zich veilig en geborgen voelen. 

5. het gezellig is, ook voor ouders 

6. het team enthousiasme en betrokkenheid uitstraalt. 

 

Als leerkrachten willen we de eigen schoolcultuur en een goede sfeer vorm geven door uitdagend, 

eigentijds, creatief, muzikaal en sportief te zijn. De goede sfeer die we nastreven krijgt gestalte door met 

hart voor de kinderen,  zinvol en doelgericht te werken. Behalve voor allerlei schoolzaken zetten we ons 

ook in voor buitenschoolse activiteiten. 

In die christelijke/veilige omgeving stimuleren we iedereen om daar waar nodig voor zijn of haar geloof 

uit te komen. Dat begint natuurlijk al in de bijbellessen, bij het leren van psalmen, het houden van twee 

themaweken met een christelijk gerelateerd onderwerp en het vieren van de christelijke feestdagen. De 

invoering van de methode ‘Levend Water’ moet ons hierbij ondersteunen. 

Behalve voor de leerlingen en ouders van de Gereformeerd Kerken (vrijgemaakt en christelijk) willen we 

ook open staan voor leerlingen met een andere kerkelijke achtergrond.  

Omdat de Bavinckschool geen school is die op een eiland leeft, willen we ook verschillende activiteiten 

uitvoeren die vanuit de maatschappij gevraagd worden. Te denken valt aan activiteiten m.b.t. tot het 

milieu en de gezondheid.  

2.3.4  Techniek 

 

Vanaf 2016 moet het aanbod Techniek een wezenlijk onderdeel uitmaken van het leerstofaanbod. Het 

aanbod maakte nu onderdeel uit van de methode ‘Natuur en Techniek’ in de groepen 5 t/m 8, maar moet 

een doorgaande lijn worden in de school. Daartoe zal een aanbod moeten worden ontwikkeld in de 

komende jaren. 

2.3.5  Handelings Gericht Werken 

 

Handelingsgericht werken geeft inhoud aan het zorgzaam omgaan met leerlingen. 

Binnen onze school vindt Afstemming zijn kracht in het anders leren kijken naar kinderen met specifieke 

onderwijsbehoeften. 

Daarbij houden we rekening met de opdracht uit 2 Tim. 3:  17 ‘zodat een dienaar van God voor zijn taak 

berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust’.  

Kernzaken zijn: 

- We stellen de onderwijsbehoeften van het kind centraal. 

- We stellen onderwijsbehoeften van de leerkracht centraal. 

- We gaan uit van de mogelijkheden en we zoeken naar de kansen. 

- We werken doelgericht en geven haalbare adviezen. 

- We werken constructief samen met leerkrachten, ouders en kind en eventueel externe deskundigen. 
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De komende jaren heeft ons handelingsgericht werken een vervolg; waarin we de toepassing uitbreiden in 

meerdere vakgebieden. 

In dit proces worden we begeleid en geschoold door een schoolbegeleidingsdienst. 

Het kind zal in onze school een plek vinden in krachtige leeromgeving. 

Het kind zal hierin alle ruimte ontvangen en uitdaging vinden om te leren en zich te ontwikkelen samen met 

anderen. 

2.3.6 Welkom 

 

De school wil voor vrijwel iedere leerling openstaan. Dit betekent dat we te maken hebben met verzoeken 

van ouders om kinderen met speciale zorg op te vangen binnen het reguliere onderwijs. Het afhandelen 

van speciale aanvragen is altijd een zaak van het hele team. Daarbij gaat het om de volgende criteria: 

 

 hoe ver reiken de mogelijkheden van de leerkracht? 

 hoe is de samenstelling van de jaargroep? (bijv. is die groot, is het een combinatie, zijn er al een of 

meer leerlingen in deze groep die extra begeleiding nodig hebben?) 

 welke "eisen" stelt de school aan zo'n kind t.a.v. leermogelijkheden en gedrag? 

 

Deze opstelling is noodzakelijk, omdat de mogelijkheden hulp te bieden aan grenzen gebonden zijn. Het 

aannemen van bepaalde leerlingen mag niet ten koste gaan van leerkracht en/of groep.  

Hierbij moeten we wel aantekenen dat genoemde criteria alleen geëffectueerd kunnen worden als de 

deskundigheid van de leerkrachten door de ouders in alle redelijkheid wordt geaccepteerd. Deze 

conclusie vereist regelmatig overleg met de ouders over leerlingen met leer- en gedragsmoeilijkheden. 

 

I.v.m. de invoering van Passend Onderwijs is het noodzakelijk dat vooraf duidelijk is welke de grenzen zijn 

van de hulp die de school kan bieden v.w.b. de zgn. ‘rugzakleerling’. 

In het schooljaar 2010-2011 is hiervoor op initiatief van de Zorgfederatie Kompas een Zorgprofiel 

opgesteld. Zie voor verdere informatie hoofdstuk 4.6. 
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3. De organisatie van het onderwijs 

3.1  Schoolorganisatie 

 

Op onze school werken we volgens het jaarklassenmodel. Dat wil zeggen, dat 

leerlingen van dezelfde leeftijd in principe in dezelfde jaargroep zitten. In de 

onderbouw (groep 1 t/m 2) werken we met combigroepen. I.v.m. de instroom 

van de leerlingen tijdens het gehele jaar in groep 1 streven we een 

evenwichtige leeftijdsopbouw na. Hierdoor voorkomen we dat de verschillen 

op sociaal en emotioneel gebied te groot worden. Tevens zijn de oudere 

kleuters een voorbeeld voor de jongsten. Ook kunnen de tweedejaars de juf 

helpen bij het aanleren van de regels. 

  

Vanaf groep 3 werken we in principe met enkele groepen. Helaas is niet mogelijk om combinatiegroepen 

te vermijden. Dit is dus een “verlegenheids-keuze”. Dit is echter, gezien de huidige formatieruimte (welke is 

gerelateerd aan de hoeveelheid kinderen op de teldatum van 1 oktober 2014), niet te realiseren. 

3.2 Samenstelling van het team 

 

Zie voor de adressenlijst en de groepsbezetting in het jaarboekje. 

3.3 Schooltijden 

 

ONDERBOUW (groepen 1 t/m 4): 

 ma: 08.30-11.45 uur en 13.00-15.15 uur 

 di. : 08.30-11.45 uur en 13.00-15.15 uur 

 wo: 08.30-11.30 uur 

 do: 08.30-11.45 uur en 13.00-15.15 uur 

 vrij: 08.30-11.45 uur 

 

BOVENBOUW (groepen 5 t/m 8): 

 ma, di, do en vrij: 

    08.30-11.45 uur en 13.00-15.15  uur    

     

 wo: 

     08.30-12.15 uur 

 

OPMERKINGEN:  

 

 Wilt u de kinderen als het regent niet te vroeg naar school sturen.     

 De kinderen van groep 1 en 2 mogen 's morgens vanaf 08.20 uur, samen met vader/moeder naar 

binnen; 's middags mag dat vanaf 12.55 uur. 

 De kinderen van de overige groepen gaan om 08.25 en 12.55 uur, als de eerste schoolbel gaat, in de 

rij staan en gaan o.l.v. de eigen leerkracht naar binnen. Om 08.30 en 13.00 beginnen de lessen.   
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3.4 Benutten van de verplichte onderwijstijd 

 

De overheid heeft bepaald dat kinderen 7520 uren naar school moeten in acht leerjaren. Een schooldag 

mag maximaal vijf en een half uur duren. De eerste vier jaar gaan kinderen 3520 uur naar school. Per 

jaar is dat gemiddeld 880 uur. De laatste vier jaar 4000 uur, dat is gemiddeld per jaar 1000 uur. Het 

aantal uren godsdienstonderwijs is gesteld op maximaal 120 uur per jaar. Uitgaande van 40 weken 

onderwijs, betekent dat 3 uur per week.  

 

Momenteel zijn er geen allochtone leerlingen op onze school. In het geval deze leerlingen toegang vragen 

tot onze school zal er binnen de kaders van het Passend onderwijs naar de mogelijkheden worden 

gekeken om deze leerling dat onderwijs te laten volgen dat passend is. 

De school doet er alles aan om het volgen van de lessen door de leerlingen mogelijk te maken. Bij ziekte 

of andere oorzaken van afwezigheid wordt de directeur tijdig geïnformeerd om vervanging te kunnen 

realiseren.  

Het bestuur is in dezen zeer actief door bij herhaling advertenties te plaatsen voor invalkrachten. 

3.5 Sporttijden 

 

De kleuters sporten in het speellokaal. 

De groepen 3 t/m 8 gaan naar de sporthal op de Westmaat. 

 

Voor de verschillende sporturen van de groepen, zie jaarboekje.                  

3.6 Vakantierooster 

 

Zie het jaarboekje. 

3.7 Data sporttoernooien 

 

Zie het jaarboekje. 

3.8 Activiteiten voor kinderen 

3.8.1 Activiteiten in de onderbouw 

 

De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van de lokalen en 

de manier van werken is anders. Het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit de grote en kleine kring De 

schooldag begint met een spelinloop. Tijdens het individuele zelfstandige spel aan tafel creëert de 

leerkracht een kleine kring, of werkt met een individuele leerling, waarmee een activiteit gedaan wordt. 

Daarna komen de kleuters in de grote kring om de dag te beginnen en te werken aan een thema uit onze 

kleuter methode ‘Schatkist”. De schatkistthema’s beginnen vanuit de seizoenen. Het seizoen zomer heeft bv 

de thema’s ‘Eropuit’, ‘Buiten spelen’, ‘einde schooljaar’. Daarnaast werken we ook met eigen thema’s. Ook 

wordt gespeeld en gewerkt aan groepstafels, in de hoeken, in het speellokaal en op het schoolplein, om 

daar de thema’s verder uit te werken. Dit kan zowel in de grote als de kleine groep/kring gebeuren. 

 

De jongste en de oudste kleuters zitten in gecombineerde groepen. Voor de 4-jarigen ligt de nadruk op 

het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming, regelmaat en 

groepsklimaat. De methode ‘Bas’ zorgt voor continuïteit en herkenning bij deze jongste kleuters. 

Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hebben hier ook mee gewerkt. Daarom gebruiken wij naast de  
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‘Schatkistactiviteiten’ ook de Bas-leermiddelen om de doorgaande lijn voor een kind dat in groep 1 

instroomt te waarborgen. 

 

Leren gebeurt vooral door spelen. In groep 2 gaat dit proces gewoon door. Hier kan de rol van de 

leerkracht meer de sturende kant opgaan. Er wordt gewerkt in beide groepen aan de volgende 

ontwikkelingsgebieden; Mondelinge taal, Woordenschat, Beginnende geletterdheid, Beginnende 

gecijferdheid, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Wereldoriëntatie, Kunstzinnige oriëntatie, en de 

Motorische ontwikkeling. Al deze ontwikkelingsgebieden komen voortdurend aan bod in de thema’s voor 

beide groepen.  

Alle leerlingen worden gevolgd d.m.v. observaties en toetsen. De leerkracht houdt stelselmatig deze 

observatiegegevens bij. Ouders worden op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind d.m.v. 

gesprekken, en rapporten.  

We vinden het belangrijk dat een kind ruimschoots de tijd krijgt om spelend te leren. Succes in groep 3 

kan pas verwacht worden als de leerling er aan toe is. Het is soms beter groep 2 nog eens over te doen, 

dan de hele schoolperiode op de tenen te moeten lopen. We werken er op aan de overgang 2-3 

vloeiend te laten verlopen. De methode Schatkist sluit aan op o.a. het aanvankelijk leesonderwijs in groep 

3. 

 

Het vroegtijdig onderkennen en aanpakken van achterstanden kan een positieve invloed hebben voor de 

verdere ontwikkeling van de kleuter.  

Als er kinderen dreigen uit te vallen of achterstanden oplopen is er de extra aandacht via Remedial 

Teaching. Deze kinderen zullen systematisch worden gevolgd m.b.v. een handelingsplan.  

 

Als team van de Bavinckschool hebben wij oog voor onderwijs aan het individu. Waar nodig wordt de 

leerstof aangepast aan de leerling met zijn eigen gaven en talenten en stemmen af op een continue 

ontwikkeling van elk kind. 
 

3.8.2 Godsdienst onderwijs 

 

Het bijbelse onderricht moet het onderwijs van de dag daarna stempelen. Daarbij dienen het leren van 

psalmen en teksten hetzelfde doel. Gereformeerd onderwijs, zo beschreven we in onze missie (2.1) moet 

waken voor de altijd op de loer liggende scheiding van leer en leven. Waar mogelijk wordt de bijbelse 

boodschap geïntegreerd in de dagelijkse gang van zaken op school. In de groepen wordt voor 

Godsdienst onderwijs de methode "Levend Water" gebruikt. Inmiddels zijn er voor de leerjaren 3 t/m 8 

les- en werkboeken ontwikkeld.  

 

Ook voor de kleuters geldt een voor deze leeftijd aangepaste lijst. De bijbelles vormt het uitgangspunt 

voor het hele leerproces. "God liefhebben boven alles en de naaste als uzelf", is geen zaak voor de 

zondag alleen. 

 

In alle groepen wordt dagelijks begonnen met gebed, het zingen van psalmen/gezangen/bijbelse 

liederen en een bijbelvertelling. Vanaf groep 5 wordt wekelijks aandacht besteed aan het uit het hoofd 

leren van bijbelse feiten. Ook het leren van de psalmen en gezangen vinden we belangrijk. In groep 1 

wordt eenmaal per twee maanden een psalm/gezang/lied aangeleerd; in groep 2 is dat eenmaal per 

maand; vanaf groep 3 wordt er elke week een psalm/gezang/lied geleerd. In het jaarboekje is een  

psalmenlijst opgenomen. Daarnaast proberen we in ons hele lesgeven en omgaan met elkaar uit te stralen, 

dat de het Woord van God ons hele leven stempelt.  
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De totale lestijd voor de onderbouw bedraagt 2.30 uur en voor de bovenbouw 2.00 uur. 

3.8.3 Lezen 

 

Met de voorbereidingen van het lezen wordt begonnen in de groepen 1 en 2. 

M.b.v. de methode Schatkist en het aanbieden van prentenboeken e.d. worden de 

kinderen enthousiast gemaakt voor het lezen. 

In groep 2 wordt begonnen met “letters-overschrijven” of met spelletjes, 

waarbij letters centraal staan. Dit wordt kinderen aangeboden, die daar aan 

toe zijn. 

In groep 3 wordt er begonnen met het aanvankelijk leesproces. Dit gebeurt 

klassikaal; m.b.v. de methode ‘Veilig Leren Lezen’ wordt het lezen bij de kinderen ontwikkeld. 

Onderscheid wordt gemaakt naar niveau d.m.v. maan-, zon- en raketgroepjes 

Vanaf groep 4 wordt overgegaan naar het voortgezet technisch lezen. Op school gebruiken we de 

methode ‘Estafette’. Deze methode biedt de mogelijkheid te differentiëren op niveau. Ook groep 5 maakt 

gebruik van de methode ‘Estafette’.  

 

In 2007 hebben we besloten om na het aanvankelijk lezen in groep 3 meer aandacht te geven aan de 

beleving bij het lezen. Dit is het zgn. BAVI-lezen. Dit betekent dat we meer tijd willen vrij maken om de 

kinderen plezier in het lezen te geven. Zo hebben we afgesproken dat in alle groepen minimaal 10 

minuten per dag wordt voorgelezen. Dit moet als mogelijk direct na de pauze plaatsvinden. Ook is 

besloten om met het lezen uit klassikale boeken te stoppen. Iedereen leest uit een door zichzelf gekozen 

boek. Ook de leerkracht gaat dan lezen. Ook is er gelegenheid voor boekpresentatie en bespreking. 

 

Ook begrijpend lezen vinden we erg belangrijk. Hiervoor gebruiken we vanaf groep 6 de methode 

‘Nieuwsbegrip’. 

3.8.4 Taal 

 

Taal is een systeem van tekens. Ze zijn te horen of te zien. Het aantal tekens is eindig; het aantal 

combinaties is in principe onbeperkt. In principe want niet elke combinatie is mogelijk. Het systeem kent 

immers zijn regels. Van de mogelijkheden maakt iedereen gebruik: op een eigen manier en niet zelden 

creatief en persoonlijk. Dit geldt zeker voor kinderen.  

 

Als jonge taalgebruikers zijn ze zich niet bewust van het systeem. Dit systeem proberen we als 

leerkrachten bij hen te ontwikkelen. 

 

Daarvoor gebruikten we de methode ‘Taalverhaal.Nu 

Het taalonderwijs wordt verdeeld in twee onderdelen: mondeling en schriftelijk.  

 

Bij het mondeling taalgebruik denken we aan luisteren, spreken en gesprek. Bij het schriftelijk taalgebruik 

maken we nog weer een verdeling tussen taalbeschouwing en spelling. 

Het mondeling taalonderwijs loopt van groep 1 t/m 8. 

 

In de onderbouw komen de kinderen spelenderwijs iedere dag in aanraking met taal. Geprobeerd wordt 

kinderen te laten functioneren in een omgeving die rijk is aan taal. In de groepen 1 en 2 maken we 

gebruiken van de methode ‘Schatkist’.  M.b.v. thema’s wordt taal onder de aandacht van de kinderen 

gebracht. Dit om de woordenschat in het bijzonder en de taalontwikkeling in het algemeen te bevorderen. 
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Vanaf groep 6 krijgen de kinderen voor mondelinge taal gerichte opdrachten, zoals luisteroefeningen, 

spreekbeurten en gespreksleider wezen. 

Het schriftelijk taalonderwijs start in groep 2. Hierbij wordt in het begin uitgegaan van de spontane 

ontwikkeling van de kinderen; in de tweede helft van het jaar worden de opdrachten gestructureerder. 

In groep 3 is het taalonderwijs geïntegreerd in het aanvankelijk leesproces. 

Vanaf groep 4 wordt er ook systematisch aandacht besteed aan de spelling d.m.v. onder andere het 

spellingschrift en de woordpakketten. 

3.8.5 Rekenen en Wiskunde 

 

Vroeger bestond rekenen vooral uit veel rijtjes sommen maken. Optellen, 

aftrekken, enz. 

Daar moest je maniertjes voor leren. Het werd er door veel oefenen in gestampt; 

dit wordt het “mechanisch rekenen” genoemd. 

Nu leren de kinderen rekenen door het oplossen van praktische probleempjes 

uit het dagelijkse leven. Ze maken kennis met grafieken en tabellen en moeten 

zelf oplossingen vinden; dit wordt het “realistisch rekenen” genoemd. 

Op onze school maken we gebruik van de veelzijdige en kleurige en daardoor 

aansprekende methode ‘Pluspunt’.  

3.8.6 Schrijven 

 

We proberen tijdens de schrijflessen de kinderen vlot en duidelijk te leren schrijven. We beginnen met het 

aanleren van een goede schrijfhouding en penhantering. In groep 2 worden de voorbereidende 

schrijfoefeningen spelenderwijs aangeboden. Dit gebeurt ook nog in groep 3. De kinderen leren alle 

letters vloeiend schrijven. Daar komen een jaar later de hoofdletters bij. In de groepen 7 en 8 geven we 

aandacht aan het ontwikkelen van een leesbaar, eigen handschrift. 

3.8.7 De zaakvakken 

 

De vakken aardrijkskunde (“Geobas”, methode ingevoerd 2010), geschiedenis (“Argus Clou”, 

methode ingevoerd 2012), biologie en natuurkunde (“Wijzer door de Natuur en 

Techniek, methode ingevoerd in 2011”) hebben een bepaalde samenhang met 

elkaar: ze brengen ons in contact met de wereld om ons heen. Extra aandacht 

van de leerkracht moet er zijn voor aardrijkskunde (wereldoriëntatie).  

 

De reden hiervan is gelegen in het feit dat we in een snel veranderende wereld 

leven. Bij het vak geschiedenis stellen we ons ten doel de meerwaarde die dit vak 

heeft – we erkennen immers Gods leiding in de historie van land en volk – voor het gereformeerde  

onderwijs duidelijk uit te laten komen. In verband hiermee betreuren we het dat dit vak wat 

achteruitgeschoven dreigt te worden (zie o.a. het summiere aantal kerndoelen voor Geschiedenis). 

Gerelateerd aan genoemde vakken zijn de onderdelen gezond gedrag, sociale vaardigheden, de 

multiculturele samenleving, geestelijke stromingen, actief burgerschap en sociale integratie, milieu en 

techniek.  

 

Op de multiculturele samenleving zullen we onze leerlingen grondig moeten voorbereiden. De principiële 

verschillen blijven daarbij zeer relevant. We moeten het miskennen van God en Zijn Zoon Jezus Christus 

(de verlosser) afwijzen. Daarnaast echter hebben we de plicht ieder mens als schepsel van God te zien.  
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We strijden daarbij tegen vooroordelen, discriminatie en racisme. Onze Hemelse Vader kijkt niet naar 

maatschappelijke staat, ras enz., maar Hij ziet het hart aan. 

Topografie in de groepen 5, 6, 7 en 8 staat in direct verband met de lesinhoud. 

Ten aanzien van de zaakvakken maakt de school ook gebruik van zeer deskundig opgezette videolessen, 

M.b.v. het digitale bord worden beeld en filmfragmenten ver- en getoond ter ondersteuning van de 

leerstof. Kinderen uit de hogere groepen krijgen soms instructie van iemand uit de praktijk. Zo zijn er 

projecten over techniek, gas en elektriciteit, waterzuivering en oudheidskundig onderzoek. 

3.8.8 Verkeer 

 

Op 16 okt 2014 kreeg de school voor de derde achtereenvolgende keer het Utrechts Verkeers 

Veiligheidslabel (UVL) uitgereikt. Dat impliceert dat de verkeersveiligheid voldoende aan de orde komt in 

het beleid en de lessen van onze school. In 2004 is bovendien een methode ingevoerd die tegemoet komt 

aan de veranderende verkeersregelgeving. Het is de methode ‘Klaar over’. Behalve aandacht voor het 

theoretisch en praktisch verkeersexamen is er ook een verkeerscommissie in gesteld. Deze twee ouders 

bewaken dat relevante ontwikkelingen onder aandacht van leerkrachten, kinderen, ouders en andere 

belanghebbende worden gebracht. 

In het jaarboekje zijn regels opgenomen m.b.t. het gebruik van de fiets. 

Bovendien spreken we uit: 

- dat verkeersveiligheid in het schoolbeleid is opgenomen.  

- dat verkeersveiligheid en verkeerseducatie een verantwoordelijkheid is voor de school en de 

ouders 

- dat er een verkeerscommissie is waar ouders terecht kunnen met vragen en adviezen m.b.t. tot 

verkeersveiligheid 

3.8.9 Engels 

 

In de groep 7 en 8 wordt het vak Engels gegeven. Daarbij maken we gebruik van de methode "Stepping 

Up”, methode ingevoerd in 2014. De bedoeling van de methode is vooral om in de dagelijkse praktijk de 

Engelse taal op een eenvoudige manier toe te passen. De onderwerpen zoals: in de winkel, klokkijken, de 

weg wijzen, t.v. kijken enz. sluiten daarbij aan.  

3.8.10 Kunstzinnige vorming 

 

Niet iedere leerkracht is een fenomeen w.b. de vakken muzikale vorming en andere expressieve 

vaardigheden zoals tekenen, handenarbeid, drama etc. 

Er is een tijd geweest dat deze vakken veel tijd verbruikten van het lesrooster. Dat kon gaan ten koste van 

de hoofdvakken. De inspectie vindt dat er in een kwaliteits- en opbrengstgerichte school, afhankelijk van 

het type leerling, 50 à 60% van de lestijd aan de vakken taal, lezen en rekenen dient te worden besteed. 

Zetten we de overige tijd in voor de bijbelse geschiedenis, de zaakvakken, gymnastiek- en  

zwemonderwijs, dan is de evaluatie m.b.t. de expressievakken niet moeilijk. Aan ons de puzzel 

(vindingrijkheid) om ze desondanks aan de leerlingen te blijven aanbieden. De school maakt gebruik van 

de diensten van het Kunstmenu van ‘Kunst Centraal’. Onze cultuurcoördinator regelt de planning voor de 

school en onderhoudt de contacten tussen enerzijds de school en anderzijds Kunst Centraal. 

Een deel van de projecten die afgenomen worden, komen van het Erfgoedhuis Utrecht. Te denken van aan 

het project ‘Aaltje en Bort’ voor groep 5. 
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3.8.11 ICT 

 

Op school hebben we sinds de verbouwing van 2005 beschikking over een 

computerlokaal, waar in totaal 19 computers zijn aangesloten op het interne 

netwerk en internet. Dit lokaal wordt veelvuldig gebruikt door de kinderen 

van alle groepen. Hiervoor wordt een rooster gemaakt, waarop de diverse 

groepen zich kunnen inschrijven. 

De kinderen in de onderbouw zijn voornamelijk bezig met de twee programma’s van Bas: 

taal en rekenen. Ook programma’s van Okido (kleuren en vormen) worden gebruikt. 

 

In de middenbouw wordt er voornamelijk gewerkt met de software die hoort bij de verschillende 

methodes. In de bovenbouw maken de kinderen vooral kennis met Powerpoint en Publisher. 

 

In elk klaslokaal heeft de leerkracht beschikking over een laptop. Hierdoor kan de leerkracht zijn e-mail 

lezen en kunnen CITO-gegevens snel ingevoerd worden. In de toekomst zullen ook de absenties van 

kinderen en andere gegevens bijgehouden kunnen worden. Op school wordt gebruik gemaakt van een 

soort logboek waarin alle gegevens en hulpstappen voor de leerkracht worden vermeld, om bepaalde 

software te gebruiken of werkzaamheden op de laptop te kunnen doen. 

 

In alle groepen hangt een digitaal schoolbord. Dit bord wordt in de dagelijkse lespraktijk gebruikt. Zo kan 

er ondermeer video worden gekeken. (o.a. Teleblik, Jeugdjournaal) Ook de kinderen kunnen hierdoor hun 

gemaakt PowerPointpresentaties tonen. Dit laatste kan ook in ’t Vinckennest (grote ruimte) waar standaard 

een beamer hangt. 

 

Tenslotte wordt de computer ook door de directie en ib-er/rt-er gebruikt. Voor het archiveren van  

documenten, handelingsplannen, verslagen wordt een speciaal softwarepakket gebruikt door onze IB-er. 

 

Verder zullen er (zoals jaarlijks gebeurt) ook oude computers vervangen worden, zoals is vastgesteld in 

het bovenschools ICT-vervangs-/uitbreidingsplan, waardoor de kwaliteit van ons computerpark 

gewaarborgd blijft. 

3.9 Doelen van het onderwijs 

 

De scholen krijgen geld van de overheid. Om dat te ontvangen moet de school aan eisen voldoen 

geformuleerd in de Wet op het primair onderwijs. Ook heeft de overheid kerndoelen vastgesteld. Die 

kerndoelen zijn in de moderne methoden die de school gebruikt verwerkt. De relatie kerndoel-methode is 

van groot belang. Voorbeeld van een kerndoel bij taal is: de leerlingen kunnen de hoofdzaken van een 

informatieve tekst weergeven. Voorbeeld bij gymnastiek: de leerlingen kunnen klauteren en klimmen op 

toestellen. 

 

De overheid heeft de ruimte gegeven om eigen aanvullingen op de kerndoelen te beschrijven. Het vereist 

geen breed betoog dat aanvullingen vooral gericht zijn op de gereformeerde identiteit van onze school. 

We noemen enkele voorbeelden en volstaan verder met verwijzing naar de rest, weergegeven in een 

notitie van het GPC: “Handreiking voor het gereformeerd onderwijs bij de kerndoelen voor het 

basisonderwijs. 

 

Voorbeeld van een kerndoel natuur, waar onder biologie valt: Beseffen dat God de mensen heeft 

opgedragen om Zijn schepping in verantwoordelijkheid te beheren en te ontplooien. 
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Voorbeeld van een kerndoel geschiedenis: De doorwerking van de Reformatie in de Nederlanden. 

3.10 Speciale voorzieningen in het schoolgebouw 

 

Ons schoollokaal is voorzien van 7 leslokalen, een multimediaruimte, ook wel ‘Het Vinckennest’ genoemd, 

een handvaardigheids- en computerlokaal. Bovendien beschikken we over een eigen werkplek voor de 

intern begeleider en de ICT-coördinator en een werkplek voor extra hulp. De laatste voorzieningen zijn in 

het schooljaar 2004- 2005 gerealiseerd boven het middenschip van de school. 

Aangezien we met 7 groepen werken, is er geen leslokaal over.  

Daarnaast beschikken we over een speellokaal voor de kinderen uit groep 1 en 2. Incidenteel wordt er 

ook door de kinderen van groep 3 gebruik van gemaakt. 

 

De multimediaruimte doet momenteel dienst als groepslokaal.  
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4 Zorg voor leerlingen 
 

4.1  Opvang van nieuwe leerlingen in de school 

 

Voordat een kleuter daadwerkelijk op school komt, mag het in de regel één 

dagdeel komen kennismaken in de klas. Ongeveer een week voor de 

instroomdatum ontvangt u via school een uitnodiging voor deze 

“wenmorgen”. Alleen in de periode tot 1 oktober van het betreffende 

schooljaar, krijgen de leerlingen die instromen de mogelijkheid om 10 

dagdelen voor de officiële instroomdatum op school te zijn. Van 1 oktober tot 1 januari stromen de 

kinderen in op hun verjaardag en na 1 januari van het schooljaar stromen ze in op de eerste maandag 

van de nieuwe maand. 

De eerste weken maken de leerlingen kennis met de regels in de groep. Spelenderwijs zullen verschillende 

vaardigheden aangeleerd worden, zoals tekenen, knippen, plakken, puzzelen. Van daaruit zal er worden 

gestimuleerd en gecorrigeerd.  

 

Ook aan de sociale ontwikkeling wordt veel aandacht besteed. In principe gaan ook de jongste kleuters 

de hele week naar school. Voor hen bestaat echter de mogelijkheid, bij vermoeidheid, extra verlof te 

krijgen (dit kan in overleg met de groepsleerkracht). 

4.2  Volgen van de ontwikkeling van kinderen in de school 

 

Van elke leerling wordt een leerling-dossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over het 

gezin (bijv. bijzonderheden n.a.v. een ouderbezoek), de behaalde resultaten, toets - en rapportcijfers, 

leerling-besprekingen, onderzoeksrapporten).  De Interne Begeleider beheert de dossiers. 

 

De ontwikkeling en vordering van de kinderen wordt op verschillende manieren gevolgd: 

 

 dagelijkse correctie van het werk; 

 leerling-observaties door de groepsleerkracht; 

 vastlegging van bijzonderheden in de klassenmap; 

 methodegebonden toetsen; 

 methodeonafhankelijke toetsen (leerlingvolgsysteem: toetsen voor sociaal-emotionele ontwikkeling, 

spelling, rekenen, lezen). 

 

De ontwikkeling en vordering van de kinderen wordt regelmatig binnen school besproken: 

 

 driemaal per jaar een leerling-bespreking (groepsleerkracht, interne begeleider); 

 driemaal per jaar een rapportenbespreking (alle teamleden); 

 incidenteel, indien nodig, op de personeelsvergadering.  

4.3 Kwaliteitsverbetering 

 

De kwaliteitsverbetering wordt de komende jaren als volgt nagestreefd: 

N.a.v. de uitkomsten uit het CITO-LVS het m.b.v. handelingsplannen de hulp aan de individuele leerling 

verder optimaliseren. 
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a) Leerlingen met een E- of D-score, en leerlingen met een A-plus-score komen in aanmerking  voor     

extra zorg.        

       b)  De ontwikkeling van de overgang van groep 2 naar groep 3 verder optimaliseren,  

           zodat van een ononderbroken lijn sprake is 

       c)   In het werk naast het resultaat, vooral veel aandacht aan leerstrategieën en   

           verschillende niveaus schenken. 

       d)  Bewaking van het volgsysteem en regelmatige evaluaties, zowel intern alsmede met  

           collega-scholen om aanpassingen, uitbreidingen en veranderingen (computer) te realiseren. 

f)  Uitwerking van een leerlijn hoog- en/of meerbegaafdheid en inzet op executieve functies. 

4.4  Speciale zorg voor leerlingen met specifieke behoeften 

 

Wij vinden het belangrijk dat elk kind die zorg ontvangt die het nodig heeft.  

Signaleert de leerkracht dat een leerling problemen heeft, dan wordt er eerst hulp in de 

groep gegeven, wat beschreven wordt in een handelingsplan. 

Is het erg moeilijk om dat handelingsplan in de groep uit te voeren, dan wordt er 

bekeken of er voor deze leerling ruimte is in de r.t. (= extra hulp, door een 

speciale leerkracht, buiten de klas). 

Over wat er in de r.t. plaatsvindt wordt altijd contact gehouden met de 

leerkracht, omdat die eindverantwoordelijk blijft voor de hulp aan het kind. 

Het kan ook zijn, dat de leerkracht het probleem niet helemaal helder heeft.  

Tijdens de periodieke leerling-besprekingen (tussen groepsleerkracht en interne 

begeleider) worden de problemen en de geboden extra hulp besproken.  

Wanneer het probleem meer bespreking vraagt, wordt dit op de personeelsvergadering besproken.  

We werken transparant naar ouders toe; zij worden van elke beslissing op de hoogte gehouden. 

 

Het is moeilijk om op elk probleem een passend antwoord te vinden. Gelukkig kunnen we dan ook gebruik 

maken van Ambulante Begeleiding. Dat is extra hulp door een leerkracht van een speciale school voor 

basisonderwijs t.b.v. leerlingen binnen het basisonderwijs, die gedrag - en/of leermoeilijkheden hebben en 

die zonder die hulp niet op de basisschool zouden kunnen blijven. Deze hulp bestaat uit begeleiding en 

advisering van de groepsleerkracht.  

De AB is er dus niet voor rechtstreekse hulp aan het kind en/of ouders. 

 

Als problemen ernstig worden of te lang gaan duren, dan kan de school de schoolbegeleidingsdienst 

inschakelen. Voor onze school is dat Zorgfederatie Kompas. 

De schoolbegeleider van Kompas bezoekt minimaal drie keer per jaar onze school. De leerkrachten 

hebben dan de mogelijkheid de schoolbegeleider te raadplegen. Wanneer de problemen, ondanks de 

extra zorg, blijven bestaan, kan de school de leerling aanmelden voor onderzoek. Dit onderzoek kan 

alleen plaatsvinden na toestemming van de ouders en vindt altijd op school plaats. 

Ook de ouders kunnen om een onderzoek vragen. Door de school moet dan bekeken worden of een 

dergelijk verzoek gehonoreerd kan worden. Dit hangt ondermeer af van de beschikbare tijd en middelen 

van de schoolbegeleidingsdienst. 

Binnen 8 weken na de aanmelding krijgt de school een schriftelijk rapport n.a.v. dit onderzoek. 

De schoolbegeleidingsdienst stuurt een verslag naar de ouders met een kopie voor de school. 

In dit rapport staan de onderzoeksbevindingen, aangevuld met een conclusie en een advies voor de school 

en eventueel de ouders. 

Dit rapport wordt vervolgens op school besproken met alle betrokkenen. 
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Als na alle extra hulp onze school de grens van haar zorgmogelijkheden heeft bereikt of signaleert dat 

het welbevinden van kind schade lijdt, zal de school aan ouders het advies geven hun kind aan te melden 

bij een speciale school voor basisonderwijs. Daarvoor wordt het zgn. 10-stappenplan gebruikt. 

De leerling wordt aangemeld bij het Multi Diciplinaire Team (MDT) 

Als het advies van de MDT positief is voor plaatsing op de speciale school voor basisonderwijs, kan het 

kind geplaatst worden.  

 

Helaas hebben we met onze school grenzen aan de mogelijkheden om alle leerlingen de juiste zorg te 

bieden. Om recht te doen aan de ontwikkelingskansen en de onderwijsbehoeften van elke leerling moeten 

de beperkingen van onze school t.a.v. de juiste zorg voor elk kind worden vastgesteld. 

Deze beperkingen kunnen bestaan t.a.v.  

 

a  opnamecapaciteit. 

Bij de aanmelding van een zorgleerling zal uitdrukkelijk gekeken worden naar de samenstelling van de 

groep waarin het kind geplaatst wordt.  

 

b verstoring van rust en veiligheid. 

Bij ernstige gedragsproblematiek is het niet altijd mogelijk om binnen onze school voldoende rust en 

veiligheid voor de zorgleerling te garanderen.  

 

c  interferentie verzorging en behandeling enerzijds en onderwijs anderzijds. 

Onze school zal als onderwijsinstituut niet in alle gevallen in staat zijn voldoende en adequate verzorging 

en behandeling te bieden.  

 

d  verstoring van het leerproces van de andere kinderen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat het de opdracht is van onze school zo veel als mogelijk alle kinderen op te 

vangen. Indien een leerling echter zo veel aandacht vraagt van de teamleden dat de aandacht voor de 

andere leerlingen tekort gaat schieten, achten wij dit niet verantwoord.  

 

Leerlingen die op onze school niet (meer) kunnen worden begeleid zijn te verdelen in twee groepen: 

 

1. Leerlingen die aangewezen zijn op meer orthodidactische en orthopedagogische begeleiding dan onze 

school kan bieden (zie ook bovenstaande punten b, c en d ), maar die niet vallen binnen de 

indicatiecriteria van de Commissie voor Indicatiestelling van een REC worden verwezen naar de PCL. 

 

2. Leerlingen die een positieve beschikking, dus leerling-gebonden budget hebben ontvangen van een 

Commissie voor Indicatiestelling van een REC. (Regionaal Expertise Centrum). Deze centra zijn op basis van 

de aard van de beperking van het kind verdeeld in vier clusters. De ouders van deze leerlingen kunnen 

kiezen voor een REC-school of een (speciale) basisschool.  

 

Indien een leerling met leerling gebonden budget toch onze school kan bezoeken, wordt bij plaatsing 

nauw samengewerkt met het betreffende REC, in het bijzonder de afdeling ambulante begeleiding. Er 

wordt per schooljaar een handelingsplan opgesteld.  

(zie ook hieronder 4.6) 

4.5  Individuele leerlijnen 

 

Het komt voor dat leerlingen uit het reguliere programma moeten worden gehaald. 
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Dit kan gevolgen hebben voor het uitstroomniveau groep 8 dat betreffende leerlingen zullen halen.  

 

In voorkomende gevallen laat de school in overleg met ouders (extern) onderzoek verrichten naar de 

capaciteiten van de betreffende leerlingen. Dat onderzoek moet uitmonden in een definiëring van het 

eindniveau van deze leerlingen voor de onderscheiden leergebieden. Dat betekent concreet dat de school 

een lijn definieert vanuit het huidige niveau naar het ontwikkelingsperspectief.  

Dit wordt door de school beschreven in een ontwikkelingsperspectief van deze leerling. 

Door middel van handelingsplannen bewaakt de school deze prognoselijn en d.m.v. de afgesproken 

evaluatiemomenten bevordert zij dat deze prognose lijn wordt gerealiseerd.  

 

De school is van mening dat het uit de reguliere leerlijn halen van een leerling een beslissing met grote 

gevolgen is, die daarom goed moet worden onderbouwd en niet lichtvaardig kan worden genomen. In 

veel gevallen verdient het de voorkeur d.m.v. leerstofreductie (minimumprogramma) of 

leerstofverbreding/verdieping de leerlingen bij de groep te houden.  

4.6  Passend Onderwijs 

 

Op basis van de nieuwe wettelijke regeling leerling-gebonden financiering kunnen 

leerlingen met een handicap in het basisonderwijs geplaatst worden. De wet Passend 

Onderwijs die de zorgplicht bij de basisscholen legt en die in werking is getreden met 

ingang van 1 aug. 2014, zal veel vragen van de deskundigheid en de weerbaarheid van de 

leerkrachten. Aangeven van de grenzen van de zorg op onze school zal dan ook erg belangrijk zijn. De 

mogelijkheden en de grenzen staan in het School Ondersteuningsprofiel. Deze wordt jaarlijks 

geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. Hierbij krijgen we ondersteuning van de onderwijsondersteuner van 

het samenwerkingsverband De Eem. 

De Bavinckschool wil een school zijn waar alle leerlingen welkom zijn. In het aannamebeleid gaan we niet 

selectief te werk. Wel willen we van te voren voldoende informatie hebben over onze nieuwe leerlingen 

(d.m.v. een intakegesprek). Het uitwisselen van zinvolle informatie is wederzijds. Ook de ouders mogen 

van ons verwachten dat ze alle informatie krijgen die men wenst. 

Een aantal voorwaarden die wel een rol van betekenis spelen zijn onder andere: 

 het kind moet zindelijk zijn. 

 het kind moet plaatsbaar zijn in een groep. 

 het team moet in staat zijn of in staat worden gebracht dit kind te begeleiden. 

 er moet een beroep gedaan kunnen worden op professionele ondersteuning. 

 De toegankelijkheid van de school laat plaatsing niet toe, dus redenen van bouwtechnische aard. 

 

Op onze school zal op het moment waarop een ouder een verzoek tot toelating indient per geval 

bekeken worden of er kan worden overgegaan tot daadwerkelijke plaatsing. We gaan er daarbij van uit 

dat we voor ogen hebben wat goed is voor het betreffende kind. Per zorg leerling zal naar de huidige 

situatie van de school en de groep en de leerkracht gekeken worden. 

4.7 Verwijsindex Risicojongeren (VIR)   

 

Het kan voorkomen dat er gedurende de schoolloopbaan van uw kind zorgen ontstaan. Bijvoorbeeld: 

zorgen over de leerprestaties of het gedrag. Indien er zorgen zijn, bespreken we die binnen onze interne 

zorgstructuur en natuurlijk met u als ouder. Een hulpmiddel binnen onze zorgstructuur is de Verwijsindex 

(VIR). De verwijsindex is een hulpmiddel voor school (en ouders) om bij zorgen bij een kind, snel contact te 

kunnen leggen met eventuele overige betrokkenen. 
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Vanaf 2011 maken de interne begeleiders van onze school gebruik maken van de Verwijsindex  

 

Wat is de Verwijsindex?  

De VIR is een landelijke internetapplicatie waarin een professional een jeugdige (0 tot 23 jaar) kan 

registreren als hij/zij redelijkerwijs vermoedt dat de jeugdige een risico loopt in zijn lichamelijke, 

psychische, sociale of cognitieve ontwikkeling naar volwassenheid.  

 

Waarom de Verwijsindex?   

De verwijsindex is er in de eerste plaats om de hulpverlening aan jeugdigen te verbeteren. Vaak zijn 

meerdere instanties, uit verschillende disciplines en gemeenten bij een bepaalde jongere betrokken. Voor 

een goede hulpverlening is het van belang dat zij dit in een vroeg stadium van elkaar weten. Ze kunnen 

dan informatie uitwisselen en hun krachten bundelen om de jongere te helpen. De verwijsindex doet dit 

door hulpverleners die met dezelfde kinderen werken en waar zorgen over zijn zo vroeg mogelijk met 

elkaar in contact te brengen. Natuurlijk zult u daar als ouder van op de hoogte zijn en daar waar 

mogelijk bij betrokken worden. 

 

Welke gegevens? 

In de verwijsindex wordt alleen geregistreerd dát er een melding is gedaan. De aard van de melding en 

behandeling worden in de verwijsindex niet bijgehouden. Die informatie blijft in het dossier van de 

desbetreffende hulpverlener. Een signaal in de Verwijsindex omvat daarom alleen: 

 identificatiegegevens van de jongere (aan de hand van het burgerservicenummer);  

 identificatiegegevens van de meldende instantie;  

 datum van de melding;  

 contactgegevens van de meldende instantie. 

 

Privacy 

Alle betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat met de gegevens in de verwijsindex zorgvuldig 

wordt omgegaan. Door een aantal maatregelen wordt dit gewaarborgd. Denk hierbij aan een wettelijke 

grondslag voor het gebruik van de verwijsindex op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens 

(Wbp), een adequaat niveau van beveiliging en het zorgvuldig vastleggen van gegevens over transacties 

en mutaties in de gegevens. 

 

Welke rechten heeft de jeugdige? 

De jeugdige en zijn of haar ouders worden geïnformeerd over signalen in de verwijsindex. Als de ouders 

of jeugdige dat willen, mogen zij de geregistreerde gegevens inzien. Zij kunnen bezwaar aantekenen 

tegen opname in de verwijsindex. Hiervoor dienen ouders of jeugdige een schriftelijk bezwaar in te 

dienen bij het college van burgemeester en wethouders in de gemeente waarin zij wonen. 

 

Kijk voor meer informatie op www.samenwerkenvoordejeugd.nl 

4.8  Mogelijkheden en grenzen opvang gehandicapte leerlingen op onze school. 

 
Elementen van zorgprofiel: 

De basis voor het onderwijs is Gods Woord. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat 

betekent dat we respect hebben voor verschillen in de groep. 

Door het traditionele jaarklassen systeem is het uitdaging om verantwoord met verschillen  

tussen kinderen om te kunnen gaan. In de afgelopen jaren is met externen naar onze kansen gekeken. 

 
 

 

http://www.samenwerkenvoor/
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Aanmelding: 

Als ouders hun kind aanmelden zal er een gesprek plaatsvinden. Bij dit gesprek zullen alle betrokkenen 

aanwezig zijn. Ouders, directie, groepsleerkracht en intern begeleider. In dit gesprek zullen de 

mogelijkheden en de grenzen van het onderwijs op onze school worden besproken. De school heeft 6 

weken de tijd na aanmelding, uiterlijk 10 weken, om een besluit te nemen over toelating. 

 
‘Zorgcapiciteit’ van de school als instituut: 

De zorg aan leerlingen met leerproblemen neemt een groot deel in beslag van de mogelijkheden van 

extra hulp binnen de school. 

De leerkrachten en de school kunnen hun grens bereiken met het adequaat opvangen van leerlingen die 

(veel) zorg nodig hebben. 

Er wordt per zorgleerling nauwkeurig bekeken of onze school de benodigde begeleiding kan bieden die 

deze leerling nodig heeft voor zijn/haar ontwikkeling. 

 
Gebouw: 

De school is (nog) niet voorzien van een sanitaire voorziening t.b.v lichamelijke handicaps, het zgn. MIVA-

toilet 

Voor leerlingen die een rolstoel gebruiken is de benedenverdieping toegankelijk. I.v.m. de 

bovenverdieping met computer- en handvaardigheidslokaal is instroom van leerlingen met gebruik van 

een rolstoel niet mogelijk. 

 
Aanwezige expertise personeel: 

De leerkrachten hebben veel ervaring met het – zelfstandig - doorgaande hulp bieden. 

De school heeft ervaring veel met het samenwerken met onderwijsassistenten. 

De school is een erkend leerbedrijf voor stagiaires. 

De school heeft al vele jaren ervaring met zorgleerlingen, waaronder lgf leerlingen. Hierdoor heeft de 

school goede ervaringen met het samenwerken met externe ambulante begeleiders. 

4.9  De taak van de MDT (multi diciplinair team) 

Wanneer we een kind willen verwijzen naar het speciale onderwijs of naar individueel vervolgonderwijs 

komt de MDT in beeld. De school levert, na akkoordverklaring van verwijzing door de ouders, 

onderzoekgegevens, bijvoorbeeld testrapporten, af bij MDT. Deze commissie gaat na welke 

mogelijkheden het verband van samenwerkende scholen (SWV De Eem) heeft, of dat speciaal onderwijs 

de enige oplossing is. De opgestuurde gegevens worden het onderwijskundig rapport genoemd. 

 

Als de MDT een besluit heeft genomen, waarmee u het niet eens bent, is er ruimte om bezwaar aan te 

tekenen tegen de gang van zaken bij de commissie. Ten slotte is een eventueel in beroep gaan bij de 

rechter mogelijk. 

 

Besluit de MDT tot verwijzing naar een of andere vorm van speciaal onderwijs dan betekent dat niet 

automatisch toelating. Iedere school beslist zelf over toelating. Tegen een weigering is ook beroep 

mogelijk. U kunt dan een herzieningsverzoek indienen. Dan zullen de mogelijkheden en de grenzen van het 

onderwijs op onze school worden besproken. 

4.10 Begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs 

 

De uitslag van deze toets wordt alleen gebruikt om de beginsituatie voor groep 8 te bepalen (waar zitten 

nog hiaten in de kennis).  

Om de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten 

verlopen, vinden in groep 8 de volgende activiteiten plaats: 
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 In november krijgen de leerlingen een voorlopig schooladvies 

 Eind februari vindt er op school een bespreking met de ouders plaats over het definitieve van de 

school. In een 20 minuten durend gesprek wordt het advies toegelicht en de schoolkeuze besproken. In 

principe gebeurt dit door de leerkracht van groep 8; in uitzonderingssituaties zal de directeur hierbij 

ook aanwezig zijn. 

 De aanmeldingsformulieren voor de gereformeerde school voor voortgezet onderwijs in Amersfoort 

wordt door onze school verstrekt. Na invulling door de ouders zorgt de school voor verdere 

afhandeling. 

 N.a.v. deze aanmeldingsformulieren vindt er een gesprek plaats tussen de leerkracht van groep 8 en 

de brugklascoördinator van het voortgezet onderwijs. 

 In april wordt de CITO-Eindtoets afgenomen. 

 

Bij de schoolkeuze houdt de school in het oog, dat de keuze aan de ouders is en dat de basisschool hen 

van advies dient. 

4.11 Veiligheid in school 

 

De school moet voldoen aan de door de overheid gestelde ARBO-eisen. Per vier jaar wordt een ASV 

(Algemene School Verkenning) uitgevoerd. Aangegeven wordt wat de veiligheidsvoorzieningen moeten 

zijn zowel binnen als buiten de school.  

Op het plein zijn de speeltoestellen voorzien van een aangepaste ondergrond. Halfjaarlijks vindt er 

controle plaats door het bedrijf Eemfors. Bij geconstateerde gebreken zorgen zij ook voor het herstel. 

Binnen de school vindt een jaarlijkse controle plaats van de toestellen in het speellokaal. Verder is de 

school verplicht om schadelijke stoffen buiten het bereik van de kinderen te houden. 

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 is er een verplichte incidentenregistratie. Op dit moment maakt 

de school gebruik van een door het bestuur vastgesteld registratiesysteem. 

 

  In de kleine pauze 10.15 - 10.30 uur wordt er op het plein gesurveilleerd. 

    Om bij eventuele ongelukken verantwoord hulp te kunnen bieden bezit de school vier 

bedrijfshulpverleners. Deze leerkrachten zijn, om bij te blijven, verplicht om ieder jaar 

op herhaling te gaan. In overleg met de brandweer is er een ontruimingsplan 

opgesteld, zodat bij brand op een verantwoorde wijze de school ontruimd wordt en de 

kinderen in veiligheid gebracht worden. Dit plan zal ook in de praktijk geoefend worden. 

De school heeft een certificaat ontvangen waarop staat dat aan de gestelde eisen is voldaan. 

4.11.1 Vervoer zieke of gewonde leerlingen  

 

Tot op heden werden zieke of gewonde leerlingen wel eens door een medewerker van de school naar 

huis gebracht. Dit gold voor lichtere en zwaardere ziekten of verwondingen. Vanaf 01/01/07 is dit 

echter niet meer toegestaan. Vandaar dat in het algemeen de leerling zelf naar huis moet zien te komen 

met eigen vervoer of met behulp van de ouders. Bij zwaardere ziekten of verwondingen waarbij 

leerlingen onmogelijk zelf van A naar B kunnen komen, zullen we alarmnummer 112 moeten bellen om 

toestemming voor vervoer te verkrijgen. 

 

Een en ander vinden we terug in de wet op het ziekenvervoer en wet ambulancevervoer. Deze wet is per 

1-01-07 samengevoegd in de Wet Ambulancezorg. In artikel 2.1 van de Wet ambulancezorg staat 

expliciet vermeld dat er een strafbaar feit  wordt gepleegd op het moment dat u Ambulance zorg toepast 

zonder toestemming van de MkA (112, meldkamer ambulancezorg) 
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4.11.2  Pleinwacht 

 

Onder schooltijd is er altijd toezicht op de kinderen. Daarnaast is er, als de kinderen op het plein buiten 

spelen, eveneens toezicht. Pleinwacht is op de volgende tijdstippen op het plein aanwezig: 

 

 08.20 - 08.30 uur;  

 10.15 - 10.30 uur;  

 12.10 - 13.00 uur. 

 

Attentie: Er kan geen verantwoordelijkheid worden genomen voor kinderen die tussen de middag 

vroegtijdig op het schoolplein verblijven. 

4.12 Ziekte van leerlingen 

 

Als uw kind verhinderd is de school te bezoeken, wilt u daar de school zo spoedig mogelijk van in kennis 

stellen? 

4.13 Medische gegevens 

 

Als uw kind voor het eerst de school komt bezoeken, dan wordt u verzocht o.a. een formulier met medische 

gegevens in te vullen. Het gaat hier om voor de school en voor uw kind belangrijke gegevens. Mocht hier 

na verloop van tijd verandering in komen, dan verwacht de school, dat u dit doorgeeft aan de betrokken 

leerkracht. 

4.14 Luizen 

 

Heeft uw kind luizen, ook dan graag een seintje naar school. De school beschikt over een team van 

moeders die in de regel op de eerste schooldag na elke vakantie alle leerlingen controleren op de 

aanwezigheid van luizen. 

Ook hebben de leerlingen ook een luizenzak ontvangen van de school. Bij vervanging van de luizenzak 

worden de kosten in rekening gebracht bij de ouders. (€ 3,00) 

Overigens geeft de school informatie over de bestrijding van luizen. 

4.15 Infectieziekten 

 

De school wordt graag ingelicht als kinderen bof, buiktyfus, difterie, dysenterie, geelzucht, kinkhoest, 

mazelen, meningitis, paratyfus, polio, rode hond, schurft, t.b.c. of tetanus hebben. Met dat gegeven kunnen 

anderen gewaarschuwd worden. Ook de GGD moet hiervan op de hoogte gebracht worden. Wilt u dit 

doorgeven bij de ziektemelding van uw kind? 

4.16 Rouwverwerking 

 

Op school is een draaiboek rouwverwerking aanwezig. Daar mee kan in voorkomende gevallen 

adequaat gehandeld worden. 

4.17 Vertrouwelijke gegevens 

 

Door bestuur en overheid zijn regels gesteld om ervoor te zorgen dat met vertrouwelijke gegevens 

zorgvuldig wordt omgegaan. De school houdt zich daaraan. 
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4.18  Verzekeringen en aansprakelijkheid 

  

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een 

aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij 

schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een 

(beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en 

tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene 

geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet 

onder de dekking. 

 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn 

(bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. 

Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. 

 

Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de 

schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade  

die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel 

mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee 

schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de 

school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade 

wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een  

voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de 

aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.  

 

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. 

Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun 

doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde 

activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de 

ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere 

aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 
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5. Praktische schoolzaken 

5.1 Oude kleding 

 

Vier keer per jaar worden er gebruikte kleding en schoenen ingezameld. De opbrengst gaat naar 

gebieden waar de kleding hergebruikt wordt. De financiële opbrengst gaat naar school. Wat daar mee 

gedaan wordt, kunt u lezen onder oud-papier. De data worden ruim van tevoren bekend gemaakt.  

5.2 Oud-papier 

 

Iedere derde dinsdag en woensdag van de maand staat de oud-papier-

container in de Flevolaan.  Op dinsdag kan het papier gebracht worden tot 

19.00 en op woensdag is er de mogelijkheid om dat tot 15.00 uur te doen. 

Van de opbrengst kunnen we een heleboel leuke dingen doen.  

 

Zo betalen we een deel van de kosten van verschillende excursies, bijv. het 

bezoek aan museum Het Vurhuus. Ook kosten die samenhangen met de verschillende toernooien of de 

sportdag worden er uit betaald. Bijv. de ijstrakatie na afloop van het winnen van de sportdag. Maar ook 

maken we gebruik van deze pot voor het aanschaffen van extra leer- en ontwikkelingsmaterialen. Voor 

de data verwijzen we u naar het jaarboekje.    

5.3 Trakteren 

 

Een verjaardag is voor een kind een feest en dat zal ook op school feestelijk gevierd worden. 

De jarige mag de klas trakteren en samen met twee klasgenootjes in de ochtendpauze de 

andere meesters en juffen trakteren. 

Voor elke jarige is er een grote kaart, voorzien van de namen van de meesters en 

de juffen. We willen liever niet dat de jarige, kinderen uit andere klassen ook nog 

eens trakteert. Voor de kinderen die dan niets krijgen is het een beetje sneu; 

daarnaast zijn er in elke klas wel  een aantal die dan heel vaak iets krijgen, terwijl er 

ook zijn die nooit iets krijgen. 

5.4 Spreekavonden en ouderavonden 

 

De spreekavonden worden gehouden naar aanleiding van het eerste rapport en de tussenrapportages 

die versterkt worden voorafgaande aan de oudergesprekken die plaats vinden van nov. t/m jan.  

Na de tweede tussenrapportage is er nog de gelegenheid voor een vrijblijvende spreekavond. 

Ouderavond voor alleen georganiseerd n.a.v. van speciale projecten. 

Nadere informatie ontvangt u tegen die tijd. Een speciale avond wordt belegd voor ouders die kleuters 

voor het eerst naar school gaan brengen. Daarnaast is er een speciale voorlichtingsavond voor ouders van 

kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. 

5.5 Zendingsgeld 

 

Iedere maandagmorgen wordt er geld opgehaald voor de zending. In het eerste deel van het jaar wordt 

een organisatie gekozen die opkomt voor vervolgde christenen. Het tweede deel van het jaar sparen we  

voor de vereniging 'De Verre Naasten' en wel in het bijzonder voor het Spandana project. Dit is een 

gezondheidsproject in Centraal-India. De opbrengst wordt aan het eind van elk jaar overgemaakt. 
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5.6 Schoolzwemmen 

 

Afhankelijk van de invulling van de groepen gaan de kinderen van groep 5 op 

dinsdagmiddag schoolzwemmen. In het voorkomende geval dat groep 5 

gecombineerd is met groep 4, gaat groep 6 zwemmen. Dit gebeurt in het zwembad 

“De Duker”. M.b.v. een enquête hebben we vastgesteld dat de meeste ouders kiezen 

voor 6 maanden busvervoer. Dit betekent dat de leerlingen vanaf 1 november tot 1 april, van het 

volgend jaar, met de bus worden vervoerd. Daarna gaan ze, onder leiding van een leerkracht en enkele 

ouders, met de fiets naar het zwembad. De kosten van het busvervoer worden gedragen door de ouders. 

In januari krijgen de ouders hierover bericht. Tot nu lagen de kosten onder de € 13,00 per kind. 

5.7 Fietsen 

 

Kinderen die verder wonen dan (of wonen op) de Heemstedesingel, Kuyperstraat en de Nieuwe Schans 

mogen op de fiets komen. De fietsen moeten in of tussen de fietsenrekken worden geplaatst. 

5.8 Ziekte 

 

Als uw kind wegens ziekte niet op school kan komen, wilt u dat dan aan de juf doorgeven? 

Het is voor ons vervelend als een kind niet op school verschijnt, terwijl wij niet weten wat de reden 

daarvan is. Wilt u niet onder schooltijd bellen, maar voor 08.30 uur of na 15.15 uur? 

5.9 Schoolreisjes en kamp 

 

Voor de laagste groepen wordt een schoolreisje in de omgeving georganiseerd, waarvoor we tegen die 

tijd de medewerking vragen van enkele ouders om te helpen bij de begeleiding. De groepen 3 t/m 7 

gaan in de regel naar een attractiepark. Groep 8 gaat in de regel in mei drie dagen op kamp. 

5.10 Sportactiviteiten 

 

Onze school doet aan verschillende sportactiviteiten mee. Hieronder volgt een overzicht van de 

activiteiten, waaraan we gewoonlijk meedoen. Voor de data verwijzen we u naar de activiteitenkalender 

in het jaarboekje. 

De toernooien die plaatsvinden zijn :  

 

  schaak- of damtoernooi 

  waterpolo-toernooi 

  handbaltoernooi   

  sportdag 

5.11 Schoolfoto 

Jaarlijks worden op school foto’s van de kinderen gemaakt. Zowel groeps- als 

portretfoto’s. Het is niet verplicht de foto's te kopen. Nadere informatie krijgt u tegen 

die tijd. In de regel worden de foto’s begin oktober gemaakt. 

5.12 Groep 1 en 2 

 

SPEELGOED: Alleen donderdagmiddag mogen de kleuters spulletjes van thuis naar school meenemen. 
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MERKEN: Alle eigendommen van uw kleuter moeten voorzien zijn van de naam. Dit geldt voor laarzen, 

bekers en gymschoenen. 

 

VERJAARDAGEN: Voor verjaardagen van vader en moeder mag op school iets gemaakt worden. De 

kleuters dienen ruim van tevoren een briefje mee te nemen. 

 

GYMNASTIEK: Met gymnastiek mag uw kind gebruik maken van gymschoenen. Graag alleen schoenen 

met elastiek of klittenband. Dus geen veters! Het is de bedoeling dat deze schoenen op school blijven 

staan. Wilt u ook de naam van het kind in de schoen schrijven? 

 

KLIEDERSCHORT: De kinderen krijgen van de school een klieder of verfschort. 

 

PLAKBOEK: Ook het plakboek en/of speelwerkmap mogen af en toe mee naar huis om ingezien te 

worden. Van de juf krijgt u bericht wanneer deze zaken mee naar huis mogen. 

 

KNUTSELEN: Voor het knutselen kunnen we van alles gebruiken: closetrolletjes, boterbakjes en deksels, 

garenklosjes, platgevouwen dozen, plastic zuivelbekers, papier geld, luciferdoosjes, afgebrande lucifers, 

knopen, restjes wol, lapjes, eierdozen en oude tijdschriften. 

5.13 Groep 3 t/m 8 

 

GYM: Er wordt tweemaal per week gymnastiek gegeven in Sporthal ‘De Stormvogel’. (een zwemles komt 

in de plaats van gymles). De kleding bestaat uit een sportbroek (jongens) of een sportpakje (meisjes). 

Gymschoenen zijn verplicht i.v.m. eczeem en voetwratten. Als de kinderen hun sportkleding niet bij zich 

hebben, mogen ze niet mee gymmen. (zie 3.5 voor sporttijden) 

 

MERKEN: Van gemakkelijk verwisselbare kledingstukken is het gewenst dat ze gemerkt worden. Dit geldt 

vooral voor laarzen en sportkleding. 

 

PENNENBAK: Kinderen nemen graag hun eigen pennenbak mee naar school, begrijpelijk, ze zien er vaak 

gezellig uit en het geeft iets eigens. Toch willen we u verzoeken uw kind geen pennenbak mee te geven. 

De kinderen worden er vaak door afgeleid en de pennenbak valt nogal eens van tafel (met alle gevolgen 

van dien). 

 

ETUI: Omdat de kinderen geen pennenbak mogen hebben, liggen de pennen en potloden los in de 

laatjes. Daarom zouden we het fijn vinden als de kinderen een eigen etui meenemen. 
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6. Leerkrachten 

6.1 Vervanging 

 

Enkele leerkrachten maken gebruik van duurzaamheids (Voorheen BAPO en/of 

ADV) - verlof op. Welke leerkracht de betreffende groepsleerkracht dan 

vervangt, vindt u in het jaarboekje. Is er een leerkracht ziek, dan wordt er in 

principe gezocht naar een vervanger/ster. Hiervoor kunnen wij putten uit een 

vervangerlijst. 

 

In eerste instantie worden die leerkrachten benaderd, die al een (part-)time-

aanstelling aan onze school hebben en dus op school (en bij de kinderen) bekend 

zijn. Mocht dat niet lukken, dan proberen we andere invallers te vinden. 

Is dit niet mogelijk, dan proberen we het intern op te lossen door bijvoorbeeld 

groepen te combineren. Dit gebeurt alleen in uiterste nood. 

6.2 Scholing 

 

Elk cursusjaar wordt er door de directie een nascholingsplan opgesteld. Hierin worden de uitgaven ten 

behoeve van de nascholing/cursussen van leerkrachten verantwoord.  

Jaarlijks ontvangt onze school een bepaald bedrag, bestemd voor nascholing. 

6.3 Leerling onderwijs- en/of klassenassistent 

 

Via R.O.C. Midden-Nederland (M.B.0) krijgen we indien mogelijk per half jaar een stagiaires onderwijs- 

en/of klassenassistent. Deze worden in de regel ingezet in de laagste groepen. De werkzaamheden zijn 

veelomvattend: voorbereiden werkles kleuters, hulp bij individueel lezen, ondersteuning van individuele 

leerlingen bij de hoofdvakken enz. Dit alles onder supervisie van de groepsleerkracht. Om de stagiaires 

gedurende de periode dat ze in de school werkzaam zijn zo doelmatig mogelijk te laten functioneren is er 

een rooster van werkzaamheden samengesteld. 

Ook via Guido de Brès en Farel (VMBO) krijgen we soms stagiaires. Dit gebeurt dan meer in het kader 

van werkoriëntatie en duurt vaak niet langer dan enkele weken. 

6.4 Stagiaires PABO 

 

Wie kiest voor een opleiding tot onderwijsgevende, dient daarbij in de praktijk ervaring op te doen.  

Met de regelmaat van de klok "bevolken" deze studenten onze school. Hun taak bestaat er uit in van 

tevoren vastgestelde weken hun theoretisch opgedane kennis in praktijk te brengen. De eerstejaars 

hebben daarbij veel begeleiding nodig. De vierdejaars studenten kunnen hun opdrachten veel 

zelfstandiger uitvoeren.  
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7. Ouders 

7.1 Betrokkenheid 

 

Wij vinden het van belang dat u, als ouders, betrokken bent en blijft bij het gebeuren in en rond de 

school. Het is bewezen, dat kinderen op school beter presteren als zij weten en ervaren, dat hun ouders 

meeleven met de school. Daarnaast hebben zowel de ouders als de leerkrachten op school de 

gezamenlijke verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen, uw kinderen. 

 

U als ouders bent uiteraard de eerstverantwoordelijke, maar u heeft een deel van de opvoeding 

uitbesteed aan school. “Uitbesteed” wil niet zeggen dat het “uw pakkie an” niet meer is. Integendeel, u 

blijft uiteindelijk verantwoordelijk. Daarom zult u als ouders nooit opmerkingen kunnen maken in de trant 

van: “Dat regelen ze maar op school. Daar heb ik niets mee te maken”. 

 

Van de andere kant zullen wij op school u in staat moeten stellen mee te kunnen leven. U moet weten wat 

er binnen school met uw kinderen gebeurt. Alleen zo kunnen wij in gezamenlijke verantwoordelijk uw 

kinderen opvoeden tot “kind van God”. Op school hanteren we dan ook de regel dat we ‘medestanders’ 

zijn van elkaar. 

7.2 Informatievoorziening 

 

Ongeveer 1 x per maand geven wij een nieuwsbrief mee, genaamd “t Bavinckje”. Hierin kunt u informatie 

aantreffen uit de verschillende groepen. Ook algemene informatie en aankondigingen van speciale 

activiteiten worden hierin opgenomen. 

 

Omdat we van alle ouders een e-mailadres hebben, ontvangen de ouders de nieuwsbrief ook digitaal. 

Behalve informatie op papier beschikt de school ook over een actuele website, www.drhbavinckschool.nl  

waar belanghebbenden terecht kunnen voor relevante informatie. 

 

Minimaal eenmaal per jaar wordt er een oudergesprek geregeld tussen de groepsleerkracht en 

betreffende ouder(s). De leerkrachten van groep 1 bezoeken de ouders tenminste eenmaal thuis. 

 

Aan het begin van elk cursusjaar organiseren we per groep/klas een informatieavond. Op deze 

informatieavond krijgt u van de betreffende leerkrachten informatie over de organisatie en het werk in 

die bepaalde groep.  

 

Driemaal per jaar (na het eerste tussenrapport en na het eerste rapport) wordt u in de gelegenheid 

gesteld om met de groepsleerkracht het rapport te bespreken. De eerste avond zijn dit 10-minuten-

gesprekken. 

 

In juni wordt er een algemene informatieavond georganiseerd voor de ouders van de leerlingen die in het 

nieuwe cursusjaar instromen. Op de eerste dinsdag na de kerstvakantie wordt er door het voortgezet 

onderwijs uit Amersfoort een speciale voorlichtingsavond georganiseerd voor de ouders van de kinderen 

van groep 8. 

 

 

 

http://www.drhbavinckschool.nl/
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7.3 Medezeggenschapsraad 

 

Op onze school functioneert een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit vier leden. Twee leden 

vertegenwoordigen het personeel en twee leden hebben zitting namens de ouders. (Voor hun namen en 

adressen verwijzen we naar de adressenlijst in het jaarboekje).  Uit de MR worden twee 

vertegenwoordigers benoemd als afgevaardigden voor de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad. Zij hebben drie jaar zitting. 

 

Indien nodig vergadert de directie met de ouderraad. In deze vergaderingen worden algemene 

schoolzaken met elkaar doorgenomen (bijv. de groepsverdeling, veiligheid op school). 

7.4 Activiteitencommissie 

 

Deze commissie bedenkt en organiseert allerlei activiteiten, die de school ten goede komen en die het 

contact tussen ouders, kinderen en het personeel versterken.  

Voor hulp bij de diverse activiteiten nodigt zij dan ook ouders uit om te helpen. Bij activiteiten als de 

wintermarkt, bingoavond, de sportdag en de afscheidsavond is hulp van de ouders onmisbaar. 

7.5 Regels voor ondersteunende werkzaamheden ouders 

 

Ouders die op school werkzaam zijn worden betreffende hun werkzaamheden geïnstrueerd. Het is niet 

toegestaan activiteiten te ontplooien. Ouders dienen geen risico’s te nemen noch met materialen, noch met 

de leerlingen. De school zorgt voor de nodige info omtrent veiligheid e.d. 

Ouders die op enigerlei wijze geconfronteerd worden met informatie die niet voor derden bestemd is 

dienen dat aan de directie te melden. Ouders die bij activiteiten voor de school betrokken zijn via de 

regeling vrijwilligers apart verzekerd. 

7.6 Klachtenprocedure 

 

Niet iedereen zal over de gang van zaken op school altijd tevreden zijn. Hoe te handelen bij klachten? In 

de eerste plaats contact opnemen met de betreffende groepsleerkracht. Mocht het probleem niet tot 

tevredenheid opgelost zijn, dan kunt u naar de schoolleiding gaan. Deze zal trachten te bemiddelen om 

zo weer samen vruchtbaar verder te kunnen werken.  

Mocht de bemiddeling geen succes hebben dan staat de weg open naar het schoolbestuur. 

Voor de officiële klachtenprocedure verwijzen we naar het algemene gedeelte van deze schoolgids. 
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8. Ontwikkeling van het onderwijs 

8.1 Algemeen 

 

Er vindt regelmatig overleg plaats in de onderbouw. Er moet onderling veel worden afgestemd op elkaar 

als leerkrachten om de overgang van groep 2 naar groep 3 - van speel- naar leerproces - zo vloeiend 

mogelijk te laten verlopen. Het doel is een doorgaande lijn te bewerkstelligen. Van meet af aan is deze 

overgang door de leerkracht van groep 3 als een zaak gezien die prioriteit verdient. We denken dan 

met name aan de speelmomenten buiten en aan de speelmogelijkheden (hoeken) binnen in het lokaal. 

Op dit moment werken de jaargroepen 4 t/m 8 met de nieuwe taalmethode ‘Taalverhaal’. Voor het 

rekenonderwijs gebruiken wij methode "Pluspunt".  

In de groepen 4 t/m 8 wordt de aardrijkskundemethode "Geobas" gebruikt. Voor het 

geschiedenisonderwijs maken we gebruik van de methode ‘Argus Clou’. Het onderwijs van de natuur en 

techniek hebben we toevertrouwd aan de methode ‘Wijzer door de natuur en techniek’. Op het 

verlanglijstje voor de komende jaren staat: 

 

 Versterking techniekonderwijs; 

 Vergrootten ouderbetrokkenheid 

 Doorgaande lijn hoofd- of meerbegaafdheid. 

 

Om de leerlingen met leer-, gedrag- en werkhoudingproblemen te helpen zijn ook leermiddelen nodig. De 

IRT-leerkracht en de leerkrachten die zorg geïndiceerde leerlingen begeleiden zijn verantwoordelijk voor 

de aanvraag van de noodzakelijke middelen. 

Soms roepen we voor deze groep de hulp van handige ouders in om gewenste voorzieningen te 

realiseren. 

8.2 Schoolregels 

 

Om de leerlingen duidelijk te maken wat van hen wordt verwacht en om het onderwijs op school goede 

voortgang te laten hebben zijn de volgende regels opgesteld: 

1. Leerlingen die wonen tussen de Heemstedesingel, Kuyperstraat, Kerkstraat en de Oude Schans 

mogen niet met de fiets naar school. Tenzij voor sporten of zwemmen of na speciale toestemming. 

2. De kinderen mogen niet zonder toestemming voor schooltijd de school binnen gaan. Alleen kleuters 

mogen tien minuten voor tijd naar binnen. 

3. Kinderen die met de fiets komen moeten deze in de daarvoor bestemde rekken zetten. 

4. Graag telefonisch of schriftelijk bericht als een kind verzuimen moet. 

5. Een leerling onder schooltijd naar huis laten gaan voor een bezoek aan de tandarts o.i.d. kan 

alleen als het kind een briefje bij zich heeft of in geval van een telefonische melding. Maakt u 

liever zo'n afspraak voor na schooltijd. 

6. Vermeldt u a.u.b. zoveel mogelijk de naam van uw kind in laarzen, op bekers, op sportkleding e.d. 

Let u er ook op dat de kinderen hun spullen weer mee naar huis nemen. 

 7. Gebruikt u voor tussendoortjes zo min mogelijk wegwerpmateriaal, gebruik liever bekers en 

papieren zakjes. 

 8. Kinderen krijgen de mogelijkheid om na/voor schooltijd hun werk af te maken en kunnen eventueel 

nog wat extra hulp krijgen. 

9. Met verjaardagen mogen alleen klasgenootjes getrakteerd worden. Een gezonde traktatie wordt 

zeer op prijs gesteld. De leerlingen gaan voor of in de pauze de klassen rond. 
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10. De leerlingen dienen alle lessen te volgen. Uitzonderingen hierop vinden alleen plaats na 

toestemming van de directeur. 

11. Telefoontjes graag buiten schooltijd en het liefst niet onder de personeelsvergadering die op 

dinsdagmiddag na 15.45 uur plaatsvindt. 

8.3 Themaweek en excursies 

 

Tweemaal per jaar wordt een themaweek gehouden. In overleg met de andere scholen vindt er één keer 

per jaar in oktober een project kerk-school-gezin plaats en één keer een project in januari of februari. 

De excursies, die groepsgewijs plaatsvinden, zijn bedoeld om het gegeven onderwijs te ondersteunen. Met 

andere woorden: door het plaatje wordt het praatje beter begrepen. 
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9. Resultaten van het onderwijs 

9.1 Algemeen 

 

Naast een kindgerichte school zijn we ook een resultaatgerichte school. We vinden het een onjuiste 

interpretatie als resultaat alleen betrokken wordt op de hoogte van de cijfers. Resultaat heeft met veel 

meer te maken. We denken vooral aan het creëren van een onderlinge sfeer die christelijk genoemd mag 

worden. Verder willen we doen aan mentale training, aan het bijbrengen van normen en waarden, aan 

het bevorderen van sociaal gedrag aan het bevorderen van naastenliefde, behulpzaamheid, 

incasseringsvermogen, vredelievendheid enz. enz.  

Dit willen we bereiken door als school te werken met de methode ‘Kinderen en normen en waarden’. De 

lessen uit deze methode moeten echter geen op zich zelf staand verhaal zijn, maar geïntegreerd raken in 

de dagelijkse onderwijspraktijk.  

Samenvattend proberen we de eigenschappen die slecht zijn te bestrijden en de goede die te maken 

hebben met de dienst aan God en de naaste te activeren.  

We willen beslist geen lesboeren zijn, maar opvoeders. En dat zowel op het cognitieve als het affectieve 

vlak. 

9.2 Leervorderingen van de leerlingen 

 

De vraag: hoeveel leerlingen gaan er van de Bavinckschool jaarlijks naar het VWO doen we dus af als 

een onterechte. 

Wel vinden we het een goede zaak als er wordt gekeken naar de ontwikkeling van iedere leerling 

individueel. Wat zijn de vordering van de leerling als we kijken naar zijn beginsituatie (-niveau). Is de 

leerling vooruitgegaan, op hetzelfde niveau blijven staan of zelfs teruggegaan? Wat zijn daarvan de 

oorzaken? Hoe kunnen we hulp bieden om de resultaten te verbeteren? (Het nauwkeurig volgen van de 

vorderingen is uitgebreid beschreven in hoofdstuk 4.) 

Het behaalde niveau is dus niet alleen afhankelijk van de leerkrachten, maar zeker ook van de leerlingen 

die de school bezoeken. Als er tijdens het schooleindonderzoek van de 20 leerlingen 3 het advies krijgen 

voor individueel vervolgonderwijs, zullen de totaalresultaten van de groep enigszins gedrukt worden. Het 

meten van kwalitatief goed onderwijs is een zaak waarbij de nodige voorzichtigheid in acht dient 

genomen te worden.  

Wel kan de school de eindresultaten van de groep gebruiken om na te gaan op welke leerstofonderdelen 

meer nadruk moet worden gelegd. Deze gegevens gebruikt de Bavinckschool om het onderwijsprofiel bij 

te stellen. Scoren de meeste onderdelen dicht bij het landelijk gemiddelde dan is dat in een groep met 

diverse zorgleerlingen normaal. Wordt er bijvoorbeeld voor het onderdeel leestekens (punten, komma's, 

vraagtekens e.d.) beduidend lager gescoord, dan moet er aan dit onderdeel meer aandacht besteedt 

worden. 

De eindresultaten en de verhouding Bavinckschool – landelijk gemiddelde liggen op school ter inzage. 

De laatste tien jaar lag het gemiddelde CITO-eindniveau op bijna 540. (Landelijk gem. 535,3) 

9.3 Specifieke zorg voor leerlingen 

 

Het volledigheidshalve hierbij gevoegde zorgverbredingdocument geeft alle op school spelende factoren 

van de zorgverbreding weer. 

Binnen de school zijn de volgende maatregelen genomen ten aanzien van leerlingen die belemmeringen 

ondervinden binnen het leer- en ontwikkelingsproject: 
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 Ten behoeve van de signalering zijn de volgende zaken gerealiseerd: 

 

- Anamnese formulier voorschoolse periode, in te vullen door de ouders als het kind op school komt. 

- Schatkist registratie   gr. 1 en 2 

- LOVS Rekenen voor kleuters,   gr. 1 en 2 

- LOVS Taal voor kleuters,   gr. 1 en 2 

- Logopedische screening,  gr. 2 

- Veilig Leren Lezen toetsen  gr. 3 

- DMT (lezen)    gr. 3 t/m 8 

- LOVS Technisch lezen   gr. 3 t/m 6 

- LOVS begrijpend Lezen  gr. 4 t/m 8 

- Toetsen rekenmethode Pluspunt gr. 3 t/m 8 

- LOVS Rekenen    gr. 3 t/m 8 

- Toetsen taalmethode Taalverhaal gr. 4 t/m 8 

- LOVS Spelling    gr. 3 t/m 8 

- Toetsen Argus Clou (geschiedenis) 

- Toetsen Wijzer door de natuur en techniek (biologie) 

- Toetsen Geobas (aardrijkskunde)  

- ZIEN (sociaal-emotionele vragenlijst) gr. 3 t/m 8 

- KIJK (observatie- en registratie systeem kleuters). 

 

 T.b.v. remediërende maatregelen zijn de volgende aanvullende materialen en methoden     

   beschikbaar: 

 

- Praatboeken.  

- Fonemisch Bewustzijn. 

- Connect Lezen. 

- Speciale Leesbegeleiding –Luc Koning. 

- Zuid –Vallei: Spelling programma en Lees programma. 

- Spelling in de Lift, werkwoordspelling in de lift. 

- Maatwerk Rekenen. 
- Cito Hulpboeken voor verschillende vakken. 
 
 Digitale hulpprogramma’s voor verschillende vakken 
 

 Ten aanzien van de organisatie van het onderwijs op school zijn de volgende punten gerealiseerd: 
 

Eén leerkracht is RT-er en is twee dagdelen op school om bepaalde kinderen individueel te begeleiden. 

Voor de combinatiegroepen in de hogere groepen is verlichting gecreëerd door de benoeming van een 

onderwijsassistent. Zij kan 10 uren ondersteuning verlenen. In de groepen 1 en 2 is op maandag, dinsdag 

en woensdag een onderwijsassistente aanwezig. 

Binnen de groepen wordt ook ruimte gecreëerd om zowel binnen schooltijd als daarbuiten leerlingen extra 

hulp te geven. 

Soms wordt ook thuis door de ouders extra hulp gegeven. 

Voor enkele leerlingen wordt de hulp ingeroepen van diverse ambulante begeleiders van het Speciaal 

Onderwijs en AURIS, d.i. het Auditief Communicatief Centrum. 
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Twee leerkrachten zijn benoemd voor extra begeleiding aan een viertal leerlingen. Deze gelden komen 

uit de LGF-gelden. (Leerling Gebonden Financiering) en de gelden die verstrekt zijn door SWV De Eem. 

Deze zgn. arrangementen kennen een duur van 3, 6 of 12 maanden. In de volksmond ook wel bekend 

onder de naam ‘rugzakje’. 

 

Ook krijgt de school, van de zorgfederatie Kompas waartoe de school behoort, €1500,00 per jaar om 

zogenoemde tussenzorg te kunnen verlenen. Dat betekent dat een leerling tijdelijk specifieke extra zorg 

kan krijgen. Te denken valt aan extra leestraining. 

 

 Ten aanzien van verdieping van kennis en vaardigheden van leerkrachten op onze school is de    

   volgende specialistische kennis opgedaan:  

 

Cursus Klassenmanagement en Effectieve Instructie. 

Cursus Handelen en Signaleren van Sociaal-medische en Psychosociale problematiek. 

Cursus Gedragstoringen. 

Cursus RT voor kleuters. 

 

 T.b.v leerlingen die speciale zorg nodig hebben worden de volgende externe contacten 

onderhouden: 

 

Deelname regionaal netwerk Passend Onderwijs Eemland, Samenwerkingsverband De Eem 

Drie keer per jaar komt een zorgbegeleider van de Zorgfederatie ‘Het Kompas’ op school en kunnen de 

leerkrachten hun leerlingen bespreken. 

Leerlingen met problemen worden aangemeld bij ‘Het Kompas’ voor diagnostisering en adviezen. Ook 

vinden evaluatie- en herhalingsonderzoeken plaats. 

Leerkrachten krijgen Ambulante Begeleiding vanuit diverse scholen voor Speciaal onderwijs en AURIS. 

De schoolarts screent alle kinderen van groep 2 en tevens kinderen van andere groepen als ze worden 

aangemeld. 

IB-er bezoekt de IB-werkgroep, welke bestaat uit IB-ers van 5 scholen. 

De logopedist screent alle kinderen van groep 2 en kinderen uit andere groepen als dat nodig is. 

Soms is er contact met andere logopedisten en fysiotherapeuten in het dorp. 

Contacten met twee orthopedagogen in het dorp. 

 

Bovenstaande vijf punten hebben tot nu toe het volgende resultaat : 

 

 Vroegtijdige onderkenning van problemen in de onderbouw en veel extra aandacht voor kleuters die    

  dreigen vast te lopen. 

 Betere signalering van problemen, dit betreft  het leren, de taalontwikkeling,  de sociaal-  

   emotionele ontwikkeling, en de werkhouding. 

 Uitbreiding specialistische kennis van het team. 

 De IB-er houdt de ontwikkeling van de kinderen beter in de gaten en adviseert  leerkrachten bij     

   problemen. 

 Uitbreiding remediërende materialen. 

 Meer kennis van de problemen van onze “bijzondere” kinderen. 

 Het invoeren van een computernetwerk in de school. 

 

Alle leerkrachten gebruiken hun computer (laptop) voor o.a. de klassenadministratie en het 

leerlingvolgsysteem. De beoogde resultaten zijn: 

 

 Een betere zorgstructuur in onze school. 
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 Meer kennis aanwezig van alle zorgverbredingsaspecten. 

 Een betere registratie van de LVS gegevens door van de computer gebruik te maken. 

9.4 Pedagogisch klimaat 

 

De sfeer in de klassen en op de school is al eerder beschreven. Kenmerken: open en ontspannen, met naar 

we hopen de nodige "nestwarmte". 

Belangstelling voor het kind en voor elkaar als leerkrachten wordt gerealiseerd. Saamhorigheid en 

onderling overleg zijn kernzaken op school. 

Het omzien naar elkaar krijgt zowel in team als groep de nodige aandacht. 

We kunnen er elkaar niet voldoende op wijzen dat aan goed volgen, goed voorgaan voorafgaat. Het 

kind heeft behoefte aan identificatiefiguren. 

Orde en regels worden toegepast. Daarbij is het streven als leerkrachten - denk aan meer leerkrachten 

voor een groep - duidelijk en consequent zijn. 

Een spontane verhouding tussen leerkracht en leerling mag niet ondermijnd worden door een foutief 

toegepaste discipline. 
 
 
 
 


