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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van Basisschool met de Bijbel Huinen
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool met de Bijbel Huinen
Huinerschoolweg 5
3882TJ Putten
0341491221
http://www.bmdbhuinen.nl
huinen@cnsputten.nl

Schoolbestuur
Ver. St. en Instandh. v. Sch. v. Chr. Nat.
Schoolonderwijs
Aantal scholen: 9
Aantal leerlingen: 1.183

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Deany Koster

d.koster@cnsputten.nl

Teamleider

Riande Hazeleger

r.hazeleger@cnsputten.nl
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Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Reformatorisch Samenwerkingsverband PO (Berseba).

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

101

2019-2020

1.2

Profiel van de school

Kernwoorden
Eigenaarschap

Samen

Wijs

Missie en visie
Fundament
Onze missie, visie en aanpak is gebouwd op één fundament; hét Fundament. Ons fundament is de
Bijbel als Gods woord, daarom zijn wij een ‘school met de Bijbel’. Wat wij geloven, beloven en doen
komt voort vanuit onze christelijke identiteit.
Missie
Wij staan voor onze opdracht om ieder kind te helpen ontwikkelen tot hoe hij/zij oorspronkelijk door
God bedoeld is. Ieder kind mag zichzelf leren kennen als uniek schepsel van God, in verbondenheid met
God en de ander en kan zich ontwikkelen naar zijn mogelijkheden.
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Visie
Wij beloven dat wij in alles wat we doen werken vanuit onze kernwaarden:
•
•
•

Eigenaarschap
Samen
Wijs

Vanuit eigenaarschap geven we ruimte aan en verantwoordelijkheid over het eigen leerproces. Hierin
staan we niet alleen, maar zijn we verbonden met de ander. We zien ieder als ‘wijs’ en wij geven
iedereen de mogelijkheid om zijn talenten te ontwikkelen in hoofd, hart en handen. Hier gaan wij voor.
Aanpak
Onze unieke kracht
•
•
•

Wij zijn in staat om de leerling ruimte te geven aan eigenaarschap.
Wij zijn verbonden met elkaar.
Wij zijn wijs in hart, hoofd en handen.

Wat je ons ziet doen
•
•
•

Wij doen niks wat de leerling zelf ook kan.
We vullen elkaar aan, helpen, werken samen, zijn positief, geven feedback en iedereen hoort
erbij.
We geven ruimte om te ontdekken waar ieder zijn talenten liggen.

Als we het goed doen
Verlaten kinderen onze school als kinderen die hun hoop op God stellen, die regie nemen over hun
eigen ontwikkeling, verschillen tussen mensen als aanvullend zien en zich verbonden voelen met
anderen, zichzelf hebben mogen (her)kennen en hier trots op zijn.

Identiteit
Onze vereniging ziet het als haar opdracht om een bijdrage te leveren aan de opvoeding en vorming
van kinderen. Het uitgangspunt daarbij is de Bijbel en de daarop gefundeerde belijdenis van de kerk. Dit
geldt ook voor onze school. De Bijbel is voor ons het Woord van God en daarmee heilig: wij geloven
zonder enige twijfel alles wat daarin staat. Met de Bijbel belijden we de drie-enige God: Vader, Zoon en
Heilige Geest. We geloven dat God de mens goed geschapen heeft. In het paradijs hebben de eerste
mensen echter God de rug toegekeerd. Daar stopt het verhaal gelukkig niet. De kernboodschap van de
Bijbel is dat God de wereld zo heeft liefgehad, dat Hij Zijn Zoon Jezus Christus in de wereld gegeven
heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3 : 16)
Een nadere uitwerking is te lezen in het identiteitsprofiel van de vereniging CNS putten en wij
onderstrepen de opdracht die hierin staat verwoord. Wij geven als school op onderstaande wijze
invulling aan onze identiteit:
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Inhoud
Wij geven dagelijks concrete invulling aan bovengenoemde kern. Enkele belangrijke voorbeelden van
onderwerpen die wij de kinderen leren bij ons op school:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

God beter leren kennen door de Bijbelse geschiedenis heen.
Door het offer van Christus leren we dat vergeving van onze zonden mogelijk en nodig is.
De liefde van Jezus.
Danken en bidden.
Praten over het geloof (het gesprek).
Persoonlijk geloof/Je identiteit vinden in God.
Je afhankelijk weten van God.
Geloof leren uitdragen.
Zingen en aanbidden.
De continue aanwezigheid van God

Vorm
De inhoud is voor ons leidend, niet de vorm. Binnen de kaders geven wij ruimte aan diverse vormen om
de inhoud aan te bieden aan kinderen. Enkele voorbeelden van vormen bij ons op school:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Het vertellen van Bijbelverhalen. Hierbij werken we met een methode/leerlijn voor
Godsdienstonderwijs, maar er kan ook gekozen worden voor ‘themaweken’ om dieper naar de
verhalen te kijken.
Het zingen van psalmen volgens een rooster (oude berijming), zingen van een psalm in een
andere berijming, het zingen van Opwekkingsliederen of andere christelijke (kinder)liederen.
Christelijke vieringen (Kerst, Pasen en Pinksteren), waarvan één keer in de kerk waarbij gekozen
kan worden voor verschillende vormen.
Bijbelse themaweek inclusief bezoek predikant uit één van de Puttense kerken (wisselend).
Met het team hebben we elke maandag een ‘weekopening’ en sluiten de week af met gebed.
Verschillende vormen van bidden in de klas. En het maandelijks opstellen van gebedspunten voor
de gebedsgroep, bestaande uit ouders, die samen komen om voor de school te bidden en
danken.
Bijbelstudies om te verdiepen in de Bijbel.
Het geloof in praktijk brengen door mee te doen aan acties/projecten in de buurt of van goede
doeleninstanties.
Wekelijks ophalen van zendingsgeld voor ons sponsorkind van Woord en Daad.

Vormen continu in ontwikkeling
Voor ons staat vast dat de kern tijdloos is. Het woord van God verandert niet met de tijd mee. De vorm
kan echter wel mee veranderen, maar zal altijd passend zijn bij onze overtuiging. Bovenstaande
voorbeelden zijn daarom niet vaststaand of volledig. We kunnen het aanvullen met verschillende
vormen van verwerking van het Bijbelverhaal, het (leren) houden van stille tijd en een maandviering
door en voor leerlingen.
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Verwachtingen
Wij vinden onze christelijke identiteit fundamenteel en daarom van belang dat alle betrokkenen bij de
school de juiste verwachtingen hier bij hebben. Voor het team geldt dat zij dragers en uitvoerders van
de identiteit zijn en dit is een essentieel punt is bij de benoeming van collega’s. Voor ouders en kinderen
geldt dat wij staan voor een open aannamebeleid, d.w.z. dat elk kind bij ons welkom is op school. Bij
het kennismakingsgesprek met ouders komt de identiteit ter sprake en vragen wij iedereen dit te
onderschrijven of te respecteren. Dit betekent ook dat alle kinderen meedoen aan de identiteit
gerelateerde activiteiten. Daarnaast wordt genoemd dat wij een school zijn en geen kerk, in de zin dat
wij niet een bepaalde kerkelijke stroming representeren. Op school bieden wij de volledige breedte van
het christelijk geloof aan binnen de kaders van onze identiteitsnotitie. Met dezelfde kern als basis zien
wij de diverse vormen niet als verschillen, maar als aanvullingen. Wij respecteren daarom ieder teamlid
en ouder. Wij geloven dat we elkaar allemaal nodig hebben om de lengte, breedte, hoogte en diepte
van Zijn liefde te begrijpen:
‘opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u
ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de
liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid
van God’ (Efeze 3 : 17-19)
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Er is een duidelijke organisatiestructuur, waarin wordt samengewerkt om onze visie gestalte te geven.
Dat wil zeggen dat er overleg is om een goede doorgaande lijn te ontwikkelen. Regelmatig zijn er
momenten van overleg binnen de directie, teamvergaderingen, leerlingbesprekingen en werkoverleg.
De groepsindeling wordt gedaan op basis van jaarklassen. Dat wil zeggen dat de kinderen (voor zover
wenselijk) van dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten. Als het voor de leerling wenselijk is passen
we ook 'horizontaal roosteren' toe. In dat geval volgt de leerling bijvoorbeeld een rekenles in de groep
die beter aansluit bij zijn niveau. Naast deze (combinatie)groepen, werken de leerlingen soms ook
groepsdoorbroken, bijvoorbeeld tijdens de projectweken. Dagelijks maken de groepen 1-3 gebruik van
ons atelier. De jaarlijkse groepsindeling wordt voorbereid door het gehele team. De indeling van de
groepen voor het schooljaar 2020-2021 is als volgt: groep 0-1, 2-3, 4-5, 7 en 6-8.
Op basis van groepszwaarte en intensiteit van de onderwijsvragen worden keuzes gemaakt in het
toekennen van extra ondersteuning. Hierbij kunt u denken aan inzet van de onderwijsassistent.
Teamsamenstelling
In ons team werken 8 leerkrachten, waaronder een aantal parttimers. Daarnaast zijn er twee
onderwijsassistenten werkzaam ter ondersteuning van de leerkrachten, leerlingen of bij praktische
taken. Verder hebben we een ICT coördinator. Op maandag en donderdag is onze intern begeleider
(IB'er) werkzaam, dit is Liesbeth Kramer. Het managementteam bestaat uit een
(meerschools)directeur, Deany Koster, en een teamleider, Riande Hazeleger.
Vakleerkracht gym
Voor onze gymlessen maken wij gebruik van een vakleerkracht vanuit JongPutten. De ene week wordt
de les door de vakleerkracht gegeven en de week erop geeft de eigen leerkracht een 'echo-les'.
Studenten
Wij hebben regelmatig studenten rond lopen bij ons op school. Wij vinden het belangrijk om te
investeren in de toekomst van het onderwijs en nieuwe mensen op te leiden. Daarnaast houdt het
onszelf ook scherp en geeft het vaak nuttige ondersteuning. De leerkracht blijft ten alle tijden
verantwoordelijk voor alles wat er in de groep gebeurt.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4
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Verlof personeel
Het kan voorkomen dat een leerkracht afwezig is door ziekte of een andere reden. Mocht dit zich
voordoen dat proberen we vervanging te regelen via de invallerspool van de vereniging. Indien er geen
invallers beschikbaar zijn kijken we of het intern kunnen oplossen. Mocht dit alles onverhoopt niet
lukken, dan zal in het uiterste geval de klas naar huis worden gestuurd (mocht u dan geen opvang
kunnen regelen, dan zal uw kind op school opgevangen worden in een andere groep).

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

2.2

Invulling onderwijstijd

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

22 uur

22 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

Thematisch werken
Levensbeschouwing

We werken met thema's en koppelen daaraan de leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind vanuit
ParnasSys. Hierbij staat spelenderwijs ontdekkend leren centraal. In ons aanbod willen we kinderen zo
uitgebreid mogelijk uitdagen naar hun mogelijkheden. Binnen het thematisch werken wordt aandacht
besteed aan de motoriek, taal- en rekenontwikkeling, spel en sociaal emotionele vorming.
Elk blok (6-8 weken) staat een thema centraal. Aan begin van elke periode wordt het thema ingericht.
Gedurende de weken daarna wordt het thema met de leerlingen verder vorm gegeven om zo goed
mogelijk aan te sluiten op de belevingswereld van de leerlingen. We zetten hiervoor 'hoeken'. Hierbij
maken we niet alleen gebruik van het klaslokaal, maar ook van het atelier dat hier volledig op wordt
ingericht, zodat leerlingen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling d.m.v. verschillende
materialen en activiteiten.
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

4 uur

2 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

4 uur

5 uur

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

1 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Schrijven
1 uur

Hoeken / thematisch
werken / spel

3 uur

Begrijpend lezen
Sociale Vaardigheden /
Burgerschap

1 uur

(*Onder taal verstaan we: Taalbeschouwing, Woordenschat, Spelling, Creatief met taal)
Aanbod
Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe
bieden we een passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en
rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze
leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs.
Identiteit
De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. We besteden structureel
en expliciet aandacht aan onze christelijke identiteit. We zien een sterke relatie tussen
levensbeschouwelijke vorming, sociaalemotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de
omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden
het belangrijk dat wij leerlingen meegeven God te eren en hun naaste lief te hebben.
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Burgerschap
Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke
ontwikkeling van de leerlingen. Vanuit onze Bijbelse visie vinden we het belangrijk om de leerlingen
(mede) op te voeden tot verantwoordelijke burgers. Burgers die niet alleen goed voor zichzelf kunnen
zorgen, maar die ook goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen. We maken
hierbij gebruik van de Bijbellessen en de methode Kwink. Burgerschap gaat bij ons nog een stap verder,
verder dan alleen deze maatschappij willen wij leerlingen richten op 'christelijk burgerschap' in Gods
Koninkrijk.
Taalleesonderwijs
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt veel aandacht in ons curriculum. Aan de hand van goed
ontwikkelde methodes heeft het taalleesonderwijs een prominente plek in het lesrooster. Naast het
reguliere leesonderwijs, oefenen we de kinderen ook in begrijpend en studerend lezen. Daarin leren
kinderen teksten te begrijpen, hoofd- en bijzaken te onderscheiden, enz. We gebruiken het materiaal
van Nieuwsbegrip (een digitale methode m.b.t. actuele zaken) en hebben leesgroepjes onder
begeleiding van ouders. Belangrijk is dat kinderen plezier beleven aan lezen. Dit bevorderen we door
voor te lezen en het lenen van leesboeken bij de bibliotheek die direct naast de school is gevestigd of in
de openbare bibliotheek.
Rekenen en wiskunde
Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht
besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. Naast de basisgroep is
er een aantal leerlingen waaraan extra didactische ondersteuning wordt gegeven door gebruik van
“Met Sprongen Vooruit” of “Rekensprint”. De kinderen die verrijkingsstof aankunnen, krijgen dit door
middel van Rekenmakkers, Rekenmeesters en Rekentijgers. De computer vervult een belangrijke rol bij
het automatiseren voor alle groepen.
Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal, lezen en rekenen. Wij willen
onze leerlingen breed ontwikkelen. Al bij de kleuters wordt er aandacht besteed aan wereldoriëntatie
door middel van belangstellingsonderwerpen, prentenboeken, platen, enz. De andere vakgebieden zijn
verweven in wereld oriënterende onderwerpen. Het is onze ambitie om de komende drie jaar meer
thematisch te werken waarin aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek zijn verweven. We
werken nu met de methode Wijzer voor deze drie vakken.
Kunstzinnige en creatieve vorming
In de onderbouw zijn er tal van mogelijkheden voor expressieactiviteiten. Deze zijn vaak verweven met
allerlei leer- en verwerkingssituaties. In de midden- en bovenbouw zijn er wekelijks expressiemomenten
rondom muzikale vorming, handvaardigheid en tekenen. Daarnaast huren wij 'Cultuurkust' in als
externe partner ter verrijking van dit vakgebied.
Bewegingsonderwijs
Op onze school hechten we belang aan bewegingsonderwijs. Juist omdat wij willen inzetten op hoofd,
hart en handen (brede ontwikkeling), vinden wij aandacht voor sport/bewegen belangrijk. Daarnaast
vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je samen en ontwikkelt
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daarom sociale vaardigheden. In samenwerking met de gemeente Putten, maken we gebruik van het
lesaanbod van JongPutten. Hierbij worden speciaal opgeleide combinatiefunctionarissen ingezet. Zij
geven eens per 2 weken een voorbeeldles. Vervolgens geven de (bevoegde) leerkrachten een echoles.
De kleutergroep krijgt spel en beweging door heel de dag heen. Er wordt ook bewegingsles gegeven in
ons eigen speellokaal. Groep 4 en 5 krijgen daarnaast één keer in de veertien dagen zwemles in Bosbad
Putten.
Engels
Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker
wordt door de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van
nieuwe media. De aandacht die we besteden aan de Engelse taal zorgt ervoor, dat onze leerlingen met
voldoende basiskennis doorstromen naar het V.O. We maken hierbij gebruik van de methode "Take it
easy". Daarnaast wordt Holmwoods ingezet voor leerlingen die meer uitdaging voor Engels kunnen
gebruiken.
Buitenschoolse activiteiten
Naast bovenstaande vakken zijn er diverse buitenschoolse activiteiten. Bijzondere activiteiten zoals
kamp en schoolreisje, maar ook excursies binnen het kader van het lesprogramma.

Methodes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Godsdienstonderwijs: groep 1 t/m 8 Hoor het woord
Rekenen: groep 1-2 Leerlijnen ParnasSys, groep 3-8 Pluspunt
Lezen: groep 1-2 Leerlijnen ParnasSys, groep 3 Lijn 3
Taal: groep 1-2 Leerlijnen ParnasSys, groep 3 Lijn 3, groep 4-8 Taal Actief
Spelling: groep 3 Lijn 3/Staal, groep 4-8 Staal
Schrijven: groep 1-8 Klinkers
Wereldoriëntatie: groep 1-3 Thema's, groep 4-8 Wijzer
Engels: groep 5-8 Take it Easy
Kunstzinnige en creatieve vorming: groep 1-2 Thema's en Leerlijnen, groep 3-8 Moet je doen en
Cultuurkust
Sociale vaardigheden/Burgerschap: groep 1-8 Kwink
Verkeer: groep 1-8 materialen van Veilig verkeer Nederland
Bewegingsonderwijs: groep 3-8 aanbod van JongPutten
Seksuele vorming: groep 7-8 Wonderlijk gemaakt
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2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•

Speellokaal
Atelier (Speel- en werkruimte voor groep 1 tot en met 3)
Open ruimte (multifunctionele ruimte)

Inzet ICT middelen
In de meeste lokalen zijn vaste computers beschikbaar. Vanaf de bovenbouw heeft ieder een eigen
Chromebook waar bij bepaalde vakken op gewerkt wordt en waar ook ondersteunende programma's
op staan. Bij de kleuters zijn er een aantal tablets beschikbaar met geschikte kleuterapps. Daarnaast
worden in alle klaslokalen moderne digiborden/touchscreens ingezet tijdens het lesgeven.

2.4

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Passend onderwijs
Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs, passend bij wat hij of zij nodig heeft. In 2014 is,
door de wet passend onderwijs, met scholen en overheid afgesproken dat zoveel mogelijk kinderen
naar een reguliere basisschool gaan, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit om de
mogelijkheden en onderwijsbehoefte van een kind bepalend te laten zijn, niet de beperkingen. Alleen
wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs.
Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband waar
onze school bij is aangesloten is Berséba. Binnen Berséba werken scholen samen om alle kinderen het
onderwijs te geven dat het beste bij hen past. Daarbij kijken we naar wat een leerling kán, zo nodig met
extra ondersteuning.
Ondersteuningsprofiel (SOP)
Onze school levert basisondersteuning en daarnaast extra ondersteuning. Wij kunnen leerlingen die dat
nodig hebben de volgende extra ondersteuning geven:
•
•

•

•

•

Dyslexie: de school heeft een aanpak voor kinderen die (mogelijk) dyslexie hebben.
Dyscalculie: we werken volgens het protocol ERWD. Onze rekencoördinator is in staat om dit op
de juiste manier te begeleiden. We werken met rekenzwakke leerlingen met Passende
Perspectieven.
Aanpak voor kinderen die minder begaafd zijn: de school hanteert onderwijsprogramma's en
leerlijnen die goed zijn afgestemd op leerlingen met minder dan gemiddelde intelligentie of
andere onderwijsbehoeften.
Aanpak voor kinderen die meer begaafd zijn: de school hanteert onderwijsprogramma's en
leerlijnen die goed zijn afgestemd op leerlingen met meer dan gemiddelde intelligentie of andere
onderwijsbehoeften. Voor hoog-intelligente leerlingen, die we op school Huinen niet voldoende
uitdaging kunnen bieden, bestaat er een bovenschoolse plusklas.
Er is een gemeenschappelijke voorziening voor nieuwkomers met een taalachterstand vanwege
hun herkomst ('taalklas').

Ondersteuningsteam
Heel vaak kan de ondersteuning door onze school zelf georganiseerd en gegeven worden. Op onze
school is de leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de
leerlingen. Als hij/zij er zelf niet uitkomt, zal advies gevraagd worden aan collega’s of de intern
begeleider. Zo nodig voert de leerkracht een uitgebreider gesprek over de leerling met de intern
begeleider. Onze school heeft een ondersteuningsteam. In dit ondersteuningsteam zitten de intern
begeleider en de orthopedagoog van de schoolbegeleidingsdienst. Als de situatie rondom een leerling
daar aanleiding toe geeft, zal de leerling in het ondersteuningsteam besproken worden. Soms is de
situatie zo complex, dat in ons ondersteuningsteam ook iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin
of een andere externe partij aanwezig zal zijn. In het ondersteuningsteam wordt in samenspraak met de
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ouders bepaald, welke ondersteuning een leerling nodig heeft en waar deze het beste plaats kan
vinden.
Jeugdconsulent
Vanaf 1 januari 2020 zijn jeugdconsulenten in dienst bij de gemeente Putten. De jeugdconsulent van de
gemeente Putten gaat samen met het gezin bekijken welke specialistische jeugdhulp het beste kan
worden ingezet. Zij onderzoeken wat er aan de hand is en welke hulp er nodig is om het gezin verder te
helpen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Richtlijnen Jeugdhulp. Deze richtlijnen helpen om te
bepalen welke hulp het beste past en welke het meest werkbaar is bij de problemen die er het gezin
spelen. Gezinnen kunnen zelf contact opnemen met de jeugdconsulenten via de Servicebalie
(0341359611) van de gemeente of een meldingsformulier invullen op www.putten.nl
Ouderbetrokkenheid
Onze school vindt het belangrijk bij de ondersteuning van leerlingen goed samen te werken met de
ouders. Daarom vinden we het van belang dat ouders direct betrokken worden bij gesprekken als hun
kind individueel besproken wordt. In sommige situaties zijn er niet alleen zorgen op school, maar ook
thuis. Om tot een goede ondersteuning te komen vinden we het belangrijk om met de ouders daarover
in alle openheid en vertrouwelijkheid te spreken. We beseffen dat dit soms moeilijk kan zijn, maar in
het belang uw kind is het wel nodig. Wanneer u als ouder(s) vindt dat er voor uw kind meer hulp nodig
is, is het uiteraard belangrijk om u tot ons als school te wenden. School en ouders hebben een
gezamenlijke verantwoordelijkheid om eensgezind het beste voor uw kind, onze leerling te zoeken.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

1

Gedragsspecialist

1

Intern begeleider

4

Onderwijsassistent

10

Orthopedagoog

1

Rekenspecialist

2

Specialist hoogbegaafdheid

1

NT2 coördinator

1

Schoolmaatschappelijk werker

1

* een aantal specialisten zijn niet fysiek aanwezig op school, maar op oproep beschikbaar.
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3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Sociale veiligheid en aanpak tegen pesten vraagt om meer dan een plan beschreven in een beleid,
namelijk een positieve aanpak die in alle ruimtes en groepen die met regelmaat aangeboden en
onderhouden wordt. Onze school behoort een veilige plek te zijn voor alle leerlingen. Pesten bedreigt
dit uitgangspunt. School Huinen heeft gekozen voor een aanpak waarbij het sociaal-emotioneel leren
van de hele school de hoogste prioriteit krijgt, in plaats van alleen te focussen op een
antipestprogramma in de groep. Deze sociaal emotionele aanpak, waarin ook het voorkomen van
pesten is opgenomen, wordt bij ons vormgegeven door de methode Kwink. Deze methode vullen we
aan met 'lessen in goed gedrag'. Ons anti-pest beleid hebben we vastgelegd in het protocol Sociale
Veiligheid. Hierin staat ook een stappenplan beschreven voor het geval de preventieve aanpak niet
werkt en er curatief opgetreden moet worden. Het protocol kunt u vinden en downloaden vanaf de
website: https://www.bmdbhuinen.nl/onderwijs/sociale-veiligheid/.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
SCOL.
We monitoren de veiligheid op twee manieren. Jaarlijks en heel specifiek via de SCOL vragenlijst en
leerlingenvragenlijst vanaf groep 6. Eens per 3 jaar via de vragenlijst van WMK.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Riande Hazeleger. U kunt de anti-pestcoördinator
bereiken via r.hazeleger@cnsputten.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Alina van Wilgenburg. U kunt de vertrouwenspersoon
bereiken via a.vanwilgenburg@cnsputten.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen
nastreven: de ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te
kunnen begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de
ontwikkeling van hun kind.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Door middel van het platform Social Schools ontvangt u berichten van school. Dit is een gesloten
omgeving die alleen bestemd is voor ouders. De meeste communicatie verloopt via dit platform. Heeft
u nog geen account of denkt u dat u informatie mist? Meldt dit dan bij de leerkracht.
U kunt altijd een gesprek aanvragen met de leerkracht, IB'er of de directeur. Daarnaast zijn er de
verschillende geplande oudergesprekken. We bespreken dan de voortgang van de ontwikkeling van uw
kind. U krijgt hiervoor een uitnodiging via Social Schools. We starten het jaar met een informatieavond
voor de hele school. Verder gaan de leerkrachten op huisbezoek bij nieuwe leerlingen.
De leerlingen van groep 1-8 krijgen twee keer in het schooljaar een rapport mee naar huis.
De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 10 keer per schooljaar, via Social Schools.

Klachtenregeling
In de praktijk van alle dag kunnen dingen misgaan op de scholen. Daarbij kan een ernstig
meningsverschil ontstaan tussen u en de school. U hebt het recht om melding te maken,
wanneer blijkt dat dit meningsverschil niet met de betrokkenen op school opgelost kan worden.
Bij klachten hanteren we de volgende stappen:
1.
2.
3.
4.

5.

Heeft u een klacht dan kunt u altijd naar de leerkracht van uw kind.
Komt u er niet uit met de leerkracht dan kunt u contact leggen met de directeur van de school.
Komt u er met de directeur niet uit dan kunt u contact leggen met het College van Bestuur van de
schoolvereniging.
Kunt u niet naar de leerkracht en/of directeur en/of het College van Bestuur of komt u er met hen
niet uit, dan kunt u contact leggen met een van de onafhankelijke vertrouwenspersonen die door
het bevoegd bestuur zijn aangesteld, te weten: Mevr. M. Eveleens, Kelderskamp 15, 3882WL
Putten, 0341-352952 of W. Liefting, H. van Boeijenstraat 3, 3881TM Putten, 0341 – 357960
Kan er geen overeenstemming gevonden worden met de vertrouwenspersoon, dan is er de
mogelijkheid om de klacht te melden bij de landelijke geschillencommissie voor het
onderwijs www.gcbo.nl . CNS is via de VGS bij deze landelijke geschillencommissie aangesloten.
U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar Postbus 82324, 2508 EH Den
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Haag of per email (info@gcbo.nl) in te sturen. Bij het in behandeling nemen van uw klacht
gebruikt de Commissie een vragenformulier. Dit vragenformulier dient ter ondersteuning van de
door u zelf opgestelde klachtbrief. U kunt dit dus meesturen met uw klachtbrief.
Bij ernstige problemen kan er ook voor gekozen worden om contact op te nemen met de
vertrouwensinspecteur. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook
vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs
raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:
•
•
•

seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
psychisch en fysiek geweld
discriminatie en radicalisering

De vertrouwensinspecteurs zijn op werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het
nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief). CNS zet alles in het werk om klachten te voorkomen en/of te
behandelen. De scholen dienen veilige en uitdagende leerplekken te zijn, waar de kinderen graag
komen en aan wie u de kinderen kunt toevertrouwen.

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
•
•

Ouderraad
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)
De doelstelling van de medezeggenschapsraad is het behartigen van belangen van de kinderen, de
leerkrachten en de ouders. Het aantal leden van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen op
school. De raad bestaat nu uit twee ouders en twee leerkrachten. Om de belangen goed te kunnen
behartigen heeft de MR wettelijke middelen gekregen: instemmingsrecht en adviesrecht. De MR
draagt medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van ons onderwijs. Tevens heeft zij oog voor het
welzijn van de kinderen en het personeel.
Oudercommissie (OC)
De oudercommissie denkt en helpt mee om alles op het gebied van extra activiteiten zo goed mogelijk
te laten verlopen. Bijvoorbeeld bij de organisatie van feesten, sportactiviteiten en sinterklaas. De
oudercommissie zorgt voor de sfeer en bevordert de goede relatie tussen school en ouders. Dit alles
gebeurt in overleg met en onder de verantwoordelijkheid van de schoolleiding. De oudercommissie is
onmisbaar voor ons als team en onze leerlingen, wilt u zich inzetten voor onze school meldt dit dan bij
het schoolteam of de oudercommissie.
Gebedsgroep
Een groep ouders van onze school komt elke tweede donderdag van de maand om 20.00 uur bij elkaar
om te bidden en te danken voor allerlei zaken met betrekking tot onze school. Waarom een
gebedsgroep? Onze kinderen brengen veel van hun tijd op school door en er komt in deze tijd veel op
ze af. Daarom is het goed om als ouders samen biddend om de kinderen, de leerkrachten en de school
heen te staan en zo mee te bouwen aan een positief christelijk schoolklimaat. We bidden voor
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aandachtspunten die vanuit de klassen door de leerkrachten en de kinderen worden aangereikt. Ook is
er de mogelijkheid om een verzoek om gebed te doen. Stuur hiervoor een mail naar
huinen@cnsputten.nl.
Hulp van ouders
Ouders zijn op diverse manieren actief in school; tijdens en na schooltijd. Zij helpen onder andere bij:
•
•
•
•
•
•
•

4.2

tussenschoolse opvang
handvaardigheid/bakken/koken
onderhoud van tuin en plein
leesgroepjes begeleiden
schoonmaken
hand- en spandiensten
aanleren van de musical

Vrijwillige ouderbijdrage

Ouders betalen voor elk kind dat op school zit een vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage is vastgesteld
op €15,00 per leerling. De oudercommissie beheert deze gelden en besteedt het onder andere aan de
viering van Sint en Kerst, aan sportdagen, aan excursies en een bijdrage voor schoolreisje en/of
schoolkamp etc. Zonder de ouderbijdrage kunnen deze activiteiten niet bekostigd worden.
Voor activiteiten zoals het schoolreisje kan een aanvullende bijdrage worden gevraagd.
De bijdrage heeft een vrijwillig karakter. Heeft u niet de financiële ruimte om deze bijdrage te voldoen
dan kunt u dit aangeven bij de schoolleiding.
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
In de dagelijkse schoolpraktijk kan het voorkomen dat een leerling bij een ongeval lichamelijk letsel
oploopt. Behandeling door een arts is mogelijk noodzakelijk, of nog erger: opname in een ziekenhuis.
Het kan daarbij voorkomen dat een ongelukje later grote gevolgen blijkt te hebben voor de gezondheid
van een kind. Immers, niet alles kan direct worden onderkend. Gelukkig gebeurt er meestal niets, maar
is er echt iets aan de hand, dan brengt dat kosten met zich mee. En niet alle kosten worden geheel door
een ziektekostenverzekering gedekt.
In dit verband heeft het bestuur besloten een (beperkte) aanvullende ongevallenverzekering af te
sluiten. Deze betreft leerlingen, een aantal ouders per school (op het moment dat zij participeren in
schoolactiviteiten), evenals de leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel. De dekking is
niet spectaculair, maar kan toch van belang zijn als uit hoofde slechts sprake is van een gedeeltelijke
dekking.
De verzekering is uitsluitend van toepassing bij het optreden van een ongeval en de eventuele gevolgen
daarvan.Beroep op de verzekering is mogelijk als geen vergoeding plaatsvindt door de normale
ziektekostenverzekering. Uitkeringen kunnen aan de orde zijn bij geneeskundige kosten,
tandheelkundige behandeling en blijvende invaliditeit.
Verder is het verzekeringsgebied uiteraard beperkt, zoals verblijf in en om het schoolgebouw, tijdens de
reis huis-school (en vice versa), tijdens schoolreizen e.d. Kortom de verzekering heeft betrekking op
schoolse activiteiten. Het is in den lande meestal gebruikelijk dat de ouders desgewenst zelf zo'n
scholierenverzekering afsluiten en dus ook premie betalen. Het bestuur heeft echter gemeend zo'n
verzekering collectief te moeten afsluiten en daarmee de belangen van leerling en ouders te dienen. Er
is een eigen risico van €100 per gebeurtenis. Verder wijzen we u erop dat het verplicht is voor eigenaren
van agrarische voertuigen om bij deelname van schoolactiviteiten (bijv. optochten) dit door te geven
aan de eigen verzekering?

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
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Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
U kunt uw kind telefonisch ziekmelden (0341-491221). Graag tussen 08:00uur en 08:25uur.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
U kunt verlofformulier aanvragen bij de directeur/teamleider. Nadat u deze ingevuld heeft ingediend
ontvangt u via de directie een terugkoppeling.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Elk kind maakt vanaf groep 1 tot en met groep 8 een enorme ontwikkeling door. Er zijn veel
omstandigheden die daarbij een rol spelen. Eén daarvan is dat een kind zich prettig en veilig voelt. Als
school willen we weten hoe een kind zich ontwikkelt en wat hij/zij nodig heeft. De gegevens van
observaties en toetsen kunnen ons daarbij helpen. Er zijn verschillende soorten toetsen, zoals:
•
•
•

Toetsen die bij de methodes horen.
De Cito 3.0 toetsen die op veel scholen in het hele land afgenomen worden.
Invullijsten om de sociaalemotionele ontwikkeling te volgen.

Bij het beoordelen van de resultaten houden we er rekening mee dat een kind bijv. faalangstig is, of dat
er andere omstandigheden kunnen zijn waardoor het minder scoort. Bij jonge kinderen is dit soms
moeilijk te herkennen. Het is goed dat ouders belangrijke informatie over hun kind aan school
doorgeven.
Veel kinderen vinden het maken van toetsen best leuk; stress wordt vaak opgebouwd door de
omgeving. Belangrijk is dan ook dat ouders en leerkrachten ontspannen met de toetsen omgaan.
Een kind valt op wanneer het niet goed scoort op leerresultaten of moeilijk gedrag vertoont. De
leerkracht zoekt naar oorzaken en kijkt of er kortdurende hulp gegeven kan worden, waardoor het
probleem wordt opgelost. Deze hulp wordt tijdens de lessen gegeven, bijv. door het geven van extra
instructie. Door methodetoetsen en/of observaties wordt gekeken of deze hulp voldoende geweest is.
Blijkt tijdens de hulpperiode dat een kind te weinig vorderingen maakt, dan gaan we zoeken naar
diepere oorzaken. De leerkracht gaat met ouders (en kind) in gesprek. Indien nodig wordt de hulp van
de IB’er ingeroepen. Naar aanleiding van de gesprekken wordt een hulpplan gemaakt. Hierin geven we
aan welke hulp op school geboden wordt en wat de ouders kunnen betekenen. Een goede
samenwerking tussen ouders en leerkrachten is erg belangrijk. Ook staat in dit plan hoe lang deze hulp
wordt verleend en hoe vaak.
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5.2

Eindtoets

De leerlingen van groep 8 maken in april de centrale eindtoets. De toets bestaat uit de onderdelen:
rekenen, taal en informatieverwerking. Wij gebruiken de digitale eindtoets van AMN (www.amn.nl)
Wat waren de gemiddelde scores op de
AMN Eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de
Centrale Eindtoets / Cito eindtoets in
eerdere jaren?

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3

Schooladviezen

Na acht jaar basisonderwijs gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. De keuze van een school
voor voortgezet onderwijs is afhankelijk van een aantal elementen. Voorop staan de capaciteiten van
uw kind in combinatie met het advies van de leerkracht. Midden groep 7 wordt er een voorlopig advies
gegeven door de leerkracht. Begin groep 8 volgt opnieuw een voorlopig advies. In groep 8 wordt in
februari door de leerkracht het definitief advies gegeven m.b.t. het vervolgonderwijs. In april wordt de
eindtoets afgenomen. Heeft uw kind de eindtoets beter gemaakt dan verwacht, dan wordt het
schooladvies heroverwogen. In overleg met u en uw kind kan besloten worden het advies aan te
passen. Is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht, dan wordt het advies niet
aangepast. Na de centrale eindtoets worden de aanmeldingsformulieren, na uw ondertekening, door
de leerkracht verstuurd naar de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Deze scholen
beslissen uiteindelijk over de toelating.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

PrO
6,7%
vmbo-b
13,3%

22

vmbo-k
40,0%
vmbo-(g)t
13,3%
vmbo-(g)t / havo
6,7%
havo
6,7%
vwo
13,3%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
Liefde tot God

Liefde tot de ander

Liefde voor zichzelf

Vanuit het principe dat iedereen uniek is, willen we kinderen ondersteunen en helpen om zichzelf te
ontdekken in relatie tot de ander. De belangrijkste kernwaarde van onze school is: ”Heb God lief boven
alles en je naaste als jezelf.” Vanuit deze kernwaarde vinden we het van groot belang dat kinderen leren
om in liefde te leven.

Werkwijze Sociale opbrengsten
KWINK is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap en
mediawijsheid. We werken met deze methode in groep 1 tot en met groep 8.
Kwink wordt op school Huinen ingezet als preventief middel. Eens per twee weken wordt de les volgens
de methode gegeven en in de eerste periode van het nieuwe schooljaar wordt zelfs elke week een les
gegeven. Incidenteel wordt een les ingezet op basis van het lesthema. Dat is dan omdat er op dat
moment iets speelt, (zoals negatief over elkaar praten, etc.)
Wij stellen in iedere groep aan het begin van ieder schooljaar gezamenlijk gedragsverwachtingen op.
Deze gedragsverwachtingen worden door alle leerlingen en de groepsleerkrachten van de groep
ondertekend. Gedurende het gehele schooljaar zijn ze zichtbaar in de klas en worden ze onderwezen en
bekrachtigd door de leerkrachten.
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5.5

Kwaliteitszorg

Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na en we zorgen ervoor dat
de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en cyclisch en op basis van de
bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang is ook dat onze kwaliteitszorg
gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze medewerkers
competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden.
Plan
Onze school beschikt over een meerjarenplanning voor de kwaliteitszorg van de school. Daarin
opgenomen zijn de afname van de Quick Scan, de vragenlijsten etc. Met behulp van die planning
plegen we systematische kwaliteitszorg. Op basis van de uitslagen van de diverse instrumenten voor
kwaliteitszorg stellen we (als team) actiepunten vast die worden opgenomen in ons jaarplan.
Do
Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van
de leerlingen. We werken handelingsgericht (HGW), met groepsplannen die gedurende het jaar worden
bijgewerkt. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met daarop de kenmerken van hun
leerlingen. De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken en het niveau
van de leerlingen in een groep.
De instructie wordt gegeven volgens het Expliciete Directie Instructie model (EDI). Daarnaast hebben
we een Hoofd-Hart-Handen format ontwikkelt als blauwdruk voor een les volgens het EDI-model.
Check
We volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend (leraar), maar formeel gebeurt dit bij de
groepsbesprekingen (2x per jaar, na de midden- en eindtoetsen). Tijdens de groepsbesprekingen
komen aan de orde: de ontwikkeling van de groep als geheel (en het leraargedrag), de ontwikkeling van
de subgroepjes (basis-meer-weer) en de ontwikkeling van individuele leerlingen. Daarnaast werken wij
op onze school opbrengstgericht (doelgericht). Bij de bespreking van de groep (leerlingen) wordt de
uitslag van de toets (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de norm (de
gewenste gemiddelde vaardigheidsscore). Tot slot controleren wij onze kwaliteit door instrumenten
zoals de quick scan en de WMK-vragenlijsten.
Act
We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we
te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook
mogelijk is. Onze leraren zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun
ontwikkeling. Omdat we opbrengstgericht werken vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze
doelen (normen/verwachtingen). Waar nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij, en waar nodig
geven we de leerlingen extra ondersteuning.
Daarnaast streven we ernaar om een lerende organisatie te zijn. Een school die gekenmerkt wordt door
een professionele cultuur. Met een goed integraal personeelsbeleid richten we ons op de ontwikkeling
van de medewerkers en waarborgen we daarmee de kwaliteit van ons onderwijs. Onderdeel van het
personeelsbeleid is de gesprekkencyclus. Scholing komt ook elk jaar aan de orde. Ook deze scholing
richt zich op het versterken van de missie, de visie en de doelen van de scholen.
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6

Schooltijden en opvang

Aanmelding nieuwe leerlingen
Als een kind vier jaar is kan het naar school toe. Een spannende nieuwe fase voor kind en ouders.
Voordat een kind bij ons op school geplaats wordt is er een gesprek tussen de ouders/verzorgers, het
kind en de directeur. In sommige gevallen sluit de intern begeleider ook aan. U kunt contact opnemen
met de directeur voor het plannen van een kennismaking. In dat gesprek proberen we een beeld te
geven van onze school, dit doen we niet alleen met woorden, maar we lopen ook een rondje door de
school. Uiteraard is er tijdens het gesprek veel tijd en ruimte om voor vragen en de behoeftes van
ouders/kind. Zo hopen we dat er een goede match ontstaat en het begin van een mooie schoolcarrière.
De instroom van nieuwe leerlingen gebeurt in overleg met ouders en leerkracht. Vlak voor de 4e
verjaardag wordt de leerling uitgenodigd om kennis te maken met de groep en de leerkracht
('wenmomenten').
Schooltijden
Om 08.20 gaat de 1e bel en mogen de leerlingen alvast naar binnen lopen. Om 08.30 gaat de 2e bel en
start de les. Zo komen de leerlingen rustig binnen en kan er om 08.30 gelijk gestart worden. Voor de
middagtijden geldt 13.05 de 1e bel en 13.15 de 2e bel. Bij de kleuters gelden dezelfde tijden en mogen
ouders mee naar binnen lopen om hun kind weg te brengen. De kleuters worden na schooltijd door de
leerkracht naar buiten gebracht ter hoogte van het fietsenhok. De ouders kunnen daar hun kinderen
ophalen.
In het schooljaar 2020-2021 zal er ook een onderzoek worden gestart naar het huidige
onderwijstijdenmodel. Onderdeel van dit onderzoek is een ouderraadpleging. Rond het voorjaar 2021
trekken we de conclusies uit het onderzoek en beslissen we of de schooltijden aangepast gaan worden
(hierin zijn vele varianten, maar u kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een continurooster).

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een Hoorns model (woensdag- en vrijdagmiddag vrij voor alle leerlingen).
Ochtend

Middag

Maandag

-

08:30 - 12:00

13:15 - 15:15

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

13:15 - 15:15

-

-

08:30 - 12:30

-

-

-

08:30 - 12:00

13:15 - 15:15

-

-

08:30 - 12:30

-

-

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Opvang
Schooltijd
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Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

2-3, 4-5, 7 en 6-8

Donderdag

Zwemles

4-5

Vrijdag

De kinderen worden met de bus vervoerd naar de sporthal De Meeuwen. De kinderen moeten
sportschoenen aan die geen strepen achterlaten op de vloer. Ook moeten ze aparte gymkleding aan
tijdens de gymles. Wanneer uw kind niet mee kan doen met de gymles, wilt u dit dan doorgeven aan de
leerkracht?
Groep 4-5 gaat het 2e halfjaar elke week op vrijdag naar zwemles in het Bosbad Putten.

6.2

Opvang

Voor- en naschoolse opvang
Opvang voor en na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO de regenboog, buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
BSO de regenboog die onderdeel is van CNS kinderopvang en werkt vanuit dezelfde christelijke
waarden en normen. De BSO is gehuisvest in basischool "De Schuilplaats". Leerlingen die gebruik
maken van de BSO worden door de medewerkers van de BSO na schooltijd bij school opgehaald. De
visie van BSO de regenboog luidt als volgt: 'Het kind in de basisschoolleeftijd bevindt zich midden in de
ontwikkeling op het gebied van taal, creativiteit, cognitie en motoriek. In onze visie op buitenschoolse
opvang stellen we dat de kinderen worden opgevangen in hun vrije tijd en dat ze die ook als zodanig
kunnen en mogen invullen. De buiten-schoolse opvang biedt de kinderen uitdagende materialen, een
speelse omgeving en de kans zichzelf verder te ontplooien. De leidsters bieden geregeld een activiteit aan
waaraan de kinderen deel kunnen nemen maar ze zijn dit niet verplicht. De leidsters bieden structuur en
stellen grenzen maar verder zijn de kinderen vrij in hoe ze hun “speel”tijd indelen. Niets moet, (bijna) alles
mag!'
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, ouders
en TSO, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
De school is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang (TSO). In onze school is dit geregeld met
inzet van ouders. Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee. Wij vinden gezonde voeding
belangrijk, dus liever geen snoep, koek, chips, frisdrank en energiedrank.
Ieder kind dat, regelmatig of incidenteel, gebruik maakt van de tussenschoolse opvang, dient
ingeschreven te staan in het systeem voor overblijven: www.tso-assistent.net . U kunt uw kind
aanmelden via deze website. Om te registreren vult u de BRIN-code van de school: 13XA00 in en de
registratiecode: 1221.
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Wanneer u verhuist of als er andere wijzigingen zijn dan kunt u deze mutatie doorgeven via het
ouderportaal. De coördinator van de administratie is Gerdien van Dam: gerdienduits@hotmail.com.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. De opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
kan geregeld worden met BSO de regenboog.

6.3 Vakantierooster 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Studiedag en Ossenmarkt

13 oktober 2020

14 oktober 2020

Herfstvakantie

17 oktober 2020

25 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Studiedag

04 februari 2021

04 februari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021

28 februari 2021

Goede Vrijdag en Pasen

02 april 2021

05 april 2021

Meivakantie

24 april 2021

09 mei 2021

Hemelvaart

13 mei 2021

16 mei 2021

Pinksteren

24 mei 2021

24 mei 2021

Studiedag

14 juni 2021

14 juni 2021

Zomervakantie

17 juli 2021

29 augustus 2021

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Spreekuur

Dag(en)

Tijd(en)

Contact met leerkrachten

werkdagen

Na schooltijd

Contact met de directeur

In overleg

Op afspraak

Contact met de IB-er

Maandag of Donderdag

Op afspraak

Contact met vertrouwenspersoon

werkdagen

Op afspraak
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Mocht u iets aan de leerkracht door willen geven, dan kan dit gewoon met een bericht via Social
Schools, een mailtje of per telefoon. Heeft u iets te bespreken met betrekking tot uw kind, maak dan
even een afspraak. Na schooltijd is er meer tijd en rust om met elkaar in gesprek te gaan.
De (meerschools-)directeur is op wisselende momenten aanwezig i.v.m. zijn twee scholen. De intern
begeleider werkt op maandag en donderdag op onze school. Een gesprek kunt u het beste digitaal of
per telefoon afspreken.
U kunt ook ten alle tijde een afspraak plannen met de vertrouwenspersoon of anti-pest coördinator.
Daarnaast houdt de anti-pest coördinator 2x per jaar een inloopmoment waar u langs kunt komen.
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