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woord    
   vooraf

De School met de Bijbel kenmerkt zich als kleine, 

gezellige school met grote mogelijkheden! 

We proberen u in deze schoolgids een beeld te 

geven van het onderwijs wat dagelijks op onze 

school gegeven mag worden. Ook treft u allerlei 

organisatorische en praktische informatie aan, 

zoals regels rondom verlof, schooltijden, vakanties 

enzovoort.

Natuurlijk kunnen we nooit helemaal volledig zijn, dus 

mocht u na het lezen nog vragen, opmerkingen of 

suggesties hebben? Of bent u aan het oriënteren op 

een (nieuwe) school en wilt u een vrijblijvend gesprek 

voeren? Dan horen we het graag! Schroom niet om 

met ons contact op te nemen. 

We zijn dankbaar dat er al sinds 1952 Bijbels onderwijs 

gegeven mag worden op onze School met de 

Bijbel. Dit betreft niet alleen de dagopening met een 

Bijbelverhaal en een psalm, maar de hele dag door 

proberen we met elkaar (samen) te leven zoals de 

Heere dat van ons vraagt.  

Het onderwijs is altijd in beweging waardoor er steeds 

opnieuw veel keuzes gemaakt moeten worden. Onze 

pedagogische en onderwijskundige visie komen voort 

uit hoe wij vanuit Bijbels licht naar de wereld en de 

mensen om ons heen kijken. De Bijbelse normen en 

waarden stempelen ons hele onderwijs. 

We hopen dat de school, het onderwijs, onze 

leerlingen en leerkrachten een plaats mogen hebben 

in uw gebed. Zodat we ons in alles afhankelijk mogen 

weten van de zegen van de Heere, want:

“zo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs 

arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan”

Psalm 127:1

Namens het team,

H.J. den Ouden

Directeur 
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Onze School

1.

1.1 Het schoolgebouw

Onze school heeft van oorsprong de bouw uit de 

vijftiger jaren: een lange rechte gang met aan beide 

kanten de lokalen. Tijdens latere uitbreidingen is op de 

zolderverdieping naast een mooi computerlokaal ook 

een extra lokaal gerealiseerd. In totaal zijn er negen 

leslokalen, diverse nevenruimten en een gemeen-

schapsruimte die het hart van de school vormt.

Ons speelplein en het aparte gedeelte voor de kleuters 

is royaal van opzet voor de kinderen om te spelen. 

Het complex ligt samen met de schoolwoning even 

buiten de dorpskern van Streefkerk aan de Nieuwe Veer 

90 te Streefkerk.

Naast de school ligt een forse moestuin waar we met 

alle leerlingen van de school zorg voor dragen. Het kan 

zomaar gebeuren dat er aan de dijk aardappelen en 

groenten wordt verkocht uit eigen tuin! Op deze manier 

kunnen ook de leerlingen die graag met hun handen 

werken, worden uitgedaagd. De verwondering voor de 

schepping en Gods onderhouding daarvan hopen we 

ook op deze wijze dicht bij het kinderhart te brengen.  

1.2 Naam en grondslag

De naam van de school is School met de Bijbel.

Ze gaat uit van de Vereniging tot Stichting en Instand-

houding van Scholen met de Bijbel te Streefkerk.

Zoals uit de naam van de school al blijkt, is de Heilige 

Schrift, opgevat in overeenstemming met de Drie 

Formulieren van Enigheid, volgens de Synode van 

Dordrecht gehouden in de jaren 1618-1619, de grond-

slag van de vereniging. Zij gaat uit van het beginsel dat 

volksopvoeding en volksonderwijs geheel in overeen-

stemming moeten zijn met de in de Bijbel geopen-

baarde wil Gods. In de artikelen 3 t/m 7 van de Neder-

landse Geloofsbelijdenis kan men duidelijk en volledig 

vinden wat door ons beleden wordt ten aanzien van 

het Woord van God.

Zo willen we staan in de traditie van de kerken van de 

Reformatie. De leden van ons bestuur komen dan ook 

uit de volgende kerkelijke denominaties: Protestantse 

Kerk Nederland, Hersteld Hervormde Kerk,  Ger. Gem., 

Ger. Gem. in Ned., Oud. Ger. Gem. in Ned.

Van de bestuurlijke gang van zaken wordt op de alge-

mene ledenvergadering jaarlijks verantwoording afge-

legd aan de leden der vereniging.

1.3 Consequenties van de grondslag

Dat de Bijbel en de belijdenisgeschriften de grondslag 

voor ons onderwijs vormen, heeft natuurlijk ook duide-

lijke consequenties voor de inrichting ervan, zoals o.a. 

de keuze en het gebruik van verantwoorde onderwijs- 

en leermethodes, van leer- en werkvormen, van audio-

visuele hulpmiddelen e.d. Bij alle onderwijskundige 

keuzes speelt de identiteit een duidelijke rol. Zo ook in 

de manier van omgaan met elkaar als ouders, bestuur, 

directie, leerkrachten en leerlingen, nl. een hartelijke, 

ongedwongen en hulpvaardige houding naar elkaar 

toe binnen de kaders van de gezagsverhoudingen zoals 

God die in Zijn Woord aangeeft.

Het pedagogisch, didactisch en onderwijsinhoudelijk 

klimaat wordt dus bepaald door de Bijbelse normen en 

waarden. Vandaar ook dat het bestuur verwacht van 

de teamleden dat er veel werk gemaakt wordt van het 

voorbereiden en het geven van de Bijbellessen, om 



8. 3.9.

onder biddend opzien naar de Heere van Wiens zegen 

we in alles afhankelijk zijn, te mogen verwachten dat 

Hij Zijn Woord waarheid maakt en “dat het navolgende 

geslacht zijn hoop op God zou stellen” (zie Ps. 78:1-7)

1.4 Schoolgrootte, personeelsbestand en vrijwilligers

Onze school telt momenteel rond de 150 leerlingen. 

Naar verwachting zal het aantal kinderen dat onze 

school bezoekt in de komende jaren licht dalen, al is al 

vaker gebleken dat hierin zich onverwachte stijgingen 

of dalingen kunnen voordoen.

Aan onze school zijn ongeveer 15 personeelsleden 

verbonden en een behoorlijk aantal vrijwilligers. We 

zijn blij met mensen die belangeloos mee willen 

helpen om een goed onderwijs te realiseren. Dit vele 

en nuttige werk is onmisbaar geworden en we hopen 

ook in de toekomst dat er telkens weer ouders zullen 

zijn die vanuit verbondenheid met de school hun inzet 

willen tonen.

1.5 Ons schoolbestuur

Onze school is een zogenaamde éénpitter. Dat wil 

zeggen dat ons schoolbestuur het bevoegd gezag is 

van één basisschool. De taak van het bestuur is dat zij 

besturen op hoofdlijnen. 

Conform de wet Goed onderwijs, goed bestuur (2010) 

en de daaruit voortvloeiende Code goed bestuur is 

het bestuur verplicht om een vorm van intern toezicht 

te regelen, dat toezicht houdt op het bestuurlijk 

handelen. De achterliggende gedachte achter deze 

ontwikkelingen is dat er in toenemende mate een 

concentratie van bevoegdheden en autonomie plaats 

vindt op bestuurlijk niveau. Dat vraagt bestuurlijk 

gezien om voldoende tegenspel. Daarbij heeft het 

intern toezicht als belangrijkste taak om voortdurend 

te beoordelen (en te verantwoorden) of de organisatie 

goed bestuurd wordt, of de juiste normatieve afwe-

gingen gemaakt worden en of de identiteit en kwaliteit 

voldoende gewaarborgd worden. De beoordeling 

van de normatieve afwegingen vindt plaats tegen de 

achtergrond van de grondslag van de Vereniging, de 

vastgestelde kaders en de maatschappelijke context en 

ontwikkelingen. 

De inrichting van bestuur en toezicht kan op diverse 

manieren. Al eerder is de ontwikkeling naar een vorm 

van besturen ingezet, conform de principes van Policy 

Governance. Dit houdt in dat het bestuur uitspraken 

doet over de te bepalen doelstellingen en de rand-

voorwaarden en dat de (wijze van) uitvoering opge-

dragen, gemandateerd wordt aan de directeur.

Het bestuur neemt de rol van toezichthoudend 

bestuur op zich, het feitelijk en daadwerkelijk besturen 

van de organisatie vindt plaats door de directeur, in 

samenwerking met het MT. Hiertoe is duidelijkheid 

vereist over wat het bestuur van de directeur verwacht 

en binnen welke kaders de bestuurlijke handelings-

vrijheid zich beweegt. Dit is verder uitgewerkt in het 

managementstatuut, aangevuld met het toezichtkader.

Het  toezichthoudend bestuur bestaat uit 7 personen 

welke een onbezoldigde functie hebben als toezicht-

houder. Momenteel is er één vacature binnen het 

bestuur. 

Op dit moment zijn bijna alle bestuursleden vaders 

van leerlingen die bij ons op school zitten. Verder 

wordt er in de samenstelling van het bestuur gestreefd 

naar een goede afspiegeling van de kerkelijke denomi-

naties uit ons identiteitsprofiel.  

Aangezien er een steeds grotere verantwoordelijkheid 

komt te liggen bij schoolbesturen en we geloven in 

de kracht van samenwerking is er in 2020-2021 een 

onderzoekstraject gestart met de VCOHW (Vereniging 

Christelijk Onderwijs Hoeksche Waard) om te beoor-

delen of een bestuurlijke fusie meerwaarde kan bieden 

voor beide organisaties. De ouders van de school en 

leden van de schoolvereniging worden blijvend geïn-

formeerd en betrokken bij dit proces.   

Onze bestuursleden zijn:

Dhr. C. de Ruijter (voorzitter) 

voorzitter@smdbstreefkerk.nl 

Dhr. H.A.G. Aantjes (secretaris)

Dhr. A. Verkuil (penningmeester)

Dhr. J.W. Markestein (2e voorzitter)

Dhr. J. Rijneveld (algemeen lid)

Dhr. R.S.K. Burger (algemeen lid)

 

1.6 Lid worden van de schoolvereniging

Leden van de schoolvereniging zijn mannelijke 

personen, die zich daartoe bij het bestuur hebben 

aangemeld en als zodanig door het bestuur zijn toege-

laten. Voorwaarde om lid te worden van de vereniging 

en tevens ook om kandidaat gesteld te worden als 

bestuurslid van de vereniging is, dat men schriftelijk 

instemming betuigt met grondslag en doel van de 

vereniging. Tevens moet men bereid zijn tot betaling 

van de contributie, waarvan het bedrag bij huishoudelijk 

reglement wordt vastgesteld. Op dit moment bedraagt 

de contributie € 15,00 per jaar.

Een aanmeldformulier voor lidmaatschap is op te 

vragen bij de directeur en wordt ook vrijblijvend 

meegegeven op de aanmeldavond voor nieuwe leer-

lingen in januari. Na de aanmelding zal een bestuurslid 

een bezoekje afleggen waarin het één en ander over de 

schoolvereniging nader uitgelegd wordt.

1.7 Medezeggenschapsraad 

De WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) eist dat 

er aan elke basisschool een Medezeggenschapsraad 

verbonden is. In deze raad hebben drie ouders en drie 

personeelsleden zitting. 

De MR geeft advies aan bestuur en directie over allerlei 

zaken. Dit kunnen heel praktische zaken zijn, maar 

vooral ook beleidsmatige onderwijskundige onder-

werpen. We zijn blij dat we in een onderlinge goede 

verstandhouding met elkaar om mogen gaan en we in 

een constructieve sfeer van onderling vertrouwen het 

beste mogen zoeken voor onze leerlingen. 

Bij een vraag of klacht verwachten we van u dat u de 

Bijbelse richtlijn toepast om dit eerst bespreekbaar te 

maken met de betreffende persoon, vervolgens kunt u 

zich wenden tot de directie. Krijgt u daar geen gehoor, 

kunt u uw vraag bij de MR neerleggen. De MR is te 

bereiken via mr@smdbstreefkerk.nl. 

Op dit moment hebben de volgende personen zitting 

in de MR:

Ouders

- Mevr. C. Noorland - van den Berg 

- Mevr. S.C. van den Bergh - van Wingerden 

- Mevr. C. van de Graaf - van den Berg 

Personeel

- Mevr. M. van den Dool - de Jong 

- Dhr. J.K. Visser (voorzitter)

- Vacature

1.8 Federatie FPO Rijnmond

Ons bestuur is aangesloten bij de Federatie Primair 

Onderwijs op Reformatorische grondslag Rijnmond. In 

federatief verband wordt hier gestalte gegeven aan een 

stuk schaalvergroting zoals de Rijksoverheid dit voor 

ogen staat om samen gemeenschappelijke problemen 

aan te pakken en over voldoende bestuurlijke deskun-

digheid te kunnen beschikken. Zo hielden we ons in 

het achterliggende jaar bezig met het gezamenlijk 

oppakken van uiteenlopende onderwerpen die in het 

bestuur van de federatie en in de bijbehorende direc-

tiekring ter sprake gebracht werden.



10. 3.11.

waar de school 
voor staat

2.

2.1 Opdracht

Onze school wil de kinderen een veilige basis voor 

later bieden. Hoewel de school de thuisbasis van 

het gezin niet kan en mag vervangen, willen we ons 

inzetten om de kinderen een omgeving te bieden, 

waarin zij veiligheid, structuur en uitdaging ervaren. 

Dat is de beste voedingsbodem voor het leveren 

van prestaties. We vinden het daarom belangrijk dat 

kinderen, elk met eigen gaven, zich op school zowel 

door leerkrachten als de andere kinderen geaccep-

teerd en gerespecteerd voelen. Het feit dat elk kind 

uniek is, betekent voor de leerkrachten, dat zij zoveel 

mogelijk rekening houden met verschillen tussen de 

kinderen.

Dat is ook de Bijbelse opdracht aan allen die met 

kinderen werken, zoals onder meer blijkt uit de 

Spreuken van Salomo:

“Leer de jongen de eerste beginselen naar den eis 

zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn,

zal hij daarvan niet afwijken.” (Spreuken 22:6)

Daarom hangt deze Bijbeltekst ook in de hal van de 

school.

Voor onze school is de Bijbel de basis van waaruit het 

onderwijs gestalte krijgt. Het is de meest veilige basis 

voor alle opvoeding en onderwijs.  In deze onveilige 

wereld worden kinderen groot en gaan leerlingen 

naar school; een wereld waarin de duisternis en het 

kwaad aanwezig zijn. God heeft deze donkere wereld 

echter niet in de steek gelaten. Hoe ingrijpend de 

gevolgen van de zondeval ook geweest zijn, Hij blijft 

deze wereld zien als Zijn eigendom. Dwars door alles 

heen werkt Hij toe naar een doel, naar een heerlijke 

toekomst: de komst van Zijn Koninkrijk. Te midden 

van de duisternis heeft Hij daarom het Licht der 

Wereld naar de aarde gezonden: Zijn Zoon, de Heere 

Jezus Christus. Christus moest onschuldig sterven 

aan een kruis, om daarmee de schuld van de mens 

op Zich te nemen. Het lijden en sterven van Christus 

heeft herstel van de breuk tussen God en mens 

mogelijk gemaakt. Wanneer de mens door de werking 

van de Heilige Geest tot wedergeboorte en daardoor 

tot geloof in Christus komt, kan hij weer écht mens 

worden, opnieuw Gods Beeld gaan dragen. Dat is de 

hoop waarom het gaat: hoop op een leven tot eer 

van God waarin de mens Hem, door genade, met 

blijdschap en dankbaarheid dient en vol verwachting 

uitziet naar Zijn toekomst. 

Van deze hoop moet het onderwijs doortrokken zijn. 

Christelijk onderwijs is geen doel in zichzelf. Het moet 

dienstbaar zijn aan een hoger doel: dat de mens zijn 

Schepper kent en eert. De eerste mens Adam is door 

God zeer goed geschapen. Door de zondeval is de 
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mens echter geneigd God en zijn naaste te haten. Het 

blijft desondanks voor ieder mens de opdracht om 

tot Gods eer én tot heil van de naaste te leven. Alleen 

hartvernieuwende genade werkt de ware liefde tot 

God en de mens. 

Dit betekent dat we de leerlingen vertellen over de 

majesteit van de Schepper, de heerlijkheid van de 

schepping en Gods oorspronkelijke en blijvende doel 

met deze wereld. De leerkracht laat zien hoe deze 

werkelijkheid ooit geweest is en wat God daarmee 

voor ogen had. Ook confronteert hij zijn leerlingen 

met wat ervan geworden is. Enerzijds wijst hij zijn 

leerlingen op de ontzettende gevolgen van de zonde. 

Anderzijds spreekt hij over de oneindige liefde en 

trouw die God toont in de geschiedenis en het werk 

van Christus als Verlosser van zondaren. Hij laat 

daarbij ook doorklinken hoezeer je op God kunt 

vertrouwen en welke troost, nabijheid en toekomst-

verwachting er is voor ieder die in Hem gelooft. Er 

is echter ook een keerzijde, namelijk voor hen die 

niet in Christus zijn en zich niet bekeren, wacht de 

eeuwige rampzaligheid. Ons onderwijs wordt door 

deze beide realiteiten gestempeld.

Onze school weet zich geroepen om aan zijn 

opdracht vorm en inhoud te geven. We doen dat 

vanuit het besef en met de belijdenis dat we in alles 

afhankelijk zijn van Gods zegen. 

2.2 Uitgangspunten

2.2.1 Visie op het kind

Het kind is krachtens schepping eigendom van 

God, zodat de plichten van opvoeders en kinderen 

wortelen in en afgeleid zijn van de Wet der Tien 

Geboden. De ouders zijn primair verantwoordelijk 

voor de opvoeding van de kinderen. Van deze 

verantwoordelijkheid doen ze belijdenis bij de 

Heilige Doop. Het Doopsformulier zegt ons, dat wij 

met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren 

worden, zodat wij in het Rijk van God niet kunnen 

komen, tenzij wij van nieuws geboren worden.

In de zondeval is de mens moed- en vrijwillig van 

God afgevallen. Het kind is opvoedbaar, doordat er in 

de ziel van het kind enig besef is gebleven van goed 

en van kwaad. De mogelijkheid van opvoeding is een 

blijk van Gods algemene genade, die Hij de gevallen 

mens bewijst. God heeft in Christus een weg willen 

ontsluiten om door wedergeboorte en bekering met 

Hem verzoend te worden.

Vanuit het bewustzijn dat de mens in zijn bestaan 

niet alleen is aangewezen op God, maar ook op de 

medemens en medeschepselen laat de leerkracht 

binnen zijn onderwijs ontmoetingen plaatsvinden 

met mensen, dieren en verschijnselen in de natuur 

en de cultuur. Dit kan binnen afzonderlijke vakge-

bieden, maar ook in vakoverstijgende leersituaties 

plaatsvinden. Daarmee leidt hij zijn leerlingen in bete-

kenissen in en wijdt hij hen in geheimen in. Hiermee 

hoopt hij de leerlingen ook te brengen tot verwon-

dering. 

2.2.2 Visie op de school

Onze school als leer- en opvoedingsgemeenschap 

geeft invulling aan zijn opdracht door vanuit de iden-

titeit dienstbaar te zijn aan gezin, kerk en samenle-

ving. Met inachtneming van de eigenheid en ook van 

de eigen verantwoordelijkheid werken gezin, kerk en 

school samen om leerlingen te onderwijzen en te 

vormen. Als “poort naar de maatschappij” stelt de 

school zich dienend op ten behoeve van het gezin, 

de kerk en de samenleving.

Het onderwijs is daarmee meer naar 

buiten gericht dan het gezin (en de kerk). 

De school biedt voor de leerlingen wél een 

veilige omgeving waarin zij zich voorbereiden 

op een Bijbels verantwoorde deelname aan de 

samenleving. Bij de invulling hiervan speelt de leef-

tijd van de leerlingen een belangrijke rol.

Het pedagogisch handelen krijgt gestalte door het 

onderwijs, in de context van de huidige samenle-

ving, in te richten naar de norm van de Bijbel.

2.3 Het klimaat van de school, kledingregels e.d.

De normen voor ons onderwijs zijn ontleend aan 

Gods Woord. Ons streven daarbij is om de kinderen 

onderwijs te geven in een goede omgang met 

elkaar. Deze omgang wordt genormeerd door 

de eis: “Alle dingen dan, die gij wilt, dat u 

de mensen zouden doen, doet gij hun ook 

alzo.” (Matth. 7:12a).

Een veilig en ordelijk leerklimaat is van 

groot belang. In het kader van een 

goede orde en een goede sfeer 

vragen we ook aandacht voor zaken 

als netheid, beleefdheid en hulp-

vaardigheid.

De kleding dient in overeenstem-

ming te zijn met de fatsoens-

normen en zij dient het onderscheid 

aan te geven tussen jongens en 

meisjes. Praktisch betekent dit het 

niet dragen van broek of broekrok door 

meisjes en het niet dragen van kleding 

die aanstootgevend is (bijv. onverantwoorde 

teksten of afbeeldingen op kleding), het dragen 

van shirts/jurkjes zonder mouwtjes, het niet 

dragen van (hals)kettinkjes e.d. door de jongens. Ook 

grote oorbellen en korte rokken zijn voor meisjes niet 

toegestaan. We verwachten dat u aan de uitwerking 

van deze zaken positief uw medewerking verleent. 

We verwachten ook van moeders (en oudere zussen) 

dat zij zich overeenkomstig deze regels zullen kleden 

bij alle activiteiten onder schooltijd en/of waar leer-

lingen bij aanwezig zijn. 

13.
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toelatingsbeleid,
schorsing en verwijdering

3.

3.1 Toelatingsbeleid, aanmelding en inschrijving

Jaarlijks (rond januari/februari) wordt er in school 

een aanmeldingsavond gehouden voor het opgeven 

van nieuwe leerlingen in de school. De datum wordt 

vermeld op onze website en wordt bekend gemaakt 

worden via de regionale pers. 

Op deze avond zal de directeur en een leerkracht van 

de onderbouw een presentatie geven zodat u een 

beeld krijgt bij het onderwijs zoals we dat vormgeven 

op onze school. Daarna krijgt u een rondleiding en 

wordt het aanmeldingsformulier uitgereikt. U kunt 

dit direct invullen en bij ons achterlaten of z.s.m. 

opsturen. Wanneer men het formulier heeft ingevuld 

en ondertekend, houdt dat tegelijkertijd in dat men 

met de inhoud van de schoolgids akkoord gaat en 

hiermee instemt. 

De tekst op het aanmeldingsformulier luidt als volgt:

Door dit formulier in te vullen en te ondertekenen 

verklaart u zich akkoord met de grondslag van de 

School met de Bijbel en de uitwerking daarvan zoals die 

nader verwoord is in de aan u uitgereikte schoolgids.

Wij vertrouwen erop dat u ons alle informatie geeft 

die van belang kan zijn als uw kind bij ons op school 

komt. Nadat het aanmeldingsformulier bij ons 

binnen is, ontvangt u binnen 4-6 weken een uitno-

diging voor een aanmeldgesprek met de directeur. 

Vervolgens ontvangt u een bevestiging van inschrij-

ving. Vanaf dat moment staat uw kind ingeschreven 

bij ons op school.  

Tussentijdse aanmelding - door overkomst van 

elders - vindt plaats na een gesprek met de direc-

teur. Kinderen worden ingeschreven als een 

uitschrijving van de andere school is ontvangen.

3.2 Instroombeleid kleuters 

Uw kind mag naar school komen als hij/zij de leeftijd 

van vier jaar heeft bereikt. Vanuit juridisch oogpunt 

kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor 

kinderen die jonger zijn dan vier jaar. 

Groep 1 en 2 komt de hele week naar school, uitge-

zonderd de woensdagmiddag en de vrijdag. 

Ongeveer drie weken voor de vierde verjaardag 

ontvangt uw kind post van de leerkracht. Hierbij zit 

ook een welkomstkaart met datum van één dagdeel 

waarop uw kind mag komen wennen.  

De herfstleerlingen die tussen de zomervakantie en 

31 december vier jaar worden, komen vanaf  het 

moment dat ze vier jaar zijn naar school in groep 1; 

dit betekent dat ze de hele week naar school komen. 



16.

Schorsen en verwijderen zijn ingrijpende maat-

regelen. Meestentijds zullen deze maatregelen 

genomen worden als de veiligheid van kinderen en/

of van onderwijzend personeel in het geding is. We 

willen een veilige school zijn voor alle betrokkenen 

binnen onze school. 

17.

Leerlingen die tussen 1 januari en de meivakantie 

jarig zijn, mogen vanaf hun 4e verjaardag gedu-

rende de hele week naar school komen. Let op: 

deze beleidslijn is echter wel afhankelijk van de 

groepsgrootte in het betreffende cursusjaar! Mocht 

de instroomgroep te groot worden, voeren we de 

beleidslijn dat instroomleerlingen voor 4 dagdelen 

naar school mogen komen. 

Leerlingen die na de meivakantie nog instromen 

komen op maandag, dinsdag en donderdag naar 

school. Op woensdag zijn deze leerlingen dus 

vrij. Dit doen we om ook voldoende aandacht te 

kunnen geven aan de leerlingen van groep 1 en 

om voldoende observatietijd voor de leerkracht te 

creëren.

De ouders van de betreffende leerlingen ontvangen 

voor de zomervakantie een brief met informatie 

waarin u kunt zien hoeveel dagen/dagdelen uw kind 

wordt verwacht.

Aangezien de kleuter tot aan zijn/haar vijfde 

verjaardag nog niet leerplichtig is, mag u uw kind 

incidenteel thuis houden als het schoolgaan gedu-

rende een hele week te zwaar is. Meld het wel altijd 

even bij de leerkracht. 

Kinderen die net voor of in de zomervakantie jarig 

zijn, komen naar de wenmiddag vlak voor de zomer-

vakantie. Zie onze website voor de geplande datum. 

Deze leerlingen starten officieel gelijk na de zomer-

vakantie op school.  

3.3 Doorstroombeleid ‘herfstleerlingen’ in groep 1 en 2

Op onze school voeren we t.a.v. de zogenaamde 

‘herfstleerlingen’ specifiek beleid. Onder ‘herfstleer-

lingen’ verstaan we de groep leerlingen die tussen de 

start van een nieuw schooljaar en vóór 1 januari vier 

jaar worden. 

Deze ‘herfstleerlingen’ mogen vanaf het moment dat 

ze vier jaar worden naar school komen in groep 1.

Dit betekent niet dat ze automatisch doorstromen 

naar groep 2. Gedurende het schooljaar wordt 

de ontwikkeling goed gevolgd. Er wordt gekeken 

naar allerlei zaken: kindkenmerken, leerprestaties, 

sociaal-emotioneel functioneren, motoriek, zelf-

standigheid enz. Gaandeweg het cursusjaar zal de 

leerkracht met u bespreken wat de meest wenselijke 

groep lijkt in het volgende cursusjaar: groep 1 of 

groep 2. 

Ruim voor het einde van het schooljaar wordt er 

besloten of een herfstleerling in groep 1 blijft of 

overgaat naar groep 2. De keuze voor verlenging of 

overgang willen we in samenwerking met ouders 

duidelijk gemotiveerd en beargumenteerd nemen. 

Bij het nemen van deze beslissing is ook vaak de 

Intern Begeleider betrokken. Het schooljaar daarop 

wordt hetzelfde traject gevolgd. Een herfstleerling 

die na groep 1 direct is doorgestroomd naar groep 

2, gaat niet automatisch naar groep 3. Ook nu is de 

ontwikkeling van deze kinderen leidend en wordt 

er een gemotiveerde en beargumenteerde keuze 

gemaakt. Het beleidsprotocol dat wordt gebruikt 

om in groep 1 en 2 deze keuze te maken, is voor 

ouders op school in te zien. Wanneer een leerling 

niet verkort doorstroomt naar de volgende groep, is 

in beide groepen geen sprake van doublure. 

3.4 Regels voor schorsing  en verwijdering

Onze school hanteert het protocol schorsing en 

verwijderen, zoals dat in overleg tussen de bestu-

renorganisatie VGS en SWV Berséba is opgesteld. 
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Onze ambities:
waar de school voor gaat

4.

Hoe ziet het onderwijs op onze school er uit? Welke 

onderwijskundige ontwikkelingen zijn aan de orde? In 

dit hoofdstuk proberen we u een inkijkje te geven en 

zoomen we verder in op onze onderwijskundige visie. 

Deze visie is namelijk bepalend voor de keuzes die we 

(dagelijks) maken. We hebben onze visie vertaald in 

zgn. streefbeelden. 

In het streefbeeld leest u terug wat we voor ogen 

hebben; de doelen waarnaar we in de beleidsperiode 

2019-2023 streven als school. Door als team met en 

van elkaar te leren, proberen we de streefbeelden 

steeds meer zichtbaar te laten worden  in de dage-

lijkse praktijk. 

4.1 Beschrijving streefbeeld Pedagogiek 

In de periode 2019-2023 willen we het volgende 

beeld gaan realiseren: Onze school is een oefen-

plaats voor de latere plaats van onze leerlingen in de 

maatschappij. Dit wil zeggen dat fouten maken mag. 

Hier blijven we echter niet bij staan, we zijn altijd 

gericht op het maken van de volgende stap. We leren 

kinderen aan wat leren is. Onze school functioneert 

als poort naar de maatschappij. In die poort doen we 

als leerkrachten ons werk; we vormen en rusten de 

leerlingen toe voor hun plaats als burger in de maat-

schappij.  

We leren niet alleen en voor onszelf, maar we leren 

met en van elkaar. Hierdoor trekken we de maat-

schappij in en we halen ook kennis van buiten onze 

school naar binnen. We gaan steeds heen en weer 

door de poort. Het leren door ‘ervaren’ (bijv. van 

natuurverschijnselen, techniek) krijgt hierin een 

belangrijke plaats. 

Het aanleren van sociaal-emotionele competenties 

heeft een grote plaats in onze school en vormt de 

basis voor ons onderwijs. We handelen hierin als team 

doelgericht, planmatig, zoveel mogelijk preventief en 

waar nodig ook curatief. Er heerst een veilig klimaat 

door orde, structuur en liefde. 

Leerlingen tonen op onze school een zelfstandige 

en verantwoordelijke houding passend bij de leeftijd 

van het kind. De leerkracht stelt kaders, geeft ruimte, 

vertrouwen en spreekt hoge verwachtingen uit waar-

door leerlingen ook verantwoordelijkheid kunnen 

nemen. Leerlingen worden betrokken bij hun eigen 

leerproces. 

Bij ons functioneert de school vanuit de sterk aanwe-

zige gemeenschapszin zodat er een hechte relatie 

bestaat tussen alle betrokkenen bij de school. We 

hebben oog voor verschillen door iedereen een 

bijdrage te laten leveren die bij zijn/haar gaven en 
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talenten past. Zowel leerlingen als leerkrachten 

leveren een bijdrage aan het ‘wij-gevoel’ in de school/

klas, spreken waardering uit richting elkaar en tonen 

respect voor de ander. 

We betrekken ouders, opa’s en oma’s en andere 

dorpsbewoners bij ons onderwijs door deelname aan 

schoolactiviteiten en het verzorgen van gastlessen. 

Wederzijds dragen we als school ons steentje bij aan 

de dorpsgemeenschap. 

4.2 Beschrijving streefbeeld Onderwijs

In de periode 2019-2023 willen we het volgende 

beeld gaan realiseren: We versterken de eigenwaarde 

van het kind door balans aan te brengen in onderwijs 

gericht op hoofd – hart – handen.

We erkennen dat leerlingen verschillende talenten in 

hun ‘schatkist’ hebben. Als leerkrachten mogen we 

deze helpen ontdekken, ontplooien en verder ontwik-

kelen. Leerlingen voelen zich gezien in hun talenten 

en ontvangen hiervoor waardering van leerkracht en 

klasgenoten. 

Door met kinderen in gesprek te zijn, denken leer-

lingen bij ons ook zelf na over waar ze willen gaan 

komen. Het leren met en van elkaar krijgt gestalte 

door de inzet van maatjes. Hierdoor leren we 

kinderen aan verschillen te erkennen en te waarderen.

Als leerkrachten kijken we vanuit de volgende peda-

gogische blik naar onze leerlingen en stellen ons de 

volgende vragen:

• Wie is de leerling? (Hoe ziet het kind zichzelf? Wat 

kan hij? Wat wil hij bereiken? Wat vertellen ouders? 

Wat zien wij als leerkrachten? Wat vinden wij goed 

voor het kind?)

• Hoe kan de leerling zich verder ontwikkelen?

• Wat heeft de leerling nodig om de volgende 

ontwikkelingsstap te zetten en wat heeft de leer-

kracht nodig om dit te (bege)leiden?

Deze werkwijze is een cyclisch proces en wordt 

steeds opnieuw doorlopen. Bij ons leren leerlingen 

in een veilig klimaat waarbij welbevinden essentieel 

is. We werken preventief, planmatig, doelgericht (op 

basis van resultaten, observaties, gesprekken en data 

uit dagelijks werk) waarbij we streven naar onder-

wijs op maat binnen de klassikale setting. Voor het 

aanleren van fundamentele vaardigheden gebruiken 

we het IGDI model1. Daarbij laten we leerlingen leren 

met inzicht en begrip zodat ze snappen waar ze mee 

bezig zijn. 

Naast het aanleren van fundamentele vaardigheden 

bieden we ook onderwijs waarin leren met diep-

gang en verwondering ontstaat. De leerkracht opent 

nieuwe werelden. We gaan met onze leerlingen de 

diepte in, op zoek naar de schat2 waardoor leer-

lingen zich verwonderen. De weg naar het doel kan 

verschillend zijn per leerling (de één meer denkend 

en onderzoekend, de ander meer handelend). Binnen 

de kaders van de school zoeken zij naar de ‘schat’. In 

deze weg die leerlingen afleggen krijgt ook talentont-

wikkeling een plaats. 

We leren hiermee tegelijkertijd vaardigheden aan 

die de leerlingen in hun gereedschapskoffer nodig 

hebben: sociale vaardigheden, metacognitieve 

vaardigheden, plannen, organiseren, samenwerken, 

verantwoorde keuzes maken, mediawijsheid enz. 

4.3 Beschrijving streefbeeld Leerlingzorg

In de periode 2019-2023 willen we het volgende 

beeld gaan realiseren: Goede leerlingzorg zien we 

als integraal onderdeel van goed lesgeven. Door 

preventief onderwijs zijn we voortdurend gericht op 

het voorkomen van leerachterstanden en het door-

zien van trends. We streven er naar dat iedere leerling 

zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. 

We zijn hierbij niet gericht op ‘tekortkomingen’ in de 

schatkist van het kind, maar veelmeer op het helpen 

ontdekken, ontwikkelen en ontplooien van de door 

God gegeven talenten aan het kind. Hierdoor zijn 

we altijd op leren en ontwikkeling gericht. We zetten 

hierbij ondersteuning in waar nodig. Hierbij denken 

we zo creatief mogelijk, buiten bestaande kaders en 

passend bij de ondersteuningsbehoefte van de leer-

ling en leerkracht. 

Leerkrachten ondersteunen elkaar door het delen 

van kennis en ervaring. Als team kenmerken we ons 

door een houding waarin we ons kwetsbaar durven 

op te stellen, zijn we bereid om andere zienswijzen 

te onderzoeken/nieuwe werkwijzen uit te proberen 

waarop we ook met elkaar reflecteren zodat er 

nieuwe kennis ontstaat. 

We zijn er van overtuigd dat een goede samenwer-

king met ouders ten goede komt aan de ontwikkeling 

van het kind. We vragen naar en verplaatsen ons in 

de zienswijze van de ouders en bespreken zo vanuit 

verschillende perspectieven de ontwikkeling van het 

kind. Als de hoeveelheid zorg onze draagkracht te 

boven gaat en alle ondersteuningsmogelijkheden 

uitgeprobeerd zijn, bespreken we onze grenzen open 

en eerlijk met ouders.3 

We leren onze leerlingen aan om te functioneren in 

een groep waarin verschillen erkend en gewaardeerd 

worden, waarin we elkaar ondersteunen als lid van 

de gemeenschap (i.t.t. individualisme) en waarin het 

meester-gezel-leerling-principe een plaats krijgt. De 

klas draagt als groep verantwoordelijkheid voor alle 

afzonderlijke leerlingen binnen de klas (ook de leer-

lingen met specifieke onderwijsbehoeften). 

4.4 Speerpunten 2021-2022

Dit cursusjaar vragen de volgende ontwikkelingen 

onze aandacht:

• Training om leerkrachtvaardigheden te verdiepen 

m.b.t. het geven van een effectieve instructie;

• Lessen voor Sociaal Emotioneel Leren vormgeven 

a.d.h.v. de opgezette jaarstructuur en blijvende 

aandacht voor groepsdynamiek.  

1.  Interactief Gedifferentieerde Directe Instructie

2. Nieuwe werelden, ontdekkingen, inwijden in geheimen

3. Zie het schoolondersteuningsprofiel voor beschreven ambities en grenzen aan de zorg
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wat leren
wij uw kind allemaal?

5.

5.1 Typering van het onderwijs in de groepen

5.1.1 De kleuters

In de groepen 1 en 2 sluiten we nauw aan bij een van 

de belangrijkste activiteiten van het jonge kind: het 

spel.

Daarom bieden we de kleuters veel gelegenheid om 

te spelen. Al spelend ontdekt het kind de wereld en 

verwerkt de geleerde dingen.

Hiernaast proberen we, d.m.v. verschillende activiteiten, 

de totale ontwikkeling van het jonge kind te stimuleren.

Aspecten als zelfstandig werken, een stukje verant-

woordelijkheid voor eigen werk en taak krijgt al de 

aandacht.

We werken vanuit het OGO-principe (ontwikkelingsge-

richt onderwijs) en hanteren daarbij 5 kernactiviteiten:

• spelactiviteiten

• constructieve activiteiten 

• gespreksactiviteiten

• lees- en schrijfactiviteiten

• reken- en wiskundeactiviteiten

Met behulp van ons observatiesysteem KIJK en het 

themaplan wordt er een beredeneerd lesaanbod 

samengesteld door de leerkracht. We zijn hierbij gericht 

op de ‘zone van de naaste ontwikkeling’. Dit wil zeggen 

dat we de kleuter uitdagen in activiteiten waarbij we 

doelen voor ogen hebben die net wat hoger liggen dan 

wat de kleuter al beheerst. 

5.1.2 Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE)

VVE gaat over voor- en vroegschoolse educatie. De 

methodische ondersteuning van de ontwikkeling bij 

kinderen van 2 tot 6 jaar.  Het voorschoolse deel speelt 

zich af in de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en valt 

onder verantwoordelijkheid van de gemeente Molen-

landen. Voor het vroegschoolse deel in groep 1 en 2 

is de basisschool verantwoordelijk. Daar willen wij aan 

werken.

Op onze school werken we vanuit het principe ‘wat 

heeft dit kind nodig om een volgende stap in zijn of 

haar ontwikkeling te zetten?’

Relevante informatie vanuit de peuterspeelzaal  en/

of het consultatiebureau vinden wij erg belangrijk. 

Daarom is er sprake van een ‘warme overdracht’ tussen 

peuterspeelzaal en basisschool waardoor we gelijk 

goed af kunnen stemmen op wat het kind nodig heeft. 

Mocht er sprake zijn van een taalachterstand zullen we 

in overleg met ouders en IB-er bepalen welke extra 

begeleiding er nodig is en in principe gelijk een hulp-

plan opstellen. N.a.v. de screening door een logopedist 

vanuit de gemeente, zullen 5 jarige kleuters ook een 

doorverwijzing krijgen voor logopedische ondersteu-

ning (indien nodig). We waarderen het als u dit advies 
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opvolgt aangezien leerlingen op latere leeftijd veel 

hinder kunnen ondervinden van taal- en spraakpro-

blemen die niet vroegtijdig zijn aangepakt. 

5.1.3 Leerlingen uit de groepen 3 en 4

In groep 3 krijgt het aanleren van fundamentele kennis 

en vaardigheden in de afzonderlijke vakken een steeds 

grotere plaats. We schakelen langzaam over van 

ontwikkelingsgericht onderwijs naar meer programma-

gericht onderwijs (waarbij de lesstof gepland is over het 

leerjaar). De overgang van kleuteronderwijs naar groep 

3 kost meestal veel energie voor de leerlingen. Het ene 

kind geniet nog erg van het spel, een ander kind geniet 

juist enorm van het meer planmatige, gestructureerde 

lesaanbod. Om de overgang zo soepel mogelijk te laten 

verlopen wordt er in het begin veel tijd ingeruimd voor 

buitenspel met spelmateriaal en het spelen in hoeken. 

Wereldoriëntatie en expressievakken worden geïnte-

greerd binnen een thema waaraan een langere periode 

wordt gewerkt gedurende een gedeelte van twee 

middagen in de week. 

In groep 3 staat het leren lezen, schrijven en rekenen 

het meest centraal. Het vak Nederlandse taal is geïnte-

greerd in het leesproces.

In groep 4 wordt daarop voortgebouwd en wordt 

Nederlandse Taal een apart vak. In de eerste helft van 

groep 4 investeren we met name in de eerste helft in 

een goed technisch leesniveau. Vanaf de voorjaarsva-

kantie gaan we dat geleidelijk combineren met begrij-

pend lezen. 

5.1.4 Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8

In groep 5 zijn bijna alle schoolvakken terug te vinden. 

Gaandeweg oefenen kinderen hoe ze kunnen presen-

teren aan de hand van een nieuwsitem, boekbespreking 

en spreekbeurt. 

Vanaf groep 6 wordt dit uitgebouwd en in groep 7 

en 8 mogen kinderen ook een les presenteren. In 

groep 8 maken de kinderen een werkstuk. 

De zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en 

natuuronderwijs krijgen een steeds nadrukkelijker 

plaats in de bovenbouw van de school. De komende 

jaren willen we, juist ook bij de zaakvakken, diepgang 

en verwondering creëren.

Ook leren we leerlingen aan hoe ze om moeten gaan 

met een agenda en  huiswerk. In groep 8 krijgt kennis-

maken met het VO en beroepenoriëntatie (vaak tech-

nisch georiënteerde beroepen) een duidelijke plaats. 

Dit wordt ook gestimuleerd door de gemeente Molen-

landen d.m.v. de zgn. ‘techniekroute’ en ‘Game On’ 

waarbij leerlingen kennis maken met veel verschillende 

bedrijven. 

5.1.5 Plusklas

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen is er een 

morgen in de week de plusklas. Juf de Jong geeft dan 

les aan een aantal leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 die 

meer dan gemiddeld begaafd zijn en dus meer/andere 

ondersteuning vragen op cognitief en sociaal-emoti-

oneel gebied dan we in de reguliere groep kunnen 

bieden. We doen dit in samenwerking met de Augus-

tinusschool in Papendrecht. Een aantal kinderen van 

die school komt bij ons op school om samen de lessen 

te volgen. Ondanks dat we blij zijn met deze vorm van 

ondersteuning, bezinnen we ons in de komende jaren 

hoe we onderwijs en begeleiding aan deze groep leer-

lingen nog meer vorm kunnen geven in de klas, waarbij 

meer waardering en wederzijds respect ontstaat tussen 

leerlingen met verschillende talenten en de gedachte 

van ‘labeling’ nog meer voorkomen kan worden. Juf 

De Jong heeft in juli 2020 haar diploma in ontvangst 

genomen voor Specialist Begaafdheid. 

5.2 Huiswerkbeleid

Regelmatig moet er ook werk thuis geleerd 

worden. De kinderen in de groepen 5 t/m 8 

noteren dat in hun huiswerkagenda, die dage-

lijks mee naar school moet.

• we leren wekelijks een psalm, een Bijbeltekst 

of een lied aan in de groepen 1 t/m 6.

• we leren wekelijks een catechismusvraag aan in de 

groepen 7 en 8; soms een psalm.

• we leren wekelijks de Bijbelse vragen uit de methode 

Namen & Feiten in de groepen 5 t/m 8; van tijd tot 

tijd ook Kerkgeschiedenis.

• verder wordt er (regelmatig) stof opgegeven voor de 

repetities voor de vakken aardrijkskunde en topo-

grafie, geschiedenis en biologie

• in groep 4 en 5 worden de tafels van 1 t/m 10 geleerd 

en in groep 6 herhaald; ook dat vraagt oefening 

thuis.

• Ook voor Engels en verkeer zal er regelmatig thuis 

geleerd moeten worden.

• We streven er naar alles minimaal één week van 

tevoren op te geven, zodat er voldoende tijd is om 

te leren. Het is verstandig het huiswerk elke dag over 

te kijken, dat is beter dan alles tot het laatst te laten 

wachten. We zouden het bijzonder op prijs stellen 

als u als ouders de agenda van uw kind regelmatig 

raadpleegt en uw kind mee helpt bij het leren van dit 

werk! 

Van leerlingen in de bovenbouw verwachten we meer 

zelfstandigheid bij het leren en plannen van het huis-

werk. Desondanks is het belangrijk om kinderen bege-

leid te laten oefenen in het aangaan van eigen verant-

woordelijkheid. Als u hier vragen over heeft of met de 

leerkracht wilt overleggen, schroom dan niet om met 

ons contact op te nemen. In overleg kunnen we de 

aanpak op elkaar afstemmen wat uiteindelijk ten goede 

komt aan uw kind, onze leerling. 

In de vakanties hoeft er voor geen enkel vak huiswerk 

geleerd te worden. 

Laten we zuinig zijn op alle spullen van school die mee 

naar huis gaan. Een goede tas kan daarbij een prima 

hulp zijn, waarbij het handig is flesjes en bekers in een 

plastic zakje te doen.

5.3 Rapport

We geven twee rapporten uit; één in het voorjaar en 

één voor de zomervakantie. Bij het voorjaarsrapport 

volgt een spreekavond met ontwikkelgesprekken van 

10 minuten (facultatief). Het zomerrapport gaat een 

week voorafgaand aan de zomervakantie mee, zodat 

u of de leerkracht altijd nog gelegenheid heeft om 

contact te leggen over het rapport voordat de zomer-

vakantie van start gaat. 

Het rapport wordt gemaakt via Parnassys en zit in een 

prachtige map passend bij onze huisstijl. In deze map 

vindt u ook een begeleidende brief. Bij beide rapporten 

wordt ook een uitdraai van de Citotoetsen meegegeven. 

Het rapport is een weergave van de ontwikkeling 

en voortgang die een kind in de afgelopen periode 

heeft doorgemaakt. De cijfers, grafiekjes en bolle-

tjes laten dus echt zien hoe het met het kind in de 

voorgaande periode is gegaan. De opmerkingen die 

er bij zijn getypt, zijn soms gericht op het kind, soms 

op de ouder. We proberen er voor te zorgen dat aan 

het einde van een schooljaar op één A4-velletje alle 

rapporten van dat schooljaar staan. Dit zorgt ervoor dat 

u op een makkelijke manier kunt zien hoe de voortgang 

en ontwikkeling van uw kind is. Een enkele keer mist u 

misschien een vak of onderdeel. Dit betekent dan dat er 

in die rapportperiode geen toetsen / cijfers zijn geweest 

voor dat vak of onderdeel.
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5.4 De verschillende vakgebieden

Alle lesmethoden die we gebruiken voldoen aan de 

kerndoelen. Als we nieuwe methoden aanschaffen 

zullen we ook kijken naar de wijze waarop de referentie-

niveaus zijn verwerkt. De referentieniveaus beschrijven 

welke basiskennis en -vaardigheden leerlingen moeten 

beheersen voor taal en rekenen. 

5.4.1 Godsdienstonderwijs

Vanaf 2021-2022 worden de Bijbelverhalen verteld 

volgens een nieuw opgezet rooster. Hierin worden 

verhalen uit de hele Bijbel verteld en in groep 1-6 wordt 

van elke Psalm tenminste één vers aangeleerd. In groep 

5-8 zijn de verhalen gekoppeld aan de nieuwe leer-

methode ‘Namen en Feiten’. Volgens dit rooster wordt 3 

à 4 keer in de week uit de Bijbel verteld.  

Op maandagmorgen wordt de opgegeven psalm over-

hoord en het nieuwe vers kort uitgelegd. In groep 7 en 

8 is dat de vraag en het antwoord die uit de Heidel-

bergse Catechismus aan de beurt zijn of een Gezang 

achter uit het Psalmboekje. 

Verder is er op vrijdag in groep 3 en 4 een verwerkings-

activiteit en worden er in de groepen 5 t/m 8 vragen en 

weetjes geleerd uit ‘Namen en Feiten’. 

• In onze school maken we uitsluitend gebruik van 

de Statenvertaling, omdat dit de meest zuivere en 

getrouwe Bijbelvertaling is in de Nederlandse taal. Om 

de Bijbeltaal voor leerlingen begrijpelijker te maken 

gebruiken we de Bijbel met Uitleg. Deze Bijbel krijgen 

de leerlingen aan het einde van de basisschool als 

geschenk mee naar huis. 

• De psalmen worden aangeleerd en niet ritmisch 

gezongen in de psalmberijming van 1773. 

5.4.2 Activiteiten in de onderbouw 

Het ontwikkelingsgericht onderwijs staat voor inhouden 

en activiteiten die voor kinderen 

betekenisvol zijn en aansluiten bij de 

ontwikkeling van het kind. 

De dagactiviteiten die elke dag plaats 

vinden zijn: godsdienstonderwijs, werken 

en spelen in de hoeken, taal- en rekenactivi-

teiten, bewegingsonderwijs (buitenspel of gym), 

muzikale vorming en sociale vaardigheidslessen. 

De gehele dag komt het thema waarover wordt gewerkt 

terug in de verschillende activiteiten die aangeboden 

worden. De leerkracht staat open voor ideeën van 

kinderen en ondersteunt hen bij de ontwikkeling. Om 

een beredeneerd leerstofaanbod te maken en het 

kind goed te volgen in zijn ontwikkeling wordt gebruik 

gemaakt van het ontwikkelingsvolgsysteem KIJK! 

5.4.3 Lezen

In groep 3 werken we met de methode Lijn 3. Dit omvat 

taal en lezen. In groep 4 geven we voortgezet technisch 

lezen vorm. In de hogere leerjaren komt de nadruk, 

naast het technisch lezen, steeds meer te liggen op 

het begrijpend lezen. Ook willen we de kinderen liefde 

voor boeken bijbrengen. Daarom wordt er voorgelezen 

en wordt de klassenbibliotheek op peil gehouden. Op 

dinsdag- t/m vrijdagmorgen starten we de dag met een 

zgn. ‘leeskwartier’ waarbij alle kinderen een kwartier lang 

(extra oefenen met) lezen in een leuk boek. Moeders 

zetten zich tijdens dit leeskwartier in voor het bege-

leiden van leesgroepjes in de groepen 4 t/m 6. Jaarlijks 

besteden we op allerlei manieren aandacht aan de 

Christelijke Kinderboekenweek.

5.4.4 Nederlandse Taal

De groepen 4 t/m 8 werken met de taalmethode Taal Actief 

4 (christelijke versie). Deze uitgebreide taalmethode geeft 

aandacht aan alle aspecten van het taalonderwijs zoals:

• Taal Algemeen 

• Woordenschat

• Spelling

• Schrijven (Stellen); hierbij maken de kinderen een 

portfolio

• Grammatica

• Daarnaast wordt de digitale methode Nieuwsbegrip 

XL gebruikt voor begrijpend lezen.

5.4.5 Schrijven

In groep 3 t/m 6 gebruiken we de methode: Klinkers. 

Deze methode is helemaal afgestemd op de leesme-

thode Lijn 3.  

5.4.6 Rekenen en Wiskunde

De vierde versie van de methode ‘Wereld in Getallen’ 

is in alle groepen ingevoerd. Het computerprogramma 

dat bij deze methode hoort biedt een goede onder-

steuning voor ons rekenonderwijs.

5.4.7 Engels

In alle groepen wordt Engels gegeven. We gebruiken 

de methode: ‘My name is Tom’. Een stukje vocabulaire 

wordt aangeleerd en met gebruik van CD’s en digibord 

wordt aandacht besteed aan de uitspraak. 

5.4.8 Aardrijkskunde

In alle groepen werken we met Geobas.

5.4.9 Geschiedenis

We gebruiken in groep 5 t/m 8 de methode ‘Venster op 

Nederland’. In deze methode zijn kerk- en vaderlandse 

geschiedenis gedeeltelijk geïntegreerd. 

5.4.10 Natuuronderwijs

In de groepen 4 t/m 8 werken we met de nieuwe 

methode ‘Wondering the World’. Hierin komt naast 

biologie ook techniek aan de orde en proberen we met 

de kinderen meer tot diepgang en verwondering te 

komen. Verder wordt seksuele vorming gegeven aan de 

hand van de methode ‘Wonderlijk Gemaakt’.

5.4.11 Verkeer

Groep 3 werkt met de methode ‘Claxon’. Groep 4 tot 

en met 7 werken met materiaal van stichting VVN.

In groep 7 doen we mee aan het landelijk theoretisch 

en praktisch verkeersexamen. Bij voldoende resultaat 

wordt het Jeugdverkeersdiploma uitgereikt.

5.4.12 Jeugd EHBO

In groep 8 wordt door de plaatselijke afdeling van de 

EHBO m.b.v. vrijwilligers een aantal lessen verzorgd 

in groep 8. De kinderen worden opgeleid voor 

Jeugd-EHBO-A, waar ze in de loop van het cursusjaar 

zowel theoretisch als praktisch examen voor doen. Er 

wordt verwacht dat de kinderen zuinig omgaan met 

de aan hen uitgereikte verbandtrommel en het uitge-

deelde lesboek. Er wordt verwacht dat ze dit wekelijks 

bij zich hebben.

5.4.13 Expressievakken

In de personeelsbibliotheek staan meerdere naslag-

werken en methodes gericht op handenarbeid, 

handwerken, muziek en tekenen. Voor tekenen en 

handvaardigheid hebben we de methode ‘Uit de kunst’ 

in gebruik genomen als naslagwerk. Voor muziek 

gebruiken we de methode ‘Meer met muziek’. 

5.4.14 Burgerschapsonderwijs 

Onze leertijd willen we effectief en evenwichtig 

verdelen over de schoolvakken. Het burgerschaps-

onderwijs staat niet als apart vak op het programma, 
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maar doortrekt het hele onderwijs. In wezen gaat het 

om onze christelijk pedagogische visie; hoe we naar de 

wereld om ons heen en onze medemens kijken. Vanuit 

dat vertrekpunt leren we kinderen zich te verplaatsen in 

andersdenkenden, leren we hen respect op te brengen 

voor de naaste en wijzen we hen op het gebod uit de 

Wet van God: de naaste lief te hebben als jezelf en God 

boven alles en het “wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet 

dat ook een ander niet”. Vanuit deze Bijbelse grondhou-

ding leren we kinderen te staan in deze maatschappij 

waarin ze als burger hun taak hebben. 

We zien de school als oefenplaats voor goed burger-

schap (zie ook hoofdstuk 4; streefbeeld pedagogiek). In 

de klas en op het schoolplein krijgt de leerling te maken 

met processen, gebeurtenissen en gedragingen die ook 

voorkomen in de ‘echte’ samenleving. Daarbij zullen de 

kinderen gestimuleerd worden om eigen waarden en 

normen te ontwikkelen en tegelijk om respect te hebben 

voor die van anderen. 

Elk jaar worden in het kader van goed burgerschap 

diverse activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan:

• Streefkerk Doet: leerlingen gaan in en om Streefkerk 

allerlei klussen verzorgen;

• Bezoeken van en activiteiten doen met bewoners in 

een zorgboerderij;

• Pannenkoekdag: leerlingen bakken pannenkoeken 

voor ouderen;

• Gastlessen door en het bezoeken van lokale bedrijven;

• Excursies;

• Debatwedstrijd rondom Prinsjesdag;

• Het meedoen met de landelijke Ewaste race (het inza-

melen van elektronische apparatuur met als doel het 

recyclen ervan);

• Zendingsgeld ophalen en acties voeren voor een goed 

doel (een maatschappelijke stichting of organisatie);

• Het gescheiden inzamelen van afval, waardoor we een 

‘afvalvrije school’ zijn;

• Het verdelen van taken aan leerlingen binnen de 

school zodat de school als ‘maatschappij in het klein’ 

draaiende wordt gehouden;

• Het betrekken van buurtbewoners bij een project e.d.

We zijn van mening dat ‘fysiek leren’ het beste aansluit 

bij onze leerlingen en dat het ontwikkelen van een 

goede attitude het beste geoefend kan worden in echte 

praktijksituaties.  

We zetten de volgende ondersteunende middelen en 

structuren in om burgerschapsvorming planmatig en 

gestructureerd vorm te geven in de school:

• We volgen/meten de beleefde sociale veiligheid van 

leerlingen met de leerlingvragenlijst van ZIEN;

• We leren de leerlingen sociale competenties aan 

volgens de leerlijn sociaal emotioneel leren, gebaseerd 

op de theorie van Kees van Overveld, waarin sociaal 

emotioneel onderverdeeld wordt in de competenties: 

besef van zichzelf, zelfmanagement, keuzes maken, 

relaties kunnen hanteren, besef van de ander. We zien 

sociaal emotioneel leren als basis voor de ontwikke-

ling van het kind aangezien het levensvaardigheden 

zijn. We werken proactief en gestructureerd aan het 

aanleren van deze competenties. De ontwikkeling van 

het sociaal emotioneel leren in de groep wordt bijge-

houden in een groepsplan;

• Aan het begin van het cursusjaar zetten we bewust 

in op het vormen en versterken van een positieve 

groepsdynamiek in de klas. De eerste 7 Gouden 

Weken staan in het teken van deze groepsvorming;

• We houden een incidentenregistratie op basis waarvan 

we zo nodig schoolbeleid bijstellen. 

• We zetten methoden in die aandacht geven aan de 

pluriforme samenleving. Dit komt vooral terug in de 

geschiedenismethode ‘Venster op Nederland’, de 

aardrijkskundemethode ‘Geobas’ en de biologieme-

thode ‘Wondering the World’. 

5.4.15 Leren met de computer en mediawijsheid

Het kunnen werken met de computer is steeds belang-

rijker geworden. Het neemt ook binnen onze school 

een nadrukkelijke plaats in. Al vanaf het eerste jaar op 

school werken onze leerlingen met de computer. Dit 

gaat door tot en met eind groep 8. In de onderbouw 

wordt er onder meer gewerkt met software van Bas en 

Ambrasoft, in de groepen 5 tot 7 krijgen de leerlingen les 

in Word, Powerpoint en het omgaan met de computer. 

We maken hierbij gebruik van verschillende onderdelen 

van AaBeeCee. Deze lessen worden door hulpmoeders 

op uitstekende wijze gegeven.

Natuurlijk vinden we het belangrijk dat de leerlingen 

deze vaardigheden kunnen toepassen. We hebben 

daarom de vaardigheden die de leerlingen in elke groep 

moeten beheersen in kaart gebracht. Deze staan in onze 

ICT-leerlijn, dit is een systematische leerlijn van ICT-

competenties. Het komende jaar willen we deze leerlijn 

verder actualiseren en bezien of aanpassing van de 

oefenstof nodig is.

We vinden het belangrijk dat we de leerlingen leren hoe 

ze om moeten gaan met nieuwe media.  In onze lessen 

willen we de leerlingen aanzetten tot nadenken over 

de kansen en gevaren van nieuwe media. Dit doen we 

bewust niet door middel van een methode om stape-

ling van activiteiten en overlading van het onderwijs-

programma te voorkomen. Wij zien de ouders als eerst 

verantwoordelijke voor media-opvoeding van hun kind. 

Als school dragen we hieraan bij door een aantal onder-

werpen te bespreken tijdens de lessen Sociaal Emoti-

oneel Leren. Op deze wijze koppelen we de dilemma’s 

die (social) media met zich meebrengt aan de levens-

vaardigheden die bij Sociaal Emotioneel Leren centraal 

staan. Morele opvoeding en persoonsvorming krijgen zo 

gestalte.

Naast dit alles wordt de computer ingezet bij rekenen, 

taal, spelling en de zaakvakken. Met verschillende soft-

warepakketten worden vaardigheden geoefend. Daar-

naast krijgen de leerlingen open opdrachten waarbij ze 

gebruik moeten maken van de bronnen die voor hen 

beschikbaar zijn. Deze bronnen zijn de mediatheek en 

internet.

5.4.16 Bewegingsonderwijs

Het vak bewegingsonderwijs wordt gegeven in het 

speellokaal en in de gymzaal. Voor de groepen 1 t/m 

8 zijn gymschoenen verplicht. Wel moet er op gelet 

worden dat de zolen niet afgeven.

In de onderbouw (groep 1-3) graag gymschoenen met 

klittenband of elastiek. Wilt u zelf een tasje maken waar 

de schoenen in kunnen? Zorg dat uw kind de tas aan de 

buitenkant kan herkennen en dat de naam er op staat. 

De gymschoenen van groep 1en 2 moeten altijd op 

school aanwezig zijn. Deze groepen gymmen in het 

speellokaal op school.

Groep 3 t/m 8 gaan gymmen op vrijdag in de gymzaal 

in het dorp aan de Kerklaan. Omdat voor het geven 

van gym een speciale aantekening vereist is, verzorgen 

enkele collega’s in meerdere klassen gymlessen. De 

volgende gymkleding is verplicht: een shirt en korte  

broek voor de jongens, voor de meisjes een shirt 

met een korte broek met of zonder rokje er over. U 

kunt zelf kiezen. Wilt u er op letten dat uw kind geen 

gymschoenen aan heeft met zwarte zolen? Deze geven 

nl. af op de zaalvloer. 

Adres gymzaal: Kerklaan 11, Streefkerk (0184-683943)
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Leerjaar 1 2 3 4 5 6 7 8

Godsdienstige vorming

Bijbelvertelling / Psalm / HC 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

 

Zintuiglijke / Lichamelijke oefening

Bewegingsonderwijs 5,50 5,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Werken met ontwikkelingsmateriaal 5,75 5,75

Nederlandse taal en Leesonderwijs

Taalontwikkeling / geletterdheid 2,00 2,00

Kringgesprek / Nederlandse taal 1,50 1,50 4,50 4,50 4,25 4,25 4,25 4,00

Spelling 1,75 1,75 2,00 2,00 2,00

(Technisch) Lezen 3,75 2,50 1,50 1,00 1,00 1,00

Begrijpend lezen 0,50 1,00 1,25 1,50 1,50

(Interactief) Voorlezen 1,00 1,00

Spreekbeurten/Boekbespreking 0,50 0,50

Schrijven 1,50 1,50 0,75 0,75

 

Engelse taal 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00

 

Rekenen/Gecijferdheid 1,50 1,50 4,50 5,25 5,00 5,00 5,00 5,00

 

Wereldoriëntatie

Aardrijkskunde 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50

(Kerk)geschiedenis 1,00 1,00 1,00 1,50

Natuuronderwijs / EHBO 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00

Wereldoriëntatie (thematisch werken) 2,00

 

Sociale redzaamheid

SoVa 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Verkeer 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Digitale vaardigheden (computerles) 0,25 0,25 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75

 

Expressie

Muziek 0,75 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Tekenen / Handvaardigheid 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

 

Pauze 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

Totaal uren per week 20,75 20,75 24,25 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 N
.B
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OnS TEAM

6.

6.1 Groepsleerkracht

Het onderwijs wordt gegeven door leerkrachten van 

wie verlangd wordt dat ze niet alleen de grondslag 

onderschrijven, maar tevens dat ze zich er volledig 

voor inzetten het christelijk karakter van de school 

daadwerkelijk zichtbaar te maken. Dat betekent dat 

we leerkrachten zoeken die de Reformatorische 

beginselen voorstaan en hier in leer en leven uiting 

aan willen geven. We voelen ons daarbij verbonden 

aan de kerkgenootschappen die willen staan in de 

Reformatorische traditie: Chr. Geref. Kerken, Hersteld 

Herv. Kerk, PKN en de (Oud) Ger. Gem. (in Ned.)

In sollicitatiegesprekken zal daarom niet alleen 

worden gelet op onderwijskundige vaardigheden, 

maar ook of de kandidaten van harte staan achter de 

identiteit van de school en daar in de praktijk van hun 

levenswandel gestalte aan willen geven.

De groepsleerkracht is de verantwoordelijke voor het 

onderwijsleerproces in de groep. De groepsleerkracht 

geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de 

resultaten van de leervorderingen bij en rapporteert 

aan de Intern Begeleider, de directeur en aan de 

ouders.

Is er sprake van een duobaan, dan zijn beide groeps-

leerkrachten verantwoordelijk voor de algehele gang 

van zaken binnen de groep. Zij worden geacht deze 

verantwoordelijkheid samen waar te maken en alle 

voorkomende werkzaamheden in onderling overleg 

goed af te stemmen. 

6.2 Directeur 

De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de 

school. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van 

het door het bestuur vastgesteld strategisch beleid. 

Het takenpakket is uitgewerkt in een mandaatregeling. 

U kunt mailen naar h.denouden@smdbstreefkerk.nl. 

6.3 Teamleiders

Meester Jabaaij is teamleider bovenbouw (groep  

4 t/m 8). Voor de onderbouw hebben we momen-

teel een vacature. De teamleider geeft leiding aan 

het  onderwijskundige proces in hun bouw en zijn 

eerste aanspreekpunt voor collega’s. Ze vormen 

samen met de directeur het managementteam (MT) 

van de school. We hebben ons voorgenomen om de 

organisatie steeds meer in te gaan richten op basis 

van expertise onder teamleden waardoor er meer 

gespreid leiderschap zal ontstaan in de toekomst. In 

plaats van een MT zullen we dan gaan werken met 

een onderwijsteam waarin verschillende teamleden 

verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van het 

onderwijs op hun expertisegebied. 

6.4 Intern Begeleider (IB-er)

De IB-er is belast met de coördinatie van de leerlin-

genzorg in alle groepen. Tegelijkertijd is hij verant-

woordelijk voor een goede kwaliteitszorg t.a.v. de 

leerlingzorg. Hij bewaakt de tijdige afname van 

toetsen en het verwerken van de resultaten in evt. 
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hulpplannen. Verder coördineert en plant hij de 

gesprekken met het ondersteuningsteam, de logo-

pediste, de orthopedagoog en waar nodig andere 

extern deskundigen. Bij deze gesprekken zijn in prin-

cipe ook de ouders en groepsleerkracht betrokken. 

We vinden het belangrijk om in deze gesprekken 

samen met ouders en deskundigen op te trekken om 

zodoende het beste te zoeken voor het kind. 

Voor groep 1-3 is er nog een vacature voor een IB-er 

waardoor we met een interim IB-er; mevr. H. (Hetty) 

Berkhout samenwerken. Meester Jabaaij is IB-er voor 

groep 4-8. 

U kunt mailen naar h.berkhout@smdbstreefkerk.nl of 

m.jabaaij@smdbstreefkerk.nl  

6.5 Onderwijsassistent

De onderwijsassistenten geven naast de extra hulp 

die in de klas gegeven kan worden ook extra bege-

leiding aan leerlingen buiten de klas, individueel of in 

groepjes. 

Zij helpt ook bij het geven van onderwijs(begeleiding) 

binnen de groep. Zij werkt samen met de groeps-

leerkracht en is er op gericht dat het onderwijsproces 

en begeleiding voor het kind doorgang kan vinden. 

Soms geeft zij leiding aan een deel van de groep 

waardoor de leerkracht met de leerling die extra, 

specifieke ondersteuning nodig heeft, aan de slag 

kan. 

Onze onderwijsassistentes zijn:

• Juf Den Ouden woensdag- en vrijdagmorgen

• Juf Hoogvliet maandagmorgen en dinsdag

• Juf De Jongh 

6.6 ICT-er

Inmiddels is ICT niet meer weg te denken uit ons 

onderwijs. De computers en smartboards nemen een 

belangrijke plaats in binnen de dagelijkse lespraktijk. 

De mogelijkheden hiermee zijn erg groot. De ICT-er 

begeleidt leerkrachten bij de aanpassingen van 

hun onderwijs. In samenwerking met de netwerk-

beheerder, zorgt de ICT-er dat alles draaiend blijft. 

Meester Jabaaij en Meester Visser zijn ICT-er op onze 

school. U kunt mailen naar ict@smdbstreefkerk.nl. 

6.7 Taalcoördinator

Juf Zuiderduin is gespecialiseerd in taal/leesonder-

wijs. Zij is degene die de zaken rondom het taal- en 

leesonderwijs bij ons op school behartigt. Ze advi-

seert de directeur en het MT, geeft leiding aan onder-

wijsverbetering ten aanzien van het taal/leesonder-

wijs, begeleidt collega’s enz. 

6.8 Administratief medewerker

Mevr. F. (Fija) de Jong is aangesteld als administratief 

medewerkster. Zij voert allerlei administratieve, orga-

nisatorische en huishoudelijke werkzaamheden uit 

voor het bestuur en het (management)team. 

6.9 Stagiaires

Jaarlijks komen er studenten van de Pabo De Driestar 

en van het Hoornbeeck college bij ons op school om 

stage te lopen. Deze stagiaires worden zo mogelijk 

in alle groepen ingezet. Er zijn natuurlijk uitzonde-

ringen, bijv. als een leerkracht zelf net voor het eerste 

jaar voor de klas staat. De studenten van Pabo-4 

worden LIO-stagiaires genoemd: leraar-in-opleiding. 

Zij moeten zelfstandig gedurende een periode van 

vijf maanden een groep voor hun rekening nemen, 

maar blijven altijd werken onder supervisie van één 

van de leerkrachten. 

6.10 Wijze van vervanging bij ziekte en verlof

Als een groepsleerkracht afwezig is vanwege ziekte of 

andere redenen, zal geprobeerd worden allereerst intern 

vervanging te regelen voor de betreffende groep. Lukt 

dat niet, dan kan een invalkracht opgeroepen worden. 

Mocht dat ook niet lukken, zullen leerlingen verdeeld 

worden over andere groepen. In uiterste gevallen 

kunnen we genoodzaakt zijn de leerlingen vrij te geven. 

We brengen u hier uiteraard zo vroeg mogelijk van op 

de hoogte. 

6.11 Het team

Zie de website smdbstreefkerk.nl voor de portretfoto’s van 

de leerkrachten, de bijbehorende groep en hun e-mail-

adressen. Op werkdagen zijn de leerkrachten te bereiken 

via het telefoonnummer van school 0180-681120.
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DE KWALITEIT
VAN ONZE SCHOOL

7.

Het onderwijs blijft in beweging. Zolang de maat-

schappij verandert, verandert ook het onderwijs. We 

proberen op de School met de Bijbel vanuit onze 

identiteit en pedagogische/onderwijskundige visie in te 

spelen op ontwikkelingen en te werken aan een goede 

kwaliteitscultuur binnen de school. 

Het belangrijkste vinden we echter de zorg voor de 

zielen van de kinderen die op onze school zitten. Het 

is belangrijk kinderen zo goed mogelijk toe te rusten 

voor een plaats in de maatschappij, maar hen vooral te 

wijzen op de Heere Jezus; de Weg, de Waarheid en het 

Leven, door Wie ze het eeuwige leven kunnen beërven. 

Wij geloven dat we als leerkrachten en leerlingen met 

de door God geschonken talenten onze verantwoor-

delijkheden moeten kennen en de talenten ten volle 

moeten benutten ten dienste van de naaste en tot eer 

van God.

7.1 Wat verstaan we onder kwaliteitszorg?

Kwaliteit begint volgens ons met ambitie (verlangen). 

Kwaliteit gaat volgens ons vervolgens om hoe je er 

in slaagt die ambitie waar te maken: we zijn nieuws-

gierig naar data omdat we graag willen ‘weten’, 

we willen leren en staan daarom onderzoekend en 

reflecterend in onze schoolpraktijk. We zorgen er 

voor dat onze ambitie steeds meer werkelijkheid 

wordt. 

We werken hierbij op een systematisch en plan-

matige wijze aan het realiseren van de doelstel-

lingen zoals vastgelegd in de mandaatregeling, 

het school- en het jaarplan. Op transparante wijze 

verantwoorden we zowel in- als extern datgene 

wat we doen. We zijn ons bewust dat wat zich laat 

meten veelal een beperkte weergave van de werke-

lijkheid is. Daarom gebruiken we naast kwantitatieve 

instrumenten, zoals vragenlijsten om deze reden ook 

kwalitatieve instrumenten, zoals interviews, portfo-

lio’s e.d. Ons streven is niet alleen te waarderen wat 

we kunnen meten, maar vooral datgene te meten 

wat we waarderen!

7.2 Kwaliteitscultuur

Wij zien kwaliteit als een integraal onderdeel van 

goede onderwijskwaliteit en dus niet als ‘apart hoofd-

stuk’. Onze focus ligt op het onderzoekend leren 

waarbij we (kritisch) naar ons eigen handelen durven 

kijken en het waarderen van groei en ontwikkeling. 

Dat geeft ons energie! We streven een kwaliteitscul-

tuur na waarin iedereen het beste van zichzelf geeft, 

gericht is op ontwikkeling en vanuit een onderzoe-

kende, reflecterende houding in zijn vak staat. 

7.3 Streefbeeld kwaliteit

In de periode 2019-2023 willen we het volgende 
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beeld gaan realiseren: De cultuur in onze school 

kenmerkt zich door integriteit en transparantie. Er is 

een positieve sfeer in het team en er heerst een ‘wij-

gevoel’. Het is duidelijk hoe iedereen vanuit zijn eigen 

rol bijdraagt aan de onderwijskwaliteit. Verwach-

tingen over en weer zijn duidelijk. Teamleden werken 

gemotiveerd samen om de schooldoelen te reali-

seren. 

We werken in onze school vanuit een ontwikke-

lingsgerichte, lerende houding. Dit betekent dat we 

voortdurend gericht zijn op groei in ons vakman-

schap. We vragen bewust om feedback (van ouders, 

collega’s, leerlingen), experimenteren met andere 

werkwijzen en reflecteren op ons eigen gedrag en 

behaalde resultaten. We gebruiken hierbij ondersteu-

nende structuren en systemen. 

We werken systematisch aan het dichterbij brengen 

van onze onderwijskundige visie en bijbehorende 

kwaliteit van ons werk. We werken volgens de cyclus: 

actie-reflectie-verdieping-verankering.  

We behalen resultaten die redelijkerwijs verwacht 

mag worden bij onze leerlingpopulatie

7.4 Cyclus van kwaliteitszorg 

De zorg voor goede kwaliteit bestaat uit een zoge-

naamde kleine en grote cyclus.

De kleine cyclus betreft de periodieke monitoring 

van de lopende processen zoals in het jaarplan 

beschreven. 

Het jaarplan wordt bij de start van het cursusjaar 

vastgesteld door het team. De doelen uit het jaarplan 

worden op een projectmatige wijze uitgewerkt door 

een ontwikkelteam, de teamleider of de  

directeur.

De verschillende projecten worden hierin op 

elkaar afgestemd.

De directeur rapporteert 2x per jaar aan het bestuur 

over de voortgang. Dit betreft de onderwerpen uit 

het jaarplan en de Cito resultaten Midden en Eind;

Aan het einde van het cursusjaar wordt het jaar-

plan1 geëvalueerd in het team en worden er nieuwe 

doelen geformuleerd voor het volgende jaarplan.

De grote cyclus bestaat voornamelijk uit onder-

zoeken die de organisatie als geheel betreffen:

• Ouderpeiling: 1x per 4 jaar

• Teampeiling: 1x per 2 jaar

• Leerlingpeiling: elk jaar (schoolklimaat)2

• Inspectierapport

Uitslagen worden binnen het team besproken. We 

spiegelen ons handelen aan de feedback uit de 

peilingen, we proberen de informatie te duiden in het 

licht van onze visie en bepalen de actiepunten. Deze 

worden vervolgens meegenomen in het nieuwe 

schoolplan/jaarplan. 

7.4.1 Groepsniveau

Op groepsniveau wordt ook systematisch aan kwali-

teit gewerkt. In de kleutergroepen gebeurt dit aan de 

hand van KIJK en het themaplan. 

De groepsplannen in groep 3-8 zijn in 2018-2019 

vervangen door een werkwijze van kort, cyclisch, 

preventief en doelgericht werken n.a.v. resultaten uit 

methodetoetsen, Citotoetsen en observatiegege-

vens. Twee keer per jaar wordt het analyseformulier 

tussentijdse resultaten ingevuld en besproken tijdens 

de groepsbespreking. Op basis van de mate van groei 

van de groep en de individuele leer-

lingen wordt het onderwijs- en bege-

leidingsaanbod afgestemd. 

Wat betreft de sociaal-emotionele 

ontwikkeling wordt de leerkracht- en 

leerlingvragenlijst van ZIEN (pedagogisch 

leerlingvolgsysteem) ingevuld. De resultaten 

worden geanalyseerd. De leerkracht bespreekt 

vervolgens met de duo-collega of IB-er wat de resul-

taten betekenen voor zijn/haar handelen en verwerkt 

vervolgacties in de planning van het onderwijsaanbod. 

In de komende jaren zien we het als uitdaging om 

op groeps- en leerlingniveau tools te vinden/ontwik-

kelen waarmee we ook kunnen meten wat we waar-

deren (persoonsontwikkeling, sociale en meta cogni-

tieve vaardigheden enz.)

7.4.2 Schoolniveau 

De directeur maakt i.s.m. de Intern Begeleiders en 

de taalcoördinator een analyse van de resultaten op 

schoolniveau waarna trends besproken worden in 

het team. In dergelijke teambesprekingen gaan we 

op zoek naar succesfactoren en/of onderzoeken 

we welke interventies op schoolniveau nodig zijn. 

Wanneer bijsturing van beleid nodig blijkt te zijn, 

wordt dit opgenomen in het eerstvolgende jaarplan. 

De Centrale Eindtoets wordt geanalyseerd en 

besproken met de directeur, de Intern Begeleider en 

leerkracht van groep 8. Vervolgens wordt de uitslag 

ook binnen het team besproken en gedeeld.  

7.5 De Succes!Spiegel

De Succes!Spiegel is een digitaal instrument en 

ondersteunt ons in het zichtbaar en inzichte-

lijk maken van de kwaliteit van de school. De 

Succes!Spiegel helpt ons om de reflectieve dialoog 

aan te gaan in het team en op basis daarvan door-

dachte actieplannen te maken ter versterking van 

de onderwijskwaliteit.  Het gaat ons niet zozeer om 

‘goed of fout’ maar meer om de vragen: wat zegt het 

ons? wanneer zijn we tevreden? als we dit weten, wat 

dan? Het gaat ons niet om een beoordeling, maar 

om een spiegel en het zien van verbanden en om het 

zichtbaar maken van het ‘verhaal’ van de school. 

1. Inclusief het schoolondersteuningsprofiel. Aangezien dit geïntegreerd zit in het onderwijskundig beleid van de school wordt het SOP 
min of meer automatisch meegenomen in de cyclus van kwaliteitszorg. Waar nodig zal het SOP n.a.v. de evaluatie bijgesteld worden.

2. In de toekomst zullen we ons bezinnen op de wijze waarop we feedback van leerlingen over het onderwijsleerproces een plaats 
geven in onze kwaliteitscyclus. 
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ZORG VOOR
VOOR ELK KIND

8.

Er zijn vijf niveaus van zorg voor uw kind binnen onze 

school  De leerkracht maakt een basisaanbod van 

onderwijs en begeleiding waar zoveel mogelijk leer-

lingen van profiteren (eerste niveau). Wanneer een 

leerling extra ondersteuning nodig heeft, is hiervoor in 

eerste instantie de groepsleerkracht verantwoordelijk 

d.m.v. extra begeleiding binnen de groep. We spreken 

dan van het tweede niveau van zorg. Een collega of de 

IB-er kan hierbij optreden als sparringpartner voor de 

leerkracht. 

Ook de onderwijsassistent kan  betrokken worden om 

extra begeleiding buiten de groep vorm te geven. Dit 

is het derde niveau. Verder kan er met een orthope-

dagoog en de schoolmaatschappelijk werker vanuit 

de gemeente Molenlanden, of een andere externe 

gesproken worden (vierde niveau). Dit gebeurt m.n. in 

het ondersteuningsteam (OST). Dit kan leiden tot nader 

onderzoek en/of ambulante begeleiding. 

Op het vijfde niveau kan via de zorgmakelaar contact 

worden opgenomen met Loket Randstad. Er kan dan 

een arrangement worden aangevraagd en eventueel 

een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs volgen. 

Op deze niveaus gaan we achtereenvolgens in. Op 

welk niveau de zorg ook geboden wordt, het is fijn om 

als school samen met de ouders op te trekken en zo 

te zorgen voor het juiste aanbod en de juiste zorg voor 

uw kind.

8.1 Het eerste en tweede niveau: zorg in de klas

De zorg in de klas krijgt op verschillende manieren 

gestalte. Aan de orde komen: 

• De dagelijkse zorg in de groep

• Het volgen van leerlingen

• Het overleg tussen collega’s m.b.t. de zorg voor 

kinderen

8.1.1 De dagelijkse zorg in de groep

Iedere leerkracht probeert een optimaal groepsklimaat 

te creëren. We vinden het belangrijk dat ieder kind 

zich veilig en prettig voelt in de klas. Een kind moet 

zichzelf durven en kunnen zijn. We werken zoveel 

mogelijk preventief aan een positieve, goede groeps-

dynamiek binnen de klas. Aan het begin van het jaar 

stelt de leerkracht met de kinderen een groepscon-

tract op waarin met elkaar de regels worden gemaakt 

waaraan de leerkracht en de kinderen zich houden. 

Hierin moet het onder andere gaan over de manier 

van interactie en omgang tussen leerkracht en leerling 

en leerlingen onderling. Op deze manier zal er een 

vertrouwensband kunnen ontstaan. 

Naast een veilig pedagogisch klimaat proberen 

we kinderen les te geven op hun eigen niveau. We 

proberen op een goede manier om te gaan met 

verschillen. Bij rekenen, spelling en (begrijpend) 

lezen wordt bijvoorbeeld gewerkt met drie nive-
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augroepen. Bij verschillende vakken vindt verlengde 

instructie plaats waarbij kinderen die moeite hebben 

met zo’n vak extra individuele begeleiding krijgen. 

Daarnaast is het belangrijk dat een kind zich uitgedaagd 

weet in de lesstof. Dan pas kan een kind op een actieve 

manier worden gemotiveerd. Om dit te verwezenlijken, 

zorgt de leerkracht voor een optimale organisatie in 

de klas. Om er voor te zorgen dat lesstof goed beklijft 

gebruiken we het Directe Instructiemodel bij het 

aanleren van rekenen, lezen, schrijven, spelling. 

8.1.2 Het volgen van leerlingen

Ieder kind is uniek. Ieder kind mag zijn wie hij/zij is. 

Het is daarom belangrijk dat leerkrachten kinderen 

goed volgen en observeren om het kind echt te leren 

kennen. Dat uniek-zijn heeft alles te maken met het 

karakter en de talenten van het kind. Wij willen dat 

ieder kind zich kan ontwikkelen. Globaal gezien gaat 

het om de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leer-

ontwikkeling. Om die te kunnen beoordelen, zijn, naast 

de dagelijkse omgang en het werken in de klas, hulp-

middelen belangrijk. 

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we 

ZIEN!. Dit is een pedagogisch leerlingvolgsysteem. Er 

wordt naar zeven gebieden gekeken, waarvan betrok-

kenheid en welbevinden centraal staan. Voor ieder 

kind wordt dit in ieder geval één keer per jaar ingevuld, 

in oktober. Indien nodig, gebeurt het vaker. Uitslagen 

worden indien nodig met ouders besproken, bijvoor-

beeld tijdens de spreekavonden. Er wordt dan ook 

gekeken of specifieke begeleiding nodig is ten aanzien 

van de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

We maken bij de kleuters gebruik van het leerlingvolg-

systeem KIJK!. Aan de hand van een aantal ontwikke-

lingslijnen wordt de ontwikkeling van het kind in kaart 

gebracht. Er wordt dan gekeken naar de ontwikkeling in 

zijn volle breedte. 

In de overige groepen wordt gekeken naar het dage-

lijkse werk van de kinderen. Dit gebeurt aan de hand 

van de methodes die we gebruiken. Aan de hand van 

cijfers voor het huiswerk volgen we hoe het kind met 

het huiswerk omgaat en of dat lukt. Daarnaast worden 

in groep 3-8 Citotoetsen afgenomen voor de hoofd-

vakken technisch lezen, spelling, rekenen en begrijpend 

lezen.

Over het algemeen worden deze Citotoetsen twee keer 

per jaar afgenomen, zodat we de ontwikkeling van het 

kind op deze gebieden nauwgezet kunnen volgen. In 

groep 7 wordt de Entreetoets van Cito afgenomen; in 

groep 8 de Centrale Eindtoets.

8.1.3 Het overleg tussen collega’s m.b.t. de zorg voor 

kinderen

Voor veel leerlingen helpt deze planmatige hulp om 

voldoende verder te kunnen ontwikkelen, op welk 

gebied dan ook. Regelmatig nemen leerkrachten 

ook contact op met ouders om over het kind te 

praten. Wanneer de hulp en de gesprekken niet het 

gewenste resultaat hebben, bespreekt de leerkracht 

het kind met de IB-er. Dat gebeurt vooral tijdens een 

groepsbespreking. Zo’n gesprek vindt twee keer per 

jaar plaats. Tussentijds vindt ook zorgoverleg plaats. 

Er wordt bijvoorbeeld naar toetsuitslagen gekeken, 

naar het dagelijks functioneren van de leerling, naar 

de sociaal-emotionele ontwikkeling. Soms geven de 

IB-er of andere collega’s tijdens een bouwvergadering 

tips waarmee de leerkracht weer even vooruit kan. 

Dit gebeurt in zogenaamde intervisiegesprekken: één 

leerkracht vertelt van zorgen/problemen bij een leer-

ling, waarna de andere collega’s allerlei tips en adviezen 

aandragen; de leerkracht voert adviezen die hij ziet 

zitten dan uit. 

Vaak werpen gesprekken met collega’s zoveel vruchten 

af dat de leerkracht weer verder kan met het kind. 

8.2 Het derde niveau: extra ondersteuning binnen of 

buiten de groep 

Deze paragraaf bevat de volgende onderdelen:

• Het werken met een hulpplan

• De inzet van de onderwijsassistent

8.2.1 Het werken met een hulpplan

Wanneer een leerling te weinig profiteert van het 

basisaanbod in de groep, zal de leerkracht extra onder-

steuning en begeleiding verzorgen binnen of buiten de 

groep. Hier kan ook de onderwijsassistent bij betrokken 

worden. Dit zal meestal kortdurende begeleiding zijn 

met het doel om de leerling zo snel mogelijk weer 

mee te kunnen laten doen met de groep. Het kan ook 

zijn dat een leerling altijd extra begeleiding nodig zal 

hebben (denk aan extra/herhaalde instructie, visuele 

ondersteuning enz.). Afhankelijk van de aard van de 

problematiek zal er een individueel hulpplan worden 

opgesteld.  

Het hulpplan wordt door de leerkracht gemaakt. De 

IB-er houdt toezicht op een goede kwaliteit van de 

hulpplannen. Na een goede analyse worden doelen 

opgesteld en wordt besloten hoe lang de periode van 

extra hulp zal zijn. Voordat wij de hulp starten, zullen 

we altijd eerst met u als ouders overleggen en toestem-

ming vragen voor de extra hulp die ons inziens nodig 

kan zijn. 

De gegeven hulp en de resultaten worden vastgelegd in 

het hulpplan. Na een periode van extra hulp en bege-

leiding overlegt de leerkracht met de onderwijsassistent 

en eventueel de IB-er en wordt er een evaluatie opge-

steld. De ouders worden op de hoogte gesteld van het 

vervolg. Dit vervolg kan bestaan uit een nieuwe periode 

van extra hulp en begeleiding, of uit stopzetten van het 

hulpplan. 

8.2.2 De inzet van de onderwijsassistent

Wanneer een leerkracht een hulpplan inzet dat buiten 

de klas wordt uitgevoerd, krijgt een kind extra hulp van 

een onderwijsassistent (en in enkele gevallen van de 

leerkracht zelf). Soms vindt dat in groepjes plaats, soms 

individueel. De onderwijsassistent kijkt naar de doelen 

in het plan zodat er gericht wordt gewerkt. Regelmatig 

vindt er overleg plaats met de leerkracht. Er kunnen dan 

dingen worden aangepast, zoals materialen die gebruikt 

worden, doelen die behaald moeten worden enzovoort.  

De onderwijsassistent verdiept zich ook in methodes en 

materialen die gebruikt worden, zodat de extra hulp aan 

de kinderen ook aansluit bij wat ze kunnen en nodig 

hebben. 

Bij leer- en ontwikkelingsachterstanden zijn we er altijd 

op gericht om de oorzaak van het probleem zo goed 

mogelijk in kaart te brengen, effectieve hulp in te zetten 

waardoor het kind zo goed mogelijk ondersteund wordt 

en extra oefentijd krijgt om de groepsdoelen te behalen. 

De onderwijsassistent, leerkracht en IB-er werken op 

dit niveau van zorg nauw samen op basis van gelijk-

waardigheid en brengen vanuit hun specifieke expertise 

kennis in tijdens overleggen. 
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8.3 Het vierde niveau: externe ondersteuning 

Het derde zorgniveau is voor de meeste leerlingen 

voldoende. Toch kan het zijn dat de ontwikkeling 

van het kind ondanks de extra hulp stagneert. Ook 

kan het zijn dat we als leerkracht, IB-er en ouders 

onvoldoende zicht hebben op de problematiek. In 

dit geval vinden we het belangrijk om tijdig extra 

expertise en ondersteuning in te schakelen. Dat is 

het vierde zorgniveau.

Dit kan door middel van het ondersteuningsteam 

(OST). Zie ook paragraaf 8.5.3. Verdeeld over het 

schooljaar komt het ondersteuningsteam onge-

veer drie keer bij elkaar. In principe worden beide 

ouders hierbij ook uitgenodigd. Zij kunnen namelijk 

veel informatie geven over hun kind en we vinden 

het belangrijk samen op te trekken in de zorg voor 

het kind. Ouders hebben de hele ontwikkeling van 

hun kind gezien en gevolgd. Tijdens zo’n gesprek 

wordt er niet alleen naar de leerprestaties of de 

sociaal-emotionele ontwikkeling gekeken, maar naar 

het kind als geheel. Vaak krijgt de leerkracht dan 

adviezen om handelingsgericht aan het werk te gaan 

met het kind. De orthopedagoog geeft ook adviezen 

en doet aanbevelingen. Soms moeten ouders zelf 

verder zoeken voor een bepaalde vorm van hulp, 

omdat het probleem niet op school op te lossen is 

en ook niet binnen onze professionaliteit ligt. Het 

Jeugdteam begeleidt dit verder richting ouders.

Het kan zijn dat na een gesprek de orthopedagoog 

en de school nog vragen hebben omtrent de intel-

ligentie van een kind, de vaardigheden op leergebied 

of sociaal-emotioneel gebied en andere dingen. 

Dit kan aanleiding zijn tot verder Psychologisch 

Onderzoek (PO). Zo’n PO wordt meestal op school 

afgenomen. De orthopedagoog gaat dan een dag 

met het kind aan de slag. Er worden allerlei testjes 

afgenomen, toetsen gemaakt, opdrachten gegeven 

e.d.. Er wordt een verslag gemaakt dat na een aantal 

weken op school met de ouders, leerkracht en IB-er 

wordt besproken door de orthopedagoog.

Afhankelijk van wat de conclusies zijn, worden er 

aanbevelingen gedaan. Meestal zijn er een aantal 

aanbevelingen voor school, waarmee de leerkracht 

in de klas aan de slag kan. Soms moeten ouders ook 

zelf stappen zetten, bijvoorbeeld door naar de huis-

arts te gaan voor een verwijzing naar een hulpverle-

ningsinstelling. Het is belangrijk voor de ontwikkeling 

van een kind om die stappen ook echt te nemen, 

omdat er anders in de toekomst nog grotere zorgen 

volgen, of trajecten (bijvoorbeeld m.b.t. dyslexie) niet 

gestart kunnen worden.

Soms wordt er besloten om voor een kind een 

ontwikkelingsperspectief op te stellen. Hierin worden 

alle kindkenmerken omschreven, wordt in algemene 

termen het onderwijsaanbod omschreven en wordt 

het uitstroomniveau bepaald. Het onderwijsaanbod 

wordt uitgewerkt in bijpassende hulpplannen. Hierin 

krijgen eigen leerlijnen voor het kind een plaats. 

Wanneer na een half jaar blijkt dat dit nog niet 

voldoende is, kan besloten worden over te gaan naar 

het vijfde niveau.

8.4 Het vijfde niveau: het aanvragen van een 

arrangement of toelaatbaarheidsverklaring

Wanneer het ondersteuningsteam met ouders tot 

de conclusie komt dat er meer ondersteuning nodig 

is, kan er een arrangement of een toelaatbaarheids-

verklaring worden aangevraagd bij Berséba. De IB-er 

coördineert dit alles. Zie ook par. 8.5.4

8.5 Passend onderwijs

Scholen hebben de wettelijke taak om aan leerlingen 

passend onderwijs te geven of voor leerlingen een 

passende onderwijsplek te vinden. Om deze taak te 

kunnen uitvoeren is het noodzakelijk, dat scholen 

samenwerken in een samenwerkingsverband. Onze 

school is aangesloten bij het samenwerkingsverband 

Berséba. Hierbij zijn alle reformatorische basisscholen 

en speciale (basis)scholen aangesloten. Het samenwer-

kingsverband is opgesplitst in vier regio’s. Onze school 

ligt in de regio Randstad.

Basisaanbod onderwijs in de groep

• Leerkracht biedt zorg volgens 3 niveaus (bovenkant, basis, onderkant)

• Betrokkenheid IB: op afstand, meedenkend waar nodig en gewenst

Naast het basisaanbod specifieke begeleiding van leerlingen binnen de groepsaanpak

• Leerkracht geeft dit vorm binnen de 3 niveaus; een leerling kan specifieke aandacht krijgen

• OA kan betrokken worden voor begeleiding binnen de groep

• Betrokkenheid IB: op afstand, meedenkend waar nodig en gewenst; overleg/intervisie met 

andere leerkrachten kan helpend zijn

Extra hulp en begeleiding buiten de groep

• Leerkracht overlegt met IB en schrijft een korter of langer lopend hulpplan met doelen en 

aanpak a.d.h.v. de probleemanalyse

• Betrokkenheid IB/ouders: leerkracht informeert ouders, schrijft het plan en informeert IB over 

hulpplan

Inroepen ondersteuning externen

• In overleg tussen leerkracht, IB en ouders wordt besloten om ondersteuning van externen in te 

roepen middels het OST; 

• dit kan Ambulante Begeleiding zijn, nader onderzoek, hulpverlening  buiten school e.d.

• IB coördineert in overleg met de leerkracht

Aanvragen toelaatbaarheidsverklaring (TLV) of arrangement

• Middels het OST wordt samen met ouders besloten of een ondersteuningsarrangement wordt 

aangevraagd of dat wordt  overgegaan tot het aanvragen van een TLV naar het speciaal (basis)

onderwijs

• IB coördineert in overleg met de leerkracht en ouders

8.4.1 Uitwerking zorgniveaus School met de Bijbel Streefkerk

niveau 1

niveau 2

niveau 3

niveau 4

niveau 5
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8.5.1 Zorgplicht

Een kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. 

Zorgplicht betekent dat de school verplicht is om te 

zorgen voor een passende onderwijsplek voor iedere 

aangemelde of ingeschreven leerling. De school onder-

zoekt samen met de ouders welke ondersteuningsbe-

hoeften een leerling heeft en hoe de school hieraan 

tegemoet kan komen. Als op grond van objectieve argu-

menten blijkt dat dit niet mogelijk is, dan heeft de school 

de opdracht om samen met de ouders een passende 

plaats op een andere school te zoeken. 

8.5.2 Schoolondersteuningsprofiel 

Onze school heeft dus een centrale rol in het tegemoet-

komen aan de ondersteuningsbehoeften van kinderen. 

De school heeft een schoolondersteuningsprofiel 

geschreven. U kunt dit profiel op de website van de 

school vinden of op school inzien. In dit profiel is te lezen 

op welke wijze we de begeleiding aan leerlingen vorm-

geven en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning 

onze school heeft. Bij het realiseren van de gewenste 

ondersteuning werkt de school vanuit de uitgangspunten 

van handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent kort 

gezegd: Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, 

wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind 

heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. Bij HGW is de 

samenwerking en afstemming met ouders en andere 

deskundigen een belangrijk aandachtspunt. 

8.5.3 Ondersteuningsteam (OST)

Heel vaak kan de ondersteuning door onze school zelf 

georganiseerd en gegeven worden. Op onze school is de 

leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begelei-

ding 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. Als de situ-

atie rondom een leerling daar aanleiding toegeeft, zal de 

leerling in het ondersteuningsteam besproken worden. 

In dit ondersteuningsteam zitten de intern begeleider, 

een externe orthopedagoog vanuit Driestar Educatief en 

een schoolmaatschappelijk werker. In het ondersteu-

ningsteam wordt in samenspraak met de ouders bepaald 

welke ondersteuning een leerling nodig heeft. Hierbij wil 

de school intensief samenwerken met Jeugdhulp. De 

school geeft aan op welke manier ze dit gaat doen. Als 

het voor de school niet (meer) mogelijk is om de juiste 

ondersteuning te geven, wordt met de ouders besproken 

welke school dan een passende plek kan bieden.  

8.5.4 Het loket van Berséba regio Randstad

Het loket staat open voor vragen rond de ondersteuning 

aan leerlingen. De school kan advies vragen in allerlei 

situaties die met de ondersteuning voor leerlingen 

te maken hebben. Ouders mogen ook zelf contact 

opnemen met het loket, als zij advies of informatie willen.

School en ouders kunnen samen een aanvraag doen 

voor een extra ondersteuningsarrangement om kinderen 

met specifieke ondersteuningsvragen (bijv. rondom zeer 

moeilijk leren, een lichamelijk handicap of langdurig 

ziekte, gedragsproblemen, hoogbegaafdheid) op de 

basisschool extra begeleiding te geven. 

Soms komt het ondersteuningsteam tot de conclusie, 

dat het voor de ontwikkeling van een leerling beter is 

om naar een speciale (basis)school te gaan. In dat geval 

vraagt de school samen met de ouders bij het loket van 

Berséba regio Randstad een toelaatbaarheidsverklaring 

voor zo’n school aan. Als dit loket besluit om de toelaat-

baarheidsverklaring toe te kennen, dan kan de leerling 

aangemeld worden bij een speciale (basis)school.

8.5.5 Ouderbetrokkenheid

Onze school hecht eraan bij de ondersteuning aan 

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 vertrouwe-

lijkheid te spreken. We beseffen hoe moeilijk dit soms kan 

zijn, maar in het belang uw kind is dit wel nodig. 

Wanneer u als ouders vindt dat er voor uw kind meer 

hulp nodig is, of dat uw kind beter op zijn plaats is in 

een school voor speciaal (basis)onderwijs, dient u zich 

uiteraard eerst tot ons als school te wenden. School en 

ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

om eensgezind het beste voor uw kind, onze leerling 

te zoeken. Bent u van mening u dat u bij ons als school 

onvoldoende gehoor vindt, dan kunt u zich ook zelf tot 

het loket wenden. Graag wordt de school hiervan door u 

op de hoogte gesteld.

8.5.6 Contactgegevens loket Randstad

De zorgmakelaar van het loket Randstad is dhr. C.J. v.d. 

Beek. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0180-442617 

of per e-mail via loket-randstad@berseba.nl. 

Op de website www.berseba.nl kunt u meer informatie 

vinden over het samenwerkingsverband Berséba en de 

regio Randstad.

8.5.7 Onderzoeken

Zoals al gezegd, is het uitgangspunt bij passend onder-

wijs niet wat het kind heeft, maar wat het kind nodig 

heeft. Dit betekent dat onderzoek naar ‘wat een kind 

heeft’ niet altijd noodzakelijk is om tot een goed aanbod 

voor een leerling te komen. 

Toch kan er altijd een moment aanbreken, dat een 

onderzoek wel nodig is. Ons uitgangspunt is dat we 

hierin graag samen met de ouders optrekken. Het formu-

leren van een gezamenlijke onderzoeksvraag is belangrijk 

om ook samen het gesprek over de leerling verder te 

voeren. We hechten er waarde aan, dat in een verslag van 

een onderzoek niet wordt geconcludeerd welke vorm 

van onderwijs de leerling nodig heeft, maar vooral welke 

begeleiding hij/zij nodig heeft. Dat is de kern van passend 

onderwijs. Als school zullen we dan in alle openheid met 

u bespreken, wat de mogelijkheden voor ondersteuning 

bij ons op school zijn. 

Hoewel we ouders niet het recht willen en mogen 

ontzeggen om zelf stappen te nemen voor een onder-

zoek, heeft dit niet onze voorkeur. U kunt uw redenen 

hebben om dit wel te doen. We stellen het op prijs dat 

u dit dan aan ons doorgeeft met de redenen waarom u 

deze stap neemt. 

8.5.8 Blind of slechtziend/doof of slechthorend/taal-

spraakproblemen

Onze school wil zich ook inspannen om slechtziende 

en blinde kinderen, slechthorende en dove kinderen en 

kinderen met taal-spraakproblemen op onze school een 

plaats te geven. Voor hen is ook extra ondersteuning 

beschikbaar. Deze ondersteuning valt echter niet onder 

de bevoegdheid van het samenwerkingsverband. De 

intern begeleider weet op welke manier die extra onder-

steuning wèl beschikbaar kan komen. 

8.6 Jeugdgezondheidszorg voor basisschoolkinderen 

Jeugdarts en Jeugdverpleegkundige 

Dit schooljaar verzorgen wij, Caroline van ’t Hof (Jeugd-

verpleegkundige) en Abegail Straal (Jeugdarts), weer 

de jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de school van uw 
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kind(eren). U kent de JGZ al van de periode dat uw kind 

op het consultatiebureau kwam en mogelijk heeft u ons 

ook al een keer ontmoet sinds uw kind op school zit. 

We vertellen graag wat de JGZ in de basisschoolperiode 

inhoudt en waarvoor u ons kunt benaderen. 

JGZ voor basisschoolkinderen       

De JGZ richt zich op gezond opgroeien en het ontwik-

kelen van een gezonde leefstijl van alle kinderen. Er 

worden gezondheidsonderzoeken gehouden om de 

groei en ontwikkeling te volgen en een bijdrage te 

leveren aan het voorkomen van ziekten en problemen 

op latere leeftijd. Alle kinderen in groep 2 worden 

uitgenodigd voor een onderzoek, in groep 7 vindt er 

een screening plaats. Daarnaast zien we kinderen op 

indicatie, bijvoorbeeld voor de groei, visus, gehoor, 

motoriek, schoolverzuim, leerproblemen of gedrags-

problemen. Daarnaast kunt u ook zelf op elk willekeurig 

moment contact met ons opnemen. 

Kinderen, ouders en opvoeders kunnen bij de JGZ 

terecht voor veel verschillende onderwerpen, bijvoor-

beeld met vragen over gezondheid, slapen, voeding, 

pesten, zindelijkheid, opvoeding, relaties of seksuele 

ontwikkeling. De jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen 

bieden advies, ondersteuning en hulp op maat. Wanneer 

dat nodig is, wordt in overleg met u samengewerkt met 

scholen, maatschappelijk werk, het sociaal team, thera-

peuten en specialisten in het ziekenhuis. 

Vragenlijsten zijn onderdeel van de reguliere onder-

zoeken in groep 2 en 7. Deze vragenlijsten worden 

digitaal aan ouders aangeboden via het ouderpor-

taal. De ouder kan met de eigen DigiD en SMS-code 

(conform wettelijke afspraken rondom privacy) op de 

website van Mijn Kind In Beeld (www.ouderportaal.

jongjgz.nl). Hiermee krijgt de ouder toegang tot de digi-

tale vragenlijst van de JGZ. Op deze wijze is de ouder 

mede verantwoordelijk voor het vullen van het dossier 

van hun kind. Tevens kunnen ouders hier verschillende 

gegevens van hun kind inzien, bijvoorbeeld de groei. 

Contactgegevens 

U kunt contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens.  

Jeugdverpleegkundige Caroline van ’t Hof:  

c.vanthof@jongjgz.nl 

Jeugdarts Abegail Straal: a.straal@jongjgz.nl  

8.7 Dyslexie

Veel kinderen krijgen op school extra begeleiding in 

lezen. Bij een klein deel van hen kan sprake zijn van 

dyslexie. Om daarachter te komen, moet op school het 

dyslexieprotocol gevolgd worden. Dit is een landelijk 

vastgesteld protocol met een heel aantal eisen. In totaal 

moet een leerling minstens één jaar (drie toetsmo-

menten) erg laag scoren op de Citotoets voor lezen 

(DMT) en mogen er geen andere ernstige oorzaken zijn 

voor lees- en spellingsproblemen. Wanneer deze er 

wel zijn, moet daar eerst nader onderzoek naar gedaan 

worden of de problematiek moet onder controle zijn 

(bijvoorbeeld middels medicatie).

 Het aanvragen van een beschikking voor een dyslexie-

onderzoek moet gebeuren bij de gemeente (SWV 

Driegang). Als de beschikking is afgegeven, kan een 

dyslexie-onderzoek worden aangevraagd. Bij ons op 

school gebeurt dit meestal bij Driestar-educatief. 

Wanneer voor een leerling een dyslexie-onderzoek 

wordt aangevraagd, betekent dit niet automatisch dat 

het ook een dyslexieverklaring krijgt. Als uit het onder-

zoek blijkt dat er sprake is van dyslexie volgt er vaak 

een behandeltraject van ongeveer een jaar. Dit gebeurt 

meestal op school zelf door een dyslexiebehandelaar 

van Driestar-educatief. 

Op verschillende momenten wordt u als ouder geïn-

formeerd. In eerste instantie door de leerkracht zelf, 

bijvoorbeeld over de extra begeleiding. Wanneer een 

onderzoek aangevraagd gaat worden, zal meestal 

de IB-er contact opnemen. Ouders dienen dan ook 

vragenlijsten in te vullen en te ondertekenen, kopie 

ID-kaart/paspoort te geven, e.d. Feitelijk doen ouders 

samen met school de aanvraag voor onderzoek; school 

zorgt voor de coördinatie van het geheel. Ook tijdens 

het behandeltraject vinden er evaluatiemomenten met 

school en ouders plaats.

Wanneer er sprake is van wisselende resultaten, kan het 

zijn dat een leerling op de basisschool geen dyslexie-

verklaring krijgt. Omdat op het voortgezet onderwijs 

andere regels en 

normen gehan-

teerd worden, krijgen 

sommige leerlingen daar 

wel een dyslexieverklaring. 

In groep 8 worden ouders van 

kinderen bij wie dit mogelijk het geval is hier-

over geïnformeerd.

8.8 Protocol ‘Informatievoorziening gescheiden 

ouders’

Onze school heeft een protocol ‘Informatievoorziening 

aan gescheiden ouders’. Daarin staat beschreven hoe 

onze school omgaat met informatievoorziening in die 

situaties, waarin een kind te maken heeft met ouders 

die niet meer bij elkaar wonen. Het protocol bevat 

richtlijnen over bijvoorbeeld de informatievoorziening, 

wie een oudergesprek mag voeren, waar het ouderbe-

zoek plaatsvindt en door wie van de ouders verlof kan 

worden aangevraagd. Het protocol is op te vragen bij 

de directeur.

Vragenlijst

Indien een kind van gescheiden ouders op school 

wordt aangemeld, dient een vragenlijst te worden 

ingevuld, waarin praktische zaken worden vermeld 

over onder andere de verblijfplaats van het kind en 

de contactgegevens van de ouders. Als een kind al 

op school zit, verwachten we van ouders dat zij wijzi-

gingen in de thuissituatie direct melden bij de direc-

teur. Dit is namelijk van groot belang voor een goede 

communicatie tussen de school en de ouders en niet 

te vergeten voor het welzijn van het kind. Hiervoor 

dient gebruik gemaakt te worden van de vragenlijst, 

die samen met het protocol bij de directeur dient te 

worden opgevraagd.

Onderdelen Groep 2 onderzoek:
• De JGZ assistente meet de lengte en het gewicht van uw 

kind en controleert het functioneren van de ogen en de 

oren. 

• Wij vragen ouders de digitale vragenlijst zo volledig moge-

lijk in te vullen. 

• De leerkracht van het kind wordt gevraagd om een obser-

vatielijst in te vullen.

• Ouders hebben met hun kind een afspraak met de jeugdarts. 

De jeugdarts heeft een gesprek met u en uw kind, waarin 

verschillende onderwerpen aan de orde kunnen komen.

Onderdelen Groep 7 screening:
• De JGZ assistente meet de lengte en het gewicht van uw 

kind. Indien nodig wordt de bloeddruk gemeten.

• Wij vragen ouders de digitale vragenlijst zo volledig moge-

lijk in te vullen. 

• De leerkracht van het kind wordt gevraagd om een obser-

vatielijst in te vullen.

• De antwoorden, vragen en opmerkingen op de vragenlijst 

en de resultaten van de meting, kunnen aanleiding zijn om 

ouders en kinderen uit te nodigen voor een afspraak.
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OUDERBETROKKENHEID
BIJ DE SCHOOL

9.

9.1 Contacten met ouders

Wij vinden het belangrijk dat er een warme betrok-

kenheid is tussen ouders en school. School en 

ouders werken samen aan de vorming en ontwikke-

ling van het kind. Juist ook vanuit onze christelijke 

identiteit vinden we het belangrijk om hier samen 

invulling aan te geven en schouder aan schouder te 

staan in de opvoeding van onze kinderen. 

Ouders hebben het grootste aandeel in de ontwikke-

ling van hun kind en we weten dat de betrokkenheid 

van ouders effect heeft op het leren van hun kind en 

hun verdere ontwikkeling. Wij zien ouders als eerst 

verantwoordelijke als het gaat over de opvoeding van 

hun kind(eren).

9.1.1 Communicatie

Er zijn verschillende manieren van contact tussen de 

ouders en school. Teamleden van de School met de 

Bijbel willen laten zien dat ze in de communicatie 

naar ouders toe betrouwbaar zijn, toegankelijk zijn en 

herkenbaar, veiligheid uitstralen en competent zijn. 

Kinderen varen wel bij een positieve relatie tussen 

hun ouders en de leerkracht. 

9.1.2 Gebruik e-mail

Gebruik van e-mail (mits op de juiste wijze gebruikt) 

is een fijn middel om contact te kunnen zoeken of 

mededelingen te kunnen doen. Digitale communi-

catie is nooit een vervanger van persoonlijk contact. 

Ouders kunnen de leerkracht van hun kind mailen 

via voorletter.achternaam@smdbstreefkerk.nl. 

Leerkrachten mailen ouders ook via dit adres. We 

benadrukken dat we de mail geen goed communi-

catiemiddel vinden om zorgen, ongenoegen, discus-

sies en/ of klachten kenbaar te maken. We stellen 

het op prijs dat er in dergelijke situaties rechtstreeks 

persoonlijk contact wordt gezocht met de leerkracht. 

Of dat door de leerkracht contact gezocht wordt 

met ouders. Wanneer sprake is van misverstanden 

of (dreigende) conflicten is face to face contact 

gewenst. Tijdens het kennismakingsgesprek bij de 

start van het cursusjaar worden er (indien nodig)  

duidelijk afspraken gemaakt hoe de ouders het liefst 

geïnformeerd willen worden. 

9.1.3 Contactmomenten

Tijdens de contactmomenten nemen de volgende 

vragen een belangrijke plaats in:

• Het welbevinden van de leerling, hoe vindt hij/zij 

het in de klas  

• Kwaliteiten 

• Ontwikkeling/ontwikkelpunten van het kind.
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9.1.4 Huiswerkbegeleiding

Ouders weten welk huiswerk hun kind heeft, hoeveel 

tijd ze aan hun huiswerk moeten besteden en hoe 

het oefenen en/ of leren thuis het best kan plaats-

vinden. 

Ouders krijgen de mogelijkheid om met de leer-

krachten te spreken over o.a. de begeleiding van het 

huiswerk. Dit kan doormiddel van een contactmo-

ment; ook de informatiebrief aan het begin van het 

schooljaar kan helpen. 

9.1.5 Communiceren met de juiste persoon

We hechten er veel waarde aan om over en weer met 

de juiste persoon in gesprek te gaan. Leerkrachten 

spreken met de juiste ouder en ouders gaan met 

de juiste leerkracht in gesprek. We praten niet over, 

maar met elkaar, ook als er lastige zaken zijn.

We hanteren verschillende vormen van contact 

(momenten) om u te informeren en te betrekken bij 

het onderwijs aan uw kind. We verwachten dat u zich 

inspant om er gebruik van te maken. 

9.1.6 Vormen van contact om ouders te informeren:

• Schoolgids: hierin treft u allerhande informatie aan 

over de school. 

• elke laatste vrijdag van de maand verschijnt de 

Nieuwsflits; een schoolbrede nieuwsbrief; 

• Nieuwsbrief uit de groep: regelmatig ontvangt u van 

de leerkracht een nieuwsbrief met allerhande speci-

fieke informatie uit de groep;

• Ledenvergadering aan het einde van een cursusjaar;

• Website: op de website vindt u alle actuele infor-

matie terug over onze school. We zien de website 

als belangrijk communicatiekanaal naar ouders en 

andere belanghebbenden. 

9.1.7 Vormen van contact om 

ouders te betrekken bij het  

onderwijs van het kind  

(ouderbetrokkenheid):

• Ouderbezoeken: de leerkracht van 

groep 1 brengt eenmaal per jaar een 

bezoek thuis bij het kind om kennis te 

maken met het gezin en om de ontwik-

keling van de jonge kleuter te bespreken. In 

groep 2 t/m 8 vinden er alleen ouderbezoeken 

plaats op aanvraag van de ouder of de leerkracht. 

• Kennismakingsgesprekken: aan het begin van het 

cursusjaar worden alle ouders uitgenodigd voor een 

kennismakingsgesprek met de leerkracht(en). Deze 

gesprekken zijn verplicht.  We maken dan kennis met 

elkaar en wisselen belangrijke informatie uit over 

uw kind waardoor wij het onderwijs zoveel mogelijk 

kunnen afstemmen op de behoeften van uw kind; 

• het organiseren van een ouderavond over een 

specifiek opvoedkundig en/of onderwijskundig 

thema;

• Oudermorgens in het najaar alle groepen. Om de 

rust in de groepen zoveel mogelijk te bewaren 

verzoeken we u geen jongere broertjes/zusjes mee 

te nemen naar de oudermorgen. 

• Spreekavonden: in november en na het eerste 

rapport worden er spreekavonden gehouden. De 

ouders worden dan uitgenodigd om 10 minuten met 

de leerkracht te spreken over de ontwikkeling van 

hun kind. U bepaalt zelf of u het nodig en wenselijk 

vindt om deze avonden te bezoeken. Ook vanuit de 

leerkracht kan de behoefte aangegeven worden om 

met de ouders te spreken; 

• VO gesprekken: in groep 8 wordt een apart ouder-

gesprek georganiseerd over de schoolkeuze voor 

het VO.

9.1.8 Vormen van contact om ouders te laten  

deelnemen aan activiteiten in de school (ouder-

participatie): 

• Schoonmaakavond: we verwachten van alle 

ouders dat ze één keer per jaar helpen met de 

schoonmaak van de klaslokalen. Dit is op dins-

dagavond voor Biddag en Dankdag. U wordt aan 

het begin van het jaar ingedeeld op één van beide 

avonden. 

• Medewerking van ouders bij de pleinwacht;

• Hulp van ouders bij de spelletjesdag, pannen-

koekdag enz.;

• Rijden bij excursies;

• Klassenouders: zij verrichten allerlei hand- en 

spandiensten voor de leerkracht, zoals het 

regelen van voldoende ouders om te rijden bij een 

excursie enz.

9.2 Activiteitencommissie (AC)

Aan onze school is een activiteitencommissie 

verbonden. Zij nemen allerlei taken voor hun reke-

ning waardoor leerkrachten ontlast worden en 

zich meer kunnen richten op hun primaire taak; 

lesgeven en begeleiden van leerlingen. Wat betreft 

de AC-taken kunt u denken aan het organiseren 

van de Koningsdag, Pannenkoekdag, Nationaal 

Schoolontbijt, koffieschenken tijdens ouderavonden, 

Kerstviering, afscheid groep 8, het schoonmaken 

van de dakgoten enz. We zijn regelmatig op zoek 

naar nieuwe ouders die het leuk vinden om op deze 

manier hun steentje bij te dragen aan de organisatie 

van de school. Lijkt het u wat of wilt u meer infor-

matie? Neem gerust vrijblijvend contact op met één 

van de AC leden of via onderstaand emailadres. De 

commissie is te bereiken via activiteitencommissie 

@smdbstreefkerk.nl 

Ouders die deel uitmaken van de AC zijn:

Mw. H. Akkerman-de Groot

Schoonenburgweg 17

2957 LB Nieuw-Lekkerland 

Mw. C. Bakker-Noorland,

Houthof 22 

2959 AV Streefkerk 

Mw. H. van der Wal-Suijker

Oosteinde 45

2969 AT Oud-Alblas

Mw. J. Muilwijk-Blokland

Weidestraat 41

2861 TL Bergambacht

Mw. W.D. van der Wal-Slagboom

Bergstoep 81

2959 AD Streefkerk

9.3 Ouderbijdrage

Als school vragen we van elk gezin een ouderbij-

drage. Hoewel deze bijdrage vrijwillig is, gaan we 

er wel vanuit dat zoveel mogelijk ouders bereid 

zijn deze bijdrage te betalen. Het geld gaat in 

het schoolfonds en komt elk kind ten goede. De 

bijdrage is vastgesteld op €25,- per kind met een 

maximum van €75,- per gezin. Uit deze gelden 

betalen we allerlei ‘extraatjes’ die niet door de 

overheid worden bekostigd. U kunt hierbij denken 

aan: (reiskostenvergoeding voor ouders bij) excur-

sies, afscheidsreisje groep 8, onkosten van de 

Koningsdag, een boek met Kerst enz. Het bedrag 

wordt aan het begin van het cursusjaar digitaal 

gefactureerd via ‘WisCollect’. Als u om bepaalde 
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redenen niet in de gelegenheid bent of niet bereid 

bent de schoolfondsbijdrage te voldoen, kunt u dit 

kenbaar maken bij de directeur. Het niet betalen 

van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het 

uitsluiten van leerlingen van deelname aan activi-

teiten.

9.4 Verzekering (aansprakelijkheid en ongevallen-

inzittenden)

Het bestuur is wat betreft wettelijke aansprake-

lijkheid voor leerlingen verzekerd. Dat geldt voor 

kinderen die overblijven en op excursie of schoolreis 

gaan. Ook vrijwilligers vallen onder deze regeling. 

Let op: als school zijn we niet verzekerd voor 

schade aan auto’s of voor ongevallen met inzit-

tenden. Het spreekwoord ‘een ongeluk zit in een 

klein hoekje’ geldt ook voor de rit van en naar een 

excursieplaats. Ouders, die goedwillig hun hulp 

aan de school aanbieden, maar geen ongevallen-

inzittendenverzekering hebben, nemen een groot 

risico. Al bij een klein ongeluk, waarbij een inzit-

tende minder valide zou raken, komt de hele 

gevolgschade t.l.v. de bestuurder. De school kan 

de verantwoording van de ouder/bestuurder niet 

overnemen middels een verzekering. Dit is bij wet 

onmogelijk. Een bestuurder van een motorvoertuig 

blijft te allen tijde zélf verantwoordelijk voor zijn/

haar gedrag en moet de risico’s, die dit met zich 

meebrengt, zelf verzekeren of voor zijn/haar reke-

ning nemen. 

9.5 Overblijfmogelijkheden en pleinwacht 

Op school is er de mogelijkheid om tussen de 

middag over te blijven. Veel kinderen maken hier 

gebruik van. De leerkrachten eten van 12.00-12.20 

uur met de kinderen over in het eigen lokaal. 

Daarna gaan de kinderen naar buiten. Ouders die 

zich hiervoor aangemeld hebben, lopen pleinwacht 

van 12.15-13.00 uur zodat de leerkrachten gebruik 

kunnen maken van hun pauze. 

Leerlingen die structureel overblijven (d.w.z. 2 dagen 

per week of meer)  betalen een bedrag van €40,- 

per jaar met een maximum van €120,- per gezin. 

Leerlingen die niet structureel overblijven (d.w.z. 

maximaal 1 dag per week) betalen €1,- per keer. 

De leerkracht registreert de aanwezigheid. Via ons 

digitaal factureringssysteem Wis Collect ontvangt 

u één of twee keer per jaar een factuur voor resp. 

structureel en incidenteel overblijven. We verzoeken 

u vriendelijk het bedrag z.s.m. over te maken. De 

ouders die pleinwacht lopen ontvangen een vrijwil-

ligersvergoeding van €5,- per pleinwachtbeurt en 

evt. reiskosten. 

9.6 Klachten 

Klachten moeten op een goede wijze behandeld 

worden. We vinden in de Bijbel richtlijnen voor het 

afhandelen van klachten en wel in Mattheüs 18. Elke 

klacht dient in de eerste plaats met de aangeklaagde 

(bv. de leerkracht) besproken te worden. Indien dit niet 

tot resultaat of overeenstemming leidt, dan staat de 

weg open om hierover de directeur, de vertrouwens-

persoon of het bevoegd gezag te benaderen.

Hoewel het de klager vrijstaat om naar eigen 

keuze de directeur, de vertrouwenspersoon of het 

bevoegd gezag te benaderen, ligt het ons inziens 

voor de hand dat in alle gevallen eerst met de direc-

teur gesproken wordt. 

In eerste instantie worden klachten langs deze 

weg afgehandeld, daarna kunt u het bestuur en/of 

de vertrouwenspersoon benaderen. Leidt ook dit 

overleg niet tot resultaat of overeenstemming, dan 

staat de weg naar de klachtencommissie open.

Er is op school ook een contactpersoon aanwezig. 

De taak van de contactpersoon beperkt zich tot het 

controleren en bewaken of de klacht procedureel 

juist behandeld wordt. De contactpersoon wordt 

niet geacht een bemiddelende rol te spelen tussen 

klager en aangeklaagde. Op onze school is meester 

Jabaaij door het bestuur en de MR aangesteld als 

contactpersoon. 

De contactpersoon  is op de hoogte van de 

verschillende functies binnen de school en verwijst 

u door naar de juiste persoon, nadat hij uw vragen 

heeft gehoord. Op die wijze komt uw vraag bij de 

juiste persoon binnen de school terecht. U kunt de 

contactpersoon bereiken per telefoon 0184-681948 

of e-mail m.jabaaij@smdbstreefkerk.nl 

Het indienen van een klacht bij de klachtencom-

missie verloopt dus via de contactpersoon, direc-

teur, vertrouwenspersoon of het bevoegd gezag.

9.6.1 Het indienen van een klacht

Een door de directeur, vertrouwenspersoon of het 

bevoegd gezag ontvangen klacht wordt in prin-

cipe door hen afgehandeld. Indien de aanklager dit 

terstond wenst of in de loop van de afhandeling 

de wens te kennen geeft, wordt de klacht doorge-

stuurd naar de klachtencommissie.

Indien de klacht naar het oordeel van de directeur, 

de vertrouwenspersoon of het bevoegd gezag 

betrekking heeft op een vermoeden van schuld aan 

enig strafbaar feit, wordt de klacht ook doorge-

zonden naar de klachtencommissie.

Het doorzenden van de klacht geschiedt uiterlijk 

binnen twee weken na het indienen of het blijk 

geven van de wens de klacht door te zenden.

9.6.2 Vertrouwenspersoon

Indien het niet mogelijk is de klacht met de betrok-

kenen te bespreken, kunt u zich onder andere tot de 

vertrouwenspersoon wenden:

Dhr. P.J. Boers

Bergstoep 46c

2959 AC Streefkerk

Tel. 0184-669116

U kunt uw klacht met hem bespreken, waarbij 

gekeken wordt of hij/zij de klacht probeert op te 

lossen of de klacht doorstuurt naar de klachten-

commissie. De vertrouwenspersoon heeft een brug-

functie tussen u en de school en/of tussen u en de 

klachtencommissie.

9.6.3 Klachtencommissie

Onze school is aangesloten bij de door de Vereni-

ging voor Gereformeerd Schoolonderwijs ingestelde 

klachtencommissie, die is ondergebracht bij de 

stichting GCBO, een samenwerkingsverband van 

geschillencommissies in het bijzonder onderwijs. 

GCBO doet de administratieve afwikkeling van een 

klacht, en ook kunt u daar met uw vragen terecht 
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bij een mogelijke klacht. U kunt uw klacht indienen 

door een brief of een mail te sturen naar GCBO. Bij 

het in behandeling nemen van uw klacht gebruikt 

GCBO een vragenformulier, dat is te downloaden op 

de site van GCBO. Dit dient ter ondersteuning van 

de door u zelf opgestelde klachtbrief, en die kunt u 

dus gelijk meesturen. Dit zijn de contactgegevens: 

GCBO is bereikbaar via: Postbus 82324 | 2508 EH 

Den Haag | T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) | F 

070-3020836 | E info@gcbo.nl | W www.gcbo.nl

9.6.4 Klachtenregeling

De contactpersoon, vertrouwenspersoon, de direc-

teur en het bevoegd gezag en de klachtencommissie 

doen hun werk binnen de kaders van een klachten-

regeling. De volledige klachtenregeling ligt ter inzage 

op school of is op te vragen bij de directeur. 

9.6.5 Reikwijdte van de klachtenregeling

De klachtencommissie heeft op basis van de klach-

tenregeling de bevoegdheid een oordeel te geven 

over klachten betreffende gedragingen en/of beslis-

singen, waaronder discriminatie, dan wel over het 

nalaten van gedragingen en/of het niet nemen van 

beslissingen van het bevoegd gezag, de personeels-

leden en de leerlingen.

9.6.6 Klachtentermijn

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar (op een 

enkele uitzondering na) uiterlijk binnen een termijn 

van 3 maanden, na de gedragingen en/of beslissingen 

of het niet nemen van een beslissing ingediend te 

worden.

Enkele klachten kunnen ook na de termijn van drie 

maanden ingediend worden.

9.6.7 Klachtenafhandeling

Bij de behandeling van de klacht kan de klager zich 

op eigen kosten laten bijstaan door een raadsman. 

De klachtencommissie heeft het recht bestuursleden, 

personeelsleden en leerlingen te horen. De opge-

roepenen hebben de plicht aan de oproep gehoor te 

geven. De klachtencommissie brengt een schriftelijk 

oordeel uit aan het bevoegd gezag.

Het bevoegd gezag heeft de plicht binnen vier weken 

na binnenkomst van het schriftelijk oordeel de klager, 

de aangeklaagde, de klachtencommissie, de direc-

teur, en de vertrouwenspersoon mee te delen of zij 

het oordeel over de gegrondheid van de klacht delen 

en welke maatregelen zij, indien nodig, zullen nemen.

9.6.8 Strafbaar feit

Indien de klacht betrekking heeft op een zedenmis-

drijf, dan heeft het bevoegd gezag, op grond van een 

schriftelijk oordeel over de klacht door de klachten-

commissie en in overleg met de vertrouwensinspec-

teur de plicht aangifte daarvan te doen bij een opspo-

ringsambtenaar. Aan de onderwijsinspecteur wordt 

gemeld dat aangifte gedaan is.
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SCHOOLRESULTATEN
EN SCHOOLKEUZE

10.

10.1 Resultaten

We volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauw-

keurig. Naast dagelijkse observaties en gesprekjes met 

leerlingen nemen we ook genormeerde toetsen af om 

te zien of ons onderwijs voldoende impact heeft op 

de ontwikkeling van het kind. De toetsresultaten geven 

feedback op ons handelen en we monitoren daarmee 

ook de kwaliteit van ons onderwijs. We vinden het 

belangrijk om evenwicht te bewaren tussen de ontwik-

keling van kennis, (sociale) vaardigheden en persoons-

vorming (hoe ga ik om met mezelf en de ander). 

Uitslagen Centrale Eindtoets in achterliggende jaren 

*resultaat 2020 wordt niet weergegeven aangezien de toets 

niet is afgenomen i.v.m. het coronavirus.

*vanaf 2020 werkt de onderwijsinspectie niet meer met 

een ondergrens. Zie www.scholenopdekaart.nl voor meer 

informatie over onze leerresultaten en behaalde referentie-

niveaus. 

10.2 Voortgezet Onderwijs; ondersteuning door 

advies

Voor de leerlingen (en ook voor de ouders) is groep 8 in 

meerdere opzichten een belangrijk jaar. Een levens-

periode wordt afgesloten, terwijl de eerste voorbe-

reidende stappen worden gezet op weg naar een 

nieuwe school. De school helpt daarmee door een 

advies te verstrekken, dat zo nauw mogelijk aansluit 

bij de mogelijkheden van de leerling. Veel aspecten 

spelen daarbij een rol. Om er enkele te noemen:

• de schoolloopbaan van de leerling (resultaten door 

de jaren heen) die in elk leerlingdossier wordt bijge-

houden;

• persoonlijkheidsaspecten (leer- en werkhouding, 

karakter en aard van het kind);

• de thuissituatie;

• de interesse van de leerling, motivatie e.d.

Wij volgen de leerlingen door de jaren heen. Hierdoor 

hebben we rond groep 6/7 al een aardig beeld over 

mogelijk vervolgonderwijs. Aan het einde van groep 

7 communiceren we een voorlopig advies op basis 

van de ontwikkeling van uw kind en de uitslag van 

de Entreetoets. We merken hierbij op dat het zeker 

nog mogelijk is dat de ontwikkeling van het kind een 

wending neemt waardoor we elk advies in groep 8 

zullen heroverwegen en (indien nodig) aan zullen 
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passen. Dit doen we in nauw overleg met u als ouders.  

Elk jaar worden voor de aanmelding van het Voortgezet 

Onderwijs adviesgesprekken gevoerd met de ouders. 

• In oktober/november krijgt u de gelegenheid om 

een afspraak te maken met de leerkracht van groep 

8 om alvast te spreken over het VO advies. Deze 

gesprekken zijn facultatief. 

• In februari wordt met alle ouders een adviesge-

sprek gevoerd door de leerkracht van groep 8. De 

Intern Begeleider kan hier evt. ook bij betrokken 

worden. Er wordt gesproken over het advies van 

de school en uw kijk hierop. 

• Ook wordt het aanmeldingsformulier voor de 

school van uw keuze uitgereikt. Nadat de uitslagen 

van de Centrale Eindtoets bekend zijn, wordt er 

gekeken of er adviezen bijgesteld moeten worden. 

Er is alleen sprake van bijstelling naar boven als de 

uitslag van de toets daartoe aanleiding geeft. Wij 

zullen hierover contact met u opnemen mocht uw 

kind hoger gescoord hebben dan verwacht. 

10.3 Verwijzingen voortgezet onderwijs

Verwijzingen Voortgezet Onderwijs

Onderwijstype 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Praktijk onderwijs 0 0 0

VMBO Basis/Kader 11 9 1

VMBO GL/TL 5 6 4

VMBO TL/Havo 0 0 1

Havo 5 6 0

Havo/VWO 1 1 4

VWO 6 4 4
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schooltijden,
vakanties en verlof

11.

11.1 Schooltijden en studiemiddagen

De schooltijden zijn:

Maandag  8.30 – 12.00 13.00 – 15.15 uur

Dinsdag 8.30 – 12.00 13.00 – 15.15 uur

Woensdag 8.30 – 12.00 vrij

Donderdag 8.30 – 12.00 13.00 – 15.15 uur

Vrijdag 8.30 – 12.00 13.00 – 15.15 uur

De dagen waarop de kinderen van groep 1 en 2 naar 

school gaan zijn maandag t/m donderdag. Groep 1 

en 2 zijn dus vrij op vrijdag. 

De kleutergroepen verlaten 5 min. voor het einde van 

de schooltijd de klas, zodat ze als eerste opgehaald 

kunnen worden door hun ouder(s).

Groep 3 is op vrijdagmiddag vrij. Vanaf groep 4 gaat 

uw kind de hele week naar school. 

11.1.1 studiemiddagen

Om de kwaliteit van de school hoog te houden en 

ons onderwijs voortdurend  door te ontwikkelen heeft 

het team tijd nodig om zich bezig te houden met de 

ontwikkeling van hun vak. Dit doen we o.a. tijdens acht 

studiemiddagen in het jaar. Op deze middagen zijn alle 

kinderen vanaf 12.00 uur vrij. 

De data vindt u in de jaaragenda die u op de website 

kunt vinden onder het kopje ‘ouders’. De data staan 

ook vermeld in de ‘agenda’ op de website. 

 

11.1.2 Compensatie-uren onderbouw

Om aan het wettelijke aantal uren voor groep 1 t/m 

4 te komen, gaan de kleuters in 2021-2022 twee 

keer een vrijdagmorgen extra naar school. Ook op 

Koningsdag komen de kleuters de hele vrijdag extra 

naar school. Zie de jaaragenda op de website voor de 

data.  

11.2 Pleinwacht (zie ook par. 9.5)

Voor schooltijd (vanaf 8.15 uur) en in de pauze is op 

het plein een pleinwacht aanwezig. Tussen de middag 

van 12.15 tot 13.00 uur zullen ouders de pleinwacht 

voor hun rekening nemen. Kinderen met vragen 

of problemen kunnen dan bij hem/haar terecht en 

mogen niet naar binnen gaan zonder toestemming van 

de pleinwacht. Kinderen die tussen de middag thuis 

eten mogen vanaf 12.45 uur op school komen.

11.3 Vast leeskwartier

Ongetwijfeld zijn velen van u doordrongen van het 

grote belang van lezen, juist ook bij kinderen. Als 

school zetten we veel in om de leesvaardigheid en 

leesmotivatie te bevorderen. 
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Op alle ochtenden – behalve op de maandag – wordt 

er een vast leeskwartier ingeroosterd voor de hele 

school. Iedereen in de klassen neemt hieraan deel; 

alle kinderen en de leerkrachten. Dit kwartier start om 

08.30 uur en eindigt om 08.45 uur. 

Om zoveel mogelijk rust te creëren, is het de bedoe-

ling dat de kinderen van groep 3-8, net als bij groep 1 

en 2, vanaf de eerste bel (08.23 uur) zelf naar binnen 

gaan, hun plek opzoeken en hun boek pakken. Zodra 

de tweede bel gaat (08.30 uur), kan iedereen daad-

werkelijk stil lezen. Ook op maandagochtend gaan de 

kinderen bij de eerste bel naar binnen. Dan is er geen 

leesmoment, maar ruimte voor een kort ontvangst-

gesprek. Voor de middagen geldt dat de kinderen 

gewoon buiten blijven tot de tweede bel (12.57 uur) 

en in de rij naar binnen gaan.

Er zijn altijd leerlingen die moeite hebben met lezen. 

Omdat ouders aangaven dat het praktischer is om 

’s morgens, na het op school brengen van hun 

kind(eren), direct even een kwartiertje te helpen met 

lezen, hopen wij dat er veel ouders leesouder willen 

zijn. Het zou ons én de kinderen die moeite hebben 

met lezen enorm helpen als u dit één of meerdere 

keren per week wilt doen. U kunt zich opgeven bij juf 

Zuiderduin via r.zuiderduin@smdbstreefkerk.nl. Geef 

dan ook even aan welke dagen u wilt helpen. 

11.4 Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie

maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021

Kerstvakantie

maandag  27 december t/m vrijdag 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

vrijdag 25 februari (vanaf 12.00 

uur) t/m vrijdag 4 maart 2022 

Goede Vrijdag en Pasen

vrijdag 15 april 2022 en maandag 18 

april 2022

Meivakantie

maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaart

donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag

maandag 6 juni 2022

Zomervakantie

vrijdag 8 juli (vanaf 12.00 uur) t/m  

vrijdag 19 augustus 2022

Dankdag

woensdag 3 november 2021

Biddag 

woensdag  9 maart 2022

Studiemiddagen

Zie de data in de jaaragenda op de website

11.5 Verlofregeling

Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van 

uw kind. Met een goede schoolopleiding en een 

diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. 

Het is daarom erg belangrijk dat uw kind alle lessen 

op school volgt: gemiste lessen nu zijn gemiste 

kansen later. De Nederlandse overheid vindt dat ook 

en heeft in de wet vastgelegd dat ieder kind naar 

school moet. In de leerplichtwet staat dan ook dat 

het de taak van de ouders is ervoor te zorgen dat hun 

kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag 

nooit zomaar van school wegblijven. 

De school is verplicht zich te verantwoorden over 

extra verlof van leerlingen en is verplicht ongeoor-

loofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

11.6 Wanneer zijn de kinderen leerplichtig?

Op de eerste schooldag van de maand, die volgt op 

de maand waarin ze 5 jaar worden. Dus 4-jarigen 

mogen naar school, 5-jarigen moeten naar school.

 

11.7 Extra verlof

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo 

zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties 

een dag of een paar dagen van school wilt houden. 

Voor dit zogenoemde ‘extra verlof’ zijn regels opge-

steld. 

Extra verlof mag alleen worden toegekend wanneer 

er sprake is van: 

1. Gewichtige omstandigheden

2. Aard van het beroep van (één van) de ouders

Als het noodzakelijk is om naar het buitenland te 

gaan, dan bent u verplicht deze noodzaak aan te 

tonen. Er wordt bovendien alleen toestemming 

verleend voor de kortst mogelijke periode.

Als u zonder overleg moet vertrekken vanwege een 

ernstige situatie, vraag dan achteraf toestemming 

van de directeur en zorg voor bewijsstukken (officiële 

verklaringen, tickets). Informeer altijd de school door 

een briefje of telefoontje.

 11.8 Richtlijnen extra verlof gegrond op ‘gewichtige 

omstandigheden’

De gemeentelijke leerplichtambtenaar verstaat hier-

onder:

• Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie 

van bloedverwanten of hun partners;

• Huwelijk van familie (eerste, tweede of derde graad)

• 12 ½ -, 25-, 40-, 50- of 60 jarig huwelijksfeest 

of ambtsjubileum van familie (eerste en tweede 

graad);

• Verhuizing van het gezin (max. 1 dag);

• Geboorte in het gezin (max. 1 dag); 

• Wettelijke verplichting (bijv. een rechtbankbezoek).

Voorbeelden van situaties die geen ‘gewichtige 

omstandigheden’ zijn:

• Dienstrooster van de werkgever van de ouder(s)/

verzorger(s);

• Familie- of vriendenbezoek in het buitenland of 

bezoek aan het land van herkomst;

• Vakantie in het laagseizoen, een speciale aanbie-

ding of gebrek aan andere boekingsmogelijkheden

• Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met 

(verkeers-)drukte

• Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of 

voetbalkamp

• Verlof omdat andere kinderen uit het gezin al of 

nog vrij zijn

• Wereldreis

• Kroonjaren

11.9 Richtlijnen extra verlof gegrond op ‘aard van 

beroep van (één van) de ouders’

Voor een verzoek om vakantie buiten de schoolva-

kanties geldt:

• Uitsluitend als door de specifieke aard van het 
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beroep van één van de ouders het gezin niet 

tijdens één van de schoolvakanties gedurende 

twee aaneengesloten weken met vakantie kan (b.v. 

agrarische sector, varende of  seizoengebonden 

beroepen), mag er éénmaal per jaar voor ten 

hoogste 10 dagen vrij gegeven worden; echter niet 

in de  eerste 2 weken van het schooljaar;

• Uit een werkgevers- of accountantsverklaring moet 

blijken, dat de extra vakantie om deze reden aange-

vraagd wordt;

• De aanvraag dient minimaal 2 maanden van tevoren 

bij de directeur van de school aangevraagd te 

worden;

• Mag maximaal  maar één keer in een schooljaar 

plaatsvinden.

Er mag dus geen vrij worden gegeven in verband met: 

• Goedkopere vakanties buiten het seizoen

• Wintersportvakanties

• Midweek- of  “lange weekends”

• Al jaren niet op vakantie geweest

• Al tickets gekocht of reserveringen gedaan

• Er wordt toch op school niets meer gedaan enz.

11.10 Wanneer vraagt u verlof aan?

Als uw kind een dagdeel of meer lestijd verzuimt.

We verzoeken u vriendelijk om afspraken met een 

speltherapeut, fysiotherapeut, logopedist, psycholoog 

of andere medische ondersteuners zoveel moge-

lijk buiten schooltijd te plannen. Mocht dit echt niet 

haalbaar zijn en de noodzaak voor de ontwikkeling 

van het kind is aantoonbaar aanwezig, dan kunt in 

overleg met de leerkracht verlof aanvragen. U dient 

dan vervolgens een bewijsstuk aan de leerkracht te 

overhandigen wat wij bewaren in het leerlingdossier. 

Dit is alleen nodig als uw kind gedurende meerdere 

weken een dagdeel verzuimt voor bovengenoemd 

doel. Dit bewijsstuk is een wettelijke plicht voor 

de school i.v.m. aangescherpte regels rondom het 

onderschrijden van de onderwijstijd. 

11.11 Hoe vraagt u verlof aan?

Vul het ‘aanvraagformulier extra verlof’ (zie website of 

ophalen bij de directeur) in en lever dit in bij de direc-

teur (inscannen en mailen of via uw zoon/dochter). U 

ontvangt uiterlijk binnen 7 werkdagen een reactie per 

e-mail of het verlof wel/niet akkoord is. 
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PRAKTISCHE INFO

12.

12.1 Adres school

School met de Bijbel   

Nieuwe Veer 90   

2959 AM Streefkerk

Tel. 0184-681120 / 681948 (IB-er)

Emailadres: info@smdbstreefkerk.nl

Website: www.smdbstreefkerk.nl 

12.2 Adreswijziging/bereikbaarheid

Bij een eventuele verhuizing verwachten we tijdig 

een adreswijziging. Zo kunnen we het adressenbe-

stand van de leerlingen actueel houden. Verandert uw 

emailadres of telefoonnummer, dan vernemen we dat 

graag! Het is belangrijk dat we u kunnen bereiken bij 

evt. calamiteiten. Wijzigingen kunt u doorgeven aan 

onze administratief medewerker, mw. F. de Jong  

f.dejong@smdbstreefkerk.nl 

Nadat we uw gegevens hebben gewijzigd vraagt ons 

leerlingvolgsysteem bij u om een definitieve bevestiging 

van de wijziging. Nadat u akkoord heeft gegeven zijn 

uw gegevens pas definitief gewijzigd.

12.3 Fietsen in de fietsenstalling

Aan het begin van een nieuw cursusjaar krijgt elk groep 

een gedeelte van het fietsenhok toegewezen. In de 

stalling geldt:

• zet de fiets met het voorwiel zoveel mogelijk in de 

standaard.

• lukt dat niet, schuif de fiets er dan zover mogelijk 

tussen.

• wees voorzichtig met de fietsen van een ander!

• kinderen die wonen vanaf de Randweg tot Nieuwe 

Veer 64 komen lopend naar school in verband met 

ruimtegebrek in het fietsenhok.

12.4 Hoofdluis

Elke dinsdag na de vakantie zijn de ‘kriebelmoeders’ 

in school om alle leerlingen te controleren op evt. 

hoofdluis. Mocht er hoofdluis bij uw kind geconsta-

teerd zijn wordt u hiervan op de hoogte gesteld door 

de leerkracht. Er gaat ook een briefje naar alle ouders 

van de betreffende groep zodat u op de hoogte bent 

als er in de klas van uw kind hoofdluis heerst. Twee 

weken na de constatering controleren de ‘kriebel-

moeders’ de betreffende klas opnieuw. 

Constateert u zelf hoofdluis bij uw kind(eren)? Geef 

het dan z.s.m. door aan de leerkracht zodat wij de 

‘kriebelmoeders’ in kunnen schakelen en de uitbrei-

ding van hoofdluis zoveel mogelijk binnen de perken 

blijft. 

12.5 Kleuters

Speelgoed

Op donderdagmiddag mag uw kind iets van zijn eigen 

speelgoed meenemen. Geeft u geen kostbaar speel-

goed mee, want er gebeuren wel eens ongelukjes mee.

Verjaardagen

Op school hebben we een verjaardagskalender. Wilt u 

de data van de verjaardagen van de ouders opschrijven 

en aan uw kind mee naar school geven? Dan kunnen 

wij ervoor zorgen dat het cadeautje op tijd klaar is.
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Klassenkrant

Aan het begin van het cursusjaar wordt de klassen-

krant uitgegeven in groep 1 en 2. Heeft u hem nog 

niet ontvangen? Vraag er gerust naar bij de leerkracht. 

In deze informatiebrochure vindt u allerhande speci-

fieke informatie over het reilen en zeilen in de kleu-

tergroepen. We richten ons hierbij met name ook op 

nieuwe ouders die hun eerste kind bij ons aanmelden. 

We willen op deze wijze voorkomen dat u zelf dingen 

moet uitzoeken. Mist u iets in de klassenkrant? We 

horen het graag!

12.6 Kraambezoek

Als er een baby geboren is, willen we graag meeleven! 

Een kaartje wordt op prijs gesteld. De juf of de meester 

waar uw kind in de klas zit komt dan op kraambe-

zoek en de geboorte wordt vermeld in de Nieuwsflits. 

Mocht u dit niet op prijs stellen, kunt u dit melden bij 

de directeur. 

12.7 Mobiele telefoons

Sommige kinderen moeten een eindje fietsen naar 

school. Het kan zijn dat u het dan een prettig idee 

vindt als ze kunnen bellen mocht er onderweg 

iets gebeuren. Er zijn ook kinderen die hun ouders 

moeten kunnen bellen omdat ze een medische 

beperking hebben. In deze gevallen mogen leer-

lingen een mobieltje bij zich hebben. Het mobieltje 

mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden 

dan hierboven is omschreven. Hebben leerlingen 

zonder duidelijke reden hun mobiel bij zich (aan of 

uit, binnen of buiten de klas maakt niet uit) leveren zij 

deze voor een dag in bij de leerkracht. We willen de 

(mentale) rust in de groepen en voor de leerling zelf 

zoveel mogelijk bewaren. 

12.8 Privacy 

Per 25 mei 2018 is de Europese Algemene veror-

dening gegevensbescherming (AVG) van kracht 

geworden. Dit heeft ook consequenties voor hoe 

we als school omgaan met allerlei (leerling)gege-

vens. Deze mogen alleen worden verwerkt voor een 

bepaald doel en er moet een grondslag voor zijn. Ook 

moeten de gegevens goed beveiligd zijn. We hebben 

hiervoor een privacyreglement. Het reglement is op 

school in te zien.

Bij de aanmelding  van uw kind, vragen we uw 

toestemming voor het verwerken van enkele speci-

fieke persoonsgegevens. De toestemming wordt 

gevraagd voor de inschrijvingsduur van uw kind. U 

kunt een eenmaal gegeven toestemming op ieder 

gewenst moment wijzigen en/of intrekken. Vanaf het 

moment dat u uw toestemming intrekt zal de School 

met de Bijbel stoppen met de genoemde verwer-

kingen.

Voor inzage, aanpassing of verwijdering van 

persoonsgegevens kunt u ten allen tijde contact 

opnemen met de directeur. 

Hebt u een klacht over de manier waarop de school 

met de privacy van de leerlingen omgaat? Neemt dan 

allereerst contact met ons op. U kunt zich wenden tot 

meester Jabaaij (Functionaris Gegevensbescherming). 

We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. 

Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er 

samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd contact opnemen 

met  de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autori-

teitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autori-

teit-persoonsgegevens/tip-ons). 

We beogen in alle situaties een goede, professio-

nele werk- en omgangscultuur binnen de school. 

Het zorgvuldig omgaan met privacy van leerlingen 

en ouders hoort hier vanzelfsprekend bij. We zullen 

daarom in alle gevallen onze uiterste best doen om 

integer met privacygevoelige informatie om te gaan. 

Hierbij geldt onze regel: ‘we zeggen wat we doen en 

we doen wat we zeggen’. 

12.9 Schoolfotograaf

Foto Koch uit Baarn komt bij ons op school foto’s 

maken. Het ene jaar worden er pasfoto’s, groepsfoto’s 

en evt. gezinsfoto’s gemaakt. Het volgende jaar alleen 

groepsfoto’s. De verkoop wordt volledig digitaal afge-

wikkeld.

12.10 Schoolregels

Als school willen we voorkomen dat er teveel regels/

regeltjes ontstaan. We willen daarentegen positief 

gedrag bij kinderen aanleren vanuit onze kernwaarden 

duidelijkheid, veiligheid en gemeenschapszin. Duide-

lijkheid geeft veiligheid en door samen regels op te 

stellen creëren we gemeenschapszin. 

Het is uiteindelijk onze bedoeling dat we fungeren als 

veilige haven voor alle betrokkenen in de school; leer-

lingen, leerkrachten, ouders enz.

Om dit te bereiken zijn basisprincipes/gedragsregels 

onmisbaar. Hierdoor weten we ook waar we elkaar op 

aan mogen en kunnen spreken. 

Onze schoolregels zijn:

1. Wij helpen elkaar groeien

2. Wij zetten onze talenten in

3. Wij hebben oog voor de wereld om ons heen

Deze regels worden aan het begin van het cursusjaar 

uitgewerkt in een specifiek groepscontract wat met de 

kinderen wordt opgesteld. Dit functioneert de rest van 

het jaar als 

missie van 

de groep. 

12.11 Snoepen 

en trakteren

Snoep verstandig, 

eet een appel! We 

zullen allemaal onderkennen dat 

gezonde voeding belangrijk is voor de ontwikkeling 

van het kind. Als school stimuleren we gezond eten. 

Wij stellen echter geen verplichting aan wat u uw kind 

meegeeft voor in de pauze. Deze verantwoordelijk-

heid blijft bij u liggen als ouder(s). 

We waarderen het als u ook bij traktaties zoveel 

mogelijk gezonde voeding mee wilt geven. 

12.12 Afvalvrije school

Afval bestaat niet!

Sinds 2016 is de school met de Bijbel een afvalvrije 

school. Al ons afval sorteren wij om het recycleproces 

te bevorderen. Een klein stukje rentmeesterschap in 

de praktijk! In de klassen verdelen wij ons afval over 

vier bakken: plastic-, papier, GFT- en restafval. Wilt u 

er aan denken om eten zoveel mogelijk in bakjes mee 

te geven zodat we afval besparen? 

 

Daarnaast is het mogelijk om op school uw lege 

cartridges en batterijen in te leveren. Met het inza-

melen hiervan sparen wij punten. Deze punten 

wisselen wij in voor onderwijsleermiddelen! 

 

Goede doelen

Op ons schoolplein staat een gele container: voor 

frituurvet. Oud vet levert namelijk geld op! De 
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opbrengst van het frituurvet is bestemd voor het 

project “Geef weeskinderen een toekomst met uw 

frituurvet”. Met het geld wat opgehaald wordt kunnen 

weeskinderen in Malawi en Zambia geholpen worden 

met (Bijbel)onderwijs, voedsel, kleding, medische zorg 

en opvoeding. Ook de ingeleverde postzegels leveren 

geld op voor de zending!

 

De flessendoppen die gespaard worden, worden 

geschonken aan de Schutse of ingeleverd voor een 

blinde geleide hond!  

 

Spaart u met ons mee?  De verschillende inzamel-

bakken vindt u hier: 

Postzegels     kleuteringang 

Statiegeldflessen kleuteringang 

Flessendoppen      kleuteringang 

Cartridges       kleuteringang 

Batterijen            kleuteringang 

Frituurvet          schoolplein

12.13 Vergoeding schade

Als vaststaat dat er leermiddelen o.i.d. bewust kapot 

zijn gemaakt, dan is de regel dat de nieuwwaarde van 

het desbetreffende materiaal wordt vergoed. Gaat het 

om meubilair, dan hoeft alleen de waarde die het op 

dat moment heeft, te worden vergoed. Wanneer er 

schade aan het gebouw wordt veroorzaakt, wordt dit 

ook vergoed.

De school is niet aansprakelijk voor (schade door) 

onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of 

hun ouders indien de leerling jonger is dan 14 jaar) zijn 

primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. 

Een leerling die tijdens schooluren of tijdens andere 

door de school georganiseerde activiteiten, door 

onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus 

in de eerste plaats zelf (of hun ouders) verant-

woordelijk voor. Of de ouders in dit kader een 

particuliere WA-verzekering afsluiten is een 

keuze van de ouders zelf. 

De school kan geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor diefstal, beschadiging of zoek-

raken van in of bij het schoolgebouw aanwezige 

eigendommen van kinderen.

12.14 Zendingsgeld

Iedere maandag wordt er geld opgehaald voor de 

zending. Aan het begin van een cursusjaar worden er 

twee goede doelen uitgekozen en bekend gemaakt 

via de Nieuwsflits. Naast deze goede doelen maken 

we ook zendingsgeld over naar ons sponsorkind van 

Woord & Daad. Aan het begin van het cursusjaar wordt 

via de Nieuwsflits verantwoording afgelegd over de 

ontvangen gelden. 

12.15 Ziekmelding

Als u uw kind ziek moet melden, kan dat op de daartoe 

bestemde tijd van 8.15-8.30 uur ’s morgens of via de 

website. Mocht uw kind (zonder bij ons bekende reden) 

afwezig zijn, wordt u door school gebeld vanuit onze 

verantwoordelijkheid en zorg voor de leerlingen. 

Wilt u geen ziekmeldingen via broertjes/zusjes laten 

verlopen? Deze informatie komt nl. vaak niet (goed) 

aan.

12.16 Rode hond en kinderziektes

Als u vermoedt, dat uw kind rode hond heeft, laat 

het door de dokter controleren. Is dit inderdaad het 

geval, graag bericht naar school in verband met de 

ernstige gevolgen die kunnen ontstaan door besmet-

ting hiermee in de eerste 3 maanden van de zwan-

gerschap.

Heeft uw kind een andere kinderziekte? Meld het 

even bij de leerkracht. Wij kunnen dan afwegen 

of we de andere ouders moeten informeren. 

Vaak is het besmettingsgevaar al geweken als 

de ziekte zich openbaart. Overleg even met de 

leerkracht wanneer uw kind weer naar school kan. 

Een belangrijke vuistregel bij kinderziektes waarbij 

vocht uit de huid komt is dat de blaasjes opgedroogd 

moeten zijn (i.v.m. besmetting en vanuit het oogpunt 

van hygiëne in school).  

12.17 Externe personen en instanties

Inspectie 

Inspectie van het onderwijs

Postadres: 

Postbus 2730

3500 GS Utrecht

Loket Onderwijsinspectie Tel. 088-669 60 60

Driestar Educatief

Onderwijsadviesdienst, Pabo en kenniscentrum

Postbus 368, 2800 AJ Gouda

Tel. 0182-54 03 33

Orthopedagoog: J.B. (Cora) van den Brink

Hoornbeeck College

Carnisselaan 210

3084 NA Rotterdam

010-2937877

info@hoornbeeck.nl

Verenigde Besturen en administratiekantoor

V.G.S. Kastanjelaan 12

Postbus 433

2980 AA Ridderkerk.

Tel. 0180-44 26 75

Emailadres: secretariaat@vgs.nl

Rivas Jeugdgezondheidszorg 

Adriaan Heynisstraat 4c,  

2957 CH Nieuw-Lekkerland.   

Tel. 088-1239924

      

Jeugdverpleegkundige Caroline van ’t Hof: 

c.vanthof@jongjgz.nl 

Jeugdarts Abegail Straal: a.straal@jongjgz.nl

JGZ-assistente (voor praktische vragen bijvoorbeeld 

voor het verzetten van een afspraak):  

Jacqueline Gout: j.gout@jongjgz.nl Tel: 06-27209441 

Sociaal Team Gemeente Molenwaard

Tel. 0184-140184

https://www.gemeentemolenwaard.nl/ 

meldingsociaalteam/ 

Tenslotte

We hebben geprobeerd u een zo volledig en goed 

mogelijk beeld van onze school te geven. Dit bete-

kent niet dat alles wat vermeld is, volmaakt gebeurd, 

maar het is wel onze intentie om kwalitatief goed 

onderwijs te geven met alles wat daarbij hoort. 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Vertel het ons! 

Bent u tevreden? Vertel het (vooral) aan anderen!





School met de Bijbel
S T R E E F K E R K

Leer de jongen de eerste beginselen  
naar de eis zijns wegs." 

Spreuken 22:6

Nieuwe Veer 90

2959AM Streefkerk

T: (0184) 68 11 20

W: www.smdbstreefkerk.nl

"


