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1. Voorwoord 
 
Kinderen bezoeken vanaf hun vierde levensjaar de basisschool. Vanaf dat moment tot het 
afscheid van de basisschool vertrouwt u uw zoon of dochter zo’n 8000 uur toe aan de zorg 
van leerkrachten. Ze zijn volop in ontwikkeling en doen elke dag nieuwe ontdekkingen. Goed 
onderwijs is daarom van groot belang, om ieder kind tot zijn recht te laten komen. 
 
Elke school is anders. De manier van werken, de sfeer en de resultaten lopen erg uitéén. 
Een keuze maken voor een basisschool die past bij uw kind is daarom een hele opgave. 
 
CNBS Windesheim heeft voor u, net als alle basisscholen in Nederland, een schoolgids 
samengesteld om u te informeren over de school van uw kind. In onze schoolgids 
beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen 
de kwaliteit te waarborgen en verbeteren.  
 
In onze schoolgids spreken we steeds over ouders. Met ouders bedoelen wij alle 
volwassenen die de zorg voor onze leerlingen hebben. 
 
We hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Als u na het lezen vragen, opmerkingen 
of suggesties heeft, laat het ons weten! 
 
Samen hopen we van het schooljaar 2019-2020 een leerzaam en plezierig jaar te maken. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

Team CNBS Windesheim 
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2. Onze school 

CNBS Windesheim is als zelfstandige basisschool niet meer weg te denken uit Sibculo. 
Sinds 1922 wordt er lesgegeven in een prachtig schoolgebouw, dat in de loop van de jaren is 
uitgebouwd en gemoderniseerd. Uiteraard is naast het schoolgebouw ook het onderwijs met 
zijn tijd meegegaan. We gaan mee in onderwijsvernieuwingen, maar willen ook zeker de 
vertrouwde uitgangspunten van ons onderwijs behouden. Deze uitgangspunten zijn als volgt 
samen te vatten: 
▪ We zijn een Christelijke basisschool en willen dit uitdragen in ons dagelijks handelen. Het 

woord van God geeft ons richting bij alles wat wij doen. 
▪ Het welbevinden van onze leerlingen staat voorop. We willen dat alle leerlingen de 

mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen op sociaal-emotioneel gebied. 
▪ Om goed onderwijs te geven blijven we investeren in moderne onderwijsmethoden en 

professionalisering van ons schoolteam. 
▪ We willen ieder kind zien en de ontwikkeling in de gaten houden. Daarom hechten we 

veel waarde aan een goede zorgstructuur, waarbij aandacht is voor zowel uitblinkende als 
hulpbehoevende leerlingen. 

▪ Contact met ouders en verzorgers is belangrijk. Er zijn vaste contactmomenten, maar de 
deur staat ten alle tijden open. 

 

2.1 Bestuur 

 
CNBS Windesheim is een zelfstandige school en wordt bestuurd door de Vereniging voor 
Christelijk Nationaal Onderwijs te Sibculo. Dit bestuur mogen we zelf samenstellen uit leden 
van de vereniging. 
 
Het bestuur vergadert één keer per maand, vrijwel altijd op de eerste maandag van de 
maand. Eén keer per jaar wordt het voltallige personeel uitgenodigd om een 
bestuursvergadering bij te wonen. Daarnaast vergaderen de Ouderraad (éénmaal) en de 
Medezeggenschapsraad (tweemaal) ook jaarlijks met het bestuur. 
 
U kunt lid worden van de schoolvereniging, zodat ook uw stem meetelt ten aanzien van het 
beleid dat wordt gevoerd. De contributie bedraagt € 7,50. Op school kunt u een 
aanmeldingsformulier krijgen. Nieuwe leden, die zich vóór 1 januari aanmelden, zijn op de 
eerstvolgende ledenvergadering stemgerechtigd. 

2.2 Leerkrachten 

 
Er werken 14 personeelsleden op basisschool “Windesheim”. Bij het inzetten in de groepen 
wordt in goed overleg vooral gekeken naar kwaliteiten en specialiteiten van de leerkrachten.  
 
Binnen onze school zijn er zo enkele speciale taken, zoals bijvoorbeeld de Interne 
Begeleider, de ICT-coördinator, de rekencoördinator en de BHV'ers. 
 
Het team vergadert gedurende de schoolweek veel informeel en formeel in de vorm van 
commissies die zich buigen over specifieke onderwerpen. Daarnaast wordt er maandelijks 
een grote teamvergadering gehouden, waarbij alle leerkrachten aanwezig zijn.         
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2.3 Leerlingen 

 
De school telde op 1 oktober 2018 142 leerlingen verdeeld over 8 groepen. Het lukt ons ook 
dit cursusjaar weer de groepen een eigen leerkracht en een eigen lokaal te geven. 
Daarnaast wordt er ingezet op goede leerlingenzorg door middel van remedial teaching. 
Leerkrachten begeleiden leerlingen individueel of in kleine groepjes buiten het klaslokaal.  
We kiezen er bewust voor om hier extra middelen voor in te zetten.  
 
In het formatieoverzicht in deze informatiegids is te zien welke leerkrachten aan welke 
groepen lesgeven. Ook is hier te zien welke leerkrachten de remedial teaching en 
bewegingsonderwijs voor hun rekening nemen. De formatie loopt tot de Kerstvakantie, voor 
de tweede helft van het schooljaar ontvangt u in december een nieuwe opzet. 

2.4 Ligging 

 
CNBS “Windesheim” is gelegen aan de rand van het dorp Sibculo (gem. Hardenberg). 
Aangezien de school al in 1920 is gebouwd, ligt de school op een groot perceel. Hierdoor is 
er ruimte voor één groot schoolplein en één kleiner schoolplein.  

3. Waar onze school voor staat 

 
CNBS Windesheim is een Christelijke basisschool.  
Dit Christelijke karakter willen wij delen met onze leerlingen en ouders. Daarom hechten veel 
waarde aan de momenten waarop leerlingen, ouders en leerkrachten samen komen. Dit 
gebeurt onder andere rond de Christelijke feestdagen. 
 
Bijbelse waarden als geloof, hoop en liefde willen wij via ons onderwijs meegeven aan de 
kinderen. Ook zetten de verhalen uit bijbel ons steeds weer aan tot nadenken, kritisch 
bekijken en het bijstellen van ons gedrag. 
 

Samen groeien door plezier, respect en vertrouwen 
 
Wij vinden het belangrijk om kinderen te laten groeien in hun ontwikkeling. Hierbij hebben we 
aandacht voor het ontwikkelen en opdoen van zowel kennis als sociale vaardigheden. 
Voorwaarde voor deze doelstelling is een goede vertrouwensrelatie tussen leerlingen, 
ouders en leerkrachten. We leren kinderen respectvol met elkaar omgaan, waardoor het voor 
iedereen mogelijk is om met plezier onderwijs te volgen op onze school. 

4. Daar werken we voor      
 
Kinderen komen naar school om in een veilige, plezierige omgeving te leren. Daarom maken 
wij gebruik van moderne methoden. Gemotiveerde leerkrachten dragen hun steentje bij door 
de zorg die zij dragen voor de leerlingen die aan ze zijn toevertrouwd.  
 
Om te weten of we op de goede weg zijn, maken we gebruik van het Cito-
leerlingvolgsysteem (LVS). Er wordt vanaf groep 4 op eigen niveau gewerkt met Snappet, 
een volledig digitale leeromgeving. 
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Om te kunnen leren moeten kinderen in een veilige omgeving opgroeien. We denken dan 
niet alleen aan het gebouw en het schoolplein. Wij willen bovenal dat kinderen zich thuis 
voelen, zowel buiten als binnen de school. Daar werken wij hard aan, samen met de 
kinderen. 
 
Wij geloven in de mogelijkheden van alle kinderen. Wij nemen de kinderen serieus. Wij 
praten met hen en geven hen verantwoordelijkheid waar dat mogelijk is, luisteren naar hen 
als er iets is en bieden waar nodig de helpende hand. 
 
Ouders spelen een belangrijke rol binnen onze school, zij zijn altijd welkom op onze school. 
Het gaat per slot van rekening om hun kind dat aan onze zorgen is toevertrouwd. Zij kunnen 
altijd een afspraak maken met de leerkracht. Een goed contact met de ouders vinden wij 
onmisbaar. Als er iets is, willen we graag dat de ouders contact opnemen met de school. 
Omgekeerd zullen wij dat ook doen.                                             
          

5. De kwaliteit van onze school 

 
Kwaliteit van onderwijs is niet alleen meetbaar in cijfers. Op CNBS Windesheim streven wij 
naar kwaliteit van onderwijs door belang te hechten aan goede methoden, goed personeel 
en het goed volgen van de resultaten van onze leerlingen. 
 
De rol van de leerkrachten is hierbij uitermate belangrijk. Zij bouwen een band op met de 
leerlingen en scheppen een veilige, leerzame omgeving. Dit zorgt ervoor dat leerlingen en 
leerkrachten het maximale uit hun mogelijkheden kunnen halen. 
 
De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen 
volgen wij op de voet. Samen bepalen we wat deze ontwikkelingen voor ons onderwijs 
kunnen betekenen.  
 
Jaarlijks volgen de leerkrachten opleidingen, cursussen en verdiepen we ons in belangrijke 
aspecten t.a.v. onze leerlingen.  
 
We hechten veel waarde aan goede ondersteuning voor alle leerlingen. Zowel de leerlingen 
die extra zorg verdienen, als de leerlingen die extra uitgedaagd kunnen worden. Daarom 
wordt er structureel extra hulp geboden buiten de klaslokalen door leerkrachten in de vorm 
van remedial teaching.  
 
De rol van de interne begeleider is essentieel bij het waarborgen van onze onderwijskwaliteit. 
Zij heeft onze zorgleerlingen in beeld en kan waar nodig hulp inschakelen van externe 
personen en instanties. Hierbij kan gedacht worden aan (ortho)pedagogen, logopedisten, 
GGD, etc. 
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6. Wat leren de kinderen op school. 

6.1 Groepen 1 en 2 

 
Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws 
leren. Op school stimuleren we de kinderen en dagen ze uit om steeds iets nieuws te 
ontdekken. Na een vrije inloop wordt de dag in de kring begonnen en aan het einde van de 
dag weer afgesloten. Er worden allerlei gerichte leer- en ontwikkelingsactiviteiten uitgevoerd.  
Er wordt gewerkt aan tafels, in hoeken, in de (sport)speelzaal en natuurlijk ook op het 
schoolplein.  
 
De meeste vakken worden aan de hand van een bepaald thema gegeven, bijv. de 
seizoenen, bouwen. Aan het eind van groep 2 wordt bekeken of een kind toe is aan groep 3. 
Deze keuze wordt gemaakt op basis van toetsresultaten, observatie en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Is een kind er ons inziens niet aan toe, dan wordt overleg gepleegd met de 
ouders en dan adviseren wij het kind nog een jaartje kleuter te laten zijn. 
 
Er wordt dagelijks verteld of gewerkt uit de Bijbel en regelmatig worden er liederen 
aangeleerd. De Christelijke feestdagen krijgen bijzondere aandacht. 
 
In groep 1 en 2 zijn we spelend bezig en we proberen de volgende aspecten te bereiken: 
• praktische handelingen: jas aan- en uittrekken, schoenen uit- en aantrekken, veters 

strikken, enz. 
• hygiëne: o.a. zichzelf helpen op de wc, handen wassen  
• technieken: o.a. plakken, scheuren, knippen, tekenen  
• voorbereidend rekenen, lezen en schrijven: o.a. rijmen, tellen 
• stimuleren van de grove motoriek: o.a. lopen, rennen, hinkelen; 
• stimuleren van de fijne motoriek: o.a. binnen de lijnen kleuren, netjes knippen. 

 
In de kleutergroepen wordt veel aan taalvorming gedaan. De methode “Kleuterplein” wordt 
hierbij gebruikt. Het is een voorbereidende methode voor taal, lezen en een klein gedeelte 
rekenen. Er wordt aandacht besteed aan beginnende geletterdheid, beginnende 
gecijferdheid, mondelinge taal, woordenschat en sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit doen 
we door te werken met thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.  

                            
Het voorlezen als voorbereiding op het zelf lezen is erg belangrijk, daarom worden ouders op 
vrijwillige basis ingezet om voor te lezen voor kleine groepen leerlingen. Door de methode 
Kleuterplein zorgen we voor een goede doorgaande lijn in het taal- en leesonderwijs in de 
groepen 1, 2 en 3.  

Ook vindt al de eerste kennismaking plaats met ICT. Het digitale schoolbord en gebruik van 
Chromebooks zijn daarbij niet meer weg te denken. Het rekenonderwijs krijgt ook veel 
aandacht. Bij de kleuters werken we met de methode ‘De wereld in getallen’. 
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Nog niet zindelijk en wel naar school? 
 
Natuurlijk wil je graag als ouder en als school dat het kind zindelijk is als het naar de 
basisschool gaat. Het ene kind zal er al wel aan toe zijn en de ander heeft nog wat tijd nodig 
om helemaal 100 procent zindelijk te zijn op de dag dat hij/zij naar school moet. Vijftien 
procent van de kinderen van vijf jaar zijn nog niet helemaal zindelijk overdag of  's nachts. 
U kunt het beste eerlijk vertellen bij het maken van de afspraak voor de ‘wendagen’ als uw 
kind nog niet helemaal zindelijk is. Wij kunnen dan samen met u duidelijke afspraken maken 
over het verschonen. We zullen daar uw hulp bij nodig hebben aangezien het voor een 
leerkracht onverantwoord is om een hele groep kleuters alleen te laten om uw zoon/dochter 
te verschonen. 

6.2 Groep 3 t/m 8 

 
In de daarop volgende groepen wordt meer adaptief lesgegeven. Vooral in de eerste periode 
van groep 3 hebben de kinderen nog veel behoefte aan spel en aan een speelse aanbieding 
van de lesstof. De nadruk ligt vooral op het leren lezen en het aanvankelijk rekenen. De 
groepen die volgen, borduren hierop verder. Vanaf groep 4 wordt ervoor de vakken rekenen, 
technisch lezen, taal en spelling gebruik gemaakt van het digitale adaptieve 
onderwijsplatform Snappet. We streven naar een goede afwisseling tussen het werken op 
tablets en papier. 

6.3 Godsdienstige vorming.  

 
Iedere dag beginnen en eindigen we met gebed. Alle kinderen doen daar aan mee. We 
vertellen bijbelverhalen. We praten daarover met de kinderen. We vertellen de verhalen zo 
bijbelgetrouw mogelijk. Op vrijdag worden de verhalen verwerkt door middel van een knutsel-
puzzel- of tekenactiviteit.  
 
Wekelijk wordt er aandacht geschonken aan het lied van de week. De lijst met liederen van 
de week is ook bekend bij de kerk, waardoor de liederen ook terugkomen in de kerkdiensten.  
 
De christelijke feestdagen krijgen ruim onze aandacht. Zo vieren we gezamenlijk met ouders 
Bid- en Dankdag. Ook bij de Kerstviering zijn ouders van harte welkom. 

6.4 Rekenen 

 
Op school maken we gebruik van de methode "De wereld in getallen" via Snappet. Dit is een 
zogenaamde realistische methode, d.w.z. dat de methode uitgaat van het oplossen van 
rekenvraagstukken die in het dagelijkse leven voorkomen.  De manier van werken zet aan tot 
probleemoplossend denken. Naast de toetsen die de methode geeft, wordt ook getoetst met 
behulp van de Cito-toets om te kijken of de leerlingen voldoende vorderingen maken. Door 
het gebruik van Snappet, het gebruik van tablets in de groepen 4-8, werken de kinderen 
geheel op eigen niveau. Juf Ribberink is rekencoördinator. Zij streeft er naar om  de 
resultaten en afspraken omtrent ons rekenonderwijs te borgen en verbeteren. 
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6.5 Nederlandse Taal 

 
We werken vanaf groep 4 met de methode "Taal op maat" via Snappet. 
Twee maal per jaar worden de resultaten getoetst van de leerlingen van groep 3 tot en  
met 8. Wij gebruiken de Cito-toetsen. Natuurlijk zijn er ook de methodegebonden toetsen. 
Ook hier werken de kinderen, door het gebruik van tablets, op eigen niveau.   

6.6 Lezen 

 
In groep 3 wordt officieel begonnen met het leren lezen aan de hand van de  methode "Veilig 
Leren Lezen" en de methodiek ‘Zo leer je kinderen spellen en lezen’ van drs. José Schraven. 
Enkele leerkrachten zullen dit schooljaar een scholing volgen om deze methodiek nog beter 
toe te kunnen passen. Rond de voorjaarsvakantie begint het tutorlezen. Een kind van groep 
acht helpt drie maal per week een kind van groep 3 met het leesproces.  
 
In de hogere groepen komt steeds meer de nadruk te liggen op het begrijpend lezen. 
Veel leerlingen vinden begrijpend lezen saai en weinig uitdagend. Daarom werken we vanaf 
dit schooljaar in groep 3 en 4 met de methode Humpie Dumpie die kinderen speelsgewijs 
voorbereid op het begrijpend lezen. In de loop van groep 4 wordt gestart met Nieuwsbegrip, 
een interactieve en aansprekende manier voor begrijpend lezen. Er zijn wekelijks teksten en 
opdrachten aan de hand van het nieuws. Bovendien besteden we met Nieuwsbegrip 
structureel aandacht aan lees- en woordenschatstrategieën. Bij deze methode horen ook 
toetsen. 
 
Wij gebruiken het programma Bouw! Dit is een uniek computergestuurd 
interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 kunnen 
worden voorkomen. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg.  
 
In de midden- en bovenbouw wordt geregeld hardop gelezen. 
Bij binnenkomst ’s ochtends en ’s middags pakken de kinderen eerst hun leesboek. Ze lezen 
dan 10 tot 15 minuten voor de lessen beginnen. 
 
Per jaar worden 1 of 2 vorderingen, door middel van de Cito LVS-toetsen DMT, AVI en 
begrijpend lezen bijgehouden. 
 
Wij stimuleren in alle leerjaren de kinderen boeken te lezen. In oktober besteden we de 
nodige aandacht aan de ‘Kinderboekenweek’.  
 
Tot slot kan gemeld worden dat leesmotivatie het komend schooljaar één van de 
speerpunten uit ons onderwijskundige jaarplan is. 
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6.7 Schrijven 

 
De leerlingen in de groepen 3 t/m 8 leren schrijven met de methode 'Pennenstreken', waarbij 
we kiezen voor het blokschrift. Al neemt de digitalisering ook op onze school toe, de 
aandacht voor schrijven zal blijven.  

6.8 Wereldoriëntatie 

 
Op veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we de 
kinderen kennis bij over het heden en het verleden. Dit kan gebeuren in aparte vakken aan 
de hand van methoden, maar ook d.m.v. actuele gebeurtenissen, klassengesprekken, 
spreekbeurten, werkstukken enz.  
 
De volgende methoden worden gebruikt: 
Voor de zaakvakken natuur/techniek, aardrijkskunde en geschiedenis gebruiken we een 
combi-methode Naut, Meander en Brandaan voor de groepen 3-8. 
 
Voor verkeer gebruiken we de digitale methode Let’s go! 
In groep 7 wordt een theoretisch en praktisch verkeersexamen afgenomen.  
 

6.9 Engelse Taal 

 
Alle groepen krijgen één uur in de week Engels. Schoolbreed gebruiken we de digitale 
methode ‘Groove me’. Deze methode combineert in de onderbouw het zingen van Engelse 
liedjes met leren van Engelse woorden en zinnen. In de bovenbouw wordt de kennis van de 
Engelse taal uitgebreid aan de hand van Engelstalige top40-hits. 
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6.10 Tablets en Chromebooks 

 
Het oefenen met lesstof vindt steeds meer digitaal plaats. Lesstof die door de leerkrachten 
aangeboden wordt, kan door de leerlingen digitaal geoefend worden. Vanaf groep 1 leren de 
kinderen al omgaan met tablets, Chromebooks en software. Vanaf groep 4 wordt er gewerkt 
in de digitale lesomgeving van Snappet in combinatie met tablets en Chromebooks.  
We hopen op deze manier de leerlingen vertrouwd te maken met digitale leermiddelen. 
 

6.11 Afspraken over gebruik tablets en Chromebooks 

 
Op onze school werken we van groep 4 t/m 8 met tablets en Chromebooks van Snappet. 
Hieronder kunt u lezen welke afspraken en regels wij hanteren bij het gebruik: 

- Vanaf groep 4 krijgt iedere leerling een tablet in bruikleen. 

- Er wordt uitsluitend op school met de tablet en Chromebooks gewerkt en mag niet 

mee naar huis worden genomen. 

- Wanneer de tablet of Chromebook stuk gaat, ruilt de school deze kosteloos om voor 

een andere tablet. 

- Voor de tablets en Chromebooks heeft de school een borg betaald van €150,00. 

Wanneer een leerling deze expres kapot maakt of hij stuk gaat door onzorgvuldig 

handelen van de leerling, zal deze borg op de ouders verhaald worden.  

- De tablet of Chromebook gaat aan het eind van het schooljaar mee naar het 

volgende schooljaar. Na groep 8 worden ze ingeleverd.  

 

Wilt u meer weten over het werken met tablets en Chromebooks van Snappet? Kijk dan op:  
www.snappet.org 

6.12 Expressie 

 
Aan tekenen en handvaardigheid wordt tijdens de creatieve middagen de nodige aandacht 
geschonken. Deze organiseren we wederom op de donderdag voor groep 5 t/m 8. Veel 
enthousiaste ouders en grootouders helpen ons daarbij. Groep 1 t/m 4 werken in hun eigen 
groep aan expressie. 
 
Voor de andere expressievakken zijn er op school voldoende middelen aanwezig om hierin 
op een verantwoorde manier les te geven. Ook maken we gebruik van de mogelijkheden die 
de stichting Kind & Cultuur van de gemeente Hardenberg ons biedt. 
 
Voor muziekonderwijs maken wij gebruik van een vakdocent van HaFaBra Hardenberg. 
Deze vakdocent geeft éénmaal per twee weken muziekles aan groep 1 t/m 8. Daarnaast zal 
groep 5 gedurende drie blokken van zes weken kennismaken met verschillende 
instrumenten. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.snappet.org/
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6.13 Bewegingsonderwijs 

 
Dit schooljaar worden de lessen bewegingsonderwijs gegeven door, Niek Welleweerd, een 
vakdocent van Sportservice Hardenberg. Per week krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 
één spelles en een toestelles. De leerlingen uit groep 1 en 2 hebben de gymzaal elke 
woensdag en donderdag tot hun beschikking. Onder leiding van de groepsleerkracht kunnen 
zij dan bewegen, spelen en genieten. 
 

 
Eenmaal per jaar worden de Koningsspelen, schoolkorfbal en schoolvoetbal georganiseerd. 
Korfbal is bedoeld voor kinderen uit groep 5-8. Groep 8 doet mee met het 
schoolvoetbaltoernooi. De Koningsspelen zijn voor alle leerlingen van onze school en 
worden in samenwerking met CSG Het Noordik georganiseerd.                                   

6.14 Huiswerkbeleid 

 
Huiswerk meegeven is geen doel op zich. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen voor een 
aantal vakken thuis oefenen. Hiermee worden prestaties op school verbeterd en het is een 
voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Huiswerkdiscipline bijbrengen is zodoende een 
taak van de school én van de ouders. In de lessen wordt aandacht besteed hoe huiswerk 
gemaakt of geleerd moet worden. Voor die kinderen, die extra oefening thuis nodig hebben, 
wordt dit met de ouders afgesproken.  
 
Alle leerlingen uit groep 6, 7 en 8 hebben de mogelijkheid om thuis in te loggen op het 
adaptieve digitale onderwijsplatform Snappet. Zo kunnen ze op eigen initiatief of op 
aanraden van de leerkracht thuis extra oefenen. De inloggegevens kunnen de leerlingen 
opvragen bij de groepsleerkracht. 
 
 
 
 

Gymrooster 

2019/2020 

Maandag Dinsdag Vrijdag 

8:30 – 9:15 Groep 5 Groep 2 Groep 4 

9:20 – 10:00 Groep 6 Groep 1 Groep 5 

10:30 – 11:15 Groep 8  Groep 6 

11:20 – 12:00 Groep 7  Groep 3 

Pauze    

12:30 – 13:20 Groep 3  Groep 8 

13:25 – 14:15 Groep 4  Groep 7 

    

14:30 – 15:30 Buitenschoolse Activiteit 

(1t/m4) 

 
Buitenschoolse 

Activiteit (5t/m8) 
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6.15 Zelfstandig werken 

 
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zelfstandig kan werken aan zijn/haar taken. Binnen 
de groep zijn er behalve verschillen in werktempo ook verschillen in niveau.  
Wanneer de kinderen hun eigen werk maken, is de leerkracht bezig met de individuele 
begeleiding van leerlingen of kleine instructiegroepen.  
 
Ook zijn er in de hal en IB/RT-ruimte werkplekken ingericht waar leerlingen zelfstandig of als 
tweetal kunnen werken aan hun opdrachten. 

6.16 De leerlingenraad 

 
We hebben een leerlingenraad. De kinderen uit groep 5 t/m 8 kiezen twee 
vertegenwoordigers uit hun klas die zitting nemen in de leerlingenraad. De raad komt met 
ideeën/tips om de school nog beter/leuker te maken.  
De vergaderingen worden één keer in de zes weken gehouden onder leiding van een 
leerkracht. De leerlingenraad draagt ook bij aan een goede burgerschapsvorming. 
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7. Zorg voor de leerlingen 

 
De groepsleerkracht houdt de vorderingen bij van de leerlingen. Dit gebeurt door observeren, 
methodegebonden toetsen en het geven van cijfers. De cijfers worden opgenomen in het 
rapport dat 2 maal per jaar verschijnt.  
 
Onze school heeft een leerlingvolgsysteem (LVS), waardoor de leerlingen nog  nauwkeuriger 
gevolgd kunnen worden. Worden er - na de  verschillende toetsen - bij de kinderen  
leer- en/of  sociaal-emotionele problemen ontdekt, dan wordt dit met de ouders besproken. 
In groeps- en leerlingbesprekingen worden plannen gemaakt om de leerlingen zoveel 
mogelijk die aandacht te geven die zij nodig hebben. 
 
In het kader van Passend Onderwijs  is een  zgn. “Schoolondersteuningsprofiel (SOP)” 
opgesteld. Dit is een plan, waarin de school aangeeft hoe wordt omgegaan met de 
“zorgleerling”. We hebben hierover contacten met het samenwerkingsverband “Veld, Vaart 
en Vecht” in Hardenberg. Het SOP is het afgelopen jaar opnieuw bekeken en bijgesteld.  
Ook heeft het samenwerkingsverband een plan “Passend Onderwijs” opgesteld (zie elders 
punt 18). Centrale vraag: Hoe kunnen we de kinderen een passende vorm van onderwijszorg 
aanbieden? Op alle basisscholen is met ingang van dit cursusjaar een zorgteam.  
In het zorgteam worden vragen van school en/of ouders over de ontwikkeling van kinderen 
besproken. Daarbij hebben we het vooral over vragen rond gedrag en sociaal-emotionele 
ontwikkeling.  Bij een zorgteambespreking zijn altijd de ib’er en een CJG-medewerker 
(jeugdverpleegkundige of schoolmaatschappelijk werker) aanwezig. Vaak worden ook de 
ouders uitgenodigd voor de bespreking. Afhankelijk van wat de vraag is, zijn nog andere 
deskundigen aanwezig bij de bespreking, zoals bv. de orthopedagoog. Doel van de 
bespreking is om samen na te gaan wat er nodig is om er voor te zorgen dat het kind zich 
goed kan (blijven) ontwikkelen. Zo nodig zorgt de CJG-medewerker er na afloop voor dat 
voor ouders en/of kind snel  de ondersteuning wordt geregeld die nodig is.  Dat gebeurt 
natuurlijk altijd in nauw overleg met de ouders. Wanneer de school een kind wil bespreken in 
het zorgteam wordt hier altijd vooraf schriftelijk toestemming voor gevraagd aan de ouders.  
Bij ons op school hebben we de eerste helft van het schooljaar remedial teachers in de 
personen van juf Heerkes en juf Kempers. Zij geven aan de “zorgleerling” – individueel of in 
kleine groepjes - extra aandacht. Naast aandacht voor de “zorgleerling”, voorzien zij ook 
meer getalenteerde leerlingen van uitdaging indien nodig. 
 
Juf Oelen is intern begeleider op onze school. In deze functie bewaakt ze het 
leerlingvolgsysteem en controleert of de extra hulp door de groepsleerkracht tot het 
gewenste resultaat leidt. Mocht dit niet zo zijn, dan zal - na toestemming van de ouders - bij 
de schooladvies- en begeleidingsdienst een onderzoek worden aangevraagd. Afhankelijk 
van de uitslag volgt advies voor een speciaal programma of in een enkel geval 
doorverwijzing naar het speciaal onderwijs.  
 

7.1 Rapporten 

 
Via de rapporten willen we u op de hoogte brengen van de vorderingen van uw kind. Dit 
doen we al vanaf groep 1. Deze rapporten verschijnen twee maal per jaar.  
De kinderen krijgen hun rapport in februari en aan het eind van het schooljaar, in juli mee. 
We koppelen de rapporten aan de halfjaarlijkse Cito-toetsen. Op spreekavonden in 
bovengenoemde perioden zullen de leerkrachten de rapporten toelichten.  
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7.2 Resultaten van het onderwijs 

 
Wij willen als team het onderwijs op onze school verbeteren. Inspanningen zijn goed, maar 
resultaten zijn in dit verband ook heel belangrijk. Het resultaat van die inspanningen laat zich 
op verschillende terreinen zien, te weten: 
a. leerlingenzorg;  
b. verbetering inhoud vakgebieden; 
c. uitstroomgegevens voortgezetonderwijs. 
 
ad a.  Leerlingenzorg 
Door actief beleid te voeren op leerlingbegeleiding en begeleiding van de leerkracht heeft de 
school de laatste jaren slechts enkele leerlingen verwezen naar het Speciaal  
Onderwijs:  

2014-2015      0 leerlingen 
2015-2016      0 leerlingen 
2016-2017 0 leerlingen 
2017-2018 1 leerling 
2018-2019 1 leerling 
 

ad. b.  Verbetering van de inhoud 
Het komend schooljaar gaat juf Ribberink na afronding van studie, naast het lesgeven ook 
haar collega’s nog meer ondersteunen vanuit haar functie als rekencoördinator. 
Meerdere collega’s gaan een cursus volgen gericht op het schrijfproces op basis van de 
methodiek van José Schraven. 
Het hele schoolteam gaat cursusdagen volgen voor Kanjertraining. Deze methodiek voor 
sociaal-emotionele ontwikkeling wordt dit schooljaar ingevoerd. Daarnaast zal het 
schoolteam zich in de loop van het schooljaar gaan buigen over het opnieuw vormgeven van 
de visie en missie van CNBS Windesheim.  
 
ad. c.  Uitstroomgegevens voortgezetonderwijs. 
 
VMBO BB  0 
VMBO BK 3 
K 3 
K/T 2 
TL 1 
TL/HAVO 6 
HAVO/VWO 6 
 
In april 2019 nam groep 8 deel aan de landelijke eindtoets. Het landelijk gemiddelde was dit 
schooljaar 535.7. Dit was ook exact de gemiddelde score die door onze leerlingen werd 
behaald. Een prima resultaat! 
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8. Activiteiten en gebruiken 

 
De meeste tijd gebruiken we natuurlijk voor onderwijs, maar er is ook tijd voor feesten, 
vieringen en andere activiteiten, o.a. Sinterklaas. Op de meester- en juffendag en met het 
Sinterklaasfeest mogen de kinderen verkleed op school komen. Wij zijn een Christelijke 
school en daarom besteden wij veel aandacht aan Kerstfeest en Pasen. Wij doen dat zoveel 
mogelijk met alle kinderen samen. Bij sommige vieringen worden de ouders uitgenodigd, 
bijvoorbeeld bij Bid- en Dankdag en Kerstviering. De vieringen gebeuren in de  klassen, de 
gemeenschapsruimte, MFC de Horst of het kerkgebouw. 
 
De stichting Kind & Cultuur te Hardenberg verzorgt activiteiten die met kunst en cultuur te 
maken hebben. Dat kan zijn het bekijken van een toneelstuk, fotografie, het oefenen op 
muziekinstrumenten en het bijwonen van een theatervoorstelling.  
 
Door het schooljaar heen worden er bij gelegenheid in verschillende groepen n.a.v. projecten 
e.d. excursies georganiseerd. Groep 7 en 8 gaan in het schooljaar 2020/2021 weer naar 
Prinsjesdag in Den Haag. Op woensdag 3 juni hopen de groepen 1 t/m 7 op schoolreis te 
gaan (zie achterin na de vakantietabel). De kinderen uit groep 8  gaan op 24, 25 en 26 juni 
op schoolkamp naar Ameland.  
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9. Contact tussen ouders en school 

 
Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Samen dragen wij de 
verantwoordelijk voor het welzijn en ontwikkeling van uw kind. 
 
Bij alle nieuwe leerlingen wordt een huisbezoek afgelegd door de groepsleerkracht. Het doel 
van dit bezoek is het bespreken van het welzijn van het kind op school en thuis. Daarnaast 
wordt het door leerkrachten als waardevol ervaren om ook eens in een huiselijke setting te 
spreken met de ouders en het kind. U ontvangt van de betrokken groepsleerkracht 
voorafgaand aan het huisbezoek meer informatie over het huisbezoek. 
 
Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene 
schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. Zaken die voor iedereen van 
belang zijn worden via de nieuwsbrief, mail of een informatiebrief bekend gemaakt. Voor de 
zaken die slechts één klas aangaan maken leerkrachten gebruik van een informatiebrief, 
mail of een bericht via Parro. Als er excursies, gastlessen of andere leuke activiteiten 
plaatsvinden, dan vindt u hier met grote regelmaat foto’s en verslagen van op onze 
Facebook-pagina. 
  
Wij stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. 
Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind. 
Ook doen we als school een beroep op ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen en 
mee te helpen met de organisatie. Er zijn tal van oudergroepen actief. Op de laatste 
woensdag van het  school jaar zetten wij de hulp(groot)ouders op een “dankjewelochtend” in 
het zonnetje.                                    

9.1 Nieuwsbrief  

 
Aan het begin van vrijwel elke maand verschijnt de nieuwsbrief . U leest hierin over alle 
belangrijke gebeurtenissen, die op school - voor de betreffende maand - zullen plaatsvinden. 
De nieuwsbrief wordt dit cursusjaar digitaal verstuurd naar de e-mailadressen van alle 
ouders. Indien er wijzigingen van e-mailadressen hebben plaatsgevonden, dan vragen wij u 
dit door te geven. 

9.2 Informatieavond 

 
Jaarlijks organiseren wij diverse avonden voor u. Soms voor alle ouders, soms voor een deel 
van de ouders. De leerkrachten informeren u dan over datgene wat zich in de loop van dat 
schooljaar gaat afspelen in de groep van uw kind. De informatieavond is dit cursusjaar op 
dinsdagavond 10 september.  

9.3 Spreekuur 

 
Er is geen vaststaand spreekuur. Net als de leerkrachten hecht de directeur ook veel waarde 
aan een goed contact met ouders en leerlingen. Aarzel niet en stap binnen indien u een 
gesprek wenst te voeren.  
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9.4 Klachtenregeling 

 
Iedere school kent haar eigen problemen. De meeste worden met de betreffende leerkracht 
snel opgelost, maar soms leidt een probleem tot een klacht. Indien er geen bevredigende 
oplossing tot stand komt, kan men terecht bij de directie of de vertrouwenspersoon van de 
leerkrachten (juf Oelen). 
Lukt dit overleg ook niet, dan kan men naar de voorzitter van het bestuur of de 
vertrouwenspersoon van het bestuur mevr. A.B.M. Kroek – Rouweler gaan. Vindt de klager 
dan nog dat de klacht niet zorgvuldig is afgehandeld, dan kan hij/zij de klacht laten 
beoordelen door een onafhankelijke klachtencommissie.  
Het indienen van een klacht bij de klachtencommissie is wel de laatste stap. Klachten 
Commissie Christelijk Onderwijs, Postbus 694, 2270 AR Voorburg, telefoon: 070-3861697 
Klachten kunnen worden voorkomen door duidelijk en volledig te zijn naar elkaar, door elkaar 
serieus te nemen en door gezamenlijk te zoeken naar een oplossing 
 

9.5 Contactpersoon - Vertrouwenspersoon 

 
Contactpersoon mevrouw J. Oelen verzorgt de eerste opvang van het kind dat zich bedreigd 
voelt door bijvoorbeeld agressie en/of geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, 
extremisme.  
 
De contactpersoon biedt hulp, geeft advies en verwijst indien nodig. Uw kind en u kunnen 
haar op school of via e-mail (ib@cnbs-windesheim.nl) bereiken. 
 
Mocht dit niet tot de gewenste oplossing leiden, dan wordt de hulp van de  
vertrouwenspersoon vanuit het bestuur ingeroepen, mevrouw A.B.M. Kroek – Rouweler. 
(0523-242379). Er wordt dan samen naar de beste oplossing gezocht en – indien nodig – 
worden officiële instanties geraadpleegd.  

9.6 Ouderhulp 

 
Ouders zijn op vele manieren actief in de school. Een moderne basisschool kan niet zonder 
ouderhulp. De medezeggenschaps- en de ouderraad spelen een belangrijke rol in de school. 
Maar ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd. Een paar 
voorbeelden: 
• het begeleiden van groepjes kinderen bij excursies 
• hulp bij creamiddagen      
•  hulp bij sportactiviteiten 
• het begeleiden van overstekende kinderen 
• Luizenmoeders/vaders       
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9.7 Medezeggenschapsraad (MR)  

 
De medezeggenschapsraad overlegt met directie en schoolbestuur. 
Wanneer u als ouder een vraag voor de medezeggenschapsraad heeft, kunt u dit voorleggen 
aan één van de leden.  

 
Wat is een medezeggenschapsraad? 
Ouders hebben wettelijk recht op medezeggenschap over de gang van zaken op school. 
Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. Voor de helft bestaat die uit 
ouders en voor de andere helft uit (onderwijzend) personeel van de school. De 
medezeggenschapsraad heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en 
initiatiefrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet 
hoeft over te nemen - wel dat het er serieus op moet reageren. Het instemmingsrecht gaat 
een stap verder: in dat geval kan het schoolbestuur zonder instemming van de 
medezeggenschapsraad geen besluit nemen. Door het initiatiefrecht mag de raad zelf 
onderwerpen aandragen. 

 
Waarover neemt de MR beslissingen? 
Geldbesteding, gebouwengebruik en nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, hulp van ouders, 
verbeteringen in het onderwijs. Maar ook bestuurlijke schaalvergroting, verandering van 
klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, de invoering van ict, veiligheid op school en 
bijvoorbeeld samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Ook over fusieplannen of het 
ontslagbeleid moet het bestuur het advies vragen van de raad. 
 

Leden Medezeggenschapsraad; 
Barry Nijboer (voorzitter), 
Jennie Langenhof, 
Margreet Kager, 
Peter Wind. 
Diana Hendriks 
 
Zij vergaderen 4 keer per jaar en 2 keer daarvan sluiten zij daarna bij de 
bestuursvergaderingen aan. 
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9.8 Ouderraad (OR) 

 
De Ouderraad bestaat uit ouders. Eén leerkracht woont de vergaderingen bij. In de OR komt 
vooral de dagelijkse gang van zaken in de school aan de orde. De ouderraad bereidt de 
schoolreis, schoolfeesten,  sportactiviteiten en de ouderavond voor en/of helpt bij de 
organisatie. De OR int ook de vrijwillige ouderbijdrage. De kinderen zijn bij alle activiteiten in 
schoolverband verzekerd. Op de ledenvergadering wordt verantwoording afgelegd over de 
besteding van de oudergelden. 
 
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt voor het 
1e kind € 15,00, voor het 2e kind € 12,50 en voor het 3e kind € 10,00. 
(voorbeeld: 1 kind € 15,00, 2 kinderen € 27,50, 3 kinderen € 37,50). 
 
De ouderbijdrage kunt u storten op RABO rekeningnummer  
NL08 RABO 0143 1494 07 t.n.v. ouderraad CNBS Windesheim. In de omschrijving graag de 
naam en groep van uw kind vermelden! 
Wij verzoeken u vriendelijk de ouderbijdrage te betalen vóór 1 oktober 2019. 
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10. Praktische zaken 

10.1 Opgeven van leerlingen 

Nieuwe leerlingen kunnen worden opgegeven in het voorjaar van 2020 (indien mogelijk vóór 
1 april voor het cursusjaar waarin het kind vier jaar wordt). Dit cursusjaar is de open 
dag/inschrijfochtend op woensdag 18 maart 2020. U bent dan van harte welkom om samen 
met uw kind langs te komen om een kijkje in de klas en om kennis te maken met de juffen en 
meesters. Grootouders en overige geïnteresseerden zijn op deze dag ook van harte welkom. 
Tijdens deze open dag/inschrijfochtend kunt u een inschrijfpakket ophalen. Daarnaast vindt u 
het aanmeldformulier voor onze school ook op onze website: www.cnbs-windesheim.nl  

10.2 Met vijf jaar verplicht naar school. 

 
Als uw kind vier jaar is mág het naar de basisschool; verplicht is het dan nog niet. Dat komt 
pas een jaar later.  Als uw kind vijf jaar is geworden, móet het naar school. Vierjarigen 
kunnen op de eerste schooldag na hun verjaardag tot de school worden toegelaten! 
Op de eerste schooldag, die volgt op de maand, waarin het kind vijf jaar is geworden, is het 
namelijk leerplichtig.  
 
U moet dan uw kind op school laten inschrijven, al is dat in de meeste gevallen al gebeurd, 
omdat bijna alle kinderen dan al een jaar op school zitten. 
  
Op u rust de verplichting er voor te zorgen dat uw kind de school bezoekt. 
In de maand waarin uw kind 4 wordt mag hij/zij 2 keer een ochtend komen kijken. Voor deze 
ochtenden krijgt u een uitnodigingskaartje.  
 

10.3 Schooltijden/Continurooster. 

 
Ook dit schooljaar werken we met het continurooster. 
De schooltijden zijn: 
 

Maandag 8.30 uur tot 14.30 uur 

Dinsdag 8.30 uur tot 14.30 uur 

Woensdag 8.30 uur tot 12.15 uur 

Donderdag 8.30 uur tot 14.30 uur 

Vrijdag 8.30 uur tot 14.30 uur 

 
De kinderen blijven onder leiding van de leerkracht over. Graag op dagen dat ze overblijven 
een lunchpakket (gezonde lunch) meegeven. 
 
Groep 1 gaat op maandag en donderdag tot 14:30 uur naar school. De dinsdag- en 
vrijdagmiddag zijn zij vrij om 12:00 uur. 
 
Groep 2, 3 en 4 zijn elke vrijdagmiddag vrij vanaf 12:00 uur. 
We attenderen u erop dat er op vrijdagmiddag om 12:00 uur geen verkeersbrigadiers actief 
zijn. We verwachten dat de ouders hun kinderen zelf ophalen. 
 

http://www.cnbs-windesheim.nl/
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Alle groepen hebben op woensdagmiddag om 12.15 uur vrij. 
 
In de formatieopzet in deze gids kunt u zien wanneer uw kind naar school moet en van wie 
het les krijgt.  
 
De kleuters gaan ± 5 minuten eerder naar buiten dan de andere kinderen. Dit gebeurt i.v.m. 
de drukte bij het naar buiten gaan. Bij het naar binnengaan wachten de groepen op de 
aangegeven plekken op het schoolplein, de leerkracht haalt ze op.  
 
U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het gaan en komen van uw kind. De school staat 
aan een drukke straat en voor jonge kinderen is het beslist niet vertrouwd alleen langs de 
Kloosterdijk te gaan. 
 

10.4 Hoe laat op school? 

 
De leerlingen worden tussen 8:15 uur en 8:25 uur op school verwacht. Verkeersbrigadiers 
staan 's morgens (om 8.15 uur) bij school en 's middags (om 14.30 uur) bij de Gemeenteweg 
klaar (op woensdag om 12.15 uur) om de kinderen veilig over te laten steken. De kinderen 
die naar school lopen/fietsen, moeten van deze voorziening gebruik maken! De kinderen die 
richting Mariënberg moeten, worden overgezet door een leerkracht. Indien door 
omstandigheden van deze regel moet worden afgeweken, kan de leerkracht daar 
toestemming voor verlenen. 
 

10.5 Ziekte 

 
Is uw kind ziek, wilt u dit dan aan de school doorgeven tussen 8:00 uur en 8:30 uur? Ook in 
het geval als u uw kind door andere omstandigheden thuis wenst te houden, bijvoorbeeld 
voor tandartsbezoek, jubileum, huwelijk enz., dient u dit aan de school door te geven. We 
stellen er prijs op dat de medische bezoeken zoveel mogelijk na schooltijd plaatsvinden. 
 
Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of gewond raken.  
Als een kind op school ziek wordt, proberen we de ouders of verzorgers van het kind te 
bereiken. Dit gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan het kind van school te komen 
ophalen. We sturen kinderen niet zelf naar huis. Als we geen gehoor krijgen, blijft het kind 
dus op school. Wilt u veranderingen van telefoonnummers doorgeven? 
Als het zodanig ziek/gewond is, dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, dan nemen we 
contact op met de huisarts of ziekenhuis. We hopen dat u dan later de zorg voor uw kind 
kunt overnemen. 
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10.6 Verlof 

 
De Leerplichtwet omvat onder meer een aantal gronden waarop vrijstelling verleend kan 
worden van de plicht om de school te bezoeken. Verlof kan door de directeur alleen worden 
gegeven bij zgn. bijzondere omstandigheden (ziekte, overlijden, jubilea). 
 
Voor het verlenen van verlof voor vakantie is een specifieke regeling getroffen. Slechts als 
het door de werkzaamheden van één van de ouders voor de leerling niet mogelijk is om in de 
reguliere vakantieperiode daadwerkelijk met vakantie te gaan, is het verlenen van verlof 
mogelijk. Van deze mogelijkheid kan slechts éénmaal per jaar gebruik gemaakt worden. 
 
Mocht u menen recht te hebben op extra vrije dagen voor uw kind(eren), dan dient u – 
minimaal twee maanden van tevoren -  schriftelijk een aanvraag in te dienen bij de directeur. 
De directie is op dit punt gebonden aan bepaalde afspraken met de leerplichtambtenaar van 
de gemeente. Indien u bezwaar hebt over het besluit van de directie dan wel de 
leerplichtambtenaar kunt u binnen 30 dagen in beroep gaan bij de Raad van State. 
 
Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, tandarts of therapie: Zo’n bezoek hoeft u 
slechts mede te delen aan de betrokken leerkracht. We vragen u wel om dergelijke 
afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken. Dit lukt echter niet altijd. 
Indien de afspraak onder schooltijd valt, dan bent u verplicht om uw kind van school te 
komen ophalen. We sturen geen kinderen naar huis. Dit geldt ook voor de leerlingen in de 
hoogste groepen. 
 
Ongeoorloofd schoolverzuim/een vermoeden van ongeoorloofd schoolverzuim moet door de 
directeur worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar (bijv. luxeverzuim: het eerder op 
vakantie gaan).  
 
Vanaf 1 januari 2012 heeft de inspectie de mogelijkheid een bestuurlijke boete op te leggen 
als het hoofd van de school of instelling de leerplichtwet overtreedt. De leerplichtambtenaar 
blijft zijn werk op scholen en richting ouders/verzorgenden echter gewoon uitvoeren. Hij kan 
dus ook controle uitoefenen op ongeoorloofd verzuim en nagaan of een school een 
leerlingenregistratie voert die voldoet aan de wettelijke vereisten. 
 
Nieuw is dat bij nalatigheid of ernstige risico’s de leerplichtambtenaar het dossier kan 
overdragen aan de inspectie. Zij stellen dan een onderzoek in dat in het uiterste geval kan 
leiden tot het opleggen van een bestuurlijke boete.  

 
10.7 De pauze 
 
Gezonde school: Gezond eten en veel bewegen!                                                             
Het aanleren van gezonde eet- en beweeggewoonten is voor kinderen de beste 
garantie voor een lang en gezond leven. Daar willen we als school een positieve en 
actieve rol in spelen. Ons beleid geeft richtlijnen met betrekking tot:  
- De pauzehap. 
- De lunch. 
- De traktaties op school. 
- Bijzondere vieringen  

http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/Deelname+en+uitval/Bestuurlijke+boete
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Een gezonde ‘pauzehap’ 
Een pauzehap is niet bedoeld als een hele maaltijd. Het moet niet te groot zijn en niet teveel 
calorieën bevatten. Let op de algemene voedingsregels van de schijf van vijf: eet gevarieerd, 
niet te veel, gebruik minder verzadigd vet, eet volop groente en fruit en ga veilig met voedsel 
om. 

Op de site van het voedingscentrum is deze schijf van vijf te vinden 
(www.voedingscentrum.nl).  

In de ochtendpauze eten we fruit en drinken we water, een melkproduct of ranja. Op 
woensdagen mag er een koekje meegegeven worden in plaats van fruit. 

 
Feesten 
Feestdagen (Kerst, Pasen, schoolreis, Meesters- en Juffendag en Sinterklaas) zijn 
uitzonderingsdagen.  

Lunch                                                                                                                                                           
Tussen de middag blijven alle leerlingen over op school. Onder begeleiding van de 
groepsleerkracht worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld een lunch te nuttigen. We 
eten bruin of volkoren brood dun belegd met zoet of hartig beleg. We drinken een gezonde 
drank uit bekers/bidons. 

Educatie 
De leerlingen van onze school nemen jaarlijks deel aan het lesprogramma ‘Ik eet het beter!’. 
Doelstelling van dit lesprogramma is het bewust maken van leerlingen van hun 
voedingspatroon en ervoor zorgen dat het belang van gezonde voeding wordt ingezien. 
 
Bewegen 
Naast gezond eten moeten kinderen veel bewegen. 
Ook dit schooljaar zal er een uur BSA (Buitenschoolse Activiteit) op maandag- en vrijdagmiddag zijn 
onder leiding van een vakdocent bewegingsonderwijs. Op de maandagen kunnen groep 1 t/m 4 hier 
gebruik van maken, op de vrijdagen groep 5 t/m 8. Het schema komt in de nieuwsbrief te staan. 
 
De kinderen van de groepen 1-6 eten van 11.45 uur tot 12.00 uur en spelen daarna een half 
uur buiten. De kinderen van de groepen 7-8 eten van 12.15 uur tot 12.30 uur en spelen 
daarna een half uur buiten. 
 

10.8 Fietsen 

 
In het voorjaar van 2018 werd de verkeers- en parkeersituatie voor onze school aangepast. 
Auto’s worden afgeremd door een smaller wegdek. De fietspaden zijn vernieuwd. Aan alle 
voorwaarden om veilig lopend of fietsend naar school te komen lijkt te zijn voldoen. Hiermee 
hopen we dat de onrust over de onveilige verkeerssituatie rondom school, zoals geuit in het 
tevredenheidsonderzoek (2018), opgelost is. Er wordt verwacht dat alle leerlingen die binnen 
de bebouwde kom van Sibculo wonen lopend of met de fiets naar school komen.  

http://www.voedingscentrum.nl/
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10.9 Zendingsgeld 

 
Elke maandagmorgen krijgt uw kind de gelegenheid een bijdrage te leveren aan de zending.  
Het zendingsgeld komt ten goede aan verschillende Christelijke goede doelen. Over deze 
goede doelen wordt u van tijd tot tijd voorgelicht in de nieuwsbrieven. 

10.10 Bewegingsonderwijs en kleding 

 
Het is niet toegestaan de gymzaal met buitenschoenen te betreden. Leerlingen dragen 
sportschoenen. Daarnaast wordt tijdens de les een sportshirt en broekje gedragen. Deze 
nemen leerlingen mee in een aparte tas. 

10.11 Roken 

 
In het schoolgebouw en in de gymnastiekzaal (openbare gebouwen)  is roken niet  
toegestaan. Daarnaast is het terrein rondom school ook een rookvrije zone. We gaan er 
vanuit dat u hier rekening mee houdt.               

10.12 Schoolarts 

Gezondheidsonderzoeken door GGD IJsselland 
Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente 
waarin jullie wonen heeft onze afdeling Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en 
hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te 
doen en vaccinaties te geven. Maar jullie kunnen ook tussendoor bij ons terecht. 
Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken graag met 
jullie mee. Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de 
basisschoolperiode nodigen we uw kind een paar keer uit voor een 
gezondheidsonderzoek of komen we op school om voorlichting te geven. Voor de 
gezondheidsonderzoeken ontvangen jullie een uitnodiging. 
 

► Als uw kind 5 of 6 jaar oud is 

Het gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5 of 6 jaar is veranderd. We doen het 

onderzoek nu in twee delen. De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een 

ogen- en gehoortest. Op een later moment nodigen we kind en ouder(s) uit bij ons op het 

consultatiebureau voor het tweede deel van het gezondheidsonderzoek door onze 

jeugdverpleegkundige. 

► Als uw kind 10 of 11 jaar oud is 

Tijdens dit onderzoek meet onze doktersassistente op school de lengte en het gewicht van 

uw kind. U vult als ouder van tevoren een vragenlijst in en kunt hier ook zelf vragen in 

stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. We nemen hierover dan 

contact met u op. 
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► Als uw kind in groep 8 zit 

We komen in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde 

leefstijl.  

 

Tussendoor een vraag? 

Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail 

ons. Of loop eens zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op 

onze website. 

 

Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg 

Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen) 

E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl 

Website www.ggdijsselland.nl  

 

10.13 Logopedie 

 
Connect Logopedie en dyslexie op school 
Onze school heeft samenwerkings- en kwaliteitsafspraken gemaakt met Connect logopedie, 
om logopedie en dyslexiebehandelingen op de basisscholen te organiseren. 
 
Waarom op de scholen? 
Door logopedische –en dyslexiezorg op school te organiseren blijft uw kind in zijn/haar 
vertrouwde omgeving en mist hij/zij zo min mogelijk onderwijstijd. Daarnaast hebben de 
logopedisten van Connect intensief contact met de leerkracht en intern begeleider om de 
zorg voor uw kind nog beter af te stemmen. Zo maken wij samen de zorg effectiever en 
efficiënter. 
 
 
5-jarigen screening 
Onderdeel van de logopedische zorg op school is de 5-jarigen screening. Deze screening 
wordt jaarlijks uitgevoerd door de (extern)screenend logopedist. Op deze wijze wordt 
onafhankelijk en objectief in beeld gebracht of logopedische ondersteuning voor uw zoon / 
dochter gewenst is. Een eventueel adviesgesprek vindt plaats met de (extern)screenend 
logopedist. 
 
Connect logopedie en dyslexie op school 
Wanneer u logopedische ondersteuning voor uw kind wilt ontvangen, kan deze 
ondersteuning nu op school plaatsvinden. Dit kan betekenen dat u vragen heeft over uw kind 
of wilt dat uw kind logopedisch onderzocht wordt. Eventuele logopedische behandelingen 
(m.u.v. diagnostiek van dyslexie) hoeven niet meer plaats te vinden in de praktijk, maar 
kunnen ook op school (in een aparte behandelruimte net als in de praktijk) plaatsvinden. Dit 
kan onder schooltijd, maar ook na schooltijd. In overleg met u en school zoeken we de best 
passende mogelijkheid voor uw kind. 
 

mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
http://www.ggdijsselland.nl/
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Ouderbetrokkenheid 
Om een goede kwaliteit van zorg te garanderen bent u als ouder volledig betrokken bij de 
zorg voor uw kind en bent u bij minimaal de helft van de behandelingen aanwezig. Als ouder 
bent u ook verantwoordelijk voor het oefenen/herhalen van wat er in de logopedische 
behandeling wordt aangeboden. De behandelruimten zijn officiële dependances van de 
logopediepraktijk en hierdoor altijd toegankelijk voor u, ook tijdens de schoolvakanties. Als 
uw kind niet naar logopedie kan komen i.v.m. bijvoorbeeld ziekte, een schoolreisje, 
studiedag, etc, dan bent u als ouders verantwoordelijk voor de afstemming met de 
logopedist.  
 
Logopedie 
De Connect logopedist kan ondersteuning bieden bij het leren spreken, lezen, spellen, 
begrijpen, vertellen en horen. Daarnaast leert uw kind nog andere vaardigheden, zoals eten, 
drinken en lezen. Op onze website www.connectlogopedie.nl kunt u meer lezen over deze 
onderwerpen. 
 
Praktisch 
Indien u gebruik wilt maken van de zorg bij Connect logopedie, dan kunt u zich (via de intern 
begeleider) bij ons aanmelden. Voor vergoeding is een verwijzing van de (huis)arts nodig. U 
kunt in overleg met de logopedist afstemmen of de logopedie het beste kan plaatsvinden 
onder of na schooltijd. Dit is afhankelijk van wat het beste is voor uw kind. Er vindt een 
vrijblijvende intake plaats om kennis te maken en uw vraag te bespreken. Vervolgens 
kunnen er spelenderwijs onderzoeken plaatsvinden. Aan de hand hiervan kan de logopedist 
advies geven over een eventueel vervolg. Met een verwijzing van uw (huis)arts wordt 
logopedie vergoed vanuit het basispakket. 
 
Kwaliteit 
De logopedisten van Connect logopedie staan ingeschreven in het (basis)kwaliteitsregister 
paramedici en zijn lid van de NVLF. Elke Connect logopedist heeft een eigen specialisatie 
binnen de logopedie waarvoor hij of zij ingeschreven staat in verschillende landelijke 
registers. Door een optimale samenwerking tussen collega’s met de bijbehorende bij-/en 
nascholingstrajecten streven wij naar de best mogelijke kwalitatieve zorg voor uw kind. 
 
Hoe kunt u ons bereiken? 
Mocht u een vraag hebben dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Natuurlijk geldt 
dit voor uw kinderen van alle leeftijden. U kunt ook een kijkje nemen op de website van 
Connect logopedie. U bent van harte welkom. 
 
 

  
Connect Logopedie 
Tel: 038 - 420 20 10 
Email    : info@connectlogopedie.nl 
Website: www.connectlogopedie.nl 
 

 

http://www.connectlogopedie.nl/
mailto:info@connectlogopedie.nl
http://www.connectlogopedie.nl/
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10.14 Verjaardagskaarten 

De kinderen mogen een kaart kleuren als vader, moeder, opa of oma jarig is. Bij jubilea van 
voornoemde personen mag ook een kaart gekleurd worden. Wilt u dan wel een week van 
tevoren een briefje en € 0,10 meegeven? Kaarten die op dezelfde dag klaar moeten zijn, 
kunnen vaak niet op tijd worden meegenomen! Wanneer uw kind veel kaarten op school 
moet kleuren, mist het wel andere activiteiten! Thuis kleuren is een mogelijkheid. 
 

10.15 Trakteren 
Uitgangspunt is dat een traktatie een extraatje is. We gaan voor gezonde traktaties.  

Bij de ingang aan de pleinzijde hangt een kaartenrek met ideeën voor gezonde traktaties. 
Ook op http://gezondtrakteren.nl en http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/naar-
school/trakteren.aspx zijn leuke en gezonde traktaties te vinden. Denk ook eens aan iets niet 
eetbaars. Stuiterballen, een pen of een ander klein cadeautje zijn ook een mogelijkheid. 

Jarige kinderen mogen ook broers en zussen trakteren. Dit mogen zij doen tijdens de pauze 
op het schoolplein.  

10.16 Verzekering 

De school heeft een schoolongevallenverzekering  met een 24-uurs dekking voor alle leer-
lingen, leerkrachten en vrijwilligers - in het kader van schoolse activiteiten - afgesloten. 

10.17 De fotograaf 

Eens in de twee jaar verschijnt de schoolfotograaf bij ons op school om alle kinderen 
vrijblijvend te fotograferen. In het schooljaar 2020-2021 komt de fotograaf weer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mail2.unicoz.nl/owa/redir.aspx?C=ea20b3cfe336444c8f9143d3f24955c6&URL=http%3a%2f%2fgezondtrakteren.nl
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/naar-school/trakteren.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/naar-school/trakteren.aspx
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11. Namen.  

11.1 Het bestuur:  

Dhr. R.N. Soeten (voorzitter)      
Mevr. A. Kleinlugtenbeld-Alberts (penningmeester)           
Mevr. A.B.M. Kroek-Rouweler (vertrouwenspersoon)/(secretaris). 
Mevr. I. Snoeyink 
Dhr. D. Schepers  
Dhr. R.T. Ploegman 
Dhr. S.B.S. Snippe               

11.2 De leerkrachten: 

Dhr. J.Bosma (directeur) 
Dhr. M. Fikkert (ICT-coördinator/waarnemend directeur)  
Mevr. J. Oelen (intern begeleider/vertrouwenspersoon)    
Mevr. S. Ribberink (rekencoördinator)    
Dhr. M. Venebrugge 
Dhr. M. Noppert  
Mevr. E.P. Kempers-Kamermans  
Mevr. J. Langenhof-Bakker   
Mevr. G. Kager-Jansen 
Mevr. J. Samsen-Uulders  
Mevr. L. Schapink 
Mevr. M. Bouwhuis-Tempelman    
Mevr. E. Hendriks  
Dhr. G. Steen Redeker (conciërge) 

11.3 De MR-leden:   

Ouders: 
Dhr. B. Nijboer (voorzitter)      
Dhr. P. Wind 
Leerkrachten: 
Mevr. J. Langenhof 
Mevr. M. Kager  
           

11.4 De OR-leden: 

Mevr. H.R. Leus                      
Mevr. M. Fidom-ter Bekke (secretaris)  
Mevr. G. Rietvelt-ten Hartog(penningmeester)     
Mevr. E.P. Kempers-Kamermans (leerkracht)    
Mevr. A. Platjes-Meijerink       
Mevr. A. Nijman-Schutte       
Dhr. A. Boers                       
Mevr. C. Ploegman        
Mevr. J. van Braam        
Dhr. E. Prenger        
Dhr. K. Slootweg   
Mevr. L. Bolks 
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11.5 Schoolmaatschappelijk werk: 

Carinova 

Postbus 49, 8100 AA Raalte 
tel. 0900-8662 (lokaal tarief) 
e-mail: info@carinova.nl 
internet: www.carinova.nl 

Locatie Hardenberg 
Hof van Pepijn 3, 7772 CJ Hardenberg  Spreekuur: maandag t/m vrijdag 09.00-10.00 uur. 
Jeugdteam bereikbaar van 09.00-17.00 uur.  

Samen Doen 

Inwoners uit Sibculo kunnen terecht bij het inloopuur van Samen Doen Zuid op donderdag 
van 10.00 tot 11.00 in BVM (Bergentheim Veur Mekaar) in Bergentheim: 
Burgemeester Oprellaan 5, 7691 BE Bergentheim 

11.6 Inspectie voor het onderwijs 

info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis) 
Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 1113111 (lokaal tarief).  

11.7 Het schoolschoonmaakbedrijf 

CSH Randweg 8 7694 AT Kloosterhaar 

11.8 Tuinonderhoud 

Conciërge dhr. G. Steen Redeker  
Hoveniersbedrijf Mark Schepers 

11.9 Luizencontrole 

Na elke vakantie worden alle leerlingen op hoofdluis gecontroleerd. Indien hoofdluis wordt 
geconstateerd brengen we u uiteraard op de hoogte, zodat u uw kind kunt behandelen. 
Constateert u zelf hoofdluis, breng ons dan op de hoogte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

mailto:info@carinova.nl
http://www.carinova.nl/
mailto:info@owins.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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11.10 BSO kinderopvang Blije-Voetjes 

 
Bij de buitenschoolse opvang (BSO) van kinderopvang Blije-Voetjes zijn kinderen van 4 tot 
13 jaar van harte welkom. De kinderen worden voor en/of na schooltijd en tijdens 
schoolvakanties opgevangen. Kinderopvang Blije-Voetjes zorgt voor opvang, begeleiding en 
activiteiten die aansluiten bij de interesses van de schoolgaande kinderen. Zij bieden 
verschillende keuzepakketten aan, zodat u voor de opvang kunt kiezen die het beste bij uw 
wensen/situatie past. 
 
BSO opvangmogelijkheden: 
Reguliere opvang: Opvang op vaste dagdelen. 
Regelmatige flexibele opvang: Opvang in (on)even weken. 
Onregelmatig flexibele opvang: Opvang is flexibel inzetbaar. 
 
Naast de bovengenoemde opvangmogelijkheden, heeft u de keuze uit de volgende 
pakketten: 
BSO schoolwekencontract 
BSO vakantieopvang 
BSO flexibele opvang 
Een combinatie van de verschillende pakketten is ook mogelijk. 
 
Op www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken voor een indicatie van de 
nettokosten. 
Voor vragen kunt u bellen/mailen: Tel.: 0523-241223 Mail: info@blije-voetjes.nl 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.toeslagen.nl/
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12. Vakantierooster cursusjaar 2019 – 2020 

Vakantie Van - Tot 

Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 

Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari 

Voorjaarsvakantie 17 t/m 21 februari 

Goede vrijdag 10 april 

Pasen 13 april 

Meivakantie 27 april t/m 8 mei 

Hemelvaart 21 t/m 22 mei 

Pinkstermaandag 1 juni 

Start zomervakantie 6 juli 

 
Studie- en administratiedagen 
Alle leerlingen zijn vrij op deze dagen 

Studiedag leerkrachten 
Kanjertraining 

19 september – 23 september – 14 januari 

Administratiedagen 5 februari – 10 juni 

 
Belangrijke data 

  4 september Startactiviteit OR 

10 september  Informatie-avond 

18 september Korfbaltoernooi 

16 oktober ANWB Streetwise 

  6 november  Dankdagdienst 11.00 uur De Horst 

  5 december Sinterklaas komt op school 

17 december Kerstviering, ’s avonds op school 

11 maart Biddagdienst 11.00 uur De Horst 

18 maart Open dag / Inschrijven leerlingen 2019-2020 

17 april Koningsspelen/Sportdag  

15 en16 april Centrale Eindtoets groep 8 

  3 juni Schoolreisjes 

24, 25 en 26 juni Schoolkamp groep 8 Ameland 

30 juni Afscheidsavond groep 8 

  1 juli  Dankjewelochtend 

  2 juli Ouders groep 7 verzorgen maaltijd voor 1-7 

                                       

13. Contactmomenten. 

Datum Activiteit  

12 november Extra spreekavond groep 1-7 

november Voorlopig advies groep 8 

februari Spreekavond voortgezet onderwijs groep 8 

11 en 13 februari  Spreekavonden groepen 1-7 

16 en 18 juni Spreekavonden groepen 1-7 
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14.   Formatie 
 

Formatie 

2019/2020 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

Groep 1 

 

Juf Langenhof Juf Langenhof Juf Kempers Juf Langenhof Juf Langenhof 

 Juf Langenhof x x Juf Langenhof x 

Groep 2 

 

Juf Samsen Juf Samsen Juf Samsen/Juf Bouwhuis Juf Bouwhuis Juf Bouwhuis 

 Juf Samsen Juf Samsen x Juf Bouwhuis x 

Groep 3 

 

Juf Schapink Juf Schapink Juf Schapink Juf Schapink Juf Schapink 

 Juf Schapink Juf Schapink x Juf Schapink x 

Groep 4 

 

LIO/ 

Juf Ribberink 

LIO/ 

Juf Ribberink 

LIO/ 

Juf Ribberink 

Juf Kempers Juf Kempers 

 LIO/ Juf Ribberink LIO/ Juf Ribberink x Juf Kempers x 

Groep 5 

 

Meester Noppert Meester Noppert Meester Noppert Meester Noppert Meester Noppert 

 Meester Noppert Meester Noppert x Meester Noppert Meester Noppert 

Groep 6 

 

Juf Oelen Juf Kager Juf Kager Juf Kager Juf Kager 

 Juf Oelen Juf Kager x Juf Kager Juf Bouwhuis 

Groep 7 

 

Meester Venebrugge Meester Venebrugge Meester Venebrugge 

o.a. in opleiding 

Meester Venebrugge 

o.a. in opleiding 

Meester Venebrugge 

 Meester Venebrugge Meester Venebrugge x Meester Venebrugge 

o.a. in opleiding 

Meester Venebrugge 

o.a. in opleiding 

Groep 8 

 

Meester Fikkert 

 

Meester Fikkert Meester Fikkert 

 

Meester Fikkert Meester Fikkert 

 Meester Fikkert 

 

Meester Fikkert x Meester Fikkert Meester Fikkert 

IB  Juf Oelen (hele dag) Juf Oelen (ochtend)   

RT Juf Ribberink (middag) Juf Kempers (ochtend)/Juf 

Ribberink (middag) 

  o.a. in opleiding (ochtend) 

ICT   Meester Fikkert   

Rek.Co. Juf Ribberink (ochtend)     

Bew.Ondw. Meester Welleweerd Meester Welleweerd   Meester Welleweerd 
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Toelichting begrippen: 
LIO Leerkracht in opleiding. Pabo-student Anne Snijders zal de eerste maanden van het schooljaar onder toezicht en begeleiding van juf 

Ribberink lesgeven aan groep 4. 
 
o.a. in opleiding Onderwijsassistent in opleiding. 3e jaar student Joriza Luisman zal in groep 7 extra ondersteuning bieden. Op de  vrijdagochtend biedt 

zij deze hulp aan leerlingen uit verschillende groepen. Zij zal vanaf november starten met haar stage. 
 
IB Intern begeleider. Juf Oelen houdt de zorgleerlingen in de gaten, begeleidt leerkrachten en onderhoudt contacten met externe 

partijen. 
 
RT Remedial teaching. Leerlingen worden buiten de klas extra ondersteund. Dit kunnen zowel leerlingen zijn die extra hulp   nodig 

hebben als leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. 
 
ICT Meester Fikkert is onze ICT-coördinator. Hij zorgt ervoor dat alle ICT-zaken soepel verlopen en ondersteunt leerlingen en leerkrachten 

bij problemen. 
 
Rek.Co. Juf Ribberink is onze rekencoördinator. Zij ondersteunt leerkrachten en leerlingen bij het rekenwerk. Zij zorgt ervoor dat aan alle 

voorwaarden wordt voldaan om goede rekenlessen te kunnen geven. 
 
Bew.Ondw.   Bewegingsonderwijs wordt gegeven door meester Welleweerd.  
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15. Sociaal-emotioneel 

15.1 Pestprotocol 

Als schoolteam willen we met leerlingen vooral werken aan het voorkomen van pestgedrag. 
Komend schooljaar volgen we als team een cursus Kanjertraining. Deze methode voor 
sociaal-emotionele ontwikkeling zullen we vanaf dit schooljaar toepassen. Ook wordt er 
aandacht besteed aan de Week tegen het Pesten (23 t/m 27 september 2019).  
Indien er toch pestgedrag wordt vastgesteld wordt er actie ondernomen. De manier waarop 
dan gehandeld wordt door school is vastgelegd in een pestprotocol. Dit pestprotocol kunt 
inzien bij de directeur of interne begeleider. 

15.2 Sociale veiligheid 

Ook de sociale veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Daarvoor hanteren wij op school 
naast een pestprotocol ook groeps- en schoolregels, een protocol kindermishandeling en de 
regeling m.b.t. de klachtenprocedure  

16. WSNS (Weer Samen Naar School) 
 
Onze school is aangesloten bij  het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Veld, Vaart 
& Vecht. Dit samenwerkingsverband bestaat uit vier afdelingen. De afdeling Coevorden-
Hardenberg wordt gevormd door de Christelijke basisscholen in de gemeente Coevorden en 
de Christelijke basisscholen in de gemeente Hardenberg.  
 
Doel van het samenwerkingsverband en de afdeling Coevorden-Hardenberg is de 
ondersteuning zodanig te organiseren dat leerlingen, zolang dit mogelijk is, op hun eigen 
school kunnen blijven. Binnen het samenwerkingsverband is een doorgaande lijn in de 
ondersteuningsvoorzieningen ontwikkeld, waarbij kinderen zo goed mogelijk een 
ononderbroken ontwikkelingslijn kunnen doorlopen. 
 
De afdeling stimuleert de daartoe al in gang gezette  
ontwikkeling waarbij scholen en de individuele 
leerkrachten steeds beter kunnen omgaan met  
verschillen in het leerniveau en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van met name die kinderen die extra ondersteuning behoeven. 
 
Ook kinderen die meer dan gemiddeld getalenteerd zijn, maar desondanks belemmeringen 
ondervinden in hun ontwikkeling krijgen de laatste jaren daarbij expliciet aandacht.  Het zal 
duidelijk zijn dat de vertaling van de "grote lijn" per school verschillend is. Elke school 
ontwikkelt een eigen leercultuur (pedagogisch en didactisch) waarin de betrokken school zelf 
verantwoordelijk is voor de professionalisering en kwaliteitsverbetering.  
Binnen de afdeling fungeert de Prof. Waterinkschool als een speciale onderwijsvoorziening 
voor leerlingen waarvoor binnen de eigen school de condities voor een goede afstemming op 
de onderwijsbehoeften onvoldoende zijn.  
 
Met ingang van de cursus 2013-2014 is er bovendien in zowel Coevorden als Hardenberg 
een speciale deeltijd-voorziening (een dagdeel per week) voor excellente leerlingen. (Zie ook 
voor andere activiteiten van de Afdeling Coevorden-Hardenberg: 
http://www.veldvaartenvecht.nl/regio-s/hardenberg/organisatie-hardenberg ).  
 
 
 
 

http://www.veldvaartenvecht.nl/regio-s/hardenberg/organisatie-hardenberg
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16.1 Commissie voor Arrangeren en Toewijzen - CAT 

 
De CAT van de afdeling Coevorden-Hardenberg is onder meer verantwoordelijk voor een 
goede toewijzing van voorzieningen voor leerlingen die zijn aangewezen op speciale 
onderwijsvoorzieningen. Behalve de school voor sbo van de afdeling (De Prof. 
Waterinkschool) kan dat ook een school voor so zijn. De ouders zijn in alle gevallen waarbij 
een andere school in aanmerking komt als “partner” betrokken bij een eventuele verwijzing. 
Vertegenwoordigers van de scholen voor s(b)o (expertise) maken deel uit van de CAT. 
Wanneer een beschikking van de CAT anders uitpakt dan de ouders goed lijkt dan kunnen 
zij binnen een termijn van zes weken bezwaar aantekenen tegen een door de CAT genomen 
beslissing.  
 
Vragen van school en ouders waarbij een gezamenlijke inzet van onderwijsondersteuning en 
jeugdzorg van belang is kunnen ook aan de CAT voorgelegd worden. Hiervoor maakt een 
vertegenwoordiger van het Centrum voor Jeugd en Gezin van de gemeente Coevorden of 
Hardenberg deel uit van de CAT. In het ouderformulier kunnen de ouders aangeven of zij bij 
deze CAT-bespreking aanwezig willen zijn. De bespreking in de CAT sluit aan op de 
ondersteuningsteams (eerder zorgteams) op schoolniveau zoals deze in alle scholen van 
onze afdeling functioneren.  
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17. Vervoer met de auto. 
 
Met zekere regelmaat wordt er door onze school een beroep gedaan op ouders om kinderen 
te vervoeren naar activiteiten. Hierbij gelden uiteraard enkele regels. De belangrijkste zijn 
hieronder vermeld. 
Kinderen kleiner dan 1.35 meter moeten altijd in een passend en goedgekeurd kinderzitje of 
op een zitting/verhoger zitten bij vervoer. Kinderen vanaf 1.35 meter en volwassenen moeten 
gebruik maken van de veiligheidsgordel voorin en achterin de auto.  
Bij het vervoer met particuliere auto’s waarbij ouders meerijden(bijv. excursies) wordt 
verwacht dat de bestuurders zelf een inzittendenverzekering hebben afgesloten.  
Door het meenemen van leerlingen verklaren de bestuurders daarin ook verantwoordelijk te 
handelen.  
                                                                                                                                                                                                                                                                   

18. Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) 
De wet verplicht scholen om vast te leggen hoe zij omgaan met uitwisseling van privacy 
gevoelige informatie naar externen.Uiteraard verzamelt de school allerlei informatie van alle 
leerlingen die bij ons op school zijn ingeschreven.  
 
Wij hebben die informatie ook nodig om ervoor te zorgen dat we de leerlingen zo goed 
mogelijk kunnen begeleiden bij het doorlopen van de school en waar nodig extra zorg te 
kunnen bieden. 
 
In het leerlingdossier zit algemene informatie over leerlingen (naam, adres, cijfers, absentie 
en verzuim, etc), maar ook informatie die nodig is voor evt. extra begeleiding (bijvoorbeeld: 
testresultaten, observaties, afspraken uit leerlingbesprekingen en zorgoverleg, resultaten van 
specifieke begeleiding).  
 
Omdat wij deze gegevens over leerlingen verzamelen vallen we onder de Algemene 
Verordening Persoonsgegevens (AVG). Het leerlingendossier is daarom alleen toegankelijk 
voor de begeleiders van een leerling ín de school. We zorgen er dus voor dat gegevens over 
leerlingen alleen binnen de school worden gebruikt. 
 
Voor leerlingen die extra begeleiding of zorg nodig hebben, wordt vaak samengewerkt met 
externe deskundigen (logopedist, orthopedagoog, specialisten van  Centraal Nederland e.d.) 
Als we een leerling willen bespreken met deze externen wordt er daarvoor eerst aan 
ouders/verzorgers toestemming gevraagd.  
Volgens de AVG heeft u als ouder/verzorger, recht op inzage, recht op correctie en recht op 
verzet.  
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19. Privacy.  
 
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames 
worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, 
schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien 
zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij maken enkel foto’s en 
video’s die een beeld schetsen van de activiteit, leerlingen worden in groepsverband 
vastgelegd. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. Ook 
plaatsen we bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen.  
 
Aangezien wij zorgvuldig om willen gaan met de privacy van onze leerlingen, vragen wij u 
jaarlijks om toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter door 
middel van een toestemmingsformulier. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw 
kind op internet, in nieuwsbrief of schoolgids verschijnen. Uw toestemming geldt alleen voor 
foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat 
andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, 
maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen en delen van 
foto’s en video’s via social media. 
 
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere 
leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis 
bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. 
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een 
les van de stagejuf op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om 
toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, 
nemen we contact met u op.  
 
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een 
later moment alsnog toestemming geven.   
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20. Schoolregels CNBS ‘Windesheim’ Sibculo. 
 
Algemene regels:  

- Agressief gedrag en pestgedrag is een gele kaart (pestprotocol).  

- Briefje van ouders is verplicht als een leerling niet mee kan gymmen.  

- Wij gebruiken geen schuttingtaal ook niet op kleding.  

- Wij dragen kleding met neutrale/positieve opdruk. 

- Woensdag koekdag, ma/di/do/vr fruit.  

- Trakteren bij verjaardagen doen we in eigen groep (broertjes en zusjes in de pauze).  

- De kinderen mogen een kaart kleuren als vader, moeder, opa of oma jarig is. Bij 

jubilea van genoemde personen mag ook een kaart gekleurd worden. De ouders 

geven een week van tevoren een briefje en € 0,10 mee. 

 
Regels op het schoolplein: 

- De kinderen worden ’s ochtends tussen 8.15 uur en 8.30 uur op school verwacht. 
Wacht op de brigadiers met het oversteken bij school! 

- Op het plein houden we rekening met elkaar. 
- We maken geen ruzie. Schoppen, slaan, bedreigen, spugen komt niet in ons 

woordenboek voor. 
- We blijven van elkaar en van elkaars spullen af. 
- We letten op ons taalgebruik 
- We zorgen goed voor elkaar. 
- Wij gebruiken de materialen waarvoor ze zijn bedoeld.  

- Balsporten spelen we op de aangewezen velden. 

- De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor de materialen. 

- De leerlingen zetten de fietsen netjes in het fietsenrek. 

- Wij lopen met de fiets aan de hand het plein op en af. 

- Wij ruimen direct op als de bel gaat.  

- Leerlingen wachten op de aangewezen plek als de bel gaat. De groepsleerkracht 

haalt ze op. 

- Wij lopen rustig naar binnen.  

- De pleinwachten zijn aanspreekpunten voor de leerlingen. 

- De leerlingen vragen aan de pleinwacht of ze naar binnen mogen (wc etc.) 

Als leerlingen het plein willen verlaten om een bal etc. te halen. 
- Groep 8 zorgt ervoor dat de bakken naar buiten en naar binnen gaan.  

- Leerlingen van de bovenbouw worden aangewezen als ‘hulppleinwacht’. 

- Kleuters gaan als eerste naar de straat, en dan pas de anderen, dit i.v.m. brigadieren. 

- Ook in de pauze hoort iedereen erbij. 
- Afval gooien we in de goede bakken, zodat we het plein schoonhouden. 
- Probeer samen problemen op te lossen 
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Regels in de gang: 
- Bij binnenkomst vegen wij onze voeten. 

- Wij lopen in de gang. 

- De kluisjes zijn dicht en alles zit erin. 

- Wij schuiven de stoelen aan als wij gewerkt hebben in de gang. 

- Wij gaan rustig naar de gymzaal. 

 
Afspraken en regels in de klas 

- Als je binnenkomt, ga je op je eigen plek zitten. Op het digibord staat wat er van jou 

verwacht wordt. 

- Fietssleuteltjes, spulletjes van thuis liggen op een vaste plaats in de klas. 

- In de klas heb je geen snoep in je mond. 

- Vieze handen worden eerst gewassen. 

- Naar het toilet? Dan ben je rustig in de gang en bij het toilet. Je komt na het handen 

wassen direct terug naar de klas.  

- Toilettijden: 

• ’s Ochtends 09:15 – 09:45 uur 

11:00 – 11:45 (op woensdag tot 12:00 uur) 

• ’s Middags  13:30 – 14:00  

- Er gaat 1 leerling tegelijk naar het toilet. Bij de kleuters twee, een meisje en een 

jongen. 

- Na het plassen handen wassen. 

- Tijdens uitleg of bespreken van lessen gaat niemand naar het toilet. 

- Tijdens de lessen lopen we zo min mogelijk door de klas. 

- We praten niet door elkaar, maar wachten tot we een beurt krijgen. 

- Ons vak is opgeruimd, als het nodig is ruimen we dit vrijdag op. 

- Iedereen heeft een blokje en gebruikt deze, de meester/juf gebruikt het stoplicht. 

- In de klas maken wij gebruik van de time-timer. 

- Wij zitten recht op onze stoel, wij letten op de houding. Wij gebruiken de tablethouder. 

- De klassendienst helpt met uitdelen en zorgt ervoor dat aan het eind van de dag het 

lokaal netjes opgeruimd is. 

- Wij nemen geen potloden etc. mee van huis. 

- Twee leerlingen tegelijk bij de boekenkast. 

- Speelgoed mag mee, maar niet in de klas. 

- Wij hebben geen regenlaarzen aan in de klas. 

- Wees zuinig op je spullen, dat van school en van anderen. 

- Op je jas, beker, gymtas een naam is erg handig. 

- Op school heb je geen mobiel bij je, heb je wel een mobiel mee dan wordt deze aan 

het begin van de dag bij de meester/juf ingeleverd. 

 
 

 


