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INLEIDING 
 
De keuze voor kinderopvang en/of basisschool is een belangrijk moment in het leven 
van ouders. We willen met deze gids een goed beeld geven van het aanbod binnen ons 
IKC (integraal kind centrum). Deze gids is opgesteld voor alle ouders van onze huidige 
kinderen, voor al onze nieuwe kinderen en voor alle andere geïnteresseerden.       
 
Binnen ons integraal kindcentrum (IKC) bieden wij een integraal aanbod voor opvang 
en onderwijs. Zo bieden wij opvang voor kinderen van 0 – 4 jaar, onderwijs aan 
kinderen van 4 tot 13 jaar, voor-, tussen- en naschoolse opvang en opvang tijdens 
vakanties en studiedagen. Onderwijs en opvang werken nauw samen in de ontwikkeling 
van kinderen, om zo de ontwikkelingskansen zo optimaal mogelijk te maken. Ons IKC 
werkt op basis van de 5 O's: Opvoeding, Opvang, Onderwijs, Ontwikkeling en 
Ontspanning waarin de kernwaarden open, veilig en samen centraal staan. Ons motto 
is hierbij: Samen- Leren-Leven. 
 
Het College van Bestuur (CvB) is belast met de dagelijkse leiding van de stichting 
Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor Primair en Voortgezet Onderwijs (OZHW 
voor PO & VO). Het besturen van de onderwijsgroep houdt onder meer in dat het College 
van Bestuur verantwoordelijk is voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, 
de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid. Het CvB 
legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT) van OZHW voor PO&VO. Het 
bevoegd gezag (=schoolbestuur) van het openbaar onderwijs in Alblasserdam is de 
stichting OZHW. Het bestuur bestuurt op afstand. Bijna alle taken zijn gedelegeerd naar 
het Bovenschools Management Team (BMT). In het BMT zitten de directeur, adjunct-
directeuren van de twee openbare scholen en de locatiemanager van de opvang. 
 
‘t Nokkenwiel is een IKC om trots op te zijn en waar kinderen met veel plezier kunnen 
leren. Wij als medewerkers zijn trots op ons IKC! 
 
Bent u geïnteresseerd in een rondleiding? U kunt een afspraak maken met de 
schoolleiding, zodat wij u van alles kunnen laten zien en uitleggen. We wensen u een 
heel fijn schooljaar toe en vertrouwen op een prettige samenwerking.   
 
 
Met vriendelijke groet,   
Vera Doejaaren, directeur 
Lonneke van den Anker, adjunct-directeur 
Antoinette Smit, locatiemanager Wasko 
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1 ALGEMENE INFORMATIE 
 
1.1 Ons kindcentrum  
In kindcentrum ’t Nokkenwiel is een integraal en samenhangend aanbod voor kinderen 
van 0 tot 12-13 jaar. Dit aanbod wordt verzorgd op 2 locaties: 
 
Locatie Boerenpad:  
Op locatie Boerenpad zijn twee peuterspeelgroepen gevestigd. Een van de 
peuterspeelzaalgroepen is een doorstroomgroep, waarbij kinderen die ongeveer 3 jaar 
zijn, doorstromen naar deze groep. Zo kunnen zij gerichter worden voorbereid op de 
basisschool. School en peuterspeelgroep organiseren ook activiteiten, waarbij samen 
worden gewerkt. Daarnaast biedt deze locatie een buitenschoolse opvang. De BSO is 
ingericht als een kook-BSO. Daarnaast biedt deze locatie onderwijs aan de groepen 1 tot 
en met 7 van de basisschool. 
 
Locatie Maasplein: 
Op locatie Maasplein zijn twee groepen voor buitenschoolse opvang en drie groepen voor 
dagopvang gehuisvest. Naast twee groepen voor kinderen van nul tot vier jaar is er een 
peutergroep voor kinderen die tweeënhalf zijn geworden. In deze groep worden de 
kinderen spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Daarnaast biedt deze locatie 
onderwijs aan de groepen 1 tot en met groep 8.  
 
 
1.2 Ons logo 

De naam Nokkenwiel is afkomstig van de vroegere 
touwfabriek Op de plaats waar nu de school aan het 
Boerenpad staat, was vroeger het einde van de touwbaan 
daar waar het nokkenwiel stond. Het touw liep langs het 

nokkenwiel. Met behulp van dit nokkenwiel werd de dikte van het touw bepaald. Bij het 
nokkenwiel werden alle eindjes samengevoegd tot de juiste dikte. Aan de voorgevel van 
het bijgebouw was voorheen nog een origineel nokkenwiel bevestigd. Op dit moment is 
het nokkenwiel voor onderhoud verwijderd. Dit nokkenwiel is ter beschikking gesteld door 
de touwfabriek die vroeger aan de Oost-Kinderdijk was gevestigd. 
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2 DOELSTELLINGEN VAN DE SCHOOL 
 
2.1  Visie op onderwijs en opvoeding 
Scholen moeten altijd bezig zijn om hun kwaliteit te toetsen en waar mogelijk 
veranderingen aan te brengen, zodat deze verbeteringen een verhoging van de 
onderwijskwaliteit zal opleveren. Dit geldt niet alleen voor zaken die echt te toetsen zijn, 
zoals rekenen en taal, maar geldt ook voor vormingsaspecten zoals samenwerking, 
verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken e.d.  
 
2.2 Doelstellingen 
Onze school wil steeds beter inspelen op de individuele behoeften van onze kinderen. 
Sinds 2010 organiseren wij al gedifferentieerd onderwijs op niveau, zelfstandigheid en 
samenwerking. Voor aankomend jaar leggen wij de nadruk op het implementeren van 
close reading in ons begrijpend leesonderwijs. Hiermee willen we onze resultaten nog 
beter maken. Ook zijn we druk bezig met het nog beter maken van ons IKC door de 
samenwerking met Wasko te intensiveren. Tenslotte volgen wij teamtrainingen voor het 
scherper neerzetten van ons onderwijssysteem.  
 
Om de voortgang goed te kunnen volgen, bespreken wij met het team regelmatig de 
voortgang van onze resultaten en of we de doelen bereiken die we hebben gesteld. Dit 
doen we in teamvergaderingen en in schoolbesprekingen. 
 
2.3 Algemene uitgangspunten  
 
Verantwoordelijkheid 
Wij zien het kind als een persoon die zelf mag en kan kiezen, maar die voor de gevolgen 
van zijn keuzes zelf steeds meer de verantwoordelijkheid draagt.  Eigenaarschap vinden wij 
als team belangrijk. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn twee kanten van dezelfde 
medaille. Het één kan niet zonder het ander. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen 
kracht van ieder kind.  
 
De vrije keuze op onze school is onder andere zichtbaar in de volgende punten: .   

• De keuze van hulp (een medeleerling, de leerkracht, hulpbronnen).   
• De werkplek (in of buiten het lokaal).   
• Het alleen of samenwerken.   

 
De verantwoordelijkheid van het kind is zichtbaar in:   

• Het gebruik, de keuze en de verzorging van het materiaal.   
• De planning van de taken (eventueel met hulp van de leerkracht).   
• Het werk dat netjes, compleet, nagekeken en ingeleverd moet zijn.  
• De taak die gedaan moet worden en de registratie daarvan.   
• De sfeer in de groep en het gedrag naar andere kinderen.   
• Verzorging van het klaslokaal met takenlijst en de schoolomgeving.   
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Vrijheidsbeleving gaat samen met een verantwoordelijkheidsgevoel voor het eigen 
functioneren. De beperking van de vrije keuze ligt enerzijds in de opgelegde opdracht ‘de 
taak’ en anderzijds in ‘het dragen van verantwoordelijkheid’ dat het kind krijgt.    
 
Ons onderwijs is gestoeld op de volgende uitgangspunten:    

• Kinderen moeten de gelegenheid krijgen om zelf te leren en zelfstandig te 
oefenen.   

• De instructie aan kinderen wordt ‘op maat’ gegeven.   
• De leerstof wordt ‘op maat’ verwerkt.   
• Het werken met dag-, week- en/of maandtaken brengt het kind stap-voor-stap in 

de richting van geheel zelfstandig kunnen werken.   
• Kinderen kunnen hun kennis verbreden door extra en speciale taken te maken.    

 
Daarom werken wij met de volgende afspraken:   

• Kinderen hebben hun taak af op het afgesproken tijdstip.   
• Kinderen pakken zelf de benodigde materialen en ruimen ze zelf weer op.   
• Kinderen kijken vaak werk zelf na en weten wat ze daarna moeten doen.   
• Kinderen bepalen zelf of zij medeleerlingen of de leerkracht raadplegen.        
• Kinderen gebruiken bronnen in de computer of uit boeken.   

 
Zelfstandigheid kan slechts succesvol zijn als de kinderen voldoende vrijheid en 
verantwoordelijkheid krijgen. De juiste hulp van de leerkracht is daarbij essentieel. 
 
2.4 Samenwerken 

Kinderen wordt vroeg geleerd om goed samen te werken en te leren functioneren in 
teamverband. Respect is hierbij het belangrijkste onderdeel. 
Je hoeft niet met iedereen bevriend te zijn, maar je moet wel 
leren met alle kinderen om te gaan en te proberen met 
iedereen samen te werken. Dat zijn de normen en waarden 
van de school. Samenwerken is overleggen, luisteren naar 
anderen, je mening leren verwoorden en kunnen bijstellen. 
Kinderen moeten zich veilig voelen op onze school. Ze 
kunnen samen iets presenteren, werken in teams, taken van 
de takenlijst uitvoeren en elkaar helpen.   
Kinderen helpen elkaar bij het verwerken van de leerstof, 
waarbij ze wederzijds positief afhankelijk van elkaar zijn, 
ieder kind moet iets aan de opdracht bijdragen om tot een 
goed resultaat te komen. Samenwerken vormt de basis van 

leren van en aan elkaar en het leren omgaan met elkaar. Voorbeelden van samen leren 
zijn: duo-lezen, een presentatie voorbereiden en een groepsopdracht doen. Als groep 
worden er regelmatig coöperatieve werkvormen toegepast zoals binnen/buiten kring en 
maatjeswerk.  
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2.5 Zelfstandig werken 
De kinderen zullen steeds beter in staat zijn om samen te werken. De leerkrachten leren 
het de leerlingen en evalueren de samenwerking tijdens het zelfstandig werken 
regelmatig. Hieronder volgt een overzicht hoe op ’t Nokkenwiel in de groepen wordt 
gewerkt.   
 
Werken op onze school vraagt goede begeleiding en leiding van een leerkracht. Onze 
leerkrachten volgen daarom regelmatig (team)scholing. Bijscholing is regelmatig nodig 
om te leren van nieuwe inzichten. Soms doen we dat op studiedagen, maar leerkrachten 
kunnen ook zelf kiezen om een cursus te volgen. De basis van het handelen van de 
leerkracht moet gericht zijn op het creëren van een pedagogisch klimaat waarin de sociale 
en emotionele veiligheid voor onze kinderen gewaarborgd wordt.    
 
2.6  Algemene uitgangspunten 
Als openbare school bieden we kansen aan alle leerlingen, ongeacht hun geloof, afkomst 
of levensovertuiging. We leren kinderen met respect en waardering met andersdenkenden 
om te gaan. Naast de leervakken zoals rekenen, taal en lezen, vinden we ook de andere 
vakken belangrijk. Denkt u hierbij aan handvaardigheid, tekenen, muziek, gymnastiek en 
de wereldoriënterende vakken.  
 
Onze school streeft ernaar dat leerkrachten, kinderen en ouders op een prettige manier 
met elkaar omgaan. Alle betrokkenen moeten zich op school fijn voelen. Om goed 
onderwijs te kunnen geven zijn rust, regelmaat en structuur belangrijk. Er zijn op onze 
school duidelijke regels en afspraken. Deze regels en afspraken gelden zowel in de klas als 
daarbuiten. Er wordt aan ouders gevraagd rekening te houden met deze afspraken. Voor 
een gedetailleerde beschrijving van de regels verwijzen we naar het hoofdstuk over de 
sfeer op school. Om een veilige school te krijgen, (waarbij kinderen zich veilig en 
vertrouwd voelen) hanteren we het pestprotocol. U leest daar verderop in deze gids meer 
over. We volgen de veiligheidsbeleving van de kinderen middels een jaarlijkse vragenlijst 
voor kinderen in groep 5 tot en met 8. 
 
2.7 Karakteristiek van onze school 
Onze school zou je kunnen karakteriseren op basis van een aantal steekwoorden/zinnen 
zoals: kindvriendelijk, grote zorg voor de specifieke behoeften en mogelijkheden van 
kinderen, actief voor en met de kinderen, samenwerking tussen leerlingen, aandacht voor 
pedagogisch klimaat, verantwoordelijkheid van kinderen, zelfstandigheid van kinderen en 
een sterke aandacht voor de uitstraling van de lokalen. De samenwerking met ouders is 
essentieel. De contacten met ouders zijn veelvuldig en divers. De leerkracht zoekt actief 
communicatie met ouders als partner.  
 
2.8 De computer op onze school 
In iedere groep staan moderne computers en/of laptops die in diverse leerruimtes 
gebruikt kunnen worden. De computerprogramma’s sluiten aan bij de ontwikkeling en de 
leefwereld van de kinderen. Jaarlijks vindt er uitbreiding van software plaats. Alle lokalen 
zijn voorzien van digitale schoolborden.  Wij zijn ons ervan bewust dat er op het internet 
naast heel veel nuttige informatie ook heel veel zaken te vinden zijn, waaraan wij onze  
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leerlingen niet bloot willen stellen. Wij maken geen gebruik van 
een internetfilter. Het gebruik is wel te controleren. Een compleet 
filter is niet mogelijk, dus kinderen zal geleerd worden om het 
internetprotocol te volgen. Indien dit niet goed wordt opgevolgd, 
zijn er zo nodig consequenties voor de leerling.  
 
Vanaf groep 5 heeft ieder kind zijn eigen Chromebook. Wij 
werken met Snappet, een adaptieve methode voor rekenen, taal, 

begrijpend lezen en woordenschat. De kinderen krijgen hierbij direct feedback op hun 
werk en de leerkracht kan heel direct monitoren en ondersteuning bieden door op het 
dashboard de kinderen te volgen.  
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3 HET ONDERWIJS OP ‘T NOKKENWIEL 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we op welke wijze we onze doelen bereiken. Aan de orde 
komen onder andere de aanpak in de kleutergroepen en het werken in het kader van de 
ontwikkeling van de zelfstandigheid. De aanpak heeft altijd een duidelijke relatie met de 
uitgangspunten van onze visie.   
 
3.1 Schooltijden 
De school begint met haar lesgevende taak om 8.30 uur. De kinderen kunnen vanaf 
8.15 uur spelen op het plein. De pleinwacht begint om 8.20 uur. Zodra de eerste bel 
gaat om 8.25 uur, weten de kinderen dat het spel voorbij is, dat het tijd is om rustig te 
worden en in de rij te gaan staan. De leerkracht meldt zich vervolgens bij zijn of haar 
groep. Met de leerkracht lopen alle kinderen de school binnen. De kinderen hangen 
rustig hun spullen aan de kapstok, de leerkracht heet hen welkom bij de deur van het 
lokaal en zodra het 8.30 uur is, zijn de kinderen klaar om de lesdag te beginnen. 
Leerlingen die niet tijdig in het lokaal aanwezig zijn, melden zich bij de 
groepsleerkracht met opgave van de reden. Bij herhaald te laat komen worden de 
ouders ingelicht en kan de school maatregelen nemen om de lestijden in te halen op 
een later tijdstip. 
 
3.2  Integraal Kind Centrum (IKC) 
Wanneer een kind vier jaar geworden is, gaat het naar de basisschool. De kleuter heeft 
dan al een hele ontwikkeling achter de rug. We werken daarom nauw samen met de 
peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf van WASKO. Wij zijn een integraal kindcentrum, 
wat betekent dat we op verschillende gebieden samenwerken met Wasko en ook gebruik 
maken van elkaars kwaliteiten om zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat het kind nodig 
heeft. Dat vraagt van ons dat wij kindgericht en ontwikkelingsgericht zijn en dus zoveel 
mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Om het kind op de juiste 
momenten te kunnen stimuleren in zijn ontwikkeling, observeren de leerkrachten 
regelmatig. We volgen binnen ons IKC de totale ontwikkeling met het leerlingvolgsysteem 
KIJK. Er vindt een warme overdracht tussen opvang en de school plaats. 
 
Voor en na school kunnen kinderen ontspannen bij de buitenschoolse opvang van 
WASKO. Op de BSO-locaties van IKC ’t Nokkenwiel werken we met een uitdagend en 
afwisselend aanbod vanuit DoenKids, een activitheek met activiteiten op het gebied van 
sport, spel, creatief, techniek, natuur, muziek en koken.  
Ook tijdens vakanties en studiedagen is de BSO open en hebben we een uitdagend en 
gevarieerd activiteiten aanbod voor de kinderen en brengen we met regelmaat een 
bezoekje aan onze ‘unieke locaties’ zoals de Natuur BSO’s en Sport BSO’s.  
 
3.2.1 Het onderwijs in de groepen 1/2 
In iedere kleutergroep is een aantal hoeken gecreëerd, die regelmatig veranderen van 
karakter. De themahoek verandert bijvoorbeeld in een ziekenhuis, een restaurant, een 
winkel, het huis van Sinterklaas of een griezelhoek. Het uitwerken van een thema gebeurt 
vaak in overleg met de kinderen, zodat de betrokkenheid wordt vergroot. Door steeds 
verschillende situaties in de klas te creëren, maken we de kleuters nieuwsgierig. Door  
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eigen keuzes zijn ze gemotiveerd bezig waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
De leerkrachten zorgen door deze constante verandering in aanbod voor nieuwe inspiratie 
om spelend te kunnen leren. Verder is er alle gelegenheid voor de kleuters om op wat 
voor manier dan ook te bouwen, zoals bijvoorbeeld aan de bouwtafel met kleine blokjes, 
de bouwhoek met grote blokken en met allerlei constructiemateriaal. In iedere groep zijn 
water- en/of zandtafels aanwezig. Natuurlijk is er een puzzelkast die vol staat met allerlei 
speelleermateriaal.    
 
Een paar keer per dag zitten alle kleuters in de grote of kleine 
kring. Hier worden reken- en leergesprekken gehouden, verhalen 
voorgelezen, liedjes gezongen, spelletjes gedaan en het 
meegebrachte eten en drinken genuttigd.  
 
De persoonlijke relatie van de leerkracht met ieder kind 
afzonderlijk is erg belangrijk. Als het kind zich veilig voelt op 
school, zal het zich beter kunnen ontplooien. Op school krijgt de 
kleuter volop de gelegenheid om zich buiten uit te leven in het 
spel. Er wordt gespeeld met allerlei buitenspelmateriaal en er kan 
gespeeld worden met de schommel en het klimtoestel. Binnen kan 
in het speellokaal geklommen en geklauterd worden en regelmatig 
is er tijd voor dans en muziek. 
 
3.2.2   Het planbord bij de kleuters   
Het planbord is een middel om de taak op een eenvoudige manier in beeld te brengen. 
De hoofdindeling van het bord is als volgt: in de bovenste horizontale lijn hangen 
pictogrammen voor de verschillende activiteiten. Verticaal staan de namen van de 
kinderen. De kinderen laten d.m.v. het plaatsen van een magneetje zien wat zij al gedaan 
hebben. Op het bord is vaak te zien hoeveel leerlingen maximaal aan een bepaalde 
activiteit kunnen werken. De verplichte taken hangen vooraan en zijn te herkennen aan 
een teken (geel strookje eronder). Op deze wijze werken we met de kinderen aan 
taakverantwoordelijkheid, zelfstandigheid en leren de kinderen tevens omgaan met een 
registratiemanier.   
 
Indeling en werkwijze voor groep 1/2  
Op het bord kunnen zeven of meer activiteitenkaartjes worden opgehangen. De leerkracht 
bepaalt voorafgaand aan een nieuwe week welke activiteiten een plaats krijgen op het 
planbord. Daarbij wordt gezorgd voor voldoende afwisseling in activiteiten. Hierbij staan 
ook de verplichte werkjes/taken voor de komende week. Verplichte werkjes kunnen voor 
groep 1 en 2 verschillend zijn. Op individueel niveau kunnen afspraken met kinderen 
worden gemaakt. Dat kan zijn een moeilijker werkje of dat werkvormen gedifferentieerd 
worden aangeboden. De taak duurt een week. Een aantal werkjes is verplicht. Aan het eind 
van de weektaak dienen de verplichte werkjes gedaan te zijn.  
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Huisbezoek  
De kleuter is een groot deel van de dag op school. Het contact tussen ouders en school is 
dus erg belangrijk. De school moet een aanvulling zijn op de opvoeding thuis. De 
groepsleerkrachten in de kleuterbouw gaan één keer in de kleuterperiode op huisbezoek.   
 
3.2.3  Pauzemoment  
Elke ochtend drinken en eten de kinderen in de kring. Ze mogen dan iets te eten en 
drinken meenemen van huis. We adviseren u niet teveel mee te geven en vooral gezond. 
Te denken valt aan bijvoorbeeld:  

• Ligakoek   
• Kaakjes   
• Wat fruit (gepeld/ongepeld/geschild)   
• Een plakje ontbijtkoek   

In de groepen 1 tot en met 3 is er op dinsdag fruitdag.   
 
3.2.4   Gym in het speellokaal  
Minimaal 1 keer in de week gaan we met de kinderen naar het speellokaal. De kinderen 
hebben daar gymkleding voor nodig: gymschoenen zonder veters (balletschoenen of 
bootschoenen zijn ook prima), een t-shirt en een korte broek of een gympakje. De gymtas 
krijgen de kinderen van school en deze blijft op school. Voor elke vakantie gaat deze tas 
mee naar huis, zodat de kleding gewassen kan worden.  
 
3.3 Het onderwijs in de groepen 3 tot en met 8  
Bij de meeste vakken starten we nieuwe onderwerpen steeds met de hele groep door 
middel van een korte instructie. Kinderen die de leerstof al beheersen kunnen alvast 
zelfstandig aan de taak beginnen. De leerkracht legt alle leerstof goed uit. Daarna wordt 
de leerstof door de kinderen geoefend via een taak. Soms hebben kinderen een verlengde 
instructie nodig. De leerkracht geeft dan extra instructie aan de instructietafel. Deze 
stappen staan allemaal in het ADI-model (Activerende Directe Instructie) en wordt door de 
leerkrachten nauw gevolgd.  
 
In een aantal gevallen wordt er pre-teaching gegeven. De kinderen krijgen de leerstof dan 
al van tevoren aangeboden, zodat ze weten wat er die dag aan de orde komt. Voor 
kinderen die bijvoorbeeld last van faalangst hebben, is dat heel prettig.  
 
In de dag- en weektaak wordt de basisstof en extra stof aangeboden en soms wordt de 
leerstof beperkt/aangepast voor een leerling. Er is minimaal één keer per dag taaktijd. De 
tijdbesteding aan de taak wordt vanaf groep 1 opgebouwd.   
 
3.3.1  Plusklas / levelwerk 
Kinderen leren op verschillende manieren. Zij kunnen speciale uitdaging nodig hebben. Er 
is een aanbod voor meer- en hoogbegaafden in de plusklas en met levelwerk. De plusklas 
wordt geleid door een leerkracht die hiervoor een opleiding gevolgd heeft.  
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3.4 Weektaak  
Om de kinderen te leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun taak, laten we hen 
gebruik maken van een dag- of weektaak. De taken die zij voor die dag of week moeten  
gaan uitvoeren, mogen zij zelfstandig plannen op de dag die ze het prettigst vinden. Dit 
wordt stapje voor stapje opgebouwd en begint al bij de kleuters. Met deze manier van 
werken bevorderen wij het zelfstandig werkvermogen van het kind en leren we de 
kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor de taak die het heeft ingepland.  
 
3.5   Veilig in het verkeer   
De veiligheid in en om de school vinden wij erg belangrijk. Kinderen worden verkeersveilig 
gemaakt. Hiervoor gebruiken we het onderwijsprogramma ‘School op Seef’. Door de 
inspanning van ouders en de werkgroep Verkeer in samenwerking met de leerkrachten 
worden er praktische verkeerlessen georganiseerd. De groepen 7 doen jaarlijks een 
theoretisch én praktisch verkeersexamen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de 
veiligheid van de schoolomgeving. We mogen al een aantal jaar het predicaat ‘School op 
Seef’ aan de muur hangen. We zijn hier erg trots op, omdat wij op deze manier weten dat 
we met deze verkeerslessen de kinderen optimaal leren zich veilig in het verkeer te 
begeven. 
    
3.6     Methoden   
Op onze school werken we met verschillende methoden; rekening houdend met onze 
uitgangspunten. Bij de peutergroepen gebruiken we Peuterplein/ Piramide en LOGO 3000 
en in groep 1-2 gebruiken we onder andere Kleuterplein en LOGO 3000 als bron voor ons 
thematisch werken. Vanaf groep 3 gebruiken we de methoden: Veilig Leren Lezen, 
Estafette, Nieuwsbegrip, Pennenstreken, Blits, Wereld in Getallen, Naut, Brandaan en 
Meander.  
 
Engelstalig onderwijs  
Onze school heeft er voor gekozen om Engelstalig onderwijs aan te bieden in de groepen 
1 tot en met 8. De afgelopen jaren is het team bijgeschoold om de Engelse lessen goed te 
kunnen geven. Wij werken met de methode Join in. 
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4 ONS KINDCENTRUM 
 
4.1 Aanmelden en afmelden van kinderen  
Voor het aanmelden van leerlingen voor de school kunt u contact opnemen met de 
school. Wij maken dan een afspraak om u een rondleiding te geven door onze school. Wij 
vertellen u graag over onze school en het biedt u de gelegenheid om de sfeer te proeven 
en vragen te stellen. Een inschrijfformulier is te verkrijgen op school of te downloaden op 
onze website.  
 
De gesprekken vinden altijd plaats op de locatie waar uw kind in principe zal worden 
geplaatst. Indien uw kind al op een andere school heeft gezeten, nemen wij altijd eerst 
contact op met die school. Bij uitschrijven dient u dit altijd bij de schoolleiding te doen. 
Bij die afmelding moeten we weten naar welke school uw kind gaat, omdat we verplicht 
zijn de gegevens van uw kind naar de nieuwe school te sturen. Het onderwijskundige 
dossier van uw kind is voor de ouders ter inzage beschikbaar en gaat mee naar de nieuwe 
school. Uitschrijving kan pas na ontvangst van een inschrijving van de nieuwe school.    
 
Meer informatie over BSO/ PSG of kinderdagverblijf? Kijk op www.wasko.nl Aanmelden 
kan ook via de site onder het kopje Inschrijven. Ook zitten de medewerkers van de 
afdeling kindplanning van Wasko klaar om te helpen bij het maken van bijvoorbeeld een 
proefberekening kinderopvangtoeslag. De afdeling kindplanning is bereikbaar via 
kindplanning@wasko.nl of 078 - 615 71 65, optie 1. Op de locatie leiden we u graag rond 
om de sfeer te kunnen ervaren van onze groepen. 

 
4.2 Voorschoolse educatie en kinderopvang 
De peuterspeelgroep is leuk en leerzaam. Vanaf 2 jaar is uw peuter van harte welkom bij 
onze peuterspeelgroepen. Om te spelen en om spelenderwijs te leren. Uw peuter heeft bij 
ons een leuke en uitdagende ontmoetingsplek waar het vrijuit kan spelen met 
leeftijdsgenootjes. Uw peuter ervaart wat het is deel uit te maken van een groep. Het leert 
op zijn beurt te wachten en speelgoed te delen. Uw peuter kan op een rustige manier 
alvast wennen aan de kleuterklas. Uitnodigende spelsituaties, (re)creatief spelmateriaal, 
allemaal belangrijke ingrediënten voor de ontdekkingstocht van peuters zowel binnen als 
buiten. Alle peuters kunnen bij de peuterspeelgroep terecht, ongeacht of ouders allebei 
werken of niet. Op onze peuterspeelgroepen is namelijk plaats voor kinderen van ouders 
die recht hebben op kinderopvangtoeslag en kinderen waarvan ouders recht hebben op 
gemeentelijke subsidie. 

Het kan zijn dat een peuter zich minder snel ontwikkelt of een grote kans heeft een 
onderwijsachterstand op te lopen (bijvoorbeeld op het gebied van taal of sociale 
ontwikkeling). Deze peuter wordt niet vergeten bij ons. Onze pedagogisch medewerkers 
volgen de ontwikkeling van uw peuter nauwkeurig en signaleren vroegtijdig of extra 
begeleiding gewenst is. Uw peuter mag dan 4 dagdelen komen in plaats van 2. We werken 
met speciale VVE-methoden en thema’s. 
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Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderdeel van 
het onderwijsachterstandenbeleid. Het doel is om peuters met een mogelijke 
(taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat 
kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Een VVE-indicatie is op advies van het 
consultatiebureau (centrum jeugd & gezin). De gemeente subsidieert deze plaatsen voor 
een groot deel. 

In onze dagopvang ontvangt uw kindje zorg, warmte, liefdevolle aandacht, een ‘hapje’ en 
een ‘drankje’ en een schone luier. Uw kindje krijgt alle ruimte zich te ontwikkelen en de 
wereld te ontdekken in een vertrouwde en veilige omgeving. Onze medewerkers doen 
leuke leeftijdsgerichte activiteiten met de kinderen om het onderlinge contact tussen de 
kinderen te motiveren. Vanaf peuterleeftijd worden de kinderen spelenderwijs voorbereid 
om het basisonderwijs d.m.v. een ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod. 

We werken volgens de regels van de Wet kinderopvang. 

4.3 Onderwijstijd   
Wettelijk moeten kinderen over 8 jaar verspreid 7.520 uur les krijgen. Kinderen van 4 jaar 
zijn wettelijk nog niet leerplichtig, maar uiteraard willen we vanaf peuterspeelzaal en 
kinderdagverblijf graag een ononderbroken ontwikkeling. Wij werken op ons IKC met een 
zogenaamd vierkant rooster. Dit betekent dat alle groepen elke dag van 8.30 uur - 14.00 
uur naar school gaan.  
 
4.4 VSO-TSO-BSO 
Vanaf 7.00 uur is uw kind welkom bij Kindcentrum ‘t Nokkenwiel. Pedagogische 
medewerkers begeleiden de kinderen naar de klas en na schooltijd worden de kinderen 
opgehaald voor de naschoolse opvang, waar zij tot 18.30 uur kunnen blijven. Na 
binnenkomst krijgen de kinderen fruit en limonade en praten we aan tafel met hen over 
hun dag op school, hun interesses en welke activiteiten er die dag gedaan kunnen worden. 
Vervolgens is er tijd om binnen- of buiten te spelen of om een activiteit te doen. 
 
Om 12.00 uur eten de kinderen van de bovenbouwgroepen met hun leerkracht in de klas. 
Daarna gaan de kinderen een half uur buiten spelen onder begeleiding van pedagogische 
medewerkers. De kinderen van de onderbouw gaan om 11.45 uur buiten spelen onder 
begeleiding van pedagogische medewerkers en eten daarna met de leerkracht in de klas 
een boterham.  
 
Wij vinden het belangrijk om kinderopvang te bieden vanuit een verantwoorde 
pedagogische visie. Hierbij focussen we op de unieke talenten van ieder kind en leren we 
hen respect te hebben voor elkaar. Daarnaast werken we toe naar steeds meer  
zelfstandigheid naar mate de kinderen ouder worden. Uiteraard gaat dit in overleg met de 
ouders.  
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4.5 Samenwerking  
Als kindcentrum kunnen wij een unieke, nauwe samenwerking tussen opvang en onderwijs 
aanbieden. Dit betekent onder andere dat de onderwerpen die op school aan bod komen,  
terugkomen tijdens de opvang. Op die manier leren de kinderen ook de praktische 
toepassingen van wat zij in de lessen op school leren. 
 
Dagelijkse activiteiten 
De kinderen krijgen tijdens de opvang veel ruimte om vrij te spelen. Er wordt regelmatig 
een activiteit aangeboden, maar hun vrije tijd mogen zij zelf indelen. De kinderen kunnen 
onder andere kiezen voor buiten- of binnenspelen (fietsen, zandbak, touwtje springen), 
knutselen, (computer)spelletjes, bouwen, lezen, koken, film(pjes) kijken, tafeltennis- of 
voetbal spelen of huiswerk maken.  
 
4.6 PeuterOpStap 
Voor 3-jarigen bij de peuteropvang bieden wij de peuteropstap aan, waarbij zij een 
dagdeel gaan wennen in de kleutergroep van het onderwijs. Het doel is om de overgang 
van de opvang naar de basisschool soepel te laten verlopen. Wij bieden de mogelijkheid 
voor peuters om in de kleuterklas te wennen, waar zij kunnen spelen met toekomstige 
klasgenootjes. Alle kinderen van drie jaar en ouder die minstens één dag naar de opvang 
gaan kunnen meedoen met de peuteropstap.  
 
4.7 Vormingsonderwijs 
Het vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan 
betekenen. Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een  
eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen 
die anders in het leven staan.  
 
Op onze school krijgen de leerlingen van de groepen 5, 6 en 7 gedurende 45 minuten per 
week lessen Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO), Godsdienstonderwijs (GVO) en 
Islamitisch Godsdienst Onderwijs (IGO). Deze lessen worden gegeven door externe 
docenten.  
 
De lessen GVO worden gegeven rond thema’s die gekozen zijn uit de belevingswereld van 
de kinderen zoals: het begin, vertrouwen, vriendschap, dromen, omgaan met elkaar. Er zijn 
echter ook thema’s die rechtstreeks uit de Bijbel komen zoals: Kerstfeest, vrouwen in de 
Bijbel, profeten, verhalen over Jezus. Dan worden er ook enkele lessen over het Christelijke 
geloof en de daarbij behorende rituelen gegeven. In alle groepen worden de Christelijke 
verhalen behorend bij Sinterklaas en Kerst verteld. Ook Islamitische feesten worden 
toegelicht.  
Waar het ter sprake komt, worden Islam en Christendom met elkaar vergeleken. Er wordt 
nadrukkelijk geen waardeoordeel uitgesproken over overeenkomsten en verschillen.  
Bovenstaande lessen zijn algemeen vormend bedoeld.   
  
In een van de eerste lessen Humanistisch Vormingsonderwijs krijgen de leerlingen een rebus 
met als uitkomst: ‘HVO is laten zien wat je denkt, wilt en voelt en ook luisteren naar wat een 
ander bedoelt’.   
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Lesthema’s worden afgeleid van datgene wat kinderen bezighoudt, zoals o.a. vriendschap, 
pesten, dieren, wereldreligies en ook actuele onderwerpen zoals internetgebruik en de  
 
Rechten van het Kind. Hoe? Door het gebruik van kringgesprekken, spelvormen, uitbeelden 
en werken in groepjes.   
HVO in een notendop:  
• Jezelf leren kennen: onderzoek naar wat je belangrijk, interessant, goed, leuk of vervelend 
in je leven vindt en hoe je daarmee omgaat.  
 • De ander leren kennen: kinderen leren luisteren naar en open te staan voor anderen. Ze 
vergelijken hun eigen mening met die van andere kinderen en leren dat er overeenkomsten 
en verschillen zijn.  
• Keuzes leren maken: leren eigen keuzes te maken en bij tegenstrijdige keuzes te zoeken 
naar een oplossing.  
 • Verschillen leren respecteren: ze leren dat je ondanks verschillen tussen mensen, culturen 
en levensbeschouwingen goed met elkaar kunt samenleven door ieder in zijn waarde te 
laten. Ze leren zich in te leven in de ander, niet te snel te oordelen en een open houding te 
ontwikkelen 
 • Verantwoordelijkheid leren nemen: kinderen leren wat de gevolgen van hun keuzes voor 
zichzelf en anderen kunnen zijn en eigen verantwoordelijkheid te dragen.  
  
In de lessen IGO staat het Islamitische geloof centraal. De thema’s die ook bij de GVO en 
HVO lessen centraal staan, worden hier belicht vanuit de Koran.   
De leerkrachten die deze lessen verzorgen zijn in dienst van de Stichting 
Vormingsonderwijs.   
 
4.8  Specialisten in ons team 
De deskundigheid van ons team wordt jaarlijks bekeken en bepaalt wat er nodig is. 
Teamleden kunnen zich specialiseren, wat het onderwijs en de opvang ten goede komt. Er 
is specialisme voor taal-lezen (dyslexie), rekenen, muziek, motoriek/beweging, gedrag en 
veiligheid.  
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5 ONDERSTEUNING VOOR ONZE KINDEREN 
 
Op ’t Nokkenwiel wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de 1-zorgroute. Deze manier 
van werken is conform de afspraken die in ons samenwerkingsverband met alle scholen in 
de regio zijn gemaakt. Kinderen verschillen in de mate waarin en de manier waarop ze 
zorg nodig hebben. Voor alle kinderen gaan we uit van de algemene standaard 
onderwijsbehoeften. Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften wordt gekeken wat 
zij nodig hebben. Wat heeft een kind nodig om de onderwijsdoelen te bereiken? Wat 
heeft een kind nodig om een goede relatie op te bouwen met klasgenootjes en de 
leerkracht? Ouders worden als partner gezien en hebben een belangrijke rol binnen de  
1-zorgroute. Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijk doel: ‘Het kind staat 
centraal’.   
 
Op school werken twee Interne Begeleiders (IB-ers). Zij hebben een ondersteunende en 
coachende taak voor de leerkrachten. Zij coördineren de contacten met alle externe 
partners van de school met betrekking tot de zorg (schoolarts, maatschappelijk werk e.d.).    
 
Twee keer per jaar is er een schoolbespreking en groepsbespreking van iedere groep. Het 
team bespreekt bij de schoolbespreking de trend van resultaten. Dit geldt voor de vakken 
lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen. De werkwijze en handelingen staan vermeld 
in een Onderwijsplan. Dit Onderwijsplan kan n.a.v. de schoolbespreking worden 
aangepast. De leerkracht en IB-ers bespreken dan met de directie alle leerlingen in de 
groepsbespreking. We kijken naar de groepsresultaten en de groepsplannen. Na de 
groepsbespreking is het duidelijk welke kinderen extra hulp nodig hebben; zowel voor 
leer/gedragsproblematiek, maar zeker ook voor extra uitdaging bij meerbegaafdheid. Er 
worden afspraken gemaakt over extra oefenstof, pluswerk, extra of minder instructie, inzet 
speciale materialen, de werkplek, aangepaste dag- en/of weektaak, verwijzing naar 
externen (schoolarts, schoolmaatschappelijk werk, logopedie), gesprekken met ouders enz.   
 
De IB-ers en specialisten ondersteunen de leerkracht bij het organiseren van de extra hulp. 
Het kan zijn dat de IB-er of specialist extra toetsjes afneemt om meer inzicht te krijgen in 
een leerprobleem of het niveau van de leerling. Dit zijn geen intelligentie- of 
psychologische onderzoeken. De IB-er komt daarnaast regelmatig observeren in de groep.   
    
Op school werken we met het leerlingvolgsysteem van CITO.  Bij de organisatie, afname, 
registratie en analyse heeft de IB-er een cruciale rol. De IB-er is er dus vooral als 
ondersteuner van de leerkracht, zodat het onderwijs zo goed mogelijk voor alle kinderen 
georganiseerd wordt. De uitvoering van de zorg vindt plaats in de groepen door de 
leerkrachten.    
 
5.1    Leerlingvolgsysteem    
De ontwikkeling van ieder kind wordt nauwkeurig gevolgd. Wij werken in de opvang en 
op school met het systeem Kijk. In de groepen 1/2 gebeurt dit onder meer door een 
observatie en registratiesysteem gericht op taal, rekenen, motoriek en redzaamheid.  
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In groep 3 t/ 8 worden de volgende CITO-toetsen gebruikt:    

- technisch lezen   
- begrijpend lezen   
- spelling   
- rekenen en wiskunde   
- studievaardigheden   
- woordenschat (voor de uitvallers op begrijpend lezen) 

   
De scores van uw kind worden vergeleken met de vorige score. We zien hoe uw kind 
scoort t.o.v. het gemiddelde in Nederland. Met behulp van ParnasSys volgen wij de 
ontwikkeling van uw kind. De CITO- toetsen hanteren een verdeling in A, B, C, D en E 
niveau. Alle meetmomenten in dit volgsysteem vormen samen een grafiek. Samen met u 
bespreken we de ontwikkelingen. Naast deze toetsen volgen wij de ontwikkelingen van uw 
kind ook door gebruik te maken van informatie uit methodegebonden toetsen, het werk 
in de klas, de werkhouding en het gedrag.  
 
5.2    Leerling besprekingen  
De leerkrachten bespreken regelmatig leerlingen met de IB-er of (locatie)directeur als daar 
aanleiding voor is. Ouders kunnen dit ook aan de leerkracht vragen. Leerlingen kunnen 
moeite hebben met leren, hun gedrag kan belemmerend zijn om goed te kunnen leren en 
sommige leerlingen vinden het normale werk juist te makkelijk en hebben extra uitdaging 
nodig.  Als de vraag van de leerkracht of ouder niet binnen de school beantwoord kan 
worden, is er de mogelijkheid de leerling, in overleg met ouders, aan te melden bij het 
Ondersteuningsteam. Het Ondersteuningsteam (OT) bestaat o.a. uit een orthopedagoog, 
de schoolarts (of sociaalverpleegkundige), de schoolmaatschappelijk werkster en de IB-er 
van de school.   
Het OT beslist uiteindelijk of onderzoek of een 
interventie noodzakelijk is. Het is dus niet alleen een 
beslissing van de school. Een kortdurende 
interventie is mogelijk met behulp van het OT-smal. 
Kinderen worden alleen besproken met instemming 
van en in overleg met de ouders. Het OT komt zes 
keer per jaar bij elkaar. Bij complexe problematiek 
kan het ondersteuningsteam breed worden 
ingeschakeld. Zij kijken mee naar mogelijkheden om 
extra begeleiding te bieden.  
Gelukkig bestaat deze mogelijkheid ook voor meer- 
en hoogbegaafde leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Gelukkig is het vaak 
haalbaar dat kinderen met een arrangement op school de hulp kunnen krijgen die ze 
nodig hebben.  
  
5.3    Hulp aan leerlingen  
De hulp en extra aandacht die kinderen krijgen, vindt plaats binnen de groep. Door onze 
uitgangspunten in ons dagelijks handelen, kunnen wij tijdens het zelfstandig werken tijd 
vrij maken voor kinderen die individueel of in kleine groepjes extra aandacht nodig 
hebben. Er is daardoor in principe geen remedial teaching buiten de groep.  
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Als school kiezen wij ervoor om door middel van een goede klassenorganisatie, adaptief 
onderwijs, zelfstandig werken, dag-, week- en/of maandtaken een leeromgeving te 
creëren waarin iedere leerling de aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft. Uit onderzoek is 
gebleken dat dit het meeste effect heeft op de prestaties en het welbevinden van de 
leerling. Soms zijn er op school toch enkele leerlingen die hulp buiten de groep nodig 
hebben. Dit zijn leerlingen met een specifieke hulpvraag of zorgbehoefte. In het 
ondersteuningsteam wordt bepaald welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en welke 
hulp er in het Samenwerkingsverband aangevraagd moet worden. Daarnaast hebben wij 
een aantal onderwijsassistenten in dienst, die extra hulp binnen of buiten de groep 
kunnen bieden. Ook werken wij met 12Fly, een organisatie die zich heeft gespecialiseerd in 
het bieden van extra hulp in het onderwijs.  
 
5.4   Passend onderwijs   
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Passend onderwijs 
betekent dat ieder kind zoveel mogelijk het onderwijs en de ondersteuning krijgt die het 
nodig heeft binnen de school. De onderwijsbehoefte van het kind staat centraal. Scholen 
in de regio werken samen om alle kinderen de beste onderwijsplek te bieden. De beste 
onderwijsplek voor een kind kan zijn in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs of 
het speciaal onderwijs. Met de invoering van de wet ‘Passend onderwijs’ melden de 
ouders hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Deze school moet een zo 
passend mogelijk onderwijsaanbod bieden. Kan de school uw kind niet voldoende 
ondersteuning bieden, dan is het de verantwoordelijkheid van de school een andere 
basisschool of school voor speciaal (basis)onderwijs aan te bieden, die beter tegemoet kan 
komen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Dat is de ‘zorgplicht’ die iedere school 
heeft.  
 
Schoolondersteuningsprofiel 
Dit betekent dat we goed weten welke kinderen we wel of niet onderwijs kunnen geven.   
Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is het een wettelijke verplichting voor 
scholen om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen, conform de inhoudelijke eisen 
die de onderwijsinspectie stelt. Ons samenwerkingsverband maakt hiervoor gebruik van 
het online Schoolondersteuningsprofiel van Perspectief op School. Dit 
Schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks herzien waardoor onze school en 
Samenwerkingsverband over een actueel overzicht beschikt van onderwijskundige 
informatie in relatie tot passend onderwijs.  
 
Perspectief op School geeft inzicht in de ondersteuning die onze school een leerling kan 
bieden, in de ambities die wij hebben om ons te ontwikkelen en hoe die ontwikkeling 
verloopt. Deze ondersteuning is vastgelegd in een schoolrapportage. Voor ouders is er 
een beknopte ouderrapportage beschikbaar waarin wordt samengevat welke 
ondersteuning wij uw kind kunnen bieden op onze school. 
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U kunt uw kind aanmelden voor een school voor primair onderwijs vanaf de dag waarop 
uw kind 3 jaar wordt. Heeft u in ons de school gevonden die voldoet aan uw wensen, dan 
meldt u uw kind minimaal 10 weken (liefst eerder) voordat uw kind 4 jaar wordt aan door 
het inschrijfformulier in te vullen. Bij een tussentijdse aanmelding (bijv. een verhuizing)  
doet u dit 10 weken voordat uw kind op school begint. Als u uw kind later aanmeldt, kan 
het zijn dat uw kind niet op tijd geplaatst kan worden.    
 
Als u denkt dat uw kind extra hulp nodig heeft, dan is het belangrijk dat u dit bij de 
aanmelding doorgeeft. Bij een verhuizing ontvangen we ook het onderwijskundig rapport 
van de vorige school. Binnen 6 weken na uw aanmelding doen we u een passend aanbod. 
Als we uw kind niet voldoende zelf kunnen ondersteunen, zoeken we binnen diezelfde 6 
weken een betere plek. We mogen deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. 
Uw kind blijft ingeschreven bij ons op school, totdat we een geschikte andere school 
hebben gevonden.    
 
Wanneer de school, waar een kind is aangemeld, niet zelf de benodigde 
onderwijsondersteuning kan geven, dan wordt in overleg met ouders gezocht naar een 
passende plek op een andere school. Deze school zal voldoende expertise hebben om 
voldoende tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van uw kind. We houden 
zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Als u uw kind op tijd hebt ingeschreven en 
uw kind binnen de termijn van maximaal tien weken nog niet is toegelaten, heeft hij of zij 
recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding.   
 
Ontwikkelingsperspectief   
Heeft uw kind bij plaatsing op onze school extra ondersteuning nodig en volgt hij of zij 
een afwijkend  onderwijsprogramma, dan is het prettig om zijn of haar 
ontwikkelingsmogelijkheden te kennen. Daarvoor stellen we in overleg met u (binnen 6 
weken na plaatsing) het ontwikkelingsperspectief op, waarin staat welke onderwijsdoelen 
uw kind zal kunnen halen. We gebruiken hiervoor ook de medische gegevens, 
thuissituatie, informatie over eerder verleende hulp en ondersteuning en de behaalde 
leerresultaten.    
 
Bovenstaande informatie is wettelijk bepaald en georganiseerd door het 
samenwerkingsverband waar alle basisscholen uit de regio deel van uitmaken.  
’t Nokkenwiel kan daar niet van afwijken. Dit is een gevolg van de Wet Passend Onderwijs, 
zodat we met elkaar de beste plek voor elk kind kunnen bieden. De beschikbare 
arrangementen worden elk jaar uitgebreid voor lezen, rekenen, gedrag, begaafdheid, 
spelling.  
   
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze school of ga naar  
www.swv-drechtsteden.nl   
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6 DE ZORG VOOR KWALITEIT 
 
6.1  Inleiding 
Kwaliteit is meten of je doet wat je zegt of hebt gezegd. Alle beleidsvoornemens kunt u in 
deze schoolgids lezen. Daarnaast wordt er elke vier jaar een schoolplan opgesteld. Dit 
schoolplan staat op de website. ’t Nokkenwiel streeft er naar om een open organisatie te 
zijn waarin ouders, leerlingen en medewerkers mogen zeggen wat ze van de school 
vinden. De kwaliteit wordt van alle kanten gemeten door middel van tevredenheids-
peilingen, vragenlijsten en gesprekken met leerkrachten, leerlingen en ouders.     
 
De (locatie)directeur gaat regelmatig op klassenbezoek met kijkwijzers. De IB-ers komen 
geregeld observeren in verband met de begeleiding van leerkrachten en leerlingen. En de 
leerkrachten komen op bezoek bij elkaar door middel van collegiale consultatie. Dat is een 
belangrijk kwaliteitszorgmiddel. Extern wordt onze kwaliteit gemeten door de resultaten 
van de CITO-toetsen en de inspectie. 
 
Belangrijk is om de voortdurende kwaliteitsverbetering planmatig in te zetten. Een team 
van tevreden medewerkers is daarbij uitgangspunt. Niet alles tegelijk, maar stap voor stap. 
Dat is voor de leerlingen het beste.    
  
6.2 De leeropbrengsten   
We streven ernaar de kinderen optimale kansen te geven en eruit te halen wat erin zit. Als 
team werken we opbrengstgericht. Na de basisschool moet uw kind tenslotte naar die 
vorm van voortgezet onderwijs kunnen gaan dat het meest voor uw kind geschikt is.  
Daarom:   

• Werken we met goede materialen en met moderne methodes.   
• Benaderen we het kind positief.    
• Hebben we hoge verwachtingen van het kind.   
• Volgen we de leerprestaties van de kinderen nauwgezet.   

De ontwikkeling van de groepsresultaten van technisch lezen, spelling, rekenen, 
woordenschat en begrijpend lezen wordt tweemaal per jaar in een schoolbespreking 
gevolgd. We hanteren het volgsysteem leeruniek om opbrengst gericht passend onderwijs 
te realiseren.  
 
De IEP-toets: 
We gebruiken de IEP-toets, als centrale eindtoets voor het basisonderwijs.  
 
2021: 
 Landelijke norm schoolscore 
Advies schooltype 79,7 77,2 
Taalverzorging  70 67 
Lezen 73 71 
Rekenen  74 69 
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De verdeling schooladvies in 2021: 
Advies 
schooltype 

Pro/bb Bb/kb Kb/gl-tl Gl-tl/h h/v vwo 

 Groep 8a 4% 29%  17% 25%  21%  4% 
 Groep 8b 0% 9% 18% 9%  36%  27% 
 School 3% 23% 17% 20% 26% 11% 
       
 IEP-landelijk 2% 15%  21%  26%  18%  18% 
 

 
 
De sociaal-emotionele ontwikkeling:   
Kwink 

• We hebben een dagelijks positieve omgang met de kinderen.   
• We hanteren duidelijke en zichtbare regels en afspraken.   
• We bieden structuur en veiligheid.   
• We gaan regelmatig in gesprek met ouders over het kind.   

 
Het team  
De pedagogisch medewerkers en leerkrachten zijn professionals in 
en buiten de groep; voor leerlingen, collega’s en ouders. De 
teamleden krijgen volop de gelegenheid zich bij te scholen en 
krijgen ondersteuning in vergaderingen en overleggen met de 
(locatie)directeur, locatiemanager en IB-ers. Van alle medewerkers 
op ‘t Nokkenwiel wordt verwacht dat zij het vak zo goed mogelijk 
bijhouden. De wereld om ons heen verandert; de medewerkers 
moeten daarop anticiperen.     
 
6.3 De sfeer op het IKC 
We willen voor alle kinderen een veilig IKC zijn. Kinderen en ouders met verschillende 
achtergronden moeten zich op ons IKC thuis voelen. Respect voor elkaar is daarbij een 
voorwaarde. We zijn per slot van rekening een openbare school! Als IKC doen we een 
beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van het kind. De medewerkers spelen daarbij 
een belangrijke rol. Zij scheppen voor een groot deel de sfeer en veiligheid die maakt dat 
een kind deze verantwoordelijkheid neemt. De medewerkers hebben een voorbeeldfunctie 
voor het kind. Zij dienen tevens een positief contact te onderhouden met de ouders. We 
willen met ouders samen het kind helpen in de boeiende ontwikkeling naar 
zelfstandigheid. We willen een veilig IKC zijn. Daarom gebruiken we ook een pestprotocol 
om kinderen bewust te maken dat pesten in ons IKC niet wordt geaccepteerd. 
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6.4 Het omgaan met pesten 
Aan het begin van het schooljaar worden in elke groep gesprekken gehouden, waarin 
regels opgesteld worden. Wij werken met klassenkracht, waarbij respect voor elkaar 
centraal staat. Samen met de kinderen maken we een missie voor onze klas, uiteraard 
aangepast aan leeftijd. De missie en wat dit dan betekent, wordt opgesteld met de 
kinderen en zichtbaar in de klas gehangen. 
 
Wij werken daarnaast met Kwink, een sociaal-emotioneel programma waar kinderen 
geleerd wordt om positief met elkaar om te gaan. Het moet de kinderen duidelijk zijn 
welke maatregelen de groepsleerkracht neemt bij herhaald pestgedrag. De 
groepsleerkracht laat duidelijk het verschil zien wat plagen en wat pesten is.   
De school geeft samen met de kinderen grenzen m.b.t. pesten aan. Zo laten we zien wat 
wél en wat niet kan. Hiervoor zijn regels die nageleefd dienen te worden. Hierbij wordt  
bijna altijd de positieve insteek gemaakt. Indien de 
kinderen de regels niet naleven, worden er 
maatregelen genomen. Deze worden ook samen met 
de kinderen opgesteld. Bij herhaald pestgedrag van 
een kind kunnen er gevolgen zijn. Pesten kan ook 
gemeld worden door de leerling bij de 
vertrouwenspersoon in de school.  

6.5 Plan Sociale Veiligheid 
Iedereen is gebaat bij een sociaal veilige omgeving. 
Dit is een taak van de hele maatschappij. Een leerling 
moet erop kunnen vertrouwen dat de school zich 
inspant om hem/haar een zorgeloze schooltijd te 
laten hebben en zich op school veilig voelt. Datzelfde geldt voor medewerkers. 

Sociale veiligheid draait om het beschermd zijn of het zich beschermd voelen tegen 
bedreigingen die veroorzaakt worden door het gedrag van mensen in en om de school. 
Een belangrijke stap om het sociale klimaat te verbeteren is om zicht te krijgen op de 
veiligheidsbeleving en de beleving van het schoolklimaat door leerlingen, leraren, ouders, 
schoolondersteuners en schoolleiding. Als de school weet wat er speelt worden 
knelpunten gesignaleerd en kan het beleid daarop worden aangepast. 

Daarbij gaat het om antwoorden op vragen als: Hoe veilig is deze school in de beleving 
van leerlingen, medewerkers, schoolleiding en ouders van leerlingen? Welke plekken 
binnen en rondom de school voelen voor leerlingen veilig en welke niet? Hebben ze 
weleens geweld ervaren? Worden ze gepest – op het schoolplein, in de klas, of via 
internet? Of pesten ze zelf? Weten leerlingen en ouders bij wie ze terecht kunnen als er 
iets vervelends gebeurt? 

De overheid pleit voor een veilige leer- en werkomgeving. Scholen zijn verplicht zorg te 
dragen voor de sociale veiligheid op school door middel van een veiligheidsplan.  
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Hieruit is het Beleid Sociale Veiligheid voor OZHW ontstaan dat geldt voor alle 
betrokkenen op een school: leerlingen, ouders en medewerkers van OZHW. Dit 
beleidsplan staat op onze website op Scholen op de Kaart. 

6.6 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht beroepskrachten, dus ook 
onderwijsmedewerkers, om een stappenplan te gebruiken als ze het vermoeden hebben 
van kindermishandeling (waaronder ook ernstige verwaarlozing valt) en/of huiselijk 
geweld. Doel is om passende hulp te bieden aan leerlingen die te maken hebben met een 
vorm van geweld of mishandeling in de thuissituatie, zodat er een einde komt aan de 
bedreigende situatie. Elke medewerker van onze school moet zich aan de meldcode 
houden. De Intern Begeleider/Zorgcoördinator voert (in samenwerking met de leraar of 
medewerker) de stappen uit. Voor meer informatie kunt u bij hen terecht. De meldcode is 
gepubliceerd op onze website op Scholen op de Kaart. 
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 7 De rol van ouders 
 
7.1    Uitgangspunten   
Vanuit onze visie denken wij dat een goede samenwerking tussen de school en de ouders 
een goede ontwikkeling van het kind bevordert. Samen maken wij de schooltijd van uw 
kind tot een succes.  Wij kiezen er daarom voor om de ouder(s)/verzorger(s) op allerlei 
manieren te informeren:   
 
Startgesprek   
In de eerste maand worden ouders uitgenodigd te vertellen over hun kind. De ouder krijgt 
een vragenlijst om vooraf in te vullen. Tijdens het gesprek wordt dit aan de leerkracht 
gegeven en mondeling toegelicht. In de groepen 1 tot en met 4 spreken we u graag als 
ouder over uw kind. Vanaf groep 5 voeren we graag samen met het kind en hun ouders 
het gesprek samen. Hiermee wordt een goede basis gelegd voor de relatie, vertrouwen en 
samenwerking.  
 
Rapportgesprekken   
Tweemaal per schooljaar is er een gesprek over het rapport (februari en juni). De 
gesprekken in juni zijn facultatief. Soms is de informatie in het rapport al voldoende voor 
de ouders. U kunt door de leerkracht voor een gesprek worden uitgenodigd. U kunt ook 
zelf een gesprek aanvragen. Vanaf groep 6 worden ook de leerlingen bij de 
rapportgesprekken verwacht. Hiermee willen we hen verantwoordelijk maken voor hun 
eigen ontwikkeling. 
 
Gescheiden ouders 
Beide ouders hebben recht op informatie over hun kind. Na een scheiding zal het 
kindcentrum dan ook beide ouders blijven informeren. Hiervoor moeten wel de juiste 
adresgegevens aan het kindcentrum worden doorgegeven. 
Wanneer informatievoorziening aan een van de ouders niet is toegestaan, bijvoorbeeld 
door een gerechtelijke uitspraak, vragen we u als ouder hiervan een schriftelijk bewijs te 
geven aan de directie van ons kindcentrum. 
 
Inloopochtend   
Ouders worden twee keer per schooljaar uitgenodigd om van 8.30-9.00 uur te bekijken 
wat de kinderen doen in de groep. Het kind legt uit en laat het zien.    
 
Eindfeest   
Ieder jaar sluiten we het schooljaar graag feestelijk af. Elk jaar is er een ander thema. Alle 
ouders van ons iKC zijn uitgenodigd om met hun kinderen onder het genot van een 
drankje/hapje en optredens het jaar feestelijk af te sluiten.    
 
Ouderportaal ParnasSys   
Sinds 2016 hebben we ook het ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem ParnasSys 
opengesteld. Ouders kunnen zo de toetsresultaten bekijken. Daarnaast werken we met 
Parro, waarbij de leerkrachten contact houden met de ouders en informatie delen over de 
gebeurtenissen in de groep.  
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Nieuwsbrief en website   
De nieuwsbrief komt elke laatste vrijdag van de maand uit en wordt gemaild naar alle 
ouders van onze school. De website wordt grondig herzien waardoor de interactieve 
functie van de website wordt vergroot. De verwachting is, dat deze dit jaar klaar is.  
 
7.2 De Activiteiten Commissie  
De Activiteiten Commissie (AC) organiseert met 
behulp van leerkrachten en ouders diverse 
activiteiten op school. Binnen de AC hebben we 
verschillende werkgroepen, waaronder: 
kabouterpad, kinderpostzegels, Sinterklaas, kerst- 
en paasfeest, eindfeest, schoolreizen, gang 
versieren en de schoolfotograaf. Hierbij kunnen 
we altijd hulp gebruiken van ouders/verzorgers 
maar ook van opa’s en oma’s.  Mail voor vragen of 
aanmelding naar  ac@soba-scholen.nl 
 
Ouderbijdrage 
In Nederland is basisonderwijs gratis. De school ontvangt geld van de overheid om het 
onderwijs te verzorgen. Een aantal activiteiten valt buiten die bekostiging, zoals het 
Sinterklaas- en het kerstfeest, sportdagen, projectdagen, etc. We hebben op school een 
activiteitencommissie/oudervereniging die deze activiteiten organiseert. Zij vragen 
hiervoor aan de ouders een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van € 40,= om deze activiteiten 
mogelijk te maken. Deze bijdrage wordt via de activiteitencommissie/oudervereniging 
geïnd bij de start van het schooljaar. Jaarlijks legt de 
activiteitencommissie/oudervereniging verantwoording af aan de ouders over de 
besteding van het geld. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het 
uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. 

Neem voor meer informatie contact op met de oudervereniging/activiteitencommissie, via 
de contactgegevens in deze schoolgids/op de website van de school. 

7.3 De vereniging van ouders 
De vereniging van ouders (VVO) heeft zich tot taak gesteld te helpen bij het realiseren van 
een nog leukere en effectievere leeromgeving voor de kinderen van ’t Nokkenwiel. 
Informatie over vergaderdata en de besproken onderwerpen kan worden verkregen bij de 
secretaris van de VVO. Begin november wordt de algemene ledenvergadering gehouden. 
Tijdens deze vergadering brengt de VVO verslag uit van hun werkzaamheden.  
De vereniging van ouders vraagt een bijdrage van € 22,50 per kind om hun werk uit te 
kunnen voeren.   
 
7.4   Medezeggenschapsraad en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  
In de Medezeggenschapsraad (MR) worden allerlei beleidsmatige onderwerpen die met 
de school en het onderwijs te maken hebben besproken. U kunt hierbij denken aan 
onderwijsinhoudelijke onderwerpen, arbeidsvoorwaarden, arbo, scholing , etc.   
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De MR bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders.  De MR is een klankbord voor ouders en 
een denktank voor de directie en heeft naargelang het thema, instemmings- of 
adviesrecht. De MR heeft dus een actieve rol bij de besluitvorming van het beleid op 
school. Hiermee vormt de MR de schakel tussen ouders, personeel en directie.   
Naast de schoolgebonden MR bestaat ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-
raad (GMR).  
Hierin zitten van de beide openbare scholen vertegenwoordigers vanuit de leerkrachten 
en ouders. De GMR, die met het bevoegd gezag overlegt over allerlei bovenschoolse 
zaken, moet volgens de wet instemming of advies geven bij bepaalde onderwerpen. In het 
informatieboekje kunt u lezen wie er zitting heeft in de MR en GMR.   
 
7.5  Leerlingenraad  
Op beide locaties hebben we een leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit kinderen 
van groep 5 tot en met 8. Zij denken kritisch met ons mee over wat er goed gaat en wat 
beter kan. Daarnaast bespreken we de ideeën die in de klassen naar voren komen om 
onze school nog beter en leuker te maken.  
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8 KLACHTENREGELING 
Als leerlingen of hun ouders opmerkingen of klachten hebben over de school, staat de 
deur van de leerkracht, mentor, vakdocent of iedere andere medewerker van de school 
voor hen open. Komen zij er samen niet uit, dan kunnen de betreffende leerling en zijn 
ouders gebruikmaken van de Klachtenregeling van OZHW. 

Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen, 
toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de 
schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie geweld en pesten. 

De klachtenregeling is bedoeld voor individuele gevallen. De regeling beschrijft de 
procedure voor het indienen en behandelen van de klacht. Uitgangspunt is dat de klacht 
zoveel mogelijk door de betrokken partijen binnen de school of afdeling wordt opgelost. 
De klachtenregeling is terug te vinden via de website van OZHW 
(www.ozhw.nl/organisatie/rechten-en-plichten). 

 

Ook is het mogelijk om een klacht rechtstreeks voor te leggen aan de landelijke 
klachtencommissie. Naast de interne vertrouwenspersoon (juf Yvonne Rennert) kunt u zich 
voor klachten melden bij de externe contactpersoon voor het openbaar onderwijs, 
mevrouw Ria Kruidenier. U kunt haar bereiken via: riakruidenier@gmail.com. 
 
8.1 Privacy en leerlinggegevens   
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het 
privacyreglement van het bestuur is beschreven hoe de school omgaat met 
persoonsgegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met 
instemming van de GMR vastgesteld. Het schoolbestuur heeft naar aanleiding van de wet 
Algemene Verordening Persoonsgegevens maatregelen getroffen ten aanzien van de 
gegevens over uw kind. Er is beleid voor het beheer en uitwisseling van gegevens bepaald. 
Ouders ontvangen, bij inschrijving, een toestemmingsformulier. 
  
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en 
begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste 
gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast 
registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, 
bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens 
geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische 
gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).    
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem 
(ParnasSys). Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot 
medewerkers van de stichting die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de 
uitvoering van hun werkzaamheden.   
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Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een 
beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een 
leerling te identificeren als die inlogt. Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken 
gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag 
de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven.  
  
Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, 
denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de 
uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om 
met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.    
  
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van 
foto- en videomateriaal. U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. 
U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de (locatie)directeur.    
  
De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s 
en video’s binnen de school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die 
gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële 
doeleinden.  
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9 REGELGEVING 
 
9.1    Vrijstelling van onderwijs    
In Nederland bestaat de Leerplichtwet die zegt dat ouders ervoor moeten zorgen dat hun 
kind vanaf 5 jaar tot aan het eind van het schooljaar waarin het kind 18 jaar wordt, volledig 
dagonderwijs volgt. Dit betekent in principe dat kinderen vijf dagen per week naar school 
gaan. De Leerplichtwet geldt voor iedereen. Normaal gesproken gaat elk kind naar school 
op de voor die school vastgestelde tijden.   
 
Wanneer hoeft uw kind niet naar school?   

• Als de school gesloten is in verband met vakantie, een bepaalde feestdag of om 
andere reden, zoals een studiedag voor het personeel.   

• Als uw kind ziek is of als er thuis een bepaalde besmettelijke ziekte heerst.   
• Als uw kind geschorst is. De school kan een leerling schorsen. De ouders krijgen 

dan een brief. Het kind krijgt huiswerk mee en levert dat in bij terugkomst op 
school.   

• Als er sprake is van andere gewichtige omstandigheden.   
 
Wat zijn dan die andere gewichtige omstandigheden?   
Dat kunnen plezierige, maar ook minder plezierige omstandigheden zijn:   

• Huwelijk   
• Huwelijks- of  ambtsjubileum van vader, moeder, opa, oma (12½, 25, 40, 50 of 60 

jaar)   
• Een pensionering of met de VUT gaan   
• Ernstige ziekte of sterfgeval   
• Geboorte van een broertje of zusje    
• Verhuizing van het gezin   
• Viering van een nationale feest- of gedenkdag van culturele minderheden   
• Als een ouder onmogelijk vrij kan krijgen, omdat dat voor het bedrijf grote 

problemen  oplevert. Let op: een brief van de werkgever is dan verplicht!   
• Als het bedrijf waar de ouder werkt een verplichte vakantie oplegt, waarbij 

verschuiven van de vakantie of ruilen met een collega niet mogelijk is   
• Als een ouder een eigen bedrijf heeft en in de schoolvakantie onmogelijk weg kan  
• Als een ouder ziek is tijdens de schoolvakantie 

 
Vakantie is geen gewichtige omstandigheid, behalve als het onmogelijk is op vakantie te 
gaan tijdens de vastgestelde schoolvakantie.   
Voor het verlenen van vrijstelling van onderwijs worden de afspraken gehanteerd, die op 
regionaal niveau zijn gemaakt met het bureau leerplicht van de Drechtsteden.    
 
Wat moet u doen om vrij van school te krijgen voor uw kind?   
In alle gevallen moet u het verzoek indienen bij de schoolleiding van de vestiging waar uw 
kind op zit. Zij zullen het verzoek beoordelen en een beslissing nemen (toestemming of 
weigering). Het formulier kunt u downloaden via onze website.   
 



Schoolgids 2021-2022 

33 
 

 
Let er op dat verlof op tijd wordt aangevraagd! Volgens de procedure heeft de 
schoolleiding samen met de leerplichtambtenaar zes weken de tijd om een beslissing te 
nemen. Daarnaast wijzen wij u erop dat een eventuele bezwaarprocedure zes tot twaalf 
weken in beslag kan nemen.   
 
Wat kunt u verwachten als u zonder toestemming toch uw kind van school houdt? 
Afwezigheid zonder geldige reden en/of toestemming is ongeoorloofd schoolverzuim en 
moet door de schoolleiding gemeld worden aan de leerplichtambtenaar. De 
leerplichtambtenaren zijn vanaf augustus 2004 ondergebracht bij het regionale bureau 
leerplicht Drechtsteden te Dordrecht.   
 
Tijdens de eerste twee weken van een nieuw schooljaar mag er wettelijk geen verlof 
gegeven worden.   
 
9.2   Toelating, schorsing en verwijdering   
Het bestuur gaat ervan uit, dat slechts in zeer bijzondere omstandigheden sprake zal zijn 
van schorsing of verwijdering. Het in deze te nemen bestuursbesluit levert een beschikking 
in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht op en zal in die zin dan ook voldoende 
gemotiveerd moeten zijn. Het bevoegd gezag heeft een en ander vastgelegd in de notitie 
“toelating en verwijdering van leerlingen.”   
 
9.3   Ondersteunende werkzaamheden van ouders   
De ouders zijn bij het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden gehouden de 

aanwijzingen te volgen 
van de directeur en het 
onderwijzend personeel, 
omdat zij 
verantwoordelijk blijven 
voor de gang van zaken.  
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10 ACTIVITEITEN 
 
10.1 Sinterklaasfeest   
Een werkgroep van leerkrachten en leden van de 
activiteitencommissie organiseert ieder jaar het Sinterklaasfeest. De 
intocht van de goedheiligman is ieder jaar weer een verrassing. De 
kinderen van de groepen 1 tot en met 4 krijgen een cadeautje van de 
AC. De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 maken surprises voor 
elkaar.   
 
10.2 Het kerstfeest   

Op één van de avonden voor de kerstvakantie wordt 
het traditionele kerstbuffet gehouden. De kinderen 
en/of de ouders wordt vooraf gevraagd iets lekkers te 
maken en mee te nemen voor op de buffettafel. Alle 
kinderen verzamelen zich ‘s avonds in hun eigen 
groep en genieten gezamenlijk van een geweldig 
buffet. Het lopend buffet wordt geheel verzorgd door 
de ouders in nauwe samenwerking met de 
activiteitencommissie. Enkele ouders kunnen gevraagd 

worden daarbij aanwezig te zijn om hulp te bieden bij het serveren.   
 
10.3 Pasen  
Alle  groepen hebben voor de paasvakantie een paasontbijt of paaslunch. De ouders van 
de kinderen die een aangepast dieet hebben, zullen door de AC of leerkracht worden 
benaderd over aangepast eten. Het zou kunnen gebeuren dat wij deze ouders vragen zelf 
eten te verzorgen.   
 
10.4   Meerdaagse schoolreis (kamp)   
De leerlingen van groep 8 gaan in september 2021 op kamp. Dit betekent dat de kinderen 
3 nachten, samen met een aantal leerkrachten en ouders, niet thuis slapen maar in een 
kampgebouw elders. De kosten voor het kamp worden aan het eind van het vorige 
schooljaar bekend gemaakt.    
 
10.5   Schoolreizen   
De school organiseert ieder jaar een schoolreis voor de kinderen van groep 1 tot en met 7. 
De kinderen gaan dan samen met de juf/meester en een aantal ouders op reis in een 
touringcar naar een bestemming. Voor elk leerjaar wordt een passende bestemming 
gezocht. Vanuit een centrale schoolreiscommissie worden de bestemmingen 
gecoördineerd. Deze commissie heeft richtlijnen vastgesteld voor de organisatie, ook voor 
de vele ouders die als begeleiding meegaan.  
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10.6   Sportdagen   
Binnen de school hebben we de verschillende sportdagen als volgt ingezet:   
groepen 1-7:  De kinderen van deze groepen kunnen ieder jaar genieten van een 

spelletjesdag tijdens de Koningsspelen 
groepen 3-8:  De kinderen hebben de keus om mee te doen met korfbal- en/of 

voetbaltoernooi na schooltijd, georganiseerd door de sportvereniging 
Groepen 8:  De kinderen hebben een op gemeentelijk niveau georganiseerde sportdag 

tijdens de schooluren. 
  
10.7  Excursies   
We streven ernaar om ieder jaar op excursie te gaan met de klas. De school biedt de 
mogelijkheid om een bedrijf, een winkelier of iets geheel anders te bezoeken. Een uurtje in 
een andere context maakt dat een kind meer leert dan wanneer ze hierover zouden lezen 
in een boek. We gaan voor excursies in overleg met de Vereniging van Ouders. Zij beheren 
de extra financiële middelen die deze extra’s mogelijk maken.  
 
10.8  Eindfeest   
Ieder jaar wordt voor de gehele school een eindfeest gehouden. Dit feest heeft als doel 
om het jaar samen met kinderen, ouders en leerkrachten af te sluiten. Eerst is er tijd voor 
een hapje en een drankje, vervolgens krijgen de kinderen de mogelijkheid om hun 
talenten te laten zien op het podium. De muziek, een hapje en een drankje maken dat het 
eindfeest een zeer gezellige afsluiting van het schooljaar is.  
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11 EXTERNE CONTACTEN 
 
Een basisschool heeft veel contacten met allerlei (ondersteunende) instanties. Naast 
scholen voor voortgezet onderwijs en de speciale scholen voor basisonderwijs zijn er 
nauwe contacten met de volgende instanties.   
 
11.1  Schoolarts/Jeugdgezondheidszorg   
Het Team Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zuid-Holland-Zuid heeft een eigen 
programma.  
Het programma ziet er als volgt uit:   

• Groep 2: een preventief gezondheidsonderzoek door de jeugdarts met screening 
van ogen, lengte en gewicht (en op indicatie een gehoortest) door de assistente 
jeugdgezondheidszorg.   

• Groep 7: een screening van lengte en gewicht door de assistente. In overleg en/of 
op basis van het dossier of ingevulde vragenlijst wordt een onderzoek op indicatie 
gepland bij de verpleegkundige of jeugdarts.   

• Onderzoek op indicatie op een bepaald ontwikkelingsgebied op vraag van ouders 
en leerkrachten.   

De jeugdarts heeft kantoor in de Alblashof.   
Telefoon CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin): 078-6445200  
 
11.2  Het schoolmaatschappelijk werk   
Met de meeste kinderen op de basisschool gaat het goed. Het komt echter ook voor, dat 
kinderen en/of ouders te maken krijgen met problemen. Problemen die te maken kunnen 
hebben met de thuissituatie en leefomgeving, met de ontwikkeling van het kind of 
problemen die het kind heeft in contact met bijvoorbeeld klasgenoten.   
Scholen hebben een taak in het bieden van zorg aan deze kinderen. Het 
schoolmaatschappelijk werk werkt nauw samen met de school. Zij verzorgen wekelijks een 
inloopspreekuur op de beide locaties. Hierdoor is het mogelijk om vroegtijdig problemen 
te signaleren en snel hulp te bieden.   
De Intern Begeleider is het centrale aanspreekpunt voor de schoolmaatschappelijk werker. 
Naast de Intern Begeleider zijn de leerkrachten belangrijke gesprekspartners van de 
schoolmaatschappelijk werker, omdat zij dagelijks met de kinderen werken.   
Schoolmaatschappelijk werk is bedoeld voor kortdurende hulpverlening bij problemen, 
bijvoorbeeld op het gebied van:   

• Problemen in de thuissituatie en/of rondom de opvoeding van het kind   
• Sociale problemen (o.a. moeite in het omgaan met andere kinderen, pesten of 

gepest worden)   
• Emotionele problemen (bijvoorbeeld angst of teruggetrokken gedrag)   
• Opvallend gedrag (bijvoorbeeld agressief gedrag of pesten)   

Wanneer het nodig is, zal de schoolmaatschappelijk werker een rol spelen in het 
doorverwijzen naar professionele hulpverleningsinstanties.   
 
De schoolmaatschappelijk werker heeft beroepsgeheim. Aanmelding bij het 
Schoolmaatschappelijk werk is mogelijk via de Intern Begeleider.  
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Natuurlijk is het ook mogelijk dat ouders/verzorgers direct contact opnemen met de  
schoolmaatschappelijk werker. U kunt het schoolmaatschappelijk werk bereiken onder 
telefoonnummer: 078–6444520 of via de zorglijn van het CJG: 078-6445200. De 
schoolmaatschappelijk werksters zijn om de week op beide locaties een uur aanwezig. U 
hoeft niet van tevoren een afspraak met hen te maken.  
   
11.3  PABO / Da Vinci College   
De PABO, opleidingsschool voor leerkrachten, verzoekt de school ieder jaar een aantal 
studenten te begeleiden. Dit kunnen studenten zijn uit diverse leerjaren. Ieder jaar wordt  
ook de mogelijkheid bekeken om vierdejaars studenten een zogenoemde LIO-stage 
(leerkracht in opleiding) aan  te bieden. Dit houdt in, dat LIO-ers gedurende een periode 
een aantal dagen zelfstandig een groep draaien met als mentor/mentrix een leerkracht. 
Ook heeft de school regelmatig stagiaires van de opleiding SPW. Zij begeleiden kleine 
groepjes kinderen. De schoolopleider is een teamlid die de stagiaires coördineert. 
 
11.4  De bibliotheek   
Om het lezen te promoten is de bibliotheek erg belangrijk. Daarom bezoekt een aantal 
groepen ieder jaar de bibliotheek. De bibliotheekconsulent voert jaarlijks in iedere groep 
leesbevorderings- en mediawijze activiteiten uit en neemt dan ook een stapel nieuwe 
boeken mee die wij mogen lenen. We hebben regelmatig een uitwisseling van boeken met 
het programma School aan Zet. 
  
11.5  Onderwijscultureel 
De school heeft een samenwerkingsverband met de culturele stichting Kunstkanjers. Ieder 
jaar krijgen de kinderen een aantal weken les in een bepaalde kunstvorm. De disciplines 
staan vast om te garanderen dat alle kinderen met alle kunstvormen in aanraking komen. 
Afwisselend maken ze kennis met dans, muziek, beeldende vorming en multimedia.  
 
11.6   De Inspectie Basisonderwijs  
De Rijksinspectie houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels. Daarbij gaat het 
onder meer om de schoolgids en het schoolplan. Daarnaast kunnen de ouders en de 
leerkrachten bij de inspectie terecht voor advies.  
Het adres van de inspectie is:   
Inspectie Basisonderwijs PO2      
Postbus 7447 
4800 GK Breda 
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12 OVERIGE PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
12.1  Ziekmelding   
Indien uw kind ziek is, of om een andere reden de opvang of school verzuimt, wilt u dit 
dan z.s.m. voorafgaand aan de start van de school telefonisch doorgeven. Wij werken met 
een keuzemenu voor zowel de opvang als school.  Zodra uw kind gemist wordt in de 
groep, zal de pedagogisch medewerker, de leerkracht of iemand van de administratie u 
bellen om te vragen waarom uw kind niet aanwezig is op school.    
 
12.2 Vervanging   
Bij ziekte van een leerkracht wordt hij/zij vervangen door een invalleerkracht. Vaak zijn dat 
leerkrachten, die parttime aan de school zijn verbonden. Toch lukt dat niet altijd en 
proberen we met passen en meten de lessen zo goed mogelijk door te laten gaan. Soms 
moeten er noodoplossingen bedacht worden. Bij de vervanging wordt gewerkt met een 
zogenoemd noodplan voor vervangingen. Dit plan bestaat uit een aantal stappen, die 
mogelijk zijn bij het zoeken naar vervanging. In die stappen zit eveneens een traject voor 
zowel interne als externe oplossingen.   
 
12.3  Pennen en eigen koptelefoon 
De kinderen schrijven op school met een speciale pen. De school kiest ervoor om met 
deze speciale pennen te schrijven, omdat zowel grip op de pen en de kwaliteit van het 
handschrift verbeterd wordt. Indien de pen niet meer schrijft of kapot is gegaan, wordt u 
gevraagd om via de school een nieuwe te kopen. Dit geldt ook voor het gebruik van een 
koptelefoon. Uw kind ontvangt eenmalig een koptelefoon van de school. Daarnaast 
werken de kinderen regelmatig met laptops. We gaan er vanuit dat hier zorgvuldig mee 
om wordt gegaan, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom nemen wij als een 
laptop kapot gegaan is contact op met u als ouders.  
 
12.4 Geestelijke vorming   
De leerlingen van de groepen 5, 6 en 7 kunnen Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO), 
Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en Islamitisch Godsdienstonderwijs (IGO) volgen 
bij een speciale leerkracht gedurende één lesuur per week.  
 
12.5  Trakteren op school   
De school is voorstander van gezond trakteren bij verjaardagen. Wij juichen het toe, als de 
ouders hier rekening mee houden. Helaas is er de laatste tijd weer een trend merkbaar, 
dat zoet trakteren toeneemt. De school wil en kan gezond trakteren niet verplichten, maar 
we waarderen het wel!   
Tevens vragen wij u om uitnodigingskaarten voor feestjes niet op school uit te delen in 
verband met de gevoelens van andere kinderen.    
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12.6 Huiswerk   
Op onze school wordt op een aantal verschillende manieren huiswerk gegeven.   
In de lagere groepen zijn het (vrijblijvende) opdrachten zoals: kijk eens of je thuis 
driehoeken of cirkels kunt vinden, neem deze week herfstbladeren mee, enz. Dit gebeurt 
om de kinderen te laten zien, dat datgene waar ze op school mee bezig zijn, ook  
betrekking heeft op de dingen thuis, op straat en op dingen uit de belevingswereld van de 
kinderen.   
Vanaf groep 3 kan er ook wel eens gevraagd worden thuis iets extra’s te oefenen.  
In groep 6 tot en met 8 kan een toets voor wereldoriëntatie aan de orde zijn. Vaak kunnen 
de kinderen hier ook tijdens de zelfstandige werkuren aan werken. Het doel van deze 
manier van huiswerk geven is, de (huiswerk)kloof te dichten tussen de basisschool en het 
voortgezet onderwijs.    
 

 
  
12.7  Infectieziekten   
De directie voelt het als haar verantwoordelijkheid en plicht om zich behoorlijk te laten 
adviseren over infectieziekten om de risico’s voor de leerlingen zo klein mogelijk te 
houden. Indien de situatie zich voordoet dat er meerdere mogelijk samenhangende 
gevallen zijn van een infectieziekte doet de school hiervan, conform de wetgeving, 
melding aan de GGD. Dit geldt ook indien de directie vragen heeft over een leerling die 
kennelijk lijdt aan een infectieziekte.  
   
12.8 Luizenprotocol    
Bij ons wordt een luizenprotocol gehanteerd. In nauwe samenwerking met een werkgroep 
bestaande uit ouders wordt er minimaal drie keer per jaar een preventieve luizencontrole 
gehouden om de af en toe optredende luizenplaag in een vroegtijdig stadium de kop in te 
drukken. Indien ouders het vermoeden hebben dat hun kind luizen heeft, moet de 
leerkracht gewaarschuwd worden. De school en de ouders kunnen dan direct maatregelen 
nemen om een uitbreiding te voorkomen.   
 
12.9 Telefoonbeleid 
We zien steeds vaker dat kinderen een mobiele telefoon bij zich hebben. We hebben een 
de volgende afspraken gemaakt over het gebruik van mobiele telefoons: de telefoon 
wordt niet onder schooltijd gebruikt, mits het een educatieve reden heeft en de leerkracht 
toestemming geeft. De telefoon wordt bewaard door de leerkracht in een afgesloten bak. 
Schade of verlies is voor eigen risico van kind en ouders. 
 


