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1. De school 
 
Naam en adresgegevens   
Gereformeerde Basisschool ‘De Triangel’    
Jukveld 2 
3993 GA  Houten 
Tel: 030-6352308 
e-mail: gbsdetriangelhouten@gpown.nl 
website: www.gbsdetriangel.nl 
 
Identiteit 
Wij geloven dat God de oorsprong is van alles. Hij heeft het leven gegeven en is de reden van ons 
bestaan. Op onze school zijn alle leerkrachten identiteitsdragers en samen met de kinderen 
ontdekken zij elke dag hoe mooi het is om een kind van God te zijn.  
 
Elke dag beginnen wij de dag samen met God. Door te bidden, te zingen en verhalen te vertellen uit 
de Bijbel. Met de Bijbel als Bron leren wij de kinderen hoe God ons voorhoudt om er te zijn voor 
Hem, voor de kinderen en mensen om hen heen en voor henzelf.  
Het team van de Triangel heeft drie waarden geformuleerd, die belangrijk zijn in het omgaan met 
elkaar en het onderwijs wat gegeven wordt: Liefde, veiligheid en kwaliteit. Deze kernwaarden zijn 
zichtbaar opgehangen in de school en het uitgangspunt van het samenwerken in de klas. Wij vragen 
van onze ouders om, net als wij, overtuigd te zijn dat de kinderen opgevoed worden als kind van 
God, vanuit de drie kernwaarden. 
 
Elk mens is door God uniek geschapen, met eigen mogelijkheden en talenten. Dit betekent dat er 
verschillen zijn tussen leerlingen, maar ook tussen ouders en leerkrachten. Om deze verschillen 
goed te benutten vinden wij het belangrijk dat de samenwerking goed is. Ons onderwijs is ingericht 
om de verschillen tussen leerlingen te benutten tijdens het samenwerken.   
Wij geloven dat God een vergevende God is. Ons pedagogisch klimaat is hierop gebaseerd. Er is 
altijd plek voor een nieuwe start, voor kinderen, voor ouders en voor leerkrachten. Tegelijkertijd 
geloven wij dat God ook orde en structuur heeft gegeven. Daarom zijn er op onze school ook 
afspraken gemaakt. Aan het begin van het jaar denken wij samen met de kinderen na over welke 
afspraken er nodig zijn om samen een fijn jaar te hebben. In de klas, maar ook buiten de klas in de 
gemeenschappelijke ruimtes en op het plein. Boeiend onderwijs en goede afspraken zijn de basis 
voor een goed pedagogisch klimaat. En als een kind zich fijn voelt is leren veel makkelijker! 
 
Vereniging GPO-WN   
De Triangel maakt deel uit van de vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs West Nederland 
(GPO-WN). De 23 scholen van deze vereniging zijn verspreid over heel West Nederland 
(www.gpown.nl). 

mailto:gbsdetriangelhouten@gpown.nl
http://www.gbsdetriangel.nl/
http://www.gpown.nl/
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Jaarthema 
Het thema van dit schooljaar is: Ieder talent is gekend! We willen met de kinderen de talenten 
onderzoeken op allerlei gebieden en hen ook de gelegenheid geven de talenten te ontwikkelen tot 
een hoger niveau. 
 
Ons mission statement: 
"Als je bij ons op school komt, dan vertellen wij dat je een kind van God bent. En omdat je een kind 
van God bent, willen wij je graag verder helpen om de wereld te begrijpen en dat je vaardigheden 
leert om in de wereld te kunnen leven." 
 
De centrale visie 
1. Kinderen zijn geliefd door God. Daarom krijgen ze les in wie God is en wat Hij voor hen betekent. 
We leren ze ook hoe je vanuit Gods liefde met andere mensen kunt samenleven. 
2. Kinderen zijn het waard om de basisvaardigheden te leren, die nodig zijn om naar het 
vervolgonderwijs te kunnen gaan. En elk kind op zijn eigen 'persoonlijk excellent' niveau. 
3. Kinderen leren bij ons creatief te denken, samen te werken én te onderzoeken. Dit noemt men 
tegenwoordig de 21e eeuwse vaardigheden. 
 
Visie op Onderwijs 

● Elke groep heeft een eigen onderwijsbehoefte. Vanuit deze onderwijsbehoefte wordt de 
basisinstructie gegeven. Leerlingen met een afwijkende onderwijsbehoefte verdienen dezelfde 
aandacht als de groep. Daarom krijgen zij een verkorte, of verlengde instructie. 
● Elke leerling is uniek. Dit betekent dat de eigen vaardigheden en mogelijkheden in beeld 
moeten zijn. Dit kan alleen plaatsvinden in samenwerking met de leerling zelf én de ouders. Kind 
gesprekken en ouder gesprekken zijn hierin onmisbaar. 
● Naast ‘cognitieve’ vaardigheden vinden wij het belangrijk aandacht te besteden aan 
vaardigheden die de kinderen helpen hun individuele sociale en emotionele competenties te 
ontwikkelen.  

 
Samenvattend is ons onderwijsaanbod samenhangend, aansluitend en doorlopend, waarbij de 
leerkracht afwisselend als leider en als begeleider optreedt. Ons streven is om onderwijstijd zo 
effectief mogelijk te gebruiken. 
 
Visie op Leerlingbegeleiding 

● De leerlingenbegeleiding op de Triangel is leidend aan het primaire onderwijsproces, waarbij 
zoveel mogelijk preventief wordt gewerkt. De leerkracht speelt hierin een centrale rol.  
● Het individuele kind wordt door ons leerlingvolgsysteem gevolgd vanaf aanmelding tot 
uitstroom. 
● De kwaliteit en de ontwikkeling van de zorg worden geborgd door zowel methodische als 
methode onafhankelijke toetsen.  
● De Intern begeleider coördineert de leerlingbegeleiding en bewaakt samen met het 
zorgteam (directeur, Intern Begeleider en Remedial Teacher) het proces.  
● De leerlingenbegeleiding vindt zoveel mogelijk plaats in de groep. 
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● Wij werken volgens handelingsgerichte principes. Dit betekent dat onze leerkrachten werken 
met groepshandelingsplannen op maximaal drie instructieniveaus. De instructieniveaus sluiten 
aan bij de kerndoelen, referentieniveaus en bij de daarbij horende leerlijnen. 
 

Visie op Personeel 
● Ieder teamlid op de Triangel is christen en draagt de liefde van God uit.  
● Iedere leerkracht conformeert zich aan de eisen die de wet BIO stelt aan onderwijzend 
personeel.  
● Wij bieden de mogelijkheid aan de teamleden zich verder te ontwikkelen en dagen hen hierin 
ook uit. 
 

Visie op Ruimte 
● De openbare ruimtes worden gebruikt voor leerlingen, ten einde te kunnen werken aan hun 
competentieontwikkeling. 
● De inrichting van de klaslokalen kenmerkt zich door structuur, rust en een optimaal gebruik 
ervan.  
● Vanuit de idee dat er geleerd wordt met hoofd, hart en handen willen we de 
schoolomgeving zoveel mogelijk hierbij betrekken. 
 

Visie op Actief Burgerschap 
● Ons streven is, dat onze kinderen zich - naar leeftijd  - in de maatschappij kunnen begeven 
als zelfstandige christenen. Onze identiteitsgebonden lessen gaan over wat God van ons 
verwacht en hoe je dit als kind van God kan naleven en uiten. 
● De leerlingen kennen het begrip democratie en kunnen daarnaar handelen. 
● Wij leren onze leerlingen actief betrokken te zijn op de samenleving, gericht zijn op 
samenwerking. Ze zijn organisatorisch vaardig en kunnen verantwoordelijkheid nemen voor 
anderen.  
● De leerlingen hebben kennis genomen van verschillende denkbeelden, religies en (seksuele) 
diversiteit die in de samenleving aanwezig zijn. Ook weten zij om te gaan met deze verschillen. 
● De leerlingen hebben kennis van de geschiedenis en cultuur van Nederland en de invloed 
van de geschiedenis en de cultuur op de huidige samenleving. 

 
Visie en beleid op Media 

● Wij leren onze kinderen hoe ze om kunnen gaan met sociale media, net zoals zij in het 
dagelijks leven samenleven volgens onze christelijke normen en waarden.  
● Op onze school maken we gebruik van moderne educatieve middelen. Internet, films en 
ander informatiemateriaal worden ingezet om het onderwijs te ondersteunen.  
● Korte onderwijsondersteunende filmpjes kunnen worden gebruikt als beloning of 
ontspanningsmoment. De leerkracht draagt er zorg voor dat deze vorm van ontspanning met 
mate wordt gebruikt. Tijdens het broodeten worden er geen filmpjes vertoond, tenzij 
noodzakelijk voor onderwijsondersteunende activiteiten of bij feestelijke gelegenheden (te 
denken valt aan het koningsontbijt o.i.d.). 
● Media apparaten worden alleen gebruikt met toestemming van de leerkracht, ter 
ondersteuning van het onderwijs. Mobiele telefoons en apparaten voor muziek zijn op school 
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verboden, tenzij medisch noodzakelijk en/of met toestemming van de leerkracht ter 
ondersteuning van het onderwijs. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of verlies 
van mobiele telefoons of andere apparaten. Leerkrachten gebruiken hun mobiele telefoon 
tijdens lestijden alleen voor schoolactiviteiten.  
● Het onderwerp sprookjes (met het kwaad), magie, geesten etc. worden tot en met groep 4 
niet actief aangeboden door de school. Wel leren wij onze jonge leerlingen aan hoe er mee om 
te gaan (waar nodig). Vanaf groep 5 worden genoemde zaken aangeboden, waar het gaat om 
het leren van verschillende tekstsoorten c.q. genres. Wij zien het als onze plicht leerlingen hierin 
mee te helpen ontwikkelen in relatie tot de Bijbel, naast het onderwijsaanbod wat er ligt. Waar 
het de bedoeling van de media is om bewust angst aan te jagen, wordt dit niet door de school 
aangeboden. Fantasie wordt door de school aangeboden, met in achtneming van bovenstaande. 
2. De schoolorganisatie 

Het team van de school 
Op ‘De Triangel’ werken wij met combinatiegroepen. Naast de leerkrachten, beschikken wij over een 
intern begeleider, remedial teacher, administratief medewerkster en de directeur. Ook maken wij 
gebruik van invalkrachten die ingeschreven staan bij GPO-WN. 
Hieronder volgt het schema van onze teamleden en hun aanwezigheid.  
 

Dag/ 
groep 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2 Mathilde Mathilde Mathilde Mathilde Mathilde 
3/4  Elijne Elijne Elijne Elijne Elijne 
5/6 Marwin Welmoed Marwin Marwin Marwin 
7/8 Marja Marja Marja Ellen Ellen 
Onderwijsassistentie Janneke Janneke  Janneke  
IB Welmoed     
Remedial Teaching Ineke  Ineke Ineke  
Ambulant inzetbaar  Ellen    
Administratie Marleen   Marleen  
Conciërge Arco  Arco Arco  
Directeur Judith  Judith Judith Judith 

 
Mocht u een van de leerkrachten willen spreken, dan kunt u dit het beste voor of na schooltijd doen. 
U kunt dan na schooltijd even binnenlopen, een mail sturen of bellen naar de school op tel.: 030-
6352308. 
Mocht u een van de leerkrachten of de directeur Judith Mak langer willen spreken, dient u een 
afspraak te maken. 

Schooltijden 
Groep 1 – 8: 
Maandag, dinsdag en donderdag: 
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08.30 – 12.00 uur les 
12.00 – 12:15 uur eten met de leerkracht 
12.15 – 12.45 uur pauze 
12.45 – 14.45 uur les 
 
Woensdag: 
08.30 – 12.30 uur les 
 
Vrijdag: 
08:30 – 12.15 uur (groep 1 – 4 zijn ’s middags vrij) 
12.45 – 14.45 (groep 5 t/m 8) 
 
Overige informatie schooltijden 
Groep 1 is iedere woensdag vrij. Groep 2 is om de week op woensdag vrij. 
Alle dagen: kleine pauze van 10.15 – 10.30 uur. 
De kinderen mogen om 8.20 uur naar binnen (eerste bel), moeten om 8.25 uur naar binnen (tweede 
bel) en we beginnen om 8.30 uur. 
 
Weekopening:  
Maandagmorgen van 8.30 uur – 9.00 uur. 
 
Weeksluiting: 
Vrijdagmiddag van 12.00 uur – 12.15 uur. 

Lesuren 
De school heeft dit jaar een marge van 15:00 uur. De marge is verdeeld over onderbouw en 
bovenbouw. De opgebouwde margeuren (van groep 1 – 8) worden gebruikt voor lesuitval of 
calamiteiten. De invulling van de lesuren zijn door de MR goedgekeurd. 

Vakantierooster 2017-2018 
Herfstvakantie   Maandag 16/10/2017 tot vrijdag 20/10/2017 
Kerstvakantie  Vrijdagmiddag 22/12/2017 tot vrijdag 05/01/2018 
Voorjaarsvakantie Maandag 26/02/2018 tot vrijdag 02/03/2018 
Pasen   Vrijdag 30/03/2018 tot maandag 02/04/2018 
Meivakantie  Maandag 23/04/2018 tot vrijdag 04/05/2018 
Hemelvaart  Donderdag 10/05/2018 en vrijdag 11/05/2018 
Pinksteren  Maandag 21/05/2018 
Zomervakantie  Vanaf vrijdagmiddag 13/07/2018 

Studiedagen 2017-2018 
Op studiedagen zijn de kinderen vrij van school en hebben de teamleden gelegenheid zich te 
professionaliseren in teamverband en het onderwijs met elkaar af te stemmen. De studiedagen 
worden altijd voorafgaand aan het schooljaar gepland en gecommuniceerd naar ouders. 
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De studiedagen zijn dit jaar op maandag 25 september 2017, donderdag 26 oktober 2017 en 
maandag 29 januari 2018. 

Inschrijving nieuwe leerlingen 
In het kader van passend onderwijs, waarbij in principe elk kind een plek moet hebben op de 
basisschool en het onderwijs moet krijgen wat bij het kind past, wordt er tijdens een 
kennismakingsgesprek gevraagd naar de leermogelijkheden van uw kind. De school zal bij 
aanmelding laten weten of de school voldoende mogelijkheden heeft voor het onderwijs aan uw 
kind. Deze mogelijkheden zijn beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. 

Aanmeldingsbeleid/procedure 
Bij het aanmelden van nieuwe leerlingen voert de school het volgende beleid: 
1. Leerlingen worden aangemeld bij de school door de ouders, er volgt een gesprek met directie of 

teamleidster over: 
a. Verwachtingen die ouders hebben ten opzichte van de school. 
b. Motivatie van ouders inzake de identiteit van de school. 
c. Onderwijsbehoefte van de leerling 

 
NB: De school volgt het toelatingsbeleid van GPO-WN (www.gpown.nl), ouders wordt 
gevraagd de identiteit actief te onderschrijven. Bij het gesprek kan een lid (ouder) van de 
identiteitscommissie aanwezig zijn. 

2. Ouders krijgen een terugkoppeling van de school, of de school passend onderwijs kan bieden 
en/of kunnen toelaten op identiteitsniveau. 

3. Kinderen die aangemeld worden voor groep 1, dienen zindelijk te zijn. Op het moment dat een 
kind niet zindelijk is, worden er afspraken gemaakt, waarbij ouders verantwoordelijk zijn voor de 
verschoning.  
 

N.B.: De school gaat er vanuit dat ieder kind dat wordt toegelaten zindelijk is. Een incident is 
altijd mogelijk. Indien ‘broekplassen/poepen’ vaker dan 1 x per week voorkomt, dienen de 
wettelijk vertegenwoordigers zelf voor verschoning te zorgen. Bij het ‘broekpoepen’ worden 
de ouders gebeld als de verschoning meer tijd nodig heeft dan verantwoord is richting de 
groep, die op dat moment alleen gelaten wordt. 

 
4. Nieuwe ouders worden door de leerkrachten uitgenodigd voor een gesprek, waarin de 

onderwijsbehoefte en medische zaken worden besproken. 
5. De school mag geen medicijnen verstrekken en/of handelingen uitvoeren, tenzij er schriftelijke 

toestemming is van ouders, doormiddel van een medische verklaring. Dit zijn overigens niet de 
handelingen die onder de bedrijfshulpverlening vallen. 

6. Ouders zijn verplicht een inschrijfformulier in te vullen, voor de verwerking en bekostiging van de 
leerling door de overheid 

Leerlingenstop 
De school behoudt zich het recht voor om een leerlingenstop te hanteren vanaf 33 leerlingen in 
groep ½, tenzij er middelen zijn om een extra groep te formeren. Deze leerlingenstop zal zo mogelijk 

http://www.gpown.nl/
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vanaf de maand april plaatsvinden. Het is zaak dat aanmeldingen tijdig gebeuren, zodat de school 
een juiste prognose kan maken i.v.m. het inzetten van extra groepsformatie. 

Wendagen 
Met de groepsleerkracht worden van te voren ‘wen’ dagen afgesproken. Deze ‘wen’ dagen vinden 
plaats maximaal 2 maanden voor de 4e verjaardag, voor maximaal 5 dagdelen. In de laatste drie 
weken voor de zomervakantie worden er geen wendagen gepland. 

Wet persoonsregistratie 
Bij inschrijving van een leerling wordt een dossier in Parnassys aangelegd. De gegevens in dit 
dossier zijn vertrouwelijk en zijn dan ook niet toegankelijk voor onbevoegden. De (daartoe 
gerechtigde) ouders kunnen de gegevens van hun eigen kind vanzelfsprekend inzien. Wanneer het 
noodzakelijk wordt geacht dat gegevens van leerlingen worden ingezien door anderen dan de 
daartoe gerechtigde ouders, dan zal hiervoor eerst toestemming moeten worden gevraagd bij de 
betreffende ouders. Op de website van de school, in Nieuwsbrieven en dergelijke worden 
regelmatig foto’s van kinderen afgedrukt. Hoewel deze foto’s slechts voor interne doeleinden 
worden gebruikt, is het mogelijk dat u daar bezwaar tegen heeft. Mocht dat het geval zijn, dan dient 
u dit binnen een maand na aanvang van het cursusjaar schriftelijk kenbaar te maken bij de directie. 

Schoolverzekering 
Voor alle ingeschreven leerlingen op onze school is een collectieve W.A.- en ongevallenverzekering 
voor scholieren afgesloten bij “Assurantie Groep” te Krimpen aan de IJssel. De geldende 
polisvoorwaarden liggen ter inzage op school. Bij schade aan fietsen, brillen, kleding en dergelijke, is 
het de bedoeling dat u eerst een beroep doet op uw eigen verzekering. Overigens is de school 
alleen aansprakelijk indien er sprake is van aantoonbare nalatigheid van de school. Ten overvloede 
dient te worden vermeld dat uw kind ook verzekerd is bij schoolactiviteiten zoals excursies, 
schoolreis en schoolkamp. 

Ziekte van uw kind 
Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig. U heeft zich dan wettelijk te houden aan de schooltijden. 
Mocht uw kind ziek zijn, dan bent u verplicht dit te melden. Als wij geen melding binnenkrijgen, 
onderneemt de school zelf actie. 

Verlof 
Het is mogelijk dat u om belangrijke redenen vrij wilt vragen voor uw kind. U kunt daartoe bij de 
directie een door de gemeente Houten opgesteld formulier aanvragen. In geval van vakantieverlof 
dient u tevens een ingevulde werkgeversverklaring bij te voegen. U levert het formulier/de 
formulieren in bij de directie. Wanneer er sprake is van ‘ongeoorloofd schoolverzuim’ is de directie 
verplicht hiervan melding te maken bij de leerplichtambtenaar. Voor de goede orde wordt hieronder 
het voor u belangrijke deel van de verzuimprocedure, opgesteld door de gemeente weergegeven.  
 
“…vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer: 
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Wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, voogden of verzorgers het 
slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Een werkgeversverklaring wordt 
in dit geval overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is. 
 
Dit verlof: 

● Mag hooguit éénmaal per schooljaar worden verleend, mag niet langer duren dan 10 
schooldagen, 

● Mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar… 
 
…in geval van gewichtige omstandigheden kan een uitzondering worden gemaakt.  
 
Enkele gewichtige omstandigheden zijn: 

● Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad, 
● Ernstige ziekte en/of overlijden van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e 

graad. 
● Huwelijksjubilea van ouders en/of grootouders. …” 

 
“…De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd 
schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal 
proces-verbaal worden opgemaakt.” 
 
Het is niet toegestaan een kind eerder van school te halen i.v.m. lange of korte vakanties. De directie 
is verplicht dit ongeoorloofd verzuim te melden. 
 
3. Ons onderwijs 
 
Algemeen 
Elke morgen krijgen onze leerlingen les in taal, rekenen, spelling en andere basisvakken. 
Differentiatie vindt onder anderen plaats door verlengde instructies en zelfstandig werken aan 
persoonlijke doelen op de tablet. Het systeem past zich aan op het niveau van de kinderen, 
waardoor zij aan het eind van de verwerking de leerstof op ‘persoonlijk’ niveau beheersen. De 
herhaling én het werken aan de eigen doelen is een middel om het ‘persoonlijk excellent’ niveau te 
behalen. 
 
In de middag werken de leerlingen meer aan wereldoriëntatie en de creatieve vakken. Twee keer in 
de week is er voor de groepen 5-8 een 'doe'middag. Leerlingen leren op deze manier onderzoeken, 
samenwerken en creëren. Hiervoor gebruiken wij de methode ‘Samen op aarde’  van de DaVinci 
methode. De leerlingen in de groepen 1-4 hebben eveneens twee keer per week een 'doe'middag 
waarbij ook met de Da Vinci methode wordt gewerkt. Tijdens deze middagen wordt er verder 
gewerkt aan 21e eeuwse vaardigheden door middel van samenwerken, onderzoeken en creëren, 
mogelijk in combinatie met de leerlijnen van het lezen en rekenen. 
 
De leerlingen in de groepen 1-4 werken in dezelfde thema's. In groep 1 en 2 leren ze de 
basisvaardigheden die nodig zijn om in groep 3 te kunnen leren lezen, spellen, schrijven en rekenen. 
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Omdat de leerlingen verschillen in leerstijlen, mogelijkheden en talenten, zijn er momenten dat ze 
klasoverstijgend met elkaar samenwerken. Zo trachten we de overgang van kleuterbouw naar groep 
3 soepel te laten verlopen. 
  
Om goed samen te kunnen werken heeft de school een aanbod in de sociale groepsvorming. Dat 
doen we op drie manieren. 

1) In de eerste weken van het nieuwe schooljaar werken we met Goed van Start. De kinderen 
leren dan aan 'hoe zijn we samen een fijne groep?' 

2) Het hele jaar door leren we kinderen op een positieve manier gedragsregels aan, zoals 'hoe 
gedragen wij ons in de gezamenlijke ruimtes?'. Dit doen we door middel van PBS (positive 
behaviour support = positieve gedragsondersteuning) We hebben hiervoor ook waarden die 
wij belangrijk vinden: liefde, veiligheid en kwaliteit. 

3) Verder zetten we de Kanjertraining in om de kinderen leren voor zichzelf en anderen op te 
komen.  

 
De Kerndoelen 
Wat kinderen leren is wettelijk vastgelegd in de zogenaamde kerndoelen en referentieniveaus. Dit 
zijn doelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun 
leerlingen. Kerndoelen zorgen ervoor dat kinderen zich in hun schoolperiode blijven ontwikkelen en 
ze garanderen bovendien een breed en gevarieerd onderwijsaanbod. 
 
Met als leidraad een aantal kerndoelen per vak- en vormingsgebied biedt dit hoofdstuk een overzicht 
van onze onderwijsactiviteiten. 
 
Nederlands 
Het onderwijs in de Nederlandse taal is er op gericht dat kinderen in de beheersing van deze taal in 
en buiten school steeds competentere taalgebruikers worden. Goed taalonderwijs is dus van belang 
voor het succes dat kinderen in het onderwijs zullen hebben en voor de plaats die ze in de 
maatschappij zullen innemen. De competenties die door de basisschool dienen te worden 
ontwikkeld zijn: 

● Kopiëren: zo letterlijk mogelijk een handeling nadoen. 
● Beschrijven: op eigen wijze toepassen van een vaardigheid (bijvoorbeeld: verslag uitbrengen, 
informatie geven of vragen). 
● Structureren: op eigen manieren ordening aanbrengen. 
● Beoordelen: reflectie op mogelijkheden, evalueren. 
● Spellen: de woorden correct leren schrijven. 

Taalonderwijs beslaat verschillende deelgebieden, zoals: mondeling taalgebruik, schriftelijk 
taalgebruik, taalbeschouwing, spelling en begrijpend lezen. 
 
Op school besteden we ruim 8 uur aan taalonderwijs per groep per week. We werken vanuit 
methodes, zoals Veilig Leren Lezen, Taal in Beeld, Tekstverwerken en Nieuwsbegrip en ook door 
allerlei werkvormen in te zetten zoals: kringgesprek, spreekbeurten, vieringen, leesactiviteiten en 
verhalen vertellen. De kinderen werken afwisselend op de tablet en in schriften. 
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Schrijfonderwijs 
Het schrijfonderwijs heeft tot doel om bij te dragen aan het stimuleren van de hersenontwikkeling 
en de motorische ontwikkeling van kinderen. Diverse onderzoeken geven aan dat het schrijven een 
positief effect heeft op o.a. het automatiseren van letters, de leesontwikkeling, het leggen van 
verbanden tussen de hersenhelften en de relatie tussen hersenaansturing inzake motoriek. In ons 
onderwijsaanbod wordt het schrijven van letters, woorden en zinnen bewust schoolbreed ingezet. 
De kinderen leren los te schrijven door middel van werkbladen in de onderbouw en de methode 
‘pennenstreken’ in de midden en bovenbouw. Het schrijven wordt ook gestimuleerd tijdens dictees 
en er wordt gebruik gemaakt van diverse werkschriften. 
 
Engels 
Het doel van het geven van Engels is om een eerste basis te leggen om te kunnen communiceren in 
deze buitenlandse taal. Dit gezien het feit dat internationaal gezien het Engels vooralsnog de 
voertaal is. Op de basisschool wordt het onderwijs in de Engelse taal waar mogelijk in samenhang 
gebracht met inhouden van andere vakken, zoals bijvoorbeeld bij ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ 
(geschiedenis en aardrijkskunde bijvoorbeeld). In het basisonderwijs gaat het vooral om mondelinge 
communicatie en om het lezen van eenvoudige teksten.  
Engels wordt op school gegeven vanaf groep 1. Daarvoor wordt onder andere de digimethode ‘Take 
it Easy’ gebruikt. Gemiddeld wordt er in alle groepen een half uur per week aan dit vak besteed. 
Deze methode sluit aan op de eisen voor het voortgezet onderwijs. 
 
Rekenen/Wiskunde 
In de loop van het basisonderwijs worden kinderen geleidelijk vertrouwd met getallen, maten, 
vormen en structuren. Er wordt hierin onderscheid gemaakt in rekenen/wiskunde en meetkunde. 
Meetkunde heeft vooral te maken met ruimtelijk inzicht. Niet alleen vanuit de methode, maar vooral 
binnen betekenisvolle situaties. In de rekenles leren kinderen een probleem wiskundig op te lossen 
en een oplossing in wiskundetaal aan anderen uit te leggen. Ze leren met respect voor ieders 
denkwijze wiskundige kritiek te geven en te krijgen. Door het uitleggen, formuleren en noteren en 
door het elkaar bekritiseren leren kinderen het denken te ordenen, te onderbouwen en fouten te 
voorkomen. 
 
Rekenen/Wiskunde wordt door de hele school heen gegeven. Gemiddeld besteden we hier 5 uur 
per week, per groep aan. We gebruiken naast de methode Pluspunt ook de methode Met Sprongen 
Vooruit en aanschouwelijk materiaal en puzzels. Het vak rekenen wordt gegeven met de Tablet, 
waardoor de voortgang van de leerlingen individueel gevolgd kan worden, de kinderen digitaal 
directe feedback krijgen en er door de leerkracht instructie gegeven kan worden als een onderwerp 
onvoldoende begrepen wordt. 
 
Oriëntatie op jezelf en de wereld 
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze zijn voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld te leren 
kennen en te verkennen. Die ontwikkelingsbehoefte is een aangrijpingspunt voor dit leergebied. 
Tegelijk stelt de samenleving waarin kinderen opgroeien haar eisen. Kinderen vervullen nu en straks 
taken en rollen, waarop ze via onderwijs worden voorbereid. Een voorbeeld van een dergelijke rol is 
de rol als consument van goederen en diensten. Kennis over en inzicht in belangrijke waarden en 
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normen en weten hoe daarnaar te handelen, zijn voorwaarden voor samenleven. Respect en 
tolerantie zijn er verschijningsvormen van.  
Bij het leren kennen van de wijze waarop mensen hun omgeving inrichten, spelen onder andere 
sociale, economische en culturele aspecten een rol. Het gaat daarbij om datgene wat van belang is 
voor betekenisverlening aan het bestaan, om duurzame ontwikkeling, om veiligheid en gezondheid 
en om technische verworvenheden. 
Bij het oriënteren op de natuur gaat het om jezelf, om dieren en planten en natuurverschijnselen. Bij 
de oriëntatie op de wereld gaat het om de vorming van een wereldbeeld in ruimte en tijd. Leerlingen 
ontwikkelen een geografisch wereldbeeld aan de hand van gebieden en met behulp van 
kaartvaardigheden, zowel in het heden als in het verleden. 
Waar mogelijk worden onderwijsinhouden over mensen, de natuur en de wereld in samenhang 
aangeboden. Dit bevordert het ‘begrijpen’. Ook inhouden uit andere leergebieden worden betrokken 
op de ‘oriëntatie op jezelf en de wereld.’ Hierbij valt te denken aan het lezen en maken van teksten 
(begrijpend lezen), het meten en verwerken van tabellen, tijdlijnen (rekenen/wiskunde) en het 
gebruik van beelden en beeldend materiaal (kunstzinnige oriëntatie). 
 
Als ondersteuning om de betreffende kerndoelen te realiseren gebruiken we de Da Vinci methode. 
Hierin worden de kennisgebieden en de creatieve vakken thematisch aangeboden. Gemiddeld 
genomen besteden we per groep 5 uur aan ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’. De thema’s van 
‘samen op aarde’ worden gebruikt in de ‘doe’middagen. 
 
Kunstzinnige oriëntatie 
Bij dit ‘domein’ gaat het om kennismaking met die aspecten van cultureel erfgoed waarmee mensen 
in de loop van de tijd vorm en betekenis hebben gegeven aan hun bestaan. Ook gaat het om het 
verwerven van kennis van de hedendaagse kunstzinnige en culturele diversiteit. Kinderen leren zich 
aan de hand van kunstzinnige oriëntatie open te stellen: ze kijken naar schilderijen en beelden, ze 
luisteren naar muziek, genieten van taal en beweging. Kunstzinnige oriëntatie is er ook op gericht bij 
te dragen aan de waardering van leerlingen voor culturele en kunstzinnige uitingen in hun 
leefomgeving. 
Naast museumbezoek, workshops en het bezoeken of regelen van optredens, is de kunstzinnige 
oriëntatie verwerkt in de Da Vinci methode. Gemiddeld genomen besteden we per groep 3 uur per 
week aan dit domein. 
 
Bewegingsonderwijs 
Kinderen bewegen veel en graag. Dat zien we bijvoorbeeld op het schoolplein tijdens het 
buitenspelen van de kleuters. Het behouden van die actieve leefstijl is een belangrijke doelstelling 
van dit leergebied. Om dat doel te bereiken leren kinderen in het bewegingsonderwijs deelnemen 
aan een breed scala van bewegingsactiviteiten zoals motorische aspecten, maar ook sociale 
vaardigheden. Leerlingen ervaren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en 
spelvormen in aansprekende bewegingssituaties. Het gaat daarbij om bewegingsvormen als 
balanceren, springen, klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen en bewegen op muziek. Maar ook 
spelvormen als tikspelen, doelspelen, jongleren en stoeispelen. 
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Gemiddeld genomen besteden we 2 uur per week aan bewegingsonderwijs, zowel in de gymzaal 
als buitenactiviteiten. We stimuleren het buitenspelen met het spel van de week en de 
buitenspeelkaarten die zichtbaar op het plein ophangen.  
 
Godsdienstonderwijs 
Door het luisteren naar de vertelling krijgen de kinderen kennis van de inhoud van de bijbel. 
Tegelijkertijd werken wij aan vaardigheden zoals diverse gespreksvormen, het samen zingen, het 
lezen en opzoeken in de bijbel, het uit het hoofd leren en het maken van verschillende soorten 
opdrachten. Zo proberen we de kinderen bij te brengen God lief te hebben en te begrijpen hoe 
Bijbelse normen en waarden hun leven bepalen en daarin doorwerken. De kinderen leren in hun 
gedrag te tonen dat er sprake is van het aanvaarden van de ander als schepsel van God en laten dat 
naar anderen zien door een positieve houding aan te nemen. Dit werkt door in het hele onderwijs. 
We gebruiken o.a. de methode ‘Levend Water’. Meestal beginnen we ’s morgens met 
godsdienstonderwijs, maar soms is het ook op een middag. 
 
Sociaal emotionele vorming 
Het onderwijs wordt gegeven vanuit de overtuiging dat elk kind geliefd en waardevol is, voor God en 
de naaste. Dit betekent dat onze leerkrachten zich verantwoordelijk weten voor het welzijn van de 
kinderen en de kinderen zelf medeverantwoordelijk zijn voor het welzijn van de ander. 
 
Elke leerling maakt deel uit van een groep. Dit betekent dat hij of zij zich veilig moet voelen in de 
groep en zich houdt aan de geldende groepsregels. 
Om een veilig klimaat te krijgen en te houden, wordt er aan het begin van het jaar gewerkt aan 
norming en vorming. We werken vanuit het boek ‘Groepsplan gedrag’ (Kees van Overveld ) en 
gebruiken de instrumenten PBS, Goed van Start, Kanjertraining, Grip op de Groep en diverse 
groepsactiviteiten om de sociale groepsvorming en de individuele vorming te stimuleren. Voor groep 
1 -2 wordt ‘Kijk’ gebruikt om de individuele leerling te volgen en op groepsniveau te kunnen 
analyseren welke onderwijsbehoefte er is. In groep 3 t/m 8 maken we gebruik van Kanvas. Dit sluit 
aan op de Kanjertraining. 
In elke groep is er een groepsplan sociaal emotionele ontwikkeling actief, welke leidend is in het 
totale onderwijsaanbod. 
 
We gebruiken de lessen van de methode Wonderlijk gemaakt om inhoud te geven aan ons 
onderwijs rondom seksuele vorming vanuit een christelijke levensvisie. 
 
Actief Burgerschap 
Wij verwachten dat onze kinderen zich -naar leeftijd- in de maatschappij kunnen begeven als 
zelfstandige christenen. 
 
In elke leergroep besteden wij aandacht aan de identiteit (het kind zijn van God) en de sociale 
vaardigheden als zelfbeeld, zelfredzaamheid, samenwerken, behulpzaamheid, omgaan met een 
ander, feedback geven etc.  in het licht van de Bijbel. 
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Wij gebruiken hierbij de methode “Levend Water” en de Kanjertraining. Door middel van deze 
methodes wordt structureel aandacht gegeven aan wie het kind is, waar hij vandaan komt, waar hij 
heen gaat en hoe om te gaan met de ander die zijn pad kruist.  
 
De leerlingen kennen het begrip democratie en kunnen daarnaar handelen. 
 
In alle leergroepen wordt aandacht besteed aan het luisteren naar elkaar, kunnen argumenteren, 
debatteren, elkaar respecteren en accepteren. Dit doen wij door middel van onze Bijbelmethode en 
de methoden die wij gebruiken voor de zaakvakken. Op deze manier wordt structureel inhoud 
gegeven aan de kennis en vaardigheden die bij het begrip “democratie” horen. De vaardigheden 
worden toegepast tijdens de zaakvakken, maar ook doormiddel van werkvormen vanuit het 
gedachtegoed van de meervoudige intelligentie. Deze werkvormen dienen naast de verschillende 
leerstijlen ook het doel van het naar elkaar luisteren, verschillende meningen ontwikkelen, bij elkaar 
brengen van meningen en informatie en het respecteren van elkaar. Verder behandelen wij actuele 
thema’s en aangeboden projecten. 
 
Wij leren onze leerlingen actief betrokken te zijn op de samenleving, gericht zijn op samenwerking. 
Ze zijn organisatorisch vaardig en kunnen verantwoordelijkheid nemen voor anderen.  
 
Ons onderwijssysteem is gericht op onderlinge samenwerking. Op deze manier streven wij ernaar 
de leerlingen de basisprincipes van het samenwerken bij te brengen. Naast ons onderwijs op school 
streven wij ernaar te participeren in projecten, die gericht zijn op de hulp aan onze naaste. Te denken 
valt aan het meewerken aan goede doelen, verzamelen van afval, meewerken aan 
schoonmaakacties en gericht mensen opzoeken die hulp nodig hebben. 
 
De leerlingen hebben kennis genomen van de verschillende denkbeelden, religies en (seksuele) 
diversiteit die in de samenleving aanwezig zijn. Ook weten zij om te gaan met deze verschillen. 
 
Vanuit onze identiteit krijgt het kennismaken met andere denkbeelden, religies en diversiteit 
structureel aandacht. We gebruiken hiervoor ons methodisch onderwijs vanuit de Bijbel en de 
zaakvakken. Door middel van gesprekken, het vormen van meningen en het leren respecteren van 
de ander (Bijbelse waarde) streven wij ernaar dat de leerlingen respectvol omgaan met de elkaar en 
de ander. Vanuit onze identiteit zijn wij overtuigd dat wij door de genade en liefde van onze God 
leven krijgen. Wij hopen dat de ander dit inzicht gaat delen, maar zullen dit niet afdwingen.  
De leerlingen krijgen onderricht in het christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, atheïsme en 
andere minder voorkomende religies. Tijdens wereldoriëntatie komen verschillende politieke 
denkbeelden en diversiteit in leven aan de orde. Deze zijn vastgelegd in de methodedoelen. Met 
behulp van de thema’s van de Kanjertraining en de methode ‘Wonderlijk gemaakt’ geven we 
aandacht aan het respecteren van elkaar en de ander in (seksuele) diversiteit. Omdat onze leerlingen 
vanuit een christelijke achtergrond komen, leven wij voor hoe je respectvol omgaat met de naaste.  
 
De leerlingen hebben kennis van de geschiedenis en cultuur van Nederland en de invloed van de 
geschiedenis en de cultuur op de huidige samenleving. 
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Het onderwijsaanbod is afgestemd op de kerndoelen en de daarbij horende leerlijnen. Dit doen wij 
door het methodisch materiaal van de zaakvakken. Daarnaast streven wij ernaar deel te nemen aan 
cultuureducatie door mee te doen aan het aanbod van Kunst Centraal in Houten. Naast deze zaken 
bezoeken wij musea en andere culturele exposities of gebouwen. 

Resultaten 
De resultaten worden gemeten in ‘kennisdoelen’ en ‘vaardigheidsdoelen’. Kennisdoelen worden 
gemeten door methodetoetsen, vaardigheidsdoelen zijn minder goed te meten. Deze laatste doelen 
worden gemeten tijdens de lesverwerking en de algemene kwaliteitsmeting van de school. 
Leerkrachten stellen doelen en streven ernaar de vaardigheidsdoelen zichtbaar te maken in gedrag 
en lesverwerking.  

Eindresultaten onderwijs (verwijzingen VO) 

Uitstroom VO in aantal leerlingen 

 
 
 
 
 
 

Leerlingenraad 
Burgerschap komt ook tot uiting in de wijze waarop wij onze school hebben ingericht, met name als 
het gaat om het horen van alle partijen. Zo is er een leerlingenraad die twee tot driemaal per jaar 
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met de directie vergadert. Zij vertegenwoordigen de leerlingen op gebied van veiligheid, faciliteiten 
die de school biedt en geven feedback op het onderwijs. 

Huiswerk 
Voor het leesonderwijs is het belangrijk dat u thuis veel leest/voorleest. Onderzoeken geven aan dat 
dit het leesproces van de kinderen ten goede komt en mogelijke problemen kan voorkomen, of 
verminderen. Dyslectische kinderen hebben hier vooral baat bij. 
De kinderen krijgen vanaf groep 5 regelmatig huiswerk mee. Op deze manier leren wij kinderen 
plannen en bereiden wij ze voor op het voortgezet onderwijs. Daarnaast is het geven van huiswerk 
bedoeld om kinderen te ‘leren’ leren. Verjaardagen en andere feestelijkheden zijn niet leidend in ons 
huiswerkbeleid. Het is de bedoeling dat kinderen het huiswerk minstens een week van te voren op 
krijgen. De kinderen hebben hiervoor een huiswerkmap. Met het meegeven van huiswerk, beseffen 
wij dat elk kind eigen gaven en talenten heeft. De een maakt het huiswerk gemakkelijker dan een 
ander. Wij gaan er van uit dat het huiswerk gemaakt wordt, tenzij in overleg met de leerkracht 
anders besloten wordt.  
In groep 5 en 6 werken de kinderen met een huiswerkmap waarin het huiswerk wordt genoteerd. In 
groep 7 en 8 krijgen de kinderen een agenda van school. In deze groepen wordt het zelfstandig 
omgaan met huiswerk (ook het noteren van huiswerk in de agenda) bevorderd. Het maken van het 
huiswerk valt dan steeds meer onder de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen. 
Lesboeken worden niet meegegeven, slechts bij hoge uitzondering. Wij verzoeken u voor een 
stevige schooltas te zorgen, waarin spullen beschermd kunnen worden opgeborgen. 

Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs. 
Het laatste jaar op de basisschool, groep 8, is een belangrijk jaar. Een nieuwe school moet worden 
gekozen. U krijgt voorafgaande aan de CITO eindtoets een voorlopig schooladvies. Dit advies wordt 
met u besproken, daarna wordt het advies pas definitief.  
We volgen de onderstaande stappen: 

● In groep 7 (tijdstip van afname kan wisselen) wordt de Entreetoets van het CITO 
afgenomen. 
● De leerling-rapporten van de Entreetoets geven een indicatie van de te verwachten score op 
de CITO Eindtoets, ervan uitgaande dat de leerling dan hetzelfde presteert. Naar aanleiding van 
de entreetoets maakt de school een analyse van werkpunten die aandacht behoeven. 
● De uitslag en analyse wordt eind groep 7 besproken met ouders. De kinderen krijgen het 
leerling-rapport met het voorlopige advies van CITO mee naar huis. 
● In de loop van het schooljaar houden veel scholen open dagen. Alle leerlingen ontvangen via 
onze school informatie over het Voortgezet Onderwijs. Soms krijgt onze school de informatie 
laat aangeleverd. Houd daarom de website van de school van uw keuze in de gaten! 
● In april (groep 8) volgt dan de officiële CITO-eindtoets. De toets beslaat enkele dagdelen in 
één week.  
● Na enkele weken komt de definitieve uitslag binnen. Uw kind krijgt uitslag mee naar huis.  
● Eind juni volgen dan meestal de kennismakingsdagen bij het Voortgezet Onderwijs. U kunt 
voor uw kind hiervoor verlof vragen.  
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Vieringen 
We hechten veel waarde aan onze identiteit. We vinden het belangrijk dit samen met de ouders te 
beleven. Iedere maandagochtend beginnen we met alle kinderen in de centrale hal. Bij toerbeurt 
heeft een leerkracht de leiding. Tijdens de weekopening bidden en zingen we samen. Het thema van 
de week komt aan de orde in de vorm van een spiegel- of bijbelverhaal, drama of gedicht en we 
wensen elkaar een goede week. Elke vrijdagmiddag sluiten wij de week samen af. De kinderen zijn 
dan in de gelegenheid elkaar te laten zien of horen waar zij in de voorafgaande week mee bezig zijn 
geweest. Ook tijdens christelijke vieringen, afsluiting en start van een projectweek of themaweek, 
komen we bij elkaar. En soms gewoon tussendoor. 

Informatie Communicatie Technologie (I.C.T.) 
ICT is geïntegreerd is ons onderwijs. Dit betekent dat wij gebruik maken van eigentijdse, moderne 
middelen. Elk lokaal heeft een digibord en kinderen werken op een eigen tablet vanaf groep 4. 
Daarnaast staan er een aantal leerlingcomputers in de centrale hal. Deze middelen worden 
inhoudelijk ingezet in het onderwijs als hulpmiddelen, om onze leerdoelen te behalen. Naast 
onderwijsinhoudelijke doelen leren wij leerlingen omgaan met Microsoft Office (WORD, POWER 
POINT, EXCEL). Wij maken gebruik van het zgn. SKOOL netwerk. 
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4. Ouders 

Contacten ouders en school 
We hechten veel waarde aan een goed contact met de ouders. Ook wanneer het goed gaat met uw 
kind, is het goed om eens binnen te lopen. De school heeft een open karakter, waardoor veel ouders 
gemakkelijk binnenlopen.  
We proberen zo goed mogelijk ouders tijdig te informeren en de samenwerking te zoeken in de 
begeleiding van de kinderen in de tijd dat ze bij ons op school zitten. We denken hierover dit jaar 
samen met ouders na in het traject ouderbetrokkenheid 3.0. In het verleden was er bij een school 
die met name informatie zendt en zaken meedeelt sprake van ouderbetrokkenheid 1.0. Gingen 
ouders en school al iets meer in gesprek, maar dan vooral vanuit verdediging en oplossen van 
ontstane conflicten dan noemde men dit ouderbetrokkenheid 2.0. In de situatie van 
ouderbetrokkenheid 3.0 is er een goed contact tussen ouder en school met als doel de ontwikkeling 
van het kind positief stimuleren.  

Informatie en Communicatie 
Tijdens het schooljaar zijn er meerdere momenten van communicatie en informatie. We werken met 
de applicatie van Klasbord. Elke ouder kan zich aanmelden en ontvangt op die manier via Klasbord 
berichten, oproepjes voor hulp of materiaal en foto’s uit de klas.  
We vieren elke maandag een weekopening en op vrijdag laten in de weeksluiting 2 groepen zien wat 
ze geleerd en gedaan hebben in die week. Ouders zijn daarbij van harte welkom zonder opgave. We 
organiseren ook open lesmorgens waar een beperkt aantal ouders een groep kan bezoeken. 
Hiervoor dient u zich van tevoren aan te melden. 
 
Bij de start van het schooljaar organiseren we oudervertelavonden. U kunt dan als ouder aan een 
nieuwe leerkracht de bijzonderheden van uw kind vertellen. Over de resultaten van uw kind schrijven 
we rapporten in november, februari en juli. Hierover kunt u met de leerkracht in gesprek tijdens een 
spreekavond of inloopmiddag. In groep 8 vinden elk jaar de adviesgesprekken plaats i.v.m. de 
overgang naar het voortgezet onderwijs 
 
Schoolbreed verstrekken we informatie via een mail, denk aan informatie rondom een feest of via de 
driewekelijkse nieuwsbrief. Jaarlijks wordt ook deze schoolgids geactualiseerd, vastgesteld in het 
team en de MR en verspreid onder de ouders en via de website. 
Voor de zomervakantie ontvangen ouders de activiteitenkalender, met daarin de vastgestelde 
vakanties en  
activiteiten. Mocht er wat wijzigen, dan kunt u dat zelf bijhouden. Zo ontvangen ouders ook een 
adressenboekje. Hierin zijn alle adressen en  telefoonnummers verzameld van de leerlingen, de 
diverse commissies die de school rijk is en van het personeel. 

Hulpouders 
De georganiseerde activiteiten voegen veel toe aan de schoolsfeer. De school mag zich gelukkig 
prijzen met een actieve, kritische en meedenkende Activiteiten Commissie. De leerkrachten doen 
regelmatig een beroep op hun kwaliteiten. Naast de Activiteiten Commissie zijn er nog meer ouders 
actief in onze school, ter ondersteuning van de leerkrachten bij het organiseren en/of uitvoeren van 
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excursies, projecten, schoonmaak, video-opnames, foto’s maken, boeken kaften, kleine reparaties 
en dergelijke. de school heeft een tweetal werkgroepen, te weten: Vieringen en ICT. In deze 
werkgroepen zitten naast ouders, ook leerkrachten en kinderen. 
Middels een door de school uitgebrachte (in de eerste maand van het nieuwe schooljaar) intekenlijst, 
kunt u zich altijd opgeven voor een hulpactiviteit. Overigens kan dat tussendoor ook. Heel graag! 

Gebedsgroep 
Jezus riep de kinderen bij zich, en zei: “laat ze bij mij komen, en houd ze niet tegen, want het 
koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. ( Lucas 18: 16) 
 
Psalm 78: 4 + 7: “Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht 
vertellen van de roemrijke daden van de HEER, van de wonderen die hij heeft gedaan. Dan zouden 
zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden.” 
 
We vinden het belangrijk en fijn dat de kinderen op De Triangel leren wie God is en over de 
geweldige dingen die Hij doet. Dat is allesbepalend voor ons leven. Ook voor het leven van onze 
kinderen. Daarom is het goed om te bidden voor de Triangel. De gebedsgroep komt eens in de twee 
weken bij elkaar om samen te bidden. Er wordt dan een gedeelte uit de Bijbel gelezen en dank- en 
gebedspunten geïnventariseerd. Daarna wordt er gebeden voor de kinderen, het personeel en voor 
alles wat er op school gebeurt.  
Dat we alle dingen bij Hem neer mogen leggen is een enorme bemoediging. Hij zorgt voor De 
Triangel, van Hem mogen we alles verwachten! Eens in de 14 dagen op woensdag komt de 
gebedsgroep bij elkaar. Kom eens langs! 

Medezeggenschapsraad (M.R.) 
In de MR hebben twee ouders en twee teamleden zitting. De MR vergadert tijdens een schooljaar 
gemiddeld zes keer. De directeur is hier in principe bij aanwezig om eventueel te adviseren of te 
verduidelijken. De MR heeft instemmings- en/of adviesrecht over diverse beleidszaken die de school 
betreffen. Zoals ouderbijdrage, voorzieningen voor leerlingen, de formatie, schooldocumenten en 
arbeidsomstandigheden. Wilt u contact met de MR, dan kunt u een MR-lid persoonlijk of schriftelijk 
benaderen. Naast de MR is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Het 
reglement Medezeggenschapsraad is op school aanwezig, eventueel ter inzage. 

Activiteiten Commissie (A.C.) 
De AC bestaat uit een groep actieve ouders die de teamleden op diverse manieren ondersteunt. 
Hun enthousiasme is van groot belang voor de school. Tijdens deze vergaderingen worden diverse 
activiteiten besproken die de kinderen aangaan. Dat varieert van excursies tot sportevenementen. 
Daarnaast stelt de AC zich tot doel zoveel mogelijk ouders bij de school te betrekken. De AC werkt 
nauw samen met het schoolteam. 

Tussen Schoolse Opvang (TSO) 
De school organiseert het overblijven, met ondersteuning van ouders. De pauzes zijn van 12:00 tot 
12.45 uur, waarbij gestart wordt met het eten van de lunch in de klas onder begeleiding van de 
leerkracht. Vanaf 12.15 uur spelen alle kinderen een half uur buiten. Alle kinderen spelen onder de 
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verantwoordelijkheid van een leerkracht, met ondersteuning van 2 ouders. Voor deze combinatie is 
gekozen om vanuit school een evenwichtig pedagogisch klimaat te verzekeren tijdens de TSO. Alle 
ouders zijn voor het komende jaar ingepland in het TSO-rooster. In bijzondere (medische) 
gezinsomstandigheden (anders dan werk), kan er bij de directie gevraagd worden om alternatieve 
werkzaamheden. Er zitten ook consequentie aan het verzuimen van de TSO, omdat er op de ouders 
gerekend wordt. 
Er wordt tijdens de TSO gebruik gemaakt van het schoolplein en bij goed weer van het grasveld bij 
de school. Als het slecht weer is kunnen de kinderen binnen spelen. De kinderen kunnen gebruik 
maken van het aanwezige speelgoed.  
 
Tijdens de pauzes willen wij de kinderen een plek bieden waar ze veilig kunnen (samen) spelen. Wij 
bieden de kinderen de gelegenheid om te ontspannen en te ontladen en zo nieuwe energie op te 
doen. 
De kinderen worden begeleid in het (samen) spelen, zodat ze leren binnen grenzen voldoende 
ruimte voor zichzelf en anderen te creëren. De hulpouders en leerkrachten stimuleren vanuit een 
open houding en positieve benadering het spel. Daarbij zal positief gedrag en spel van het kind 
worden benoemd en gestimuleerd. De ouders en leerkrachten zullen duidelijk zijn in het stellen van 
grenzen. Ze helpen het kind zich bewust te worden van de consequentie van zijn of haar gedrag voor 
zichzelf, anderen en het spelmateriaal. Hierbij zal telkens gezocht worden naar het contact en de 
aansluiting met het kind. De ouders en de leerkracht toont respect en geduld naar het kind en heeft 
een voorbeeldfunctie, waardoor zij dit ook van het kind kunnen en mogen verwachten. 

Buiten Schoolse Opvang (B.S.O.) 
In basisschool de Triangel is Christelijke BSO Zie uit! gevestigd. De kinderen kunnen bij Zie uit! 
lekker uitrusten van een drukke schooldag. Natuurlijk kunnen ze ook mee doen met de activiteiten 
die er worden georganiseerd door de medewerkers. Kinderen kunnen ook zelf spelen met 
verschillend aanwezig speelgoed. 
Wanneer het even kan gaan de kinderen buitenspelen, ze zitten immers al zo veel binnen op een 
schooldag. 
In de schoolvakanties is de BSO maandag, dinsdag en donderdag de hele dag open en staan er tal 
van activiteiten op het programma. In de zomervakantie is de BSO 3 weken gesloten (altijd week 
3,4,5), deze weken worden niet in rekening gebracht. 
Op de BSO komen alleen kinderen die op de Triangel zitten. De christelijke identiteit is terug te 
vinden in de normen en waarden en de omgang met de kinderen. De medewerkers zijn positief 
christen en willen dit graag doorgeven aan anderen. Zie uit! probeert voor iedereen passende 
opvang te bieden en kinderen een fijne middag te bezorgen. Mocht u meer informatie willen kijk dan 
op www.zieuit.nl of stuur een mail naar info@christelijkebso.nl 

Ouderbijdrage – lidmaatschap vereniging GPOWN 
Zoals eerder vermeldt, maakt ‘De Triangel’ deel uit van de vereniging voor Gereformeerd Primair 
Onderwijs West Nederland (GPO-WN). De ouderbijdrage is een vrijwillig bijdrage van 
ouders aan de school. De bijdrage is bedoeld voor extra activiteiten binnen 
schoolverband. Hierbij kunt u denken aan kosten die worden gemaakt ten 
behoeve van vieringen, bosdag, schoolreis en af en toe een feestje. Indien 

http://www.zieuit.nl/
mailto:info@christelijkebso.nl
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u deze ouderbijdrage niet wenst te betalen zullen de kosten voor de 
activiteiten, zoals hierboven benoemd, achteraf in rekening worden 
gebracht. Het administratiekantoor draagt zorg voor een juiste verwerking 
van uw bijdrage. U krijgt automatisch een acceptgiro thuis gestuurd. Er 
bestaat een mogelijkheid om, als u daarvoor in aanmerking denkt te komen, 
een tegemoetkoming van de schoolkosten van de gemeente te krijgen. U kunt 
hiervoor contact opnemen met de gemeente Houten. Het bedrag voor de 
ouderbijdrage voor is: € 49,00 voor het eerste kind, € 42,50 voor het 
tweede, € 37,50 voor het derde kind en € 32,50 voor het vierde kind. Bij 
meerdere kinderen wordt alleen voor de eerste vier kinderen een bijdrage 
gevraagd. 
 
De MR heeft besloten dat het de directie is toegestaan (per jaar te beoordelen, dus kan ook een jaar 
niet) om de ouderbijdrage te verhogen met de inflatiecorrectie. Voor dit jaar is dit vastgesteld op 
2%. Een groot deel van de ouderbijdrage wordt gebruikt voor de bosdag of het schoolreisje. Een van 
de redenen om de ouderbijdrage actueel te houden is het kunnen blijven bekostigen van het 
schoolreisje. Er wordt dan geen aparte rekening verstuurd. 
 
Als lid van de vereniging betaalt u een bestuursbijdrage. De hoogte van de bestuur 
bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de leden van de vereniging. Het 
bestuur vraagt van elke ouder deze bijdrage. Van dit bedrag (€ 35,-) worden 
kosten betaald voor lidmaatschappen van o.a. LVGS, PO-RAAD. (GPO-WN wordt 
hiervoor aangeslagen per individuele leerling), bestuurskosten 
(vergaderingen, reiskosten, administratiekosten) en algemene kosten.  
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5. Praktische zaken 
 
Schoolafspraken 
Binnen de school hebben we verschillende afspraken gemaakt: 

Verjaardagen 
Kinderen die jarig zijn, trakteren in hun eigen klas. Het liefst zien we dat leerlingen ‘gezond’ 
trakteren. De ouders zijn echter verantwoordelijk voor de wijze waarop getrakteerd wordt. Tijdens 
de lunchpauze gaan de kinderen met een kaart langs de leerkrachten zodat zij hen ook kunnen 
feliciteren. 

Fietsenstalling 
In verband met de veiligheid op het plein moeten kinderen afstappen als ze met de fiets op het plein 
komen. De fietsen worden in de fietsenrekken geplaatst. Als de bandmaat niet in de steunen past, 
wordt de fiets naast de steunen en op de standaard geplaatst, om beschadigingen te voorkomen. 
De school is niet aansprakelijk voor beschadigingen en/of diefstal van fietsen. Ook is de school niet 
aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van op het plein achtergelaten eigendommen.  

Parkeren 
Het is toegestaan om in de parkeervakken en naast de stoep te parkeren. In verband met de 
buurtbewoners niet parkeren op het gras, of op de stoep. We willen graag goed bekend staan in de 
buurt en hopen dat u hieraan wil meewerken. 

Pleingedrag 
We hebben de beschikking over een ruim plein en grasveld. Tijdens het voorjaar en de zomer 
kunnen we gebruik maken van het grasveld. In de herfst en de winter is dat afhankelijk van het weer 
en de toestand van het gras. Kinderen weten, door een kaartje met een bepaalde kleur voor het 
raam, of ze wel of niet gebruik mogen maken van het grasveld. Om het overzicht te houden, komen 
alleen de kinderen van groep 7 en 8 tijdens de pauzes op het grasveld buiten het hek. Naast de 
school (kleuterafdeling) mag niet worden gevoetbald, in verband met de geparkeerde auto’s. Door 
middel van het zogenaamde spel van de week zorgen de leerkrachten ervoor dat wekelijks weer 
nieuwe spelletjes op het plein gespeeld kunnen worden. 

Pleinwacht 
De deur is vanaf 08.20 uur open. Kinderen kunnen dan vrijelijk naar binnen komen. Tijdens de 
ochtendpauze zijn er minimaal 2 leerkrachten die toezicht houden. Tijdens de middag pauze zijn er 
twee ouders en een teamlid aanwezig op het plein. Voorts zijn 10 minuten na schooltijd de meeste 
leerkrachten op het plein om erop toe te zien dat een ieder veilig de school en het plein verlaat.  

Luizenjacht 
Bij de huisarts en de GGD is allerlei informatie verkrijgbaar over de bestrijding van hoofdluis. Op 
school proberen we via de volgende stappen een halt toe te roepen aan hoofdluis: 

● Indien blijkt dat een kind luis heeft, worden dezelfde dag de ouders op de hoogte gebracht 
door de desbetreffende leerkracht. 
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● Mocht herhaaldelijk blijken dat er sprake is van luis bij één of meerdere kinderen, dan belt de 
directeur op met het verzoek het betreffende kind op te halen om te behandelen. Er zijn 
natuurlijk altijd uitzonderingen op de regel. Persoonlijk advies van de GGD is mogelijk. De 
toegang tot de school kan en mag niet worden ontzegd, indien er sprake is van luis. 

Materialen 
Veel van alle schoolbenodigdheden worden vanzelfsprekend door de school 
betaald. We zien er op toe, maar gaan er ook vanuit, dat uw kind hier 
zorgvuldig mee omgaat. De kinderen mogen in principe geen lesboeken mee 
naar huis nemen, om de eenvoudige reden dat ze hiervoor te duur zijn. Een 
gemiddeld lesboek kost namelijk € 40,00. In het vierde kwartaal van groep 
drie krijgen alle kinderen een vulpen (Stabilo), voorzien van hun naam. Dit 
zijn ergonomisch (voor een goede en juiste pengreep) gevormde vulpennen. De 
kinderen schrijven in ieder geval met deze pen tot en met groep 6. Mocht de 
vulpen uit onzorgvuldigheid kapot gaan of kwijtraken, dan kunt u op school 
een nieuwe kopen. In groep 7 en 8 wordt tijdens het reken- en 
wiskundeonderwijs regelmatig een rekenmachine gebruikt. 

Gevonden voorwerpen 
Bij de ingang van de bovenbouw staat een bak. In deze bak worden kledingstukken, rondslingerende 
tassen en dergelijke gedaan, waarvan we niet weten wiens eigendom het is. Deze bak wordt 
regelmatig geleegd. Wat niet wordt opgehaald, gaat weg, of is bestemd voor een goed doel. 

Gymzaal 
We maken gebruik van de gymzaal, locatie Eggeveld. De gymtijden worden in de nieuwsbrief 
gepubliceerd. 

Projecten en excursies 
Elk jaar organiseren wij een project rondom een bepaald thema. Daarnaast organiseren we met 
elkaar projecten rondom de Kinderboekenweek of andere gebeurtenissen. Jaarlijks proberen wij 
gebruik te maken van georganiseerde excursies. Dit gebeurt meestal aan de hand van thema’s die in 
de groep behandeld worden. In samenwerking met kunstcentraal worden er jaarlijks lessen en/of 
excursies georganiseerd rondom kunst of cultuur. De ervaring leert dat er tijdens een schooljaar 
altijd wel maatschappelijke problemen zijn, waarop wij als school kunnen inspelen. Te denken valt 
hierbij aan ludieke inzamelingsacties voor eventuele nood in de wereld, of dichterbij: een nieuw 
speeltoestel voor uw kind(eren). We willen als school daar ruimte voor vrij houden. 

Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt ieder jaar langs. Dit staat vermeld in de kalender. 

Schoolreizen, schoolkamp 
Elk twee jaar wordt er een kamp georganiseerd voor groep 7 en 8. De 
leerkracht van groep7 / 8 zoekt een locatie uit en regelt dit kamp. De 
kosten voor het kamp zijn ongeveer €50, Er wordt gezocht naar een 
betaalbare gelegenheid, de school houdt zich het recht voor om bij 
onvoldoende betaalbaar aanbod de kosten naar redelijkheid te verhogen.  



 

28 
 

Er wordt elk jaar een schoolreis of een bosdag georganiseerd. Verdere excursies e.d. worden 
georganiseerd door de leerkracht in het kader van een les of project. Hier zijn voor ouders geen extra 
kosten aan verbonden. 
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6. Zorg en interne begeleiding 

Handelingsgericht werken 
Binnen onze school wordt gewerkt met groepsplannen voor de vakken rekenen, taal, technisch 
lezen, begrijpend lezen en de sociaal emotionele ontwikkeling. In principe wordt er bij iedere les 
gewerkt in drie niveaus. De basisinstructie (met verwerking) aan de hele groep, een verlengde 
instructie (met verwerking) aan kinderen die dit nodig hebben en extra materiaal voor verbreding en 
verdieping voor kinderen die hier behoefte aan hebben. De onderwijsbehoeften van het kind, en de 
belemmerende en stimulerende factoren zijn uitgangspunt bij het indelen van kinderen in de 
verschillende groepen. De leerkracht is bij handelingsgericht werken de cruciale figuur. Zijn/haar 
handelen, doet er toe. Door het werken met groepsplannen werken leerkrachten doelgericht. Deze 
doelen worden aan het eind van een periode geëvalueerd. Dit alles gebeurt in de evaluatieve cyclus 
van HGW.  
 
De vier fases van deze cyclus zijn: 1. Signaleren: Wat heeft deze groep/leerling van mij nodig. 2. 
Analyseren: Wat zijn de onderwijsbehoeften van mijn groep/leerlingen 3. Plannen: Ik cluster de 
leerlingen in drie groepen en schrijf een plan 4. Realiseren: Ik ga aan de slag met mijn groepsplan. 
Bij de instructie aan de leerlingen wordt het ADI model gehanteerd. Dit model gaat uit van 
doelgericht onderwijs in relatie tot effectieve instructie en het activeren van leerlingen. 
 
Vanaf het begin van de schoolloopbaan van de leerlingen houden wij een leerlingendossier bij. Wij 
gebruiken hiervoor Parnassys. Hierin staan de toetsgegevens van de verschillende schooljaren. 
Naast de toetsgegevens wordt door de leerkracht het volgende gedocumenteerd: 

● Observaties; 
● Notities, verkregen via oudergesprekken; 
● Informatie van externen; 
● Handelingsplannen/zorgplannen; 
● Gemaakte afspraken omtrent individuele leerlingen. 

 
Het dossier is grotendeels digitaal en kan dus gemakkelijk door de leerkrachten worden 
geraadpleegd.  
Het dossier wordt gebruikt bij de overdracht van leerlingen aan het eind van het jaar. U kunt als 
(verzorgende) ouder een gedeelte van het dossier digitaal inzien. Het dossier wordt zolang bewaard 
als de wet voorschrijft. Na het verstrijken van deze termijn, wordt het dossier vernietigd. 

De lesblokken 
We hebben elk jaar in 4 periodes ingedeeld. Elke periode duurt ongeveer 10 weken. Na elke periode 
worden de leerlingen besproken met de IB-er. De nadruk ligt op leerlingen waar zorgen over zijn of 
bij wie toetsen een opvallend resultaat hadden. Hierna kunnen verschillende scenario’s volgen: er 
volgt een observatie door de IB-er, de RT-er wordt om hulp gevraagd, en zo nog meer.  

Hoe gaan wij om met specifieke onderwijsbehoeften? 
Ieder mens is anders, is uniek. Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn druk bezig met hun 
ontwikkeling, op lichamelijk, cognitief en sociaal gebied. Groot worden is onder andere een kwestie 
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van grenzen leren kennen en verleggen. Ieder kind heeft daarvoor mogelijkheden en capaciteiten 
gekregen. In een groep van 25 kinderen is het niet altijd eenvoudig en reëel om daar op in te kunnen 
spelen. Tijdens onze vergaderingen komen specifieke leerproblemen aan bod. We laten ons hierin 
voorlichten door externen, maar ook door eigen collega’s met specifieke kennis.  

Dyslectici 
Al vanaf de aanmelding van een kind wordt gelet op tekenen van dyslexie. In groep 1 en 2 worden 
voorbereidende oefeningen gedaan om het leesproces in groep 3 zo vlot mogelijk op gang te laten 
komen. Wanneer in groep 2 blijkt dat een kind onvoldoende vordering maakt in het voorbereidend 
leesproces worden er maatregelen genomen door extra intensieve oefening en ook door 
inschakelen van de ouders. Wanneer de kinderen in groep 3 en 4 zitten volgen wij het aanvankelijk 
leesproces op de voet met behulp van het dyslexieprotocol. 
Wanneer blijkt dat het kind blijvend moeite zal houden met het lezen en/of de spelling nemen wij 
binnen het onderwijsaanbod maatregelen om het kind te compenseren zoals werken met een 
laptop, werken met een leesmaatje en/of minder meerekenen van fouten. Wanneer nodig zullen wij 
de CITO eindtoets aanschaffen in dyslexieversie. 
Meer informatie over de route van dyslexie en/of het aanvragen van een dyslexieverklaring kunt u 
opvragen bij de Intern Begeleider. 

Meer- of hoogbegaafdheid 
Elk kind is uniek geschapen en heeft eigen talenten en gaven. De Triangel wil kinderen uitdagen om 
de eigen talenten en gaven te herkennen en biedt onderwijs op maat, in drie instructieniveaus.  
Zo zijn er kinderen die vallen onder de noemer meer- of hoogbegaafd. De Triangel biedt deze 
kinderen een programma aan waarin compacten van de lesstof, verrijking, verdieping en leren leren 
een onderdeel vormen. Ook is er een mogelijkheid om deze kinderen te laten versnellen. 
 
Uitgangspunt voor het leren van meer- of hoogbegaafde kinderen is dat deze kinderen een andere 
aanpak nodig hebben dan gemiddeld presterende leerlingen. Zij denken en leren op een andere 
manier. Wij willen dat deze kinderen de basiskennis beheersen, zoals geformuleerd staat in de 
leerlijnen van SLO. Bij beheersing van deze doelen worden de leerlingen uitgedaagd met 
verdiepende en verrijkende opdrachten, waarbij hoge eisen gesteld worden. Daarnaast worden deze 
leerlingen getraind in het ‘leren’ leren. Dit is o.a. probleemoplossend / onderzoeksmatig leren, het 
leren plannen, organiseren en uitdenken van activiteiten, waarbij het proces door de leerkracht (of 
een andere medewerker) wordt gevolgd en begeleid. Leerlingen mogen falen (dit is leren) en 
worden gestimuleerd om na te denken wat ze kunnen verbeteren. Wij hebben op school materialen 
voor hoogbegaafde leerlingen. Zo zetten we onder andere de Pittige Plus Torens in ( PPT) Daarbij 
vindt ook begeleiding plaats door de Remedial Teacher. Deze zijn niet een doel op zich, maar een 
middel om een kind zich verder te laten ontwikkelen. De leerkracht kan u informeren over onze 
middelen. 
 
Bij kinderen van 4 – 6 jaar is het hoogbegaafd zijn moeilijk vast te stellen omdat deze kinderen in 
tegenstelling tot de oudere kinderen sprongsgewijs leren. Op het moment dat bij deze kinderen 
kenmerken van hoogbegaafdheid worden vermoed gaan we in gesprek met ouders om onze 
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bevindingen af te stemmen. We spreken op deze leeftijd nog niet van meer- of hoogbegaafdheid, 
maar van een ontwikkelingsvoorsprong. 
  
De school spreekt van een ontwikkelingsvoorsprong wanneer deze kinderen; 

1. snel zijn van begrip; 
2. grote denk- en leerstappen maken; 
3. groot probleemoplossend vermogen en komen met creatieve oplossingen 
4. brede interesse, analytisch vermogen hebben; 
5. taalvaardig zijn en met taal kunnen spelen; 
6. geestelijk vroegrijp zijn; 
7. uitdagingen aangaan en doorzettingsvermogen tonen; 
8. behoefte hebben aan een hoge mate van autonomie; 

 
Voor het vaststellen van meer- en hoogbegaafdheid en het onderwijsaanbod voor deze leerlingen 
hanteert De Triangel de volgende route: 
1. De school hanteert een signaleringslijst, met kenmerken van hoogbegaafdheid. Deze lijst wordt 

gebruikt bij een vermoeden van meer- of hoogbegaafdheid. U kunt altijd de leerkracht vragen 
deze lijst in te vullen, wanneer u zelf vermoedens heeft van hoogbegaafdheid. 

2. Meer- en hoogbegaafdheid wordt vastgesteld doormiddel van het leerlingvolgsysteem, de 
observatie van de leerkracht en gesprekken met leerling en ouders. Er volgt geen officiële 
diagnose, tenzij er reden is om een diagnose onderzoek af te nemen bij een leerling. 

3. ‘Risico’ leerlingen (dit zijn leerlingen met PDDNOS, ADHD of andere kenmerken in relatie met 
hoogbegaafdheid) worden doorverwezen naar externe instanties. De complexiteit van de 
onderwijsbehoefte van deze leerlingen overstijgt de expertise van de school. 

Zorg voor het jonge kind 
De leerkrachten van groep 1 en 2 proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van elk 
kind. De mogelijkheden van elk kind willen we zoveel mogelijk benutten en uitbreiden. We proberen 
de kinderen te stimuleren om zelf dingen te ontdekken. We werken aan de hand van thema’s en 
proberen hierin aan te sluiten bij de beleving van het kind. Spel speelt hierin een belangrijke rol. De 
leerkrachten observeren en stimuleren de kinderen zodat ze zich steeds verder ontwikkelen. De 
observaties worden bijgehouden d.m.v. het Leerlingvolgsysteem. De leerkrachten zien zo duidelijk 
aan de hand van deze signaleringlijst op welk gebied de kinderen extra stimulans nodig hebben.  
Om de doorgaande lijn te waarborgen, wordt in de groepen 1 en 2 ook gewerkt met de methode 
Kleuterplein. Verder hebben wij de beschikking over diverse methodes en sluit deze groep aan bij 
‘Samen op aarde’ van Da Vinci, de methode voor wereldoriëntatie. Spelenderwijs brengen de 
leerkrachten de kinderen in aanraking met het taal- en rekenonderwijs zodat een basis wordt gelegd 
voor groep 3. De leerlingen uit groep 2 worden in verbinding gebracht met groep 3 leerlingen, om 
meer gebruik te maken van de verschillen tussen leerlingen en de overgang van kleuter naar 
schoolkind beter te laten verlopen. 
Door middel van het dyslexieprotocol kunnen we vroeg de signalen met het oog op dyslexie 
opvangen. Verder staat in de groepen 1 en 2 de motorische ontwikkeling centraal. De grove 
motoriek wordt gestimuleerd door gymactiviteiten en bewegingsspelen. Ook is er aandacht voor de 
fijne motoriek. In groep 2 wordt een begin gemaakt met het voorbereidend schrijven zodat de 
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overgang naar groep 3 soepeler verloopt. Ook hierbij worden de kinderen geobserveerd zodat direct 
de juiste hulp geboden kan worden in overleg met de intern begeleider. 
 
Het kan zijn dat een leerling in de onderbouw te maken krijgt met ‘ongelukjes’ wat betreft het 
zindelijk zijn. Een leerkracht zal helpen, zo mogelijk met twee personen. Op het moment dat er 
sprake is van een structureel probleem, zullen ouders gevraagd worden om mee te helpen. Wij gaan 
ervan uit dat elk kind zindelijk is. Een leerkracht is verplicht om toezicht te houden in de groep en 
mag niet voor langere tijd de groep zonder toezicht alleen laten. 

Najaarskinderen 
Wij streven er naar dat kinderen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen. Voor kinderen van groep 1 
geboren in augustus tot en met december, de zogenaamde najaarskinderen, is dit in een lastige zaak 
omdat ze of bijna 3 jaar of 1 ½ jaar in de kleutergroep zitten. Om een weloverwogen keuze te maken 
hebben wij een protocol ontwikkeld. Hierin staat dat najaarskinderen in principe doorstromen naar 
groep 2 tenzij hiervoor gegronde redenen zijn dit niet te doen. In groep 2 worden deze leerlingen 
extra gevolgd en wordt voor elk kind met behulp van observatiegegevens en een daarvoor 
ontwikkeld formulier een keuze gemaakt over doorgaan naar groep 3 of nog een jaar groep 2. 
Uiteraard worden de ouders nauw betrokken bij het maken van deze afweging. 
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7. Externe relaties 

Passend onderwijs 
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen 
uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperkingen. Kinderen gaan, 
als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een 
vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Als leerlingen ondersteuning nodig hebben, 
wordt dat georganiseerd, als het even kan op de reguliere basisschool. Bijvoorbeeld extra 
begeleiding of aangepast lesmateriaal. 
Als onderwijs op een speciale (basis) school nodig is, is dat ook mogelijk. 
 
Wat is een samenwerkingsverband? 
Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale 
samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband maakt onder meer afspraken over welke 
begeleiding de reguliere scholen bieden (opgenomen in het schoolondersteuningsprofiel, het 
zogenaamde SOP), welke kinderen een plek kunnen krijgen in speciaal (basis) onderwijs en over de 
verdeling van de ondersteuningsmiddelen. Het samenwerkingsverband stemt de plannen af met de 
gemeenten in de regio. 
Alle scholen voor regulier en speciaal (basis) onderwijs (met uitzondering van instellingen cluster 1 
en 2) maken deel uit van een samenwerkingsverband. Dat samenwerkingsverband ontvangt vrijwel 
al het geld voor de ondersteuning in het onderwijs. Zij hebben vastgelegd in het ondersteuningsplan 
hoe ze het geld voor die extra ondersteuning inzetten. 
Het onderwijs aan blinde en slechtziende leerlingen (cluster 1) en aan kinderen met 
gehoorproblemen of een taalontwikkelingsstoornis (cluster 2) wordt in een landelijk systeem 
georganiseerd. 
  
Wat is de zorgplicht? 
Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dit houdt in dat ze verplicht zijn om een passende onderwijsplek 
te vinden voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Deze zorgplicht is opgenomen in 
de Wet passend onderwijs.  
 
Profi Pendi, het samenwerkingsverband (SWV), waar onze school bij hoort 
Bij samenwerkingsverband Profi Pendi horen alle vestigingen van basisscholen en de scholen voor 
speciaal basisonderwijs in de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen en de 
vestiging in Houten van de Berg en Boschschool voor speciaal onderwijs cluster 4. Ook behoren tot 
het samenwerkingsverband scholen voor speciaal onderwijs van cluster 3 en 4 waarvan de 
vestigingen gelegen zijn buiten het gebied van Profi Pendi. Deze scholen hebben ervoor gekozen 
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aan het samenwerkingsverband deel te nemen, omdat er kinderen naartoe gaan die in onze regio 
wonen. 
  
 
Doelstelling 
Profi Pendi heeft als doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen, binnen en 
tussen de deelnemende scholen, te realiseren en wel zo dat alle leerlingen een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen doormaken en dat leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo 
passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. 
De schoolbesturen in het gebied van SWV Profi Pendi zijn zich bewust van hun zorgplicht. 
Het uitgangspunt is dat kinderen thuisnabij onderwijs volgen op de reguliere basisschool. Daar zal 
men zich sterk voor maken. Het zal niet altijd mogelijk zijn, want niet alle gespecialiseerde vormen 
van ondersteuning kunnen worden geboden binnen de scholen die gevestigd zijn in de regio. 
Doordat naast de scholen voor SBO en SO binnen Profi Pendi ook SO-scholen buiten deze regio 
deelnemen aan het samenwerkingsverband, kan worden voldaan aan de wettelijke plicht om voor 
leerlingen, die in verband met hun ondersteuningsbehoeften niet worden toegelaten tot een school 
in het gebied van het SWV, een andere school te vinden die bereid is de leerling toe te laten. Voor 
leerlingen die naast specifieke onderwijsbehoeften ook vormen van jeugdzorg nodig hebben, zijn 
met de gemeenten in de regio afspraken gemaakt. Maar dat niet alleen, de gemeenten en het 
onderwijs trekken nauw samen op als onderwijs en zorg elkaar nodig hebben. 
Basisondersteuning omvat de ondersteuningsvoorzieningen die alle scholen in het gebied moeten 
kunnen bieden. In het SOP van de school staat vermeld wat de school kan bieden. 

Extra ondersteuning in het SWV 
Naast de ondersteuning die de basisscholen kunnen bieden, kan het SWV meedenken over 
mogelijkheden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan vaak worden gegeven 
op de eigen basisschool. 
Het kan ook dat plaatsing elders passender is, op één van de vier scholen voor speciaal 
basisonderwijs (SBO). Daarnaast zijn er verschillende soorten scholen voor speciaal onderwijs (SO). 
  
De route naar extra ondersteuning – Multidisciplinair overleg (MDO) 
Overleg op de basisschool met ouders, leerkracht, IB’er en de Collegiaal Consultant uit het 
onderwijsexpertisecentrum (OEC) noemen we het Multidisciplinair Overleg (MDO). In de meeste 
van onze gemeenten is het ook gebruikelijk dat een lid van het jeugd/sociaal team (of breed sociaal 
loket) aanwezig is. Om ter plekke af te stemmen of afspraken te maken over een aanpak waar 
onderwijs en zorg elkaar raken. Ook andere deskundigen kunnen deelnemen. Het gaat er om dat alle 
belanghebbenden met elkaar komen tot een werkwijze om aan de benodigde ondersteuning 
tegemoet te komen. 
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Naar SBO of SO – toelaatbaarheidsverklaring 
Om onderwijs te mogen volgen op een school voor SBO of SO, moet het SWV de leerling 
toelaatbaar verklaren. Daaraan vooraf gaan altijd enkele MDO’s, waarin de deelnemers uiteindelijk 
met elkaar vinden dat plaatsing op een SBO of SO de beste ondersteuning biedt. Er worden altijd 
afspraken gemaakt tussen basisschool en de speciale (basis) school voor evaluatie en informatie om 
de leerling te volgen en zo mogelijk terug te plaatsen naar het regulier basisonderwijs. 
 
 Samenwerking met ouders 
De concrete invulling van educatief partnerschap tussen school en ouders is in de eerste plaats de 
verantwoordelijkheid van school en ouders samen. In de standaarden voor de basisondersteuning 
heeft het SWV wel een aantal voorwaarden benoemd voor constructieve samenwerking met 
ouders. 
 
Verder is de school gestart met het project ouderbetrokkenheid. Er is een regiegroep samengesteld 
waarin ouders en directie samenwerken om de betrokkenheid van ouders bij het leerproces op 
school en thuis verder te vergroten. Daarbij laten we ons leiden door de tien criteria die horen bij 
ouderbetrokkenheid. Het CPS (christelijk pedagogisch instituut) begeleid ons daarbij.  
  
Medezeggenschap en passend onderwijs 
Ouders en personeel van de scholen in het SWV hebben op twee niveaus medezeggenschap. 
● Advies over het schoolondersteuningsprofiel (SOP) door de MR van de school 
● Instemming met het ondersteuningsplan door de Ondersteuningsplanraad (OPR) van Profi 

Pendi. Zie voor de actuele samenstelling van de OPR: www.profipendi.nl. Namens de Triangel 
zit Welmoed van Esch in de OPR. 

Op www.steunpuntpassendonderwijs.nl staat veel informatie over medezeggenschap. 
 Bronnen: www.passendonderwijs.nl, www.profipendi.nl en www.steunpuntpassendonderwijs.nl 
 
Logopedie 
De screening van de kinderen gebeurt in groep 2, door een logopedist van de GGD. 
 
Kinderoefentherapie 
De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Ze kruipen, bouwen, hollen, springen, 
fietsen, knutselen en kleuren. Er zijn echter ook kinderen waarbij de ontwikkeling van de motoriek 
anders verloopt dan bij leeftijdgenoten. Het valt bijvoorbeeld op dat het kind vaak valt, motorisch 
onrustig is, moeite heeft met zwemmen, gymmen, knutselen of schrijven.  
Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het 
moet harder zijn best doen en meer dan gemiddeld oefenen om bepaalde vaardigheden onder de 
knie te krijgen. Het kind kan dan baat hebben bij behandeling door de kinderoefentherapeut. De voor 

http://www.profipendi.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.profipendi.nl/
http://www.profipendi.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
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het kind moeilijke vaardigheden worden spelenderwijs gestimuleerd, waarbij het plezier van het kind 
voorop staat. 
   
Jeugdarts 
De kinderen van groep 2 worden door de schoolarts en de schoolverpleegkundige onderzocht. De 
ouders/verzorgers worden verwacht bij dit onderzoek. Als het nodig is, onderzoekt de schoolarts 
oren en ogen. In groep 7 wordt uw kind onderzocht door een jeugdverpleegkundige. Mocht de 
school de arts willen raadplegen, dan wordt eerst contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Dit 
geldt overigens voor alle externe deskundigen (GG&GD, PCL etc.) 
GGD Midden – Nederland 
Poststede 5 
3431 HP Nieuwegein 
Tel: 030-6305400 
www.ggdmn.nl 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Vragen over school, vriendschappen, eten, gezondheid, opvoeding, pesten of geld? 
  
Het CJG wil meedenken met vragen rondom opgroeien en opvoeden.  
Zowel ouders als jongeren en kinderen kunnen een beroep doen op het CJG.  
In het CJG werken het Consultatiebureau, Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar van GGD MN en het 
maatschappelijk werk nauw met elkaar samen. 
  
Elke gemeente heeft een eigen CJG. Het CJG is bereikbaar via de mail, telefoon of u kunt binnen 
lopen op het inloopspreekuur.  
Adres, telefoonnummers en spreekuurtijden (zowel inloop als telefonisch) zijn te vinden op de 
website van het CJG van uw gemeente: www.cjghouten.nl. De GGD is kernpartner binnen het 
CJG.  

De GGD voor kinderen in het basisonderwijs 
De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun ouders om 
hen te adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien. De GGD onderzoekt alle kinderen op 
verschillende leeftijden. Dit om eventuele problemen te signaleren, maar vooral om kinderen en hun 
ouders tijdig te ondersteunen bij eventuele vragen of zorgen. De GGD werkt nauw samen met 
andere professionals die zich inzetten voor de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen. Aan 
elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een 
jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ. 

Gezondheidsonderzoeken 
U krijgt als ouder bericht van ons als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. De gebruikelijke 
preventieve onderzoeken vinden plaats op het CJG en op school. In principe is het eerste onderzoek 
in de basisschoolleeftijd het onderzoek in groep 2 met ouders op het CJG, daarna in groep 7 zonder 
ouders op school. Bij groep 2 krijgen ouders de direct de terugkoppeling. Bij groep 7 worden de 
ouders schriftelijk geïnformeerd over de bevindingen. Hierbij staat ook vermeld of er nog een 

http://www.ggdmn.nl/
http://www.cjg/
http://www.cjgnaamvangemeente.nl/
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vervolg afspraak wordt aangeboden met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U krijgt dan een 
uitnodiging om samen met uw kind naar het spreekuur te komen.  

Spreekuur jeugdarts / jeugdverpleegkundige 
De spreekuren vinden plaats op de GGD locatie. U kunt er terecht met vragen over de ontwikkeling 
of gezondheid van uw kind of voor onderzoek of een gesprek.  
 
U krijgt een uitnodiging voor het spreekuur, als: 
- Het onderzoek op school aanleiding geeft tot een vervolg onderzoek of een gesprek. 
- Het consultatiebureau heeft aangegeven dat een onderzoek of een gesprek gewenst is. 
- De leerkracht zich zorgen maakt, en in overleg met u een afspraak op het spreekuur voorstelt en dit 
doorgeeft aan de GGD. 
Daarnaast kunt u natuurlijk altijd zelf een afspraak maken.   

Inloopspreekuur (0-12 jaar) 
Heeft u zelf nog vragen over de gezondheid of ontwikkeling van uw kind? De Jeugdgezondheidszorg 
biedt inloopspreekuren aan voor ouders met kinderen van 0-12 jaar.  
Hier kunt u zonder afspraak terecht voor: 
• Het stellen van vragen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind  
• Een keer extra wegen en/of meten 
• Voedingsadvies  

Telefonisch spreekuur voor opvoed- en gezondheidsvragen 
De GGD biedt ook een telefonisch spreekuur. U wordt dan zo mogelijk dezelfde dag nog 
teruggebeld door een jeugdverpleegkundige. Bel hiervoor naar  033 – 4600046.  
Daarnaast biedt de GGD opvoed- ondersteuning via de e-mail: opvoedvragen@ggdru.nl en de 
mogelijkheid om te twitteren met de jeugdarts via @deschoolarts. 

Vaccinaties DTP en BMR 
De GGD voert het rijksvaccinatieprogramma uit, waarbij kinderen worden ingeënt tegen een aantal 
infectieziekten zoals bof, mazelen, rode hond, difterie, tetanus en polio. In het jaar dat uw kind 
negen jaar wordt, krijgt u een oproep om uw kind te laten vaccineren. Kinderen krijgen twee 
vaccinaties. De DTP prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode 
hond. 
Meer informatie: www.ggdmn.nl of mail naar jeugdgezondheidszorg@ggdmn.nl 

Voortgezet Onderwijs 
De school ontvangt regelmatig overzichten over de kinderen die inmiddels op het Voortgezet 
Onderwijs zitten. Daardoor kunnen we de kinderen enigszins blijven volgen. Ook vinden er 
gesprekken plaats met de ontvangende scholen over de leerlingen van groep 8. Het Voortgezet 
Onderwijs organiseert ieder jaar zogenaamde Open Dagen voor nieuwe leerlingen. U krijgt hierover 
informatie van de school maar wij raden u aan ook de informatie van de betreffende scholen in de 
gaten te houden zodat u tijdig op de hoogte bent van data. Bovendien krijgen wij niet van elke 
school voor VO informatie binnen. 

http://www.ggdmn.nl/
mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdmn.nl
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Inspectie 
Het toezicht van de inspectie werkt op basis van risicoanalyses. Het bevoegd gezag (GPO-WN) is in 
dit geval direct gesprekspartner van de inspectie. Op basis van de analyse besluit de inspectie op 
welke school risico’s bestaan en zal het bevoegd gezag sommeren hierop actie te ondernemen. De 
inspectie spreekt in dit geval van ‘toezichtarrangement’ en ‘risicogericht toezicht’. 
Het adres voor onze regio is: 
Rijksinspectie BAO Utrecht 
Park Voorn 4 
Postbus 2730 
3500 GS  Utrecht 
tel: 030-6665704 
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8. Veiligheidsbeleid 

Veiligheidscoördinator 
De school heeft een veiligheidscoördinator, met als taak om het pedagogisch klimaat te coördineren 
en incidentenregistratie te verzorgen. Dit is de PBS-coach. 

Veiligheidsbeleving 
De veiligheidsbeleving van leerlingen wordt jaarlijks gemeten door een tevredenheidsonderzoek 
en/of ander beschikbaar instrument. De school evalueert op deze manier jaarlijks de 
veiligheidsbeleving van leerlingen en stelt waar nodig het beleid bij. 

Sociaal emotionele ontwikkeling en veiligheid 
Het schoolklimaat en de veiligheid wordt geborgd door een geheel aan preventief onderwijsaanbod 
in de vorm van PBS (Positive Behavior Support), ‘Goed van Start’ en de Kanjertraining. Dit aanbod 
wordt beschreven onder het hoofdstuk ‘onderwijs’. 

Bedrijfshulpverleners 
Gebouw: De school beschikt over drie bedrijfs-hulpverleners (BHV-ers). De BHV-er verricht eerste 
hulp bij persoonlijk letsel. Bij ernstig letsel coördineert de BHV-er de hulpverlening. Er is een 
ontruimingsplan opgesteld waarin beschreven wordt hoe de school reageert op een noodsituatie. 
De BHV-ers zijn eerste verantwoordelijke bij onder andere de te organiseren ontruimings-
oefeningen. Daarnaast zitten alle aspecten rondom veiligheid in hun pakket. 
Personen: Er is altijd toezicht op de leerlingen. In de pauzes is er voldoende bevoegd personeel of 
toezichthouders aanwezig. Voor de persoonlijke veiligheid is er een pestprotocol en zijn er richtlijnen 
over hoe de school omgaat met verbaal en/of fysiek geweld. 

Klachtenregeling 
Het is goed mogelijk dat u problemen, wensen of opmerkingen heeft. De basisschoolperiode van 
uw kind is tenslotte een heel belangrijke.  
Betreft het zaken die uw kind in de desbetreffende groep direct aangaan, dan neemt u in eerste 
instantie contact op met de leerkracht. Het kan zijn dat de leerkracht niet op de hoogte is van 
bepaalde situaties. Openheid is daarom een belangrijke zaak. Komt u er samen niet uit, dan neemt u 
contact op met de directeur. De directeur zal dan, na het probleem geanalyseerd te hebben, 
besluiten hoe de procedure verder zal verlopen. Zowel de ouders, als de desbetreffende leerkracht 
zullen door de directeur op de hoogte gebracht worden over het verdere verloop van de procedure.  
Als school streven wij ernaar een goede communicatie te onderhouden. Dit betekent dat in het 
omgekeerde geval de leerkracht contact met u zal opnemen als er problemen zijn.  
De school is aangesloten bij de klachtencommissie voor het gereformeerd primair onderwijs. Het 
adres staat in het adressenboekje vermeld. 
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Interne vertrouwenspersoon 
Het bestuur heeft daarnaast een leerkracht als interne vertrouwenspersoon aangesteld. Ieder 
schooljaar vertelt zij in iedere groep dat de kinderen bij hen terecht kunnen in probleem gevallen die 
te maken hebben met machtsmisbruik. Te denken valt aan: (seksuele) intimidatie, pesten, 
mishandeling, discriminatie, etc. Zowel kinderen als ouders kunnen een beroep doen op de 
vertrouwenspersoon. 
De vertrouwenspersoon fungeert als eerste opvang en luisterend oor, en kijkt wat de aangewezen 
weg is om het probleem aan te pakken. De vertrouwenspersoon bemiddelt niet zelf maar 
functioneert alleen als ‘wegwijzer’. De interne vertrouwenspersoon van de Triangel is vermeld in 
onze adressengids. 

Externe vertrouwenspersoon 
Mocht het nodig zijn dan wordt de externe vertrouwenspersoon van GPOWN ingeschakeld. De 
adresgegevens zijn terug te vinden in het adressenboekje. 
 
De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van het bestuur/de directie van de school, maar doet 
wel (geanonimiseerd) verslag. De belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon zijn: 

● Ondersteuning en begeleiding; 
● Het voeren van gesprekken met betrokkenen; 
● Eventueel verwijzen naar hulpverlenende instanties; 
● Het bieden van ondersteuning bij het indienen van een klacht naar de onafhankelijke 

vertrouwenscommissie; 
● Meditation tussen klager en aangeklaagde; 
● Voorlichting geven en beleidsaanbevelingen doen. 

Verwijderings- en schorsingsbeleid 
Bij grensoverschrijdend fysiek of verbaal geweld, of het welbewust negeren van het gezag van een 
leerkracht, waar de veiligheid van de groep of individuele kinderen in gevaar is hanteert de school 
een protocol. De eerste stap is altijd het waarschuwen van een leerling en in de meeste gevallen zal 
de school direct contact opnemen met de ouders. Bij herhaald ongewenst gedrag wordt altijd 
contact opgenomen met de ouders en een passende sanctie gesteld. Helpt dit niet, dan is 
verwijdering uit de groep (dagdeel) het gevolg. Mocht dit ook niet voldoende zijn, dan kan de school 
beslissen een leerling te schorsen, of in het ergste geval van school te verwijderen. In dit traject 
worden ouders altijd geïnformeerd, zo ook het bestuur en de vertrouwensinspectie. 

Inspectie 
In het verleden behandelde ook de inspectie van het onderwijs vragen en klachten. Een paar jaar 
geleden heeft de inspectie ervoor gekozen een centraal loket in het leven te roepen. Wilt u in 
contact komen met de inspectie, dan kunt u dit telefonisch, via de mail of schriftelijk doen. 
 
Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
 

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

     
 


