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4 EEN WOORD VOORAF

1 Een woord vooraf
 
 
 
 

 
 
 
1.1 Welkom op De Kaardebol
De Kaardebol staat al bijna 40 jaar in Culemborg; op de
scheidingslijn tussen de wijken Terweijde en Voorkoop. De
Kaardebol is een school met veel aandacht voor de kinderen.
Onderwijs staat nooit stil, dus de Kaardebol ook niet. Het
onderwijsteam bestaat uit ervaren leerkrachten die het maximale
uit ieder kind proberen te halen en die aan de onderwijskundige
ontwikkelingen een goede invulling kunnen geven.
 
De Kaardebol heeft de ambitie om goed en innovatief onderwijs te
geven in een inspirerende leeromgeving. In ons onderwijs staan
rekenen, lezen en taal centraal, maar aandacht voor de wereld om
ons heen vinden we minstens zo belangrijk. Onze school is een
afspiegeling van onze huidige multiculturele maatschappij.
Kinderen leren bij ons omgaan met verschillen. 
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De Kaardebol is gehuisvest in het gebouw van de Brede School
Culemborg Oost. 
 
In deze schoolgids wordt u geïnformeerd over de organisatie en
uitgangspunten van onze school. Ook staat beschreven wat u kunt
verwachten van ons en andersom, wat wij verwachten van u.
Hierbij kunt u denken aan zaken als schooltijden,
ouderbetrokkenheid of het melden van afwezigheid. Een
uitvoerige beschrijving van het onderwijsbeleid en de
ontwikkeling voor de komende jaren vindt u in het
schoolondernemingsplan dat op onze website staat
www.kaardebol-culemborg.nl
 
De Kaardebol maakt deel uit van de Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Rivierenland (OPO-R), 11 scholen voor openbaar
onderwijs in Culemborg en Tiel. Een aantal zaken wordt
stichtingsbreed afgesproken en geregeld. U zult de naam van de
stichting dus met enige regelmaat in deze gids tegenkomen. Meer
informatie over OPO-R vindt u op www.opo-r.nl.
 
Wij hopen u met deze schoolgids op een goede wijze te informeren.
Mocht u meer van onze school willen weten, dan bent u uiteraard
altijd welkom om een kijkje te komen nemen. Belt u gerust voor
een afspraak.
 
Ons adres is:
Poelslaan 2a
4102 KN Culemborg
0345-515459
email: directie.kaardebol@opo-r.nl
www.kaardebol-culemborg.nl
 
Dianne Janssen,
directeur OBS De Kaardebol

http://www.kaardebol-culemborg.nl
http://www.opo-r.nl
mailto:directie.kaardebol@opo-r.nl
http://www.kaardebol-culemborg.nl
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2 Waar onze school voor
staat

 
 
 
 
2.1 Visie en missie
Op De Kaardebol wordt goed en innovatief onderwijs gegeven,
met veel aandacht voor de basisvakken taal, lezen en rekenen.
 
Het team van De Kaardebol heeft de volgende visie:
'Op De Kaardebol staan we voor bruisend onderwijs, waar
kinderen acfief leren, zich veilig voelen en betrokkenheid tonen.'
 
De Kaardebol is de wereld in het klein. Dit wil zeggen dat we open
staan voor verschillende culturen en iedereen een plek heeft
binnen onze gemeenschap. En waar we gezamenlijk de
verantwoordelijkheid voor elkaar dragen.
 
De Kaardebol ziet elk kind als een uniek en talentvol individu, met
een eigen wil en kracht om een waardevolle bijdrage aan de
samenleving te kunnen leveren. Op school moet je de ruimte
krijgen om jezelf te ontdekken, succeservaringen op te doen en te
leren falen. Zo word je in staat gesteld je optimaal te ontwikkelen
en leer je vertrouwen te hebben in jezelf en in de ander.
 
In een samenleving die steeds verder digitaliseert blijven de
vaardigheden lezen, schrijven en rekenen hun kracht behouden.
Het aanleren van deze basisvaardigheden staat niet op zichzelf.
Wij bieden onze kinderen een stimulerende leeromgeving waarin
zij hun basisvaardigheden kunnen inzetten en hun kennis kunnen
vergroten. In deze leeromgeving leren zij zelf
verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk en wordt hun
nieuwsgierigheid geprikkeld met uitdagende lesstof.
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Elk kind moet de kans krijgen om zijn eigen talenten te
ontwikkelen. Daarom is er niet alleen aandacht voor de cognitieve
vaardigheden, maar werken we ook aan de ontwikkeling van
creatieve en technische vaardigheden. Als Kaardebol zijn wij trots
dat we binnen de thema's betekenisvol met kinderen aan de slag
kunnen zijn.
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2.2 Kernwaarden
De Kaardebol is als openbare school voor ieder kind toegankelijk,
ongeacht afkomst, levensbeschouwing, religie of welk ander
criterium dan ook.
 
Elk kind wil gezien en gehoord worden. Binnen onze school is er
voor elk kind een eigen plek. Wat in de eerste jaren begint met
spelend leren, krijgt in de middenbouw een vervolg waarbij
kinderen leren om kritisch naar zichzelf en hun omgeving te
kijken. Het leren met elkaar geeft nieuwe inzichten, prikkelt de
nieuwsgierigheid en biedt ook vertrouwen in elkaar. Vanuit
vertrouwen streven we naar een veilig klimaat in de school en de
klas waarbij we positief omgaan met conflicten die horen bij
(samen)leven. De school biedt een interactieve omgeving waar
kinderen hun sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Er is
ruimte voor festiviteiten en gebruiken die horen bij de diversiteit
in achtergronden van onze leerlingen. In het jaarlijks terugkerend
thema Feesten besteden we hier, vanuit verschillende
invalshoeken, aandacht aan. 
 
 
2.2.1 De Vreedzame School
Openheid, duidelijkheid, tolerantie, respect, veiligheid en
structuur zijn essentiële waarden waar wij ons op school
nadrukkelijk mee bezig houden. Door middel van De Vreedzame
School geeft het team van De Kaardebol hier inhoud en vorm aan.
 
De Vreedzame School is erop gericht een veilige school te
realiseren, uitgaande van “de school als gemeenschap”. De
Kaardebol heeft een grondwet opgesteld waaraan leerkrachten,
leerlingen, ouders en andere betrokkenen bij de school zich
geacht worden te houden. De grondwet luidt als volgt:
Op De Kaardebol:
- waarderen we elkaar om wie /hoe we zijn
- houden we rekening met elkaar
- helpen we elkaar
- luisteren we naar elkaar
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- zorgen we goed voor alle spullen
 
In alle groepen werken wij met De Vreedzame School. Hiermee
hebben we een goed structureel aanbod (in zorgvuldig
opgebouwde leerlijnen) op het terrein van sociale competentie en
voldoen we aan alle eisen die de Inspectie sinds 2006 stelt op het
terrein van actief burgerschap en sociale integratie.
 
Er wordt vooral gewerkt aan een positief klimaat: kinderen en
leerkrachten leren om elkaar veel opstekers te geven. Zo ontstaat
er een cultuur, waarin het gewoon is dat kinderen en volwassenen
benoemen wat ze prettig vinden in de omgang met elkaar.

Gemeenschapszin
Voor een goed klimaat in de klas en in de school is het nodig dat
men zich met elkaar verbonden voelt en dat er sprake is van een
gevoel van eigenaarschap: het is onze klas en onze school. Samen
zijn we hier verantwoordelijk voor. Dit is hét onderwerp waaraan
gewerkt wordt in de eerste schoolweken.

Mediatoren
Mediatoren zijn kinderen die hebben geleerd om andere kinderen
te helpen bij het oplossen van conflicten, zoals ruzies, pesterijen,
uitschelden, dwarszitten. Ze zijn in de pauzes te herkennen aan de
felgekleurde hesjes. Het is voor de kinderen erg belangrijk dat ze
zelf leren om incidenten op te lossen door er met elkaar over te
praten.
 
Inherent aan het concept van De Vreedzame School is ook het
omgaan met pestgedrag. Pesten kan en mag niet worden
getolereerd. We leren onze leerlingen vanaf groep 1 een
basishouding waarin pesten niet thuis hoort. In de enkele gevallen
waarin er toch van pestgedrag sprake is, gaan leerkrachten en
schoolleiding in gesprek met de leerling en zijn/haar ouders om
samen naar een oplossing te zoeken.
 
De leerkrachten hebben een training gevolgd, zodat zij de
leerlingen kunnen begeleiden om de doelstellingen en
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vaardigheden van de Vreedzame School in de praktijk te brengen.
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op
www.devreedzameschool.nl.
 
2.2.2 Leerling participatie
In het kader van De Vreedzame School geven wij kinderen taken
en verantwoordelijkheden in de klas en in de school. Kinderen
stellen zich op deze manier verantwoordelijk op, leerkrachten
hebben minder ‘ruis’ in de klas, en bovendien vinden kinderen het
leuk!
 
Op de Kaardebol vinden we het belangrijk dat de kinderen een
stem hebben. We zeggen niet voor niets: "De Kaardebol is een
kleine school waar je samen groot wordt!"
 
Behalve dat sommige kinderen uit groep 7 en 8 mediatoren zijn,
zijn er ook nog andere manieren binnen de school waar kinderen
hun stem mogen laten horen en/of hun talenten mogen inzetten:
 
Groepsvergaderingen
Groepsvergaderingen zijn gericht op het creëren van een
democratisch orgaan in de school, waarin kinderen vanaf groep
1 daadwerkelijk mogen meebeslissen over zaken die hun aangaan.
In de groepen wordt een aantal basislessen gegeven, waarna een
tweewekelijkse cyclus start. Het invoeren van de
groepsvergadering geeft kinderen op een verantwoorde manier
een stem, leidt tot een verhoging van de betrokkenheid van de
kinderen en beïnvloedt het sociale klimaat in de groep op een
positieve manier.
 
Kinderraad.
Zo hebben wij ook een kinderraad die gevormd wordt door
kinderen uit de groepen 5 t/m 8. De kinderraad is democratisch
gekozen en gaat, voor de zittingsduur van 2 jaar, aan de slag met
thema’s die bij kinderen leven.
Belangrijke zaken die uit de groepsvergadering naar voren komen,
komen als vanzelf weer terug op de kinderraad.
Ook de ideeënbus, die op een centrale plek binnen school hangt, is

http://www.devreedzameschool.nl
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bedoeld om de kinderraad input te geven voor de 4 wekelijkse
vergaderingen met de directeur van de Kaardebol.
 
Rappe Reporterz
Op onze bruisende school vinden veel leuke schoolactiviteiten
plaats. Onze Rappe Reporterz zijn altijd aanwezig om mooie
artikelen te schrijven over schoolse activiteiten in en rondom de
school. Flitsende foto’s maken hoort daar natuurlijk bij. Zij zijn
tevens verantwoordelijk voor ons jaarlijks terugkerende Glossy
Kaardebol.
Onze Rappe Reporterz gaan helemaal mee met de tijd. Na een
cursus "Vloggen kun je leren" hebben ze ons eigen
YouTube-kanaal opgezet.
 
 

Rappe Reporterz
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2.2.3 Onderwijsbehoeften van kinderen staan
voorop
Ieder kind is uniek. Wij willen optimale resultaten op het gebied
van taal, rekenen en lezen bereiken, waarbij we aansluiten bij de
onderwijsbehoeftes en de leercapaciteiten van iedere leerling.
Daarbij kijken we naar het gehele kind, d.w.z. niet alleen naar wat
een kind kan, maar ook naar hetgeen het nodig heeft om
tot maximale prestaties te komen.
 
Leren gebeurt niet in een dag. Tijdens de jaren die een kind op
onze school doorbrengt, worden er voortdurend stappen gezet.
Soms gaat dat in sprongen, soms wordt een vaardigheid met veel
onderzoek en oefening eigen gemaakt. Als school bieden wij
tijdens de hele reis een veilige plek voor ontwikkeling. Voor ons
telt de weg die kinderen afleggen.
 
Als school vinden wij het belangrijk dat iedereen betrokken is bij
het onderwijs en de ontwikkeling die kinderen doormaken. Wij
betrekken ouders actief bij het leerproces  en verwachten
betrokkenheid van de ouders bij de school. Het gezin en school
zijn samen verantwoordelijk voor de vorming van een kind.
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3 Onze kijk op onderwijs
 
 
 
 
3.1 De onderwijskundige doelen
De onderwijskundige doelen van De Kaardebol zijn gebaseerd op
de kwaliteitscriteria die de overheid hanteert en die van stichting
OPO-R.
 
Wij willen:

voldoen aan de kerndoelen van het primair onderwijs;–
zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingslijn;–
onderwijs op maat geven, afgestemd op de leef- en–
belevingswereld van de kinderen;
aandacht geven aan betekenisvol en strategisch leren;–
kinderen leren samen te werken;–
ruimte geven aan ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten;–
nieuwsgierigheid en zelfstandigheid bevorderen;–
een veilige leeromgeving bieden, waarin ieder zich–
gerespecteerd voelt.

 
In al onze groepen gebruiken wij lesmethoden die zijn afgestemd
op het behalen van de kerndoelen van het primair onderwijs. In
het kader van de vroegschoolse taal- en rekenontwikkeling
werken wij ook in de groepen 1 en 2 met een methode: Piramide
(Bronnenboek). Voor alle kinderen wordt op deze manier een
goede basis voor de verdere schoolontwikkeling gelegd. Voor de
kinderen met een taalachterstand is er bovendien in de groepen 1
en 2 VVE-ondersteuning. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is
een programma dat erop gericht is om onderwijs- of
ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar
te verminderen. Hierdoor kunnen deze kinderen een betere start
maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een positief
effect hebben op hun verdere schoolloopbaan.
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3.2 Organisatie van het onderwijs
Op De Kaardebol wordt lesgegeven in homogene groepen, m.u.v.
de groep 1/2 die kinderen van zowel groep 1, als groep 2 bevat.
Dit geldt tevens voor groep  4/5. Voor het schooljaar
2019-2020 zal de verdeling als volgt zijn:
 
1 groep 1/2
1 groep 3
1 groep 4/5
1 groep 5
1 groep 6
1 groep 7
1 groep 8
 
Het onderwijs in taal, lezen en rekenen bieden we aan tijdens de
ochtenduren in de eigen groep. De leerkracht geeft duidelijke
instructies over de aangeboden leerstof en de kinderen oefenen
vervolgens de leerstof in. Na een aantal instructie- en
inoefenweken volgt er een methodetoets over dat specifieke stukje
leerstof. Aan de hand van het toetsresultaat volgt extra uitleg,
oefenen en uitdaging.
 
In de middag werken we met thema's. Aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur / techniek, en de creatieve vakken bieden we
in samenhang aan. Op deze manier krijgt de leerstof betekenis
voor kinderen en proberen we ze te prikkelen om ze net dat stapje
verder te laten zetten. 
 
Ieder thema duurt ongeveer ongeveer 8 weken, waardoor
kinderen de ruimte krijgen om tot meer diepgang te komen. Dan
wordt leren pas een echt feest.
 
Onderwerpen als leren samenwerken, leren van elkaar en
verantwoordelijkheid voor elkaar leren nemen, spelen bij
thematisch werken een belangrijke rol. 
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3.3 Ontwikkelingen volgen
Op De Kaardebol gaan wij regelmatig na hoe de ontwikkeling van
ieder kind verloopt. Een goed inzicht in de resultaten van onze
leerlingen helpt ons het onderwijs aan te passen aan de
ontwikkeling van de leerlingen, zodat ze op hun eigen niveau een
stapje verder kunnen zetten. Hierbij gaat het ons om de totale
ontwikkeling, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied.
 
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken,
neemt De Kaardebol regelmatig tussentijdse toetsen af.
We nemen twee type toetsen af:

Methodegebonden toetsen. Dit zijn toetsen die horen bij een–
taal- lees- en rekenmethode en worden na een blok leerstof bij
kinderen afgenomen.
CITO-toetsen. Deze toetsen nemen we twee keer per jaar af voor–
de groepen 3 t/m 7. Dit is een onafhankelijk meetinstrument. De
resultaten worden geregistreerd in het leerlingvolgsysteem van
ParnasSys. Hierbij gaat het om de opbrengsten van de toetsen
voor begrijpend en technisch lezen, taal, spelling en rekenen.
Van deze leeropbrengsten maken we een analyse die ons
onderwijs van feedback voorziet.Naar aanleiding van deze
analyse worden ambities, verbeterdoelen- en acties opgesteld op
zowel school-, groeps-, en individueel niveau.

 
De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling wordt
systematisch gevolgd. De leerkracht observeert het kind in de
groep en geeft aan of het kind al dan niet op het juiste niveau van
de ontwikkelingslijn zit. De leerkracht stemt zijn aanpak hierop af.
Ouders worden hierover geïnformeerd en betrokken bij de aanpak.
 
 
3.4 Algemeen: Wet Passend
onderwijs
Alle scholen hebben te maken met de Wet passend onderwijs, die
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vanaf 1 augustus 2014 in werking is getreden. Centraal in de
uitwerking van die wet staan de verbetering van de kwaliteit van
het onderwijs aan de kinderen die extra hulp nodig hebben en de
vorming van regionale netwerken om tot een betere organisatie
van onderwijs en zorg te komen.
 
Met passend onderwijs krijgt elk schoolbestuur de
verantwoordelijkheid om voor elke leerling een passend
onderwijszorgtraject te bieden. Dit houdt niet in dat elke school
iedere leerling het best passende onderwijs kan bieden. De
besturen in de regio zijn samen verantwoordelijk voor voldoende
aanbod voor alle leerlingen.
 
 
Binnen OPO-R werken we via twee sporen: binnen de scholen
maken we zichtbaar – ieder voor zich en samen – in welke zorg en
begeleiding we goed zijn en in het samenwerkingsverband kijken
we – samen met andere besturen – hoe we het beste kunnen
samenwerken om alle zorg binnen het bereik van ouders en
leerlingen te brengen.
 
In het kader van passend onderwijs heeft elke basisschool een
schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het ondersteuningsprofiel
van De Kaardebol is gebaseerd op het profiel van het regionaal
samenwerkingsverband Betuws Passend Onderwijs (BePO). U
kunt ons ondersteuningsprofiel vinden op onze website.
De contactgevens van het samenwerkingsverband vindt u
hieronder:
 
BePO
Oranje Nassaulaan 41
4101 JS Culemborg
Tel: 0345-512184
Email : info@swvbepo.nl
Website: www.swvbepo.nl 
 
 

mailto:info@swvbepo.nl
http://www.swvbepo.nl
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3.4.1 Passend onderwijs in de praktijk
Alle kinderen zijn anders en ieder kind leert op zijn eigen manier.
Kinderen krijgen bij ons de mogelijkheid om zich in eigen tempo
en passend bij de eigen begaafdheid te ontwikkelen, waarbij
taal, rekenen en lezen een belangrijke plaats innemen. Daarbij
vinden wij het belangrijk dat kinderen voortdurend worden
uitgedaagd om tot betere leerresultaten komen, zodat elk kind
kan laten zien wat het in zijn mars heeft. Kinderen die, om wat
voor reden dan ook, meer moeite hebben met de lesstof, worden
extra begeleid. De meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen
eveneens een op hun niveau afgestemd aanbod.
 
In onze school bieden wij onze leerlingen onderwijs dat erop
gericht is dat elke leerling zich in een ononderbroken proces kan
ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs
behaalt. Dit onderwijsprogramma verzorgen wij voor de leerlingen,
inclusief de daarmee samenhangende ondersteuning. Concreet
houdt dit in dat de groepsleerkracht in samenwerking met de
intern begeleider en/of onderwijsassistent onderwijs en
ondersteuning geeft aan een groep leerlingen.
 
Op onze school bieden we 3 typen ondersteuning aan:  
 
Basis: Dit is het (standaard) onderwijsprogramma dat elke leerling
in de groep volgt, inclusief de daarmee samenhangende
ondersteuning. Voor de meeste leerlingen is het basisprogramma
voldoende om de kerndoelen van het basisonderwijs te behalen.  
 
Intensief basis: Dit is bedoeld voor de leerlingen die niet genoeg
hebben aan het basisprogramma. Deze leerlingen hebben
specifieke onderwijsbehoeften en daarmee samenhangende
intensieve ondersteuning nodig om het minimum niveau van de
basisschool te kunnen behalen. Het intensieve programma omvat
de ondersteuning die de betreffende leerlingen krijgen,
aanvullend op het basisprogramma. Bij de inhoudelijke
vormgeving van het intensief arrangement zet de leerkracht
specialistische expertise en onderwijsprogramma’s in.  
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Verdiept basis: Dit is bedoeld voor de leerlingen die te weinig
hebben aan het basisprogramma, omdat zij meer aan kunnen. Bij
de inhoudelijke vormgeving van het verdiept basisprogramma
zetten onze leerkrachten specialistische expertise en
onderwijsprogramma’s in.
 
Afhankelijk van de ontwikkeling van een leerling kan het
voorkomen dat voor bepaalde vakken er gebruik gemaakt wordt
van het basisprogramma en voor andere vakgebieden van het
intensief of verdiepte basis programma.
 
Wanneer kinderen meer uitdaging nodig hebben
Onderzoekssquad op de Kaardebol
De Kaardebol vindt het belangrijk om inclusief onderwijs aan te
bieden aan kinderen die meer nodig hebben, want ieder kind heeft
recht op goed onderwijs. Dat is dan ook de reden dat we
Onderzoekssquad hebben opgezet onder leiding van onze
hoogbegaafdheidsspecialist. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8
kunnen hieraan deelnemen.
 
Sommige leerlingen gaan gemakkelijk door de lesstof heen en
hebben extra uitdaging nodig. Het OnderzoeksSquad biedt deze
leerlingen een pittige uitdaging.

Door het OnderzoeksSquad worden vraagstukken onderzocht
volgens een wetenschappelijke cyclus. Elk blok, van vakantie tot
vakantie, werpen zij zich op een zelfgekozen vraagstuk
dat aansluit bij de thema's van het thematisch werken.

Vanuit nieuwsgierigheid die kinderen van nature hebben, komen
vragen naar boven. Onderzoeksvragen zijn vragen die niet
gemakkelijk beantwoord kunnen worden

“Mama waar is mijn tas?” is een eenvoudige vraag.

“Hoe komt het dat ik mijn tas steeds kwijt ben?” is al een
ingewikkeldere vraag.
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“Zijn alle kinderen vaak hun tas kwijt?” of “Waarom hebben niet
alle kinderen in de wereld een tas?” zijn vragen die om onderzoek
vragen.

Onderzoek begint dus met een onderzoeksvraag. Om daarop het
antwoord te vinden moet er meer gebeuren dan informatie
opzoeken of uitzoeken. Onderzoek doen betekent op een
gestructureerde manier gegevens verzamelen, deze analyseren en
daar een conclusie uit trekken. Het antwoord op de
onderzoeksvraag wordt gepresenteerd, of het hele onderzoek. Dat
hoort er ook bij.
 
Het OnderzoeksSquad volgt de stappen van wetenschappelijk
onderzoek en is heel kritisch over de antwoorden. Hoe komt dat
dan? Is het echt waar? Kan het ook anders? Hoe weet je het
helemaal zeker? zijn vragen die vaak gesteld worden.
 
Naast het doen van onderzoek werken deze leerlingen ook aan
persoonlijke leerdoelen. Leerlingen die gemakkelijk door de
lesstof van de basisschool gaan kunnen moeite hebben met het
maken van fouten, doorzetten als iets moeilijk wordt of met
planmatig werken. Toch is het voor hen ook belangrijk om deze
vaardigheden wel te ontwikkelen. Omdat het voor ieder kind heel
verschillend is, stellen zij zelf een persoonlijk leerdoel op.

Vaardigheden die niet over lesstof gaan, maar over het leren of
werken zelf gaan worden executieve functies genoemd.
 
De Eureka!klas en de Plusklas
Buiten de Kaardebol bestaan er ook De Eureka!klas en de Plusklas.
Dit zijn voorzieningen voor de excellente leerlingen uit de groepen
6, 7 en 8 van de basisscholen in Culemborg. Hier krijgen deze
leerlingen de mogelijkheid om hun talenten beter te (leren)
ontwikkelen.
 
De leerlingen die voor deze klassen in aanmerking komen worden
door de basisschool aangemeld. Dit gebeurt altijd in overleg met
de ouders. Leerlingen die in aanmerking komen moeten voldoen
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aan de afgesproken criteria. De plaatsing van de leerlingen in de
verschillende klassen wordt bepaald door de Plusklasdocenten.
 
De leerlingen uit groep 8 worden begeleid in de Eureka! Klas op
het KWC. De leerlingen uit groep 6 en 7 gaan naar de Plusklas
Oost in het gebouw van basisschool de Palster. De leerlingen gaan
één ochtend in de week aan de slag met onderzoekend leren. Ze
ontwikkelen vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Er wordt
aandacht besteed aan ‘leren leren’, ‘leren leven’ en ‘leren denken’.
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3.5 Onze instructie voor basisvakken
In een samenleving die steeds verder digitaliseert blijven de
basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen hun kracht
behouden. Wij vinden het dan ook belangrijk dat kinderen een
goede instructie krijgen over de basisleerstof. In de ochtend geven
de leerkrachten de kinderen instructies.
 
Voor het geven van goede instructies gebruiken we het EDI-model.
EDI staat voor: Expliciete Directe Instructie. Het is een bewezen
aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor
succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen.
 
Al onze leerkrachten zijn geschoold in het geven van instructies
volgens het EDI-model.
 
EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen de
leerdoelen te bereiken. Door kwalitatief goede instructie en
leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de les, wordt er
een zeer grote mate van betrokkenheid gerealiseerd, nemen
gedragsproblemen af en neemt de leerwinst toe.

Enkele hoofdkenmerken van EDI zijn:
- basiskennis en -vaardigheden op een krachtige wijze ontwikkelen;
- aansluiten op het individueel tempo van de leerling door
wisbordjes in te zetten;
- duidelijke doelen stellen. Hiermee creëren we hoge
verwachtingen bij kinderen;
- een heldere leerstofopbouw. Dit zorgt voor structuur en daarmee
rust;
- directe feedback geven. Van fouten maken, kun je leren. Mits je
direct feedback krijgt!
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3.6 Thematisch onderwijs
Taal en rekenen zijn belangrijk, maar onderwijs is meer. Op de
Kaardebol bieden wij onze kinderen daarom een breed, uitdagend
en afwisselend aanbod zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Dit brede aanbod ondersteunt het schoolse leren en komt het
schoolsucces ten goede.Vandaar dat we gekozen hebben voor
thematisch werken in de middag.

Ieder kind bezit uniek talent. We faciliteren het kind dat te
ontdekken, zich ervan bewust te zijn en het verder te ontplooien.
Kinderen leren hierdoor zichzelf beter kennen en krijgen meer
zelfvertrouwen. Vanuit zelfvertrouwen ontdekt het kind wat op het
randje van zijn kunnen en nog niet kunnen ligt. Het gebied tussen
wel en net niet kunnen, noemen we de zone van de naaste
ontwikkeling.
 
Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie,
natuurkunde) en creatieve vakken (teksten schrijven, drama,
beeldende vorming, muziek) worden geïntegreerd in de thema’s.
Door deze manier van werken is er veel ruimte voor creativiteit,
expressie en het bevorderen van een brede (sociale) ontwikkeling.
 
Wij vinden het belangrijk om gebruik te maken van de natuurlijke
nieuwsgierigheid die kinderen hebben naar de wereld om zich
heen. Welke vragen hebben zij over de wereld?
De leerkracht zorgt ervoor dat vanuit nieuwsgierigheid de
interesse van de kinderen steeds wordt gewekt en daagt de
kinderen uit om zelf met oplossingen te komen. De leerkracht en
de kinderen hebben een actieve rol in het onderwijsaanbod. We
doen een beroep op de zelfstandigheid van de kinderen en vanuit
vertrouwen geven we de kinderen steeds meer
verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.
 
De leerkracht heeft binnen het themaonderwijs een belangrijke rol.
Hij/zij bewaakt de kerndoelen, stimuleert en begeleidt het leren,
biedt leerstof aan die bij de ontwikkeling van dat moment past en
zorgt voor een veilig leer- en leefklimaat. Onze school is een
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lerende organisatie. Vanuit vertrouwen leren we van en met
elkaar, dit geldt voor leerkrachten en kinderen.
 
Ieder schooljaar staan 4 thema’s centraal. Bij ieder thema
doorlopen we 5 fases.

In fase 1 bereidt de leerkracht, samen met de collega's uit de–
onder- en bovenbouw, het thema voor. Hij/zij gaat op zoek naar
de betekenis voor leerlingen en stelt vast welke doelen er
behaald moeten worden binnen het thema. Dit zijn leerdoelen
(taal, wereld oriëntatie en creatief) en sociaal-emotionele doelen.
Deze doelen vallen binnen het landelijk onderwijscurriculum.
In fase 2 start het thema in de klas. De leerkracht biedt–
startactiviteiten aan om de leerlingen te prikkelen. Er komen
vragen vanuit de groep. Deze worden geïnventariseerd en
uitgediept. Deze vragen worden gebruikt voor de volgende fase
in het thema.
In fase 3 gaan de leerlingen in spel (onderbouw) of onderzoek–
(bovenbouw) zich verdiepen en hun kennis uitbreiden. Zij doen
dit, gestimuleerd door de leerkracht, door zelfstandig te werken.
De leerkracht heeft een begeleidende rol. Hij/zij speelt
bijvoorbeeld mee om zo het spel een nieuwe impuls te geven en
daarmee een kind de mogelijkheid te bieden zichzelf verder te
ontwikkelen. Daarnaast biedt de leerkracht ook nieuwe
informatie aan voor de hele groep. Hij/zij bewaakt hierbij de
doelen voor het thema.
In fase 4 vindt er een afsluiting plaats van het thema. In deze–
fase presenteren de leerlingen hun nieuwe kennis. Dit kan zijn
in een toneelstuk, een tentoonstelling, in een werkstuk en vele
andere vormen.
In fase 5, de laatste fase, evalueren de leerkrachten het thema.–
Welke bedoelingen waren er vooraf en hoe zijn deze behaald?
Wat is relevant voor het volgende thema? Daarna gaat de
voorbereiding voor het volgende thema van start.

 
Een thema begint altijd met een startactiviteit (fase 2). Daar zijn
verschillende mogelijkheden voor:

Een thema-opening met de gehele school–
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Een schatkist, waarin allerlei voorwerpen zitten die met het–
thema te maken hebben. De leerlingen raden dan wat het thema
is.
Een bezoek brengen aan de markt, de kinderboerderij of wat het–
onderwerp ook mag zijn. Hierdoor raken de kinderen gelijk
betrokken bij het thema en krijgen ze ideeën om in hun spel te
verwerken.
In tweetallen een voorwerp ontdekken en bespreken. Daarna–
gaat iedereen in de grote kring en koppelt de leerkracht terug.
Het kan ook in een keer in de kring, maar vooral kleine
groepsactiviteiten zijn geschikt om samen te denken, te praten
en te werken. Kinderen leren veel door interactie.

 
Een thema eindigt met een afsluitactiviteit (fase 4) Dat kan op
diverse manieren:

Een winkeltje maken en iets verkopen.–
Een restaurant openen en iets lekkers bakken.–
Een krant of boekje maken. –
Een tentoonstelling of presentatie maken in de klas.–
Een voorstelling houden voor ouders of medeleerlingen.–
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Scheikundige proefjes
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3.7 Engels
Wij vinden het belangrijk om onze kinderen al op vroege leeftijd
(aanvankelijk spelenderwijs) met Engels vertrouwd te maken.
Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat het aanleren van een
tweede taal in de vroege jeugd goed is voor de taalontwikkeling.
Hoe eerder en beter je een taal beheerst, des te meer gemak heb
je ervan in onze steeds internationaler wordende
maatschappij.  Het vak Engels wordt op De Kaardebol gegeven in
de groepen 1 t/m 8.
 
 
3.8 ICT
Om onze leerlingen voor te bereiden op hun toekomst is het
vanzelfsprekend dat wij ICT gebruiken. 
Wij gebruiken Chromebooks om lesstof te oefenen, om informatie
op te zoeken en om samen te werken. Bijna elke dag
wordt bijvoorbeeld spelling geoefend met het programma Bloon.
Tijdens thematisch werken hebben we internet nodig om onze
vragen te beantwoorden. En om samen een presentatie voor te
bereiden kunnen we bestanden delen en er samen in werken.  
Behalve dat we ICT gebruiken, krijgen onze leerlingen er ook les
in. Digitale geletterdheid noemen wij dat. Aan de ene kant leren
we de kinderen hoe Word en Powerpoint werkt, of bijvoorbeeld
hoe je een filmpje bewerkt. Aan de andere kant maken wij onze
leerlingen bewust van goed internetgebruik: Mediawijsheid en
informatievaardigheid. Hoe vind je informatie, controleer de
informatie of het wel waar is, maar ook Hoe gedraag je je op
internet, hoe ga je om met cyber-pesterijen? Tijdens thematisch
werken kan programmeren aan bod komen. 
We maken hierbij gebruik van de leerdoelen van het SLO.
SLO staat voor Stichting Leerplanontwikkeling. Het SLO is een
landelijk expertisecentrum om leerplannen te ontwikkelen.
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Digitale geletterdheid SLO
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4 Onze schoolorganisatie
 
 
 
 
4.1 Leerlingenadministratie
De leerlingenadministratie wordt volgens de wettelijke
voorschriften gevoerd. Zij worden indien nodig beschikbaar
gesteld aan ouders, externe instanties (die dienstverlenend zijn
aan de school) en de leerplichtambtenaar.
 
Eveneens wettelijk verplicht is het opnemen van
het persoonsgebonden nummer (PGN) in de administratie. Bij
inschrijving op de school moeten de ouders een officieel document
tonen waarop het burgerservicenummer (voorheen sofinummer)
van hun kind staat.
 
Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig om met de gegevens van uw
kind(eren), met inachtneming van voorschriften van de Wet
bescherming persoonsgegevens.
 
 
4.2 Leerlingdossier
De school volgt de resultaten van de kinderen volgens een
leerlingvolgsysteem. Alle scholen van stichting OPO-R maken
gebruik van het volgsysteem ParnasSys. De informatie van iedere
leerling wordt opgenomen in een dossier. Het dossier mag door de
ouders van de leerling, na afspraak met de intern begeleider of
directie, op school worden ingezien.
 
Voor de leerlingen die tussentijds de school verlaten, wordt een
onderwijskundig rapport opgesteld. Voor leerlingen die aan het
einde van groep 8 de school verlaten, gaat dit rapport naar het
voortgezet onderwijs.
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4.3 Ouderbetrokkenheid
Ouders spelen op De Kaardebol een belangrijke rol. Samen met de
school zijn zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kind.
Wij willen ouders dan ook in school halen en laten deelnemen aan
wat er op school gebeurt. Op onze school zijn ouders actief
betrokken bij verschillende schoolactiviteiten zoals de
oudervereniging, de klankbordgroep en de
medezeggenschapsraad. Daarnaast zijn er gedurende het
schooljaar ouders nodig bijvoorbeeld voor het meerijden naar een
excursie, helpen met knutselen of een gastles verzorgen die
betrekking heeft op het thema.
 
Wij vinden het belangrijk dat de drempel voor ouders om in de
school te komen laag is. Aan het begin van het schooljaar is er
daarom een informatieavond voor alle ouders. Ouders maken op
deze avond ook kennis met andere ouders en de groepsleerkracht.
Er wordt, op een interactieve manier, meer verteld over de
werkwijzen in de groepen.
 
Verder organiseren we bij ieder thema een opening en afsluiting
waarbij ouders, opa's en oma's van harte welkom zijn.
 
Voor de ouders van de groep 1/2 is er aan het begin van elke
ochtend een inloopmoment. Zij krijgen dan de gelegenheid om
samen met hun kind bepaalde spelactiviteiten uit te voeren.
 
Elke groep heeft een eigen contactouder. Op initiatief van de
groepsleerkracht zoekt deze ouder hulpouders bij
groepsactiviteiten.
 
4.3.1 Communicatie met ouders
De communicatie naar ouders vindt grotendeels digitaal plaats.
De ouders ontvangen regelmatig een digitale Nieuwsbrief met
belangrijke actuele informatie. De jaarplanning wordt aan het
begin van het schooljaar digitaal onder alle ouders verspreid en is
ook op de website te vinden. Belangrijke mededelingen worden
aan ouders gemaild. Hierbij geldt de regel dat heel dringende
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mededelingen ook op papier aan de kinderen worden meegegeven.
 
De website bevat, naast informatie over de doelstellingen en
regels van de school, ook veel dynamische informatie. Hierbij gaat
het bijvoorbeeld over schoolactiviteiten, nieuwsberichten aan
ouders en (foto)verslagen van activiteiten. De Kaardebol heeft ook
een Facebookpagina. Daar valt vooral informele informatie op te
vinden: foto's en korte berichten over activiteiten in de groepen.
De school wil uiteraard zeer zorgvuldig met mediagebruik omgaan.
We houden ons dan ook aan het door OPO-R opgestelde
AVG-beleid.
 
Op ouderavonden vindt eveneens uitwisseling van informatie
plaats. Na schooltijd kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.
Wij verzoeken u om wel even vooraf een afspraak te maken. Met
de directeur kunt u ook altijd een afspraak maken wanneer u
schoolbrede vragen hebt.
 
4.3.2 Kind en scheiding
Gescheiden ouders wordt gevraagd naar de huidige gezinssituatie,
het contact tussen de ouders en het kind en de
bezoekregeling/-afspraken.
 
De school heeft als uitgangspunt de verzorgende ouder te
informeren omtrent de schoolsituatie van het kind en over
algemene zaken. Het belang van het kind staat te allen tijde
voorop. Met vertrouwelijke informatie gaan wij zeer zorgvuldig
om. Vertrouwelijke informatie wordt doorgegeven van leerkracht
op leerkracht (bij wisseling van groep).
 
Leerkrachten kunnen niet garant staan voor de juiste hantering
van de afspraken. Ze kunnen bij twijfel direct met de verzorgende
ouder contact opnemen.
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4.4 Medezeggenschap
De stichting OPO-R heeft een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). Deze hanteert het door het
bestuur vastgestelde “Reglement GMR”. Pas nadat voorgesteld
beleid in de GMR van advies is voorzien, dan wel er instemming is
gegeven, kan het beleid worden vastgesteld door de algemeen
directeur. Het bovenschools beleid geldt dan voor alle scholen en
is de grondslag voor het beleid op alle afzonderlijke scholen.
 
Op schoolniveau heeft elke school een MR die handelt volgens het
“Reglement Medezeggenschap”. Op OBS de Kaardebol bestaat de
MR uit twee leden namens de ouders en twee leden namens de
leerkrachten. Elke MR heeft een eigen mailadres, waarop de
ouders de MR kunnen bereiken. Voor De Kaardebol is dat
mr.kaardebol@opo-r.nl.
 
De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken.
Enkele voorbeelden:

de besteding van het geld van de school–
het vaststellen van vakanties en vrije dagen–
de manier waarop men ouders wil laten betrekken bij het–
onderwijs en schoolactiviteiten

 
MISSIE
De MR legt de verbinding tussen ouders, leerkrachten en
schooldirectie, werkt samen, is betrokken en transparant,
bewaakt de kwaliteit van onderwijs, sociale veiligheid en normen
en waarden, ziet toe op uitvoering van het onderwijsbeleid,
bespreekt signalen en knelpunten en denkt mee over oplossingen,
en zorgt dat iedereen vertegenwoordigd is.
 
VISIE
De MR van de Kaardebol draagt op een constructieve en positief
kritische wijze bij aan de verdere ontwikkeling en vernieuwing
van de kwaliteit en inhoud van het onderwijs. Dit doet hij door het
reflecteren op, het mogelijk maken en ondersteunen van goed
onderwijs en alles wat daar voor nodig is. Binnen onze visie en bij

mailto:mr.kaardebol@opo-r.nl
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elk vraagstuk staat het kind altijd centraal.
 
DOELSTELLINGEN
Onze doelstellingen zijn:

sociaal vaardige en nieuwsgierige kinderen die hun–
verantwoordelijkheid leren nemen en open staan voor de wereld
om hen heen
professionele, gemotiveerde leerkrachten en personeel die zich–
blijven ontwikkelen en vernieuwen
het bevorderen van de kwaliteit van het (levendige) onderwijs–
en de zorg voor alle kinderen

 
Over sommige onderwerpen mag de MR de directie alleen
adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere
stem heeft. De directie mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren
als de MR er mee heeft ingestemd.
 
De bevoegdheden van de MR zijn te verdelen in algemene en
bijzondere bevoegdheden. De algemene zijn:

Het recht op informatie–
Het recht op overleg met directie (of met een afgevaardigde–
daarvan)
Initiatiefrecht, dat wil zeggen dat de raad zelf onderwerpen kan–
aandragen die ze met de directie wil bespreken

 
De bijzondere bevoegdheden zijn:

De instemmingsbevoegdheid–
De adviesbevoegdheid–

 
Alle taken en verantwoordelijkheden, het instemmings- en
adviesrecht van de MR zijn vastgelegd en beschreven in de Wet
Medezeggenschap op Scholen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de MR van de school via
mr.kaardebol@opo-r.nl
Op de website van De Kaardebol vindt u meer informatie over
onze MR.

mailto:mr.kaardebol@opo-r.nl
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4.5 De oudervereniging
Waar de MR zich voornamelijk buigt over beleidsmatige en
bestuurlijke zaken, is de oudervereniging (OV) betrokken bij
uitvoerende zaken. Ouders van de OV maken samen met
leerkrachten deel uit van alle werkgroepen en/of commissies die
zich bezighouden met het organiseren van festiviteiten en
buitenschoolse activiteiten.
 
De oudervereniging van De Kaardebol zet zich met plezier en
enthousiasme in voor evenementen en activiteiten voor en door de
leerlingen van onze school. Die steun is zowel praktisch als
financieel van aard. Als ouder/verzorger van een of meerdere
leerlingen van De Kaardebol bent u automatisch lid van de
Oudervereniging. Daarom willen wij u graag uitleggen waarom
het zo belangrijk is dat de Oudervereniging bestaat en u
enthousiast maken voor onze activiteiten.
 
De Oudervereniging heeft (statutair) de volgende doelstellingen.
Wij willen:

alle ouders en leerlingen op een positieve manier betrekken bij–
de school, 
een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de–
school, 
het openbare karakter van de school mede bevorderen, –
het schoolteam ondersteunen bij het vervullen van haar taken, –
gevraagd en ongevraagd de Medezeggenschap Raad (MR)–
adviseren m.b.t. aangelegenheden van leerlingen en/of ouders, 
activiteiten georganiseerd door de school voor en door de–
leerlingen en ouders, zoals ouderavonden en vergaderingen,
financieel ondersteunen 
de ouderbijdrage incasseren en beheren.–

 
Tijdens de vergaderingen van het bestuur van de OV is er altijd
een afgevaardigde van het schoolteam aanwezig. De
vergaderingen van het bestuur van de OV zijn in principe
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openbaar. Meer informatie over de OV van De Kaardebol vindt u
op de website van onze school.
 
 
4.6 De ouderbijdrage
Elk schooljaar wordt er een groot aantal feesten en activiteiten op
school georganiseerd. Hierbij kunt u denken aan de viering van
officiële feestdagen, maar bijvoorbeeld ook aan de sportdag. Al
deze activiteiten worden georganiseerd door werkgroepen
bestaande uit ouders en leerkrachten.
 
Om deze extra activiteiten te organiseren is geld nodig. Het
schoolbudget is hiervoor niet toereikend en niet bedoeld. Scholen
kunnen daarom om een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Op onze
school is het volgende afgesproken:
 

Het bestuur van de OV stelt jaarlijks de ouderbijdrage vast. Na–
vaststelling zal de OV tot inning overgaan.
Deze bijdrage is een vrijwillige bijdrage.–
Een financiële bijdrage is geen voorwaarde voor toelating tot–
onze school.
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor de bekostiging van–
activiteiten en voorzieningen die niet onderwijsgebonden zijn,
bijvoorbeeld feestelijke activiteiten, evenementen en overige
bijzondere gebeurtenissen.
Ouders die niet kunnen betalen, kunnen in overleg een regeling–
treffen.

 
De hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar
2018-2019 bedroeg € 20,00 euro per kind. Zodra de bijdrage voor
het schooljaar 2019-2020 vastgesteld is, zal deze op de website
vermeld worden.
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4.7 Regeling schooltijden
De schooltijden op De Kaardebol zijn voor alle leerjaren hetzelfde.
De groepen 1 t/m 8 hebben op maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag school van 8.30 tot 14.00 uur. Dit is 5,5 uur
per dag, waarvan een half uur pauze.
 
Het aantal lesuren in de week bedraagt in totaal 25 uur.
 
 
4.8 Leerplicht en schoolverzuim
De stichting OPO-R hanteert de wettelijke regels met betrekking
tot leerplicht, schoolverzuim en voorkomen van voortijdig
schoolverlaten zoals vastgelegd in de Leerplichtwet (LPW). Met
name van belang is het onderwerp ‘Vrijstelling wegens gewichtige
omstandigheden’, dat tussen de scholen en ouders geregeld tot
discussie leidt. We vatten daarom hieronder samen wat de LPW
hierover zegt (art.11 onder g en art.14):
 
Naast de bekende gronden voor het verlenen van vrijstelling van
schoolbezoek zijn er andere gewichtige omstandigheden waarvoor
verlof kan worden verleend, zoals huwelijk, begrafenis, verhuizing
en ernstige ziekte van bloedverwanten.
 
De LPW maakt daarbij onderscheid tussen verlof voor een periode
van ten hoogste tien schooldagen per schooljaar en extra verlof
voor een periode van meer dan tien schooldagen per schooljaar.
 
In bijzondere gevallen (anders dan geregeld in de LPW) kan op
verzoek van de ouders via de directeur van de school aan het
bestuur vrijstelling van het onderwijs worden gevraagd. Bij
aanvragen voor extra verlof voor ten hoogste tien schooldagen is
de directeur van de school bevoegd een besluit te nemen. De
leerplichtambtenaar van de woongemeente van het kind beslist
over aanvragen voor extra verlof voor een periode van meer dan
tien schooldagen per schooljaar.
 
Een meer gedetailleerd overzicht van de mogelijkheden voor een
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verlofaanvraag conform de LPW is te vinden op de website van de
Kaardebol.
 
 
4.8.1 Schorsing
Onze school kan het noodzakelijk achten om over te gaan tot
schorsing van een leerling. Hiervoor bestaat een aantal
voorschriften. Als de directeur besluit uw kind te schorsen, kan
dat voor hoogstens één week. De schorsing wordt schriftelijk, met
opgaaf van redenen, aan de ouders meegedeeld. Wij sturen
kopieën van het schorsingsbericht naar de Inspectie van het
Onderwijs, de afdeling leerplicht en het schoolbestuur.
 
Een mogelijk alternatief voor schorsing is een dag time-out. De
ouders wordt dan gevraagd om hun kind om disciplinaire redenen
een dag thuis te houden. De time-out kan er ook uit bestaan dat
een kind wel naar school komt, maar dat het gedurende de tijd
van de time-out buiten zijn eigen klaslokaal aan het werk is. In een
enkel geval kan de time-out uit meer dan één schooldag bestaan.
 
De time-out kan wel gemeld worden aan de leerplichtambtenaar,
maar er gaat geen bericht naar de Inspectie van het Onderwijs. Er
vindt dan geen registratie van een officiële schorsing plaats,
hetgeen in het belang van het kind kan zijn.
 
4.8.2 Verwijdering
Als een school een leerling wil verwijderen, moet er een
procedure worden gevolgd waarbij leerling en ouders betrokken
zijn en waarbij de gemeente (doorgaans de leerplichtambtenaar)
en de Inspectie van het Onderwijs een speciale rol vervullen. Het
verwijderen gebeurt door het schoolbestuur. De ouders moeten
worden gehoord. Het besluit tot verwijdering moet schriftelijk en
met opgaaf van redenen aan de ouders worden meegedeeld. Een
kopie van het besluit gaat naar de leerplichtambtenaar.
 
Definitieve verwijdering kan pas plaatsvinden nadat de directeur
ervoor heeft gezorgd dat een andere school bereid is de leerling
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toe te laten. Als het niet lukt een andere school te vinden, bestaat
toch de mogelijkheid om tot definitieve verwijdering over te gaan:
de directeur moet dan kunnen aantonen dat gedurende acht
weken zonder succes is gezocht naar een andere school. De
ouders hebben de mogelijkheid om het schoolbestuur schriftelijk
te vragen om herziening van het besluit. Dit moet gedaan worden
binnen dertig dagen na dagtekening van het besluit tot
verwijdering.
 
 
4.9 Veiligheid en klachten
Als school van de stichting OPO-R zijn wij verantwoordelijk voor
een transparant veiligheidsbeleid. Op de school zijn afspraken van
kracht over de omgang van medewerkers met leerlingen, ouders,
collega’s en andere betrokkenen. Deze afspraken zijn vastgelegd
in een gedragscode, die is opgenomen in een beleidsplan
schoolveiligheid. Dit plan is te vinden op de website van de school.
 
Op De Kaardebol heerst een klimaat van veiligheid en rust waarin
de kinderen optimaal tot ontwikkeling kunnen komen en worden
voorbereid op een samenleving waarin mensen verschillen en
respectvol met elkaar omgaan. Van ieder die bij de school
betrokken is, wordt respect verwacht voor de ander en diens
eigendommen. Ook zorgvuldig omgaan met de omgeving van de
school hoort daarbij.
 
Elke vier jaar vindt op de school een “Risico Inventarisatie en
Evaluatie” plaats naar de fysieke veiligheid. Naast sociale en
fysieke veiligheid werkt de school vooral aan pedagogische
veiligheid, waarbinnen we eventuele problemen al in een vroeg
stadium kunnen onderkennen, zodat we erop kunnen reageren. Zo
is er een pestprotocol, waarin is vastgelegd hoe pesten wordt
voorkomen en wat er gebeurt als pesten zich toch voordoet. 
 
Vanuit het programma De Vreedzame School wordt er op De
Kaardebol bovendien een stevige basis gelegd voor een
pedagogisch veilige omgeving.
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4.9.1 Klachten
Soms kan het toch misgaan tussen mensen. Als mensen zich door
het gedrag van anderen bedreigd, beledigd of geïntimideerd
voelen, moeten ze weten waar ze met hun klacht terechtkunnen
en op welke wijze hun klacht wordt behandeld. Daarvoor beschikt
stichting OPO-R over een klachtenregeling en -procedure. Deze is
op de school beschikbaar. In de klachtenregeling leest u precies
hoe u een klacht kwijt kunt. Deze is te vinden op de website van
de Kaardebol.
 
Er is een klachtencommissie voor alle scholen van de stichting.
Deze onderzoekt de klacht en adviseert het bevoegd gezag
hierover.
 
OPO-R is hiervoor aangesloten bij de Landelijke
Klachtencommissie (LKC), opgenomen in de koepelorganisatie
Onderwijsgeschillen. Deze is gevestigd in Gebouw “Woudstede”,
Zwarte Woud 2 te Utrecht. Het postadres is: Postbus 85191, 3508
AD Utrecht. U kunt ook bellen naar 030 280 95 90, faxen naar 030
280 95 91 of mailen naar info@onderwijsgeschillen.nl. Meer
informatie vindt u op www.onderwijsgeschillen.nl.
 
De Klachtencommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan
het bevoegd gezag over:
 

(on)gegrondheid van de klacht;–
het nemen van maatregelen;–
overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten.–

 
De Klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen
van alle direct betrokkenen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid
in acht bij de behandeling van een klacht.
 
De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van
alle zaken die zij in die hoedanigheid vernemen.
 

mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl
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4.9.2 Externe vertrouwenspersoon
Elke school heeft een eigen vertrouwenscontactpersoon, maar
indien nodig kunt u zich wenden tot een externe
vertrouwenspersoon. Voor alle scholen van OPO-Rivierenland is
dat iemand van de GGD.
 
Contactpersoon voor de groep externe vertrouwenspersonen GGD
is Mariëlle Hornstra, de coördinator vertrouwenspersonen. Zij is
te bereiken bij de GGD in Tiel via 0344 69 87 00.
 
4.9.3 Procedure klachten op De Kaardebol
De vertrouwenscontactpersoon van de school is Debby Zirilli..
 
Als u niet tevreden bent over een bepaalde situatie op school, dan
vragen wij u om bij voorkeur de volgende stappen te doorlopen:
 

Hebt u een klacht over zaken die te maken hebben met de groep–
van uw kind? Dan is het op onze school gebruikelijk dat u eerst
contact opneemt met de groepsleerkracht. Als u er met de
groepsleerkracht niet uitkomt, kunt u zich wenden tot de
directie.
Met alle andere klachten kunt u terecht bij de directie.–
Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u contact–
opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van De Kaardebol.
Zij kan u doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon of de
klachtencommissie.
Bij klachten over seksuele intimidatie kunt u rechtstreeks–
contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de GGD. Zij
probeert een oplossing te vinden en kan besluiten dat de klacht
doorgaat naar de klachtencommissie. 
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4.10 Verzekering
Hoewel de school serieus probeert om alles zo goed en veilig
mogelijk te regelen, kan er toch iets misgaan. De school heeft voor
alle leerlingen, werknemers en ouders die werkzaamheden in
opdracht van de school uitvoeren, een verzekering voor wettelijke
aansprakelijkheid afgesloten.
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4.11 Ziektevervanging
De school vindt het belangrijk dat kinderen altijd les krijgen. Als
een leerkracht ziek is of onverwacht om een andere reden geen
les kan geven, betekent dit in principe dat de kinderen niet naar
huis gestuurd worden, maar dat er vervanging voor de leerkracht
gezocht wordt.
 
De Kaardebol is aangesloten bij een vervangingspool (IPPON). Bij
ziekte van een van de eigen leerkrachten worden de daarin
geregistreerde leerkrachten benaderd voor vervanging. Bij verlof
van leerkrachten wordt als eerste een verzoek voor een
invalkracht bij IPPON ingediend. Mocht er geen invalkracht
beschikbaar zijn, dan vangt een ambulante leerkracht binnen het
eigen team de groep op.
 
In het geval dat de vervanging van een leerkracht niet lukt, kan
het betekenen dat leerlingen tijdelijk over andere groepen worden
verdeeld of dat de hulp van stagiairs en onderwijsassistenten
wordt ingeroepen. Ouders worden bijtijds geïnformeerd en als dat
noodzakelijk is, vindt overleg met hen plaats.
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5 Zorgstructuur
 
 
 
 
5.1 Toelating
Op openbare scholen is in principe iedereen welkom. Leerlingen
kunnen alleen geweigerd worden om zwaarwegende redenen. Het
kan bijvoorbeeld zo zijn dat de school de betreffende leerling niet
de optimale ondersteuning en aandacht kan bieden die hij/zij
nodig heeft. De schoolbesturen in Rivierenland hebben
afgesproken dat leerlingen onderwijs en ondersteuning ontvangen
zo dicht mogelijk in de nabijheid van de eigen leefomgeving.
Anders geformuleerd: het regulier basisonderwijs is de na te
streven onderwijsplek voor elke leerling (ook  voor de leerling met
extra onderwijs-behoeften). Dit betekent dat iedere basisschool
waar de leerling onderwijs ontvangt, de maximale inspanning
levert om de gewenste ondersteuning aan deze leerling te bieden.
Als de ondersteuningsvraag van de leerling de
ondersteuningsmogelijkheden van de basisschool aantoonbaar te
boven gaat, zoekt de school een meer passende
onderwijsomgeving voor de leerling en zorgt dat de leerling daar
wordt toegelaten.
 
Op onze school brengen wij bij de aanmelding van een nieuwe
leerling de onderwijskundige vragen van dit kind zo goed mogelijk
in kaart. Wij verwachten daarbij een actieve en openhartige
bijdrage van de ouders van het aan te melden kind. Vervolgens
wordt bezien of De Kaardebol in staat is de onderwijskundige
antwoorden te bieden. Centraal hierbij staan het belang van het
kind én de mogelijkheden van onze school om het
ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen. Bij het besluit
tot wel of niet kunnen toelaten is er overleg tussen de
groepsleerkracht, IB en de directie. We gaan er immers van uit
dat - bij toelating - de leerling in principe de gehele
basisschoolperiode op onze school welkom zal zijn. Als het kind



ZORGSTRUCTUUR 47

toegelaten wordt, zal elk schooljaar opnieuw gekeken worden of
het kind op De Kaardebol de aandacht en begeleiding kan krijgen
die het nodig heeft. Dit doen we om te bepalen of de plaatsing op
onze school nog steeds in het belang is van het kind.
 
Voor de kinderen die tussentijds van de ene basisschool naar de
andere overstappen, zijn tussen de schoolbesturen afspraken
gemaakt. Ook zijn er afspraken tussen alle basisscholen om een
eenzijdige instroom van leerlingen op een bepaalde school te
voorkomen.
 
 
5.2 Leerlingenzorg
Op De Kaardebol is altijd veel aandacht geweest voor leerlingen
die extra begeleiding en zorg nodig hebben. De leerkrachten en
intern begeleider van de school hebben hier in de loop der jaren
veel ervaring mee opgedaan en scholing in gevolgd.
 
De intern begeleider (IB) coördineert de zorg op verschillende
niveaus. De IB volgt het kind door middel van
leerlingenbesprekingen, groepsbezoeken en groepsbesprekingen.
Tevens onderhoudt de IB de contacten met de verschillende
externe begeleiders en zorginstanties en natuurlijk met de ouders
van kinderen die extra zorg nodig hebben.
 
In de klas volgt de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen
systematisch. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van methodetoetsen
en niet-methodetoetsen (CITO) en observaties. De vorderingen
van de groep en de individuele leerlingen worden regelmatig
besproken in groeps- en leerlingenbesprekingen. De informatie uit
deze besprekingen vormt de basis voor de verdere aanpak. Deze
aanpak wordt vastgelegd in het groepsactieplan. Zorg kan
ontstaan op grond van de prestaties van een leerling op een van
de vakgebieden en/of naar aanleiding van signalen op
sociaal-emotioneel gebied.
 
Het kan zijn dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft in
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een bepaalde periode voor een bepaald vak. Dit wordt ook
vastgelegd in het groepsactieplan. Voor leerlingen die meer
specifieke aandacht nodig hebben en die buiten de
basisondersteuning vallen, wordt een (kortdurend) individueel
handelingsplan opgesteld. De extra ondersteuning wordt zo veel
mogelijk door de eigen leerkracht in de groep gegeven op gebied
van taal, lezen en rekenen. De IB-er en onderwijsassistent
zijn hierbij ondersteunend.
 
Het kan zijn dat de resultaten van een kind beïnvloed worden door
problemen op sociaal-emotioneel gebied. Indien deze van tijdelijke
aard lijken te zijn, is contact tussen de leerkracht en de ouders
meestal voldoende. Als de problemen structureler blijken te zijn
wordt de IB-er erbij betrokken. Samen met de ouders wordt dan
gekeken welke hulp van buitenaf gewenst is.
 
De school streeft ernaar dyslexie en hardnekkige leesproblemen
in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen. Vroegtijdige hulp
vergroot de kans op een goed resultaat van die hulp aanzienlijk.
Risicoleerlingen op dit gebied kunnen in groep 2, 3 en 4 oefenen
met het computerprogramma Bouw!
 
5.2.1 Samenwerkingsverband BePO
De scholen voor primair onderwijs in Culemborg participeren in
het samenwerkingsverband Betuws Passend Onderwijs (BePO).
Het kan gebeuren dat de ondersteuning die de school kan bieden
binnen de basiszorg niet toereikend is voor een leerling. In dat
geval kan de school gebruik maken van aanvullende middelen die
BePO beschikbaar stelt. Dit heet ‘plusondersteuning’ en is erop
gericht de leerling met specifieke onderwijsbehoeften in en zo
vroeg mogelijk stadium hulp te geven op de basisschool. De school
kan hierbij gebruik maken van het BePO plusteam. Het plusteam
helpt de IB-er en de leerkracht de onderwijsbehoeften van de
leerling in kaart te brengen en af te stemmen in het geven van de
juiste ondersteuning. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk
kinderen de zorg ontvangen die op een bepaald moment wenselijk
is.
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In een enkel geval kan het zijn dat een leerling blijft zitten. De
meerwaarde van het opnieuw doorlopen van dezelfde groep moet
duidelijk aanwezig zijn. Ook kan blijken dat ondanks alle ingezette
hulp en begeleiding het speciaal basisonderwijs een betere plek is
voor een leerling.  Dit wordt in een zorgoverleg besproken met de
IB-er, de groepsleerkracht en de directeur. Uiteraard wordt alles
in goed overleg met de ouders besproken. De directie beslist
uiteindelijk.
 
 
5.3 Grenzen aan onze zorg
Op De Kaardebol hebben we een ruime zorgervaring, maar in een
aantal gevallen zullen we als school moeten constateren dat we
niet aan de zorgbehoefte van een kind kunnen voldoen. Toelating
van het betreffende kind op onze school is dan niet in het belang
van het kind en kan de onderwijsbehoeftes van de andere
kinderen in de weg zitten. Dit geldt voor kinderen die
een buitengewoon grote zorgbehoefte hebben, zoals bijvoorbeeld
geheel dove of blinde kinderen of kinderen met een zeer ernstige
lichamelijke of geestelijke handicap.
 
In het algemeen moeten we in elk geval de volgende grenzen aan
onze zorg stellen:

De ernst van de zorgbehoefte mag er niet toe leiden dat de–
veiligheid van leerlingen en leerkrachten in het geding komt.
De leerprestaties van de andere leerlingen moeten gewaarborgd–
kunnen blijven.
Aan een zorgbehoefte moet in principe door het gehele–
schoolteam voldaan kunnen worden (tenzij bij de toelating van
een kind duidelijk afgesproken wordt dat het kind bijvoorbeeld
alleen de onderbouw op de school zal doorlopen).
Er zijn grenzen aan het aantal zorgleerlingen per groep. Dat–
aantal kan verschillen naar gelang de zwaarte van de
verschillende zorgbehoeftes.

 
Als er overwegingen zijn om - in het uiterste geval - het bevoegd
gezag te adviseren een leerling het onderwijs aan onze school te
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ontzeggen, zullen wij samen met de ouders zoeken naar een voor
het kind zo goed mogelijk alternatief. 
 
 
5.4 Externe instanties
 
5.4.1 Jeugd gezondheidszorg
Alle schoolbesturen werken samen met de gemeente op het
terrein van extra ondersteuning bij opvoeding en opgroeien.
Ouders en jongeren kunnen bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
terecht voor informatie en advies. 
 
Het CJG is een samenwerkingsverband tussen consultatiebureau,
schoolartsen, jeugdverpleegkundigen, schoolmaatschappelijke
werkers, jongeren werkers en jeugdhulpverleners. Het CJG is op
meerdere manieren in school aanwezig:

De schoolarts en de jeugdverpleegkundige kijken of een kind–
zich op een gezonde en evenwichtige manier ontwikkelt. Zij
geven ouders informatie en advies en kunnen (op vraag van
ouders) kortdurende ondersteuning bieden.
De logopediste voert in groep 2 bij alle leerlingen een preventief–
onderzoek uit om taal/spraak problematiek in een vroegtijdig
stadium te signaleren.
De schoolmaatschappelijk werker wordt op verzoek van de IB-er–
van de school (met instemming van ouders) ingeschakeld bij
schooloverstijgende ondersteuning. De schoolmaatschappelijk
werker maakt deel uit van het wijkteam.

 
Voor meer informatie bezoek de website www.cjgculemborg.nl

http://www.cjgculemborg.nl
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5.4.2 GGD-onderzoek
In de loop van het schooljaar ontvangen de ouders van leerlingen
van groep 2 (6 jaar) en groep 7 (11 jaar) een uitnodiging en een
vragenlijst om met hun kind naar de jeugdarts te komen voor een
geneeskundig onderzoek.
 
In het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, voeren de jeugdarts en
een doktersassistente een onderzoek uit naar het lichamelijke en
psychologische functioneren van het kind en de ontwikkeling van
het kind in zijn omgeving. In groep 7 vindt het tweede onderzoek
plaats, uitgevoerd door de sociaal verpleegkundige. Het accent
hiervan ligt op het functioneren en de leefgewoonten van het kind.
 
Tevens wordt er aandacht besteed aan ogen, groei en rug.
Eventueel worden op indicatie de oren getest. Soms blijkt dat een
probleem wat meer aandacht nodig heeft dan dat tijdens het
onderzoek mogelijk is. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt
om op dit onderwerp terug te komen. Indien nodig wordt een kind
uitgenodigd voor een extra controle. Indien nodig vindt in overleg
met de ouders een verwijzing plaats naar andere deskundigen.
 
Naast de vaste onderzoeksmomenten kunt u als ouder op elk
gewenst moment een onderzoek of gesprek aanvragen. De school
kan ook extra onderzoek aanvragen bijvoorbeeld naar aanleiding
van de oren, de ogen, het gedrag of problemen op school.
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5.4.3 Sociaal wijkteam
Wie vormen het sociale wijkteam?
Een sociaal wijkteam bestaat uit mensen die werken bij
verschillende welzijns- en zorginstellingen, veel bekende
gezichten in Culemborg. De teamleden brengen hun eigen kennis
en ervaring mee. Bijvoorbeeld op het gebied van wijkverpleging,
maatschappelijk werk, jeugdhulp, wijkgericht werken, ouderen of
Wmo. Alle Culemborgse organisaties werken samen. Zo maken zij
hulp toegankelijk en eenvoudiger. De sociale wijkteams vervullen
een rol in de veranderingen in de Wmo en jeugdhulp en rondom
participatie.
 
Contact met het wijkteam
Sociaal wijkteam - locatie oost
(postcodes 4101 tot en met 4103)

de Salaamander
Heimanslaan 2
inloop dinsdag 9.30- 11.30 uur
 
Sociaal wijkteam - locatie west
(postcodes 4104 tot en met 4107)

BonVie
Admiraalvlinderlaan 1
inloop donderdag 10.00 - 11.00 uur
 
Beide sociale wijkteams zijn telefonisch en via whatsapp
bereikbaar via t. 06 46 98 52 75 of via
e-mail sociaalwijkteam@swtculemborg.nl
 
5.4.4 Fysiotherapie
Elke week heeft Diana van Beek een ruimte binnen de school ter
beschikking. Diana van Beek is een fysiotherapeute bij
Paramedisch Centrum Beusichem. Mocht uw kind onder
behandeling komen van haar, dan kan dit onder schooltijd

mailto:sociaalwijkteam@swtculemborg.nl
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plaatsvinden. Mocht het nodig zijn voor uw kind om hiervan
gebruik te maken, dan kunt u contact opnemen de fysiotherapeut.
Zij is iedere woensdag werkzaam bij ons op school.
 
Paramedisch centrum Beusichem
De Wielstraat 20
4112 JT Beusichem
0345-501618
 
5.4.5 Logopedie
Elke week heeft logopedist Pauline Bakkenhoven, van
logopedistenpraktijk Marijke Snoek, een ruimte binnen de school
ter beschikking. Mocht uw kind onder behandeling komen van
haar, dan kan dit onder schooltijd plaatsvinden. Mocht het nodig
zijn voor uw kind om hiervan gebruik te maken, dan kunt u
contact opnemen met Snoek, Logopedie Culemborg, 0345-521122
 
5.4.6 Bezoek andere instanties
Externe instanties zoals fysiotherapeuten, artsen en logopedisten
kunnen ingeschakeld worden als er speciale begeleiding nodig is
voor een kind. De specialistische hulp mag, indien nodig, onder
schooltijd buiten de school plaatsvinden.
 
Voorwaarde hiervoor is dat ouders en school een verklaring
hebben getekend waarin de aard van begeleiding en de
verantwoordelijkheid voor het kind zijn geregeld. Deze verklaring
kunt u aanvragen bij de directeur.
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6 Verantwoording en
kwaliteit

 
 
 
 

 
 
 
6.1 Onderwijskwaliteit
Voor alle scholen van OPO-R is het belangrijk kwalitatief goed
werk te leveren. Er is daarom een systeem van kwaliteitszorg
vastgesteld waar alle scholen aan meewerken. Hierbij komen de
ouders ook aan het woord: elke twee jaar vindt er een onderzoek
plaats in de vorm van een ouderenquête. Daarnaast kunt u op de
website van de Inspectie van het Onderwijs de resultaten van het
onderwijs van de school vinden. www.onderwijsinspectie.nl
 

http://www.onderwijsinspectie.nl
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De Kaardebol vindt het belangrijk goede contacten met de ouders
te onderhouden. Zij zijn immers een belangrijke beoordelaar van
de onderwijskwaliteit. Wij zorgen dat u goed geïnformeerd
bent, via de Nieuwsbrief van de school, maar vooral in
persoonlijke gesprekken. Wij rapporteren regelmatig aan de
ouders hoe hun kind zich ontwikkelt en welke leerresultaten
behaald worden. Drie keer per jaar vinden er
leerkracht-oudergesprekken plaats, waarvan twee keer n.a.v. de
leervorderingen van uw kind. Vierjarigen die instromen in groep
1-2 krijgen hun eerste rapport na minimaal een half jaar onderwijs.
 
De groepen 3 t/m 7 hebben, naast de toetsen die bij de methoden
horen, jaarlijks 2 keer  een CITO-toetsafname. De
toetsresultaten en de interpretatie geven zicht op de cognitieve
ontwikkeling van uw kind:
 

op welk niveau werkt uw kind?–
ontwikkelt uw kind zich volgens dit niveau?–
wat beheerst uw kind wel en wat (nog) niet?–

 
Prognose groep 7
Aan het eind van het schooljaar krijgen de leerlingen in groep 7
een voorlopige prognose vervolgonderwijs. Deze prognose is
gebaseerd op de schoolresultaten, vorderingen en andere
relevante gegevens (zoals werkhouding en zelfstandigheid) in
voorgaande jaren.
 
Uitstroom groep 8
Tijdens het eerste oudercontactgesprek in november zal de
prognose vanuit groep 7 besproken worden. Kinderen met een
basis/kader prognose zullen in deze maand ook de Nio toets
maken. Tijdens dit gesprek zullen de bevindingen van de
leerkracht van groep 8 met de ouders besproken worden. Waar
kan het kind nog groeien? Wat laat het kind aan motivatie en
werkhouding zien? Heeft het kind stabiele scores of laat het
grillige scores zien?  In januari volgt het midden meetmoment van
het Cito. Met dit meetmoment worden de laatste gegevens vanuit



VERANTWOORDING EN KWALITEIT 57

het leerlingvolgsysteem meegenomen. Bij het eerste
rapportgesprek in februari wordt de prognose omgezet in een
definitief advies voor het vervolgonderwijs.
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6.2 CITO resultaten op de Kaardebol
Het onderwijs op de Kaardebol heeft tot nu toe tot scores op de
Eindtoets Basisonderwijs van het Cito geleid die rond het landelijk
gemiddelde lagen. In de onderstaande tabellen vindt u het
overzicht van de Cito-scores van de laatste drie jaren.
 
Cito-resultaten op De Kaardebol

 Cito-score obs De Kaardebol Landelijk gemiddelde
2017 537,2 535,1
2018 533,6 534,9
2019 532,1 535,7

met correctie landelijk gemiddelde

 
Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs (2016-2019)

 vwo havo/vwo havo havo/tl vmbo
theoretisch

vmbo
kader

vmbo
basis

Pro

2016-2017 31,3
%

18,8
%

3,1 % 3,1 % 15 % 15,6
%

6,3
%

2017-2018 14
%

 38
%

14 % 10 % 12 % 12 %  

2018-2019 7 % 3 % 25
%

 36 % 18 % 7 % 3
%
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7 Praktische informatie
en tips

 
 
 
 
7.1 Gezamenlijke afspraken
Om de gang van zaken op school goed te laten verlopen, is het
prettig als school en ouders weten wat ze van elkaar mogen
verwachten. 
 
7.1.1 Melden afwezigheid
Als uw kind niet naar school kan komen wegens ziekte of andere
omstandigheden, dient u dit voor 8.30 uur te melden aan de
school. U kunt daarvoor bellen naar 0345-51 54 59. Afwezigheid
zonder bericht trekken wij na om te voorkomen dat een kind
zonder medeweten van de ouders of de school buiten
rondloopt. Afwezigheid en te laat op school komen van een
leerling worden door de leerkracht in het administratiesysteem
geregistreerd.
 
7.1.2 Doktersbezoek
Om schoolverzuim zoveel mogelijk te beperken, verzoeken wij u
vriendelijk afspraken met tandarts en (huis)arts bij voorkeur na
schooltijd te maken. Wanneer de afspraak toch onder schooltijd
valt, dient u uw kind zelf te komen halen van school en het ook
weer terug te brengen.
 
Voor leerlingen vanaf groep 7 kunt u volstaan met het meegeven
van een briefje voor de leerkracht. Geeft u op het briefje
alstublieft aan waar uw kind naar toegaat, om welke tijd uw kind
naar huis moet komen en hoe laat uw kind weer terug is op school.
Het briefje moet altijd ondertekend zijn door een ouder. Op deze
wijze is goed geregeld wie de verantwoordelijkheid draagt
wanneer een kind onder schooltijd op een andere plaats dan op
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school is.
 
7.1.3 Halen en brengen

Kinderen en ouders kunnen vanaf 8.20 uur naar binnen.–
De leerkrachten zijn in principe aanwezig in de klas.–
Om 8.30 uur beginnen de leerkrachten met de les.–
In de groep1-2 is er gelegenheid tot spelinloop voor de–
ouders. De precieze invulling hiervan wordt via de
groepsleerkachten aan de betreffende ouders duidelijk gemaakt.
Ook in de kleutergroepen is het de bedoeling dat elk kind
uiterlijk om 8.30 uur aanwezig is.
Als het kind door iemand anders wordt opgehaald, wordt u–
verzocht dit vooraf te melden aan de leerkracht.
Aan het eind van de middag, bij het uitgaan van de school, kan–
er altijd even kort contact tussen ouders en leerkrachten
plaatsvinden. Als er een uitgebreider gesprek gewenst is, kan
daarvoor een afspraak gemaakt worden na schooltijd.

 
7.1.4 Verkeersveiligheid
Voor de verkeersveiligheid rond de school dragen we gezamenlijk
de verantwoordelijkheid. Om alle kinderen veilig op school te
kunnen laten komen, is afgesproken dat er alleen in de
parkeervakken op de parkeerplaats bij sporthal Interweij
geparkeerd mag worden en beslist niet aan de kant van de weg.
Op de Kiss&Ride strook mag niet geparkeerd worden; behalve
met een invalide vergunning. De Kiss&Ride strook is bedoeld voor
het afzetten van uw kind bij de school, waarna u zelf direct weer
doorrijdt.
 
Fietsen dienen in de daarvoor bestemde fietsenrekken geplaatst
te worden. Fietsen op het schoolplein is niet toegestaan.
 
In verband met de veiligheid geldt een één-richtingsverkeer op de
Parklaan tussen de Poelslaan en de van der Duyn van
Maasdamstraat, met uitzondering van fietsers en bromfietsers, op
maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 9:00 uur.
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7.1.5 Zorg voor de schoolomgeving
De school ligt in een rustig deel van de wijk met rondom veel
speelruimte. Naast het plein, met een apart deel voor de peuters,
bevinden zich een wandelpark en een voetbalkooi. Hier wordt ook
na schooltijd veel gebruik van gemaakt. Dit laatste kan helaas
overlast met zich meebrengen. We merken dit vooral aan het
zwerfvuil om ons gebouw. We hebben in een convenant met de
gemeente Culemborg afgesproken om onze directe omgeving
regelmatig schoon te maken. Daarnaast wijzen wij onze leerlingen
op het belang om samen zorg te dragen voor de omgeving.
 
7.1.6 Privacywetgeving
De nieuwe privacywetgeving geldt vanaf 25 mei 2018. En dat
betekent veel voor onze organisatie. Het vereist namelijk
bewustwording én ander gedrag van ons allemaal. Met de komst
van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
krijgen we als school meer verantwoordelijkheden om de
persoonsgegevens van onze leerlingen en medewerkers goed te
beschermen. Ligt er nog een dossier op het bureau als je even
wegloopt? Is het computerscherm gelocked? Hoe gaan we om met
gevoelige en minder gevoelige informatie van leerlingen en van
medewerkers. Wat delen we met wie en mag dat wel?
 
Wat is Privacy ?
Privacy is het recht om met rust te worden gelaten en om te weten
en te bepalen wat er met jouw gegevens gebeurt, en om te weten
wie de beschikking heeft over jouw gegevens.
 
Foto's en social media
Op de website en de Facebookpagina van de school zullen met
regelmaat foto’s geplaatst worden van door de school geïnitieerde
activiteiten. Dit geldt ook voor de Facebookpagina en de
schoolgids. Hierop zullen uiteraard leerlingen te zien zijn. De
school vermijdt het plaatsen van foto’s waar kinderen alleen of
met hun tweeën op staan. Foto’s van groepjes plaatsen we in
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principe wel. Foto's zullen alleen geplaats worden met
toestemming van ouders.
 
Ieder jaar zijn we verplicht om ouders een toestemmingsformulier
te laten invullen, zodat wij de privacy van uw kind kunnen
waarborgen.

 
 
7.1.7 Schoolreis en schoolkamp
Alle groepen hebben in de maand september de jaarlijkse
schoolreis. Hieraan zijn kosten verbonden die wij als school bij de
ouders in rekening brengen. Deze bijdrage is kostendekkend en
niet vrijwillig. 
 
Het schoolkamp is een verplichte activiteit voor groep 8, waaraan
in principe alle leerlingen van groep 8 deelnemen. Wel bestaat de
mogelijkheid om kinderen thuis te laten overnachten als daar
goede redenen voor zijn. De ouders worden in dat geval geacht
om zelf voor het vervoer naar en van het schoolkamp te zorgen.
 
7.1.8 Gymnastiek
De gymlessen van de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in Sporthal
Interweij. De kinderen lopen daar onder begeleiding van de
leerkracht met de hele groep naar toe.
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De kinderen dragen tijdens de gymnastiekles bij voorkeur
gymschoenen, een T-shirt en een broekje. Zij brengen hun tas met
gymspullen mee naar school op de dag dat zij gymnastiekles
hebben. Op gymdagen is het niet verstandig telefoons, sieraden,
horloges, etc. mee naar school te nemen in verband met verlies of
diefstal uit de kleedkamers van de sporthal.
 
De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen hun
bewegingsonderwijs in het speellokaal van de school. Zij doen
warme kleding uit en dragen gymschoenen die op school blijven.
 
7.1.9 Eten en drinken
Tijdens de ochtendpauze worden de kinderen in de gelegenheid
gesteld hun meegebrachte drinken en/of kleine hapje (liefst fruit
of hartig, géén snoep, geen koolzuurhoudende dranken) te
nuttigen. Tussen de middag eten de kinderen bij voorkeur brood
met iets te drinken.
 
Op woensdag en vrijdag hebben wij "fruitdagen". Wij vragen u om
op die dag als ochtendhapje fruit  of groente aan uw kind mee te
geven.
 
7.1.10 Er is er een jarig!
Als uw kind jarig is, mag het trakteren op school. Wij zien het
liefst dat er “gezonde kost” wordt getrakteerd. Ook vragen wij u
rekening te houden met kinderen met allergieën en met kinderen
die vanuit (religieuze) overtuiging bepaalde voedingswaren niet
mogen eten. Verder is het de bedoeling dat de kinderen alleen in
de eigen klas trakteren.
 
7.1.11 Gevonden voorwerpen
Het komt regelmatig voor dat leerlingen iets vergeten of kwijt
raken. Gevonden voorwerpen worden op een centrale plaats
bewaard. Tijdens de rapportavonden wordt extra aandacht
gevraagd voor alles wat we verzameld hebben. De daarna niet
opgehaalde spullen worden verwijderd.
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7.1.12 Allergieën
Op onze school willen we zorgvuldig omgaan met kinderen met
allergieën. Wij vragen u schriftelijk aan de groepsleerkracht te
melden of uw kind een allergie heeft (bijvoorbeeld voor voedsel,
schmink of insecten). Na deze melding zal de leerkracht u
benaderen om een aantal afspraken met u te maken. Dit kan
bijvoorbeeld gaan over traktaties in de groep: Wat mag uw kind
wel of niet hebben? Er kan u worden gevraagd of u kunt zorgen
voor een trommeltje met een vervangende traktatie. Als de
allergie van uw kind veel aanpassingen vergt, neemt de leerkracht
voor elke festiviteit contact met u op om te vertellen wat de
traktaties zullen zijn, zodat u eventueel zelf voor iets ter
vervanging kunt zorgen.
 
Bij kinderen met levensbedreigende allergieën die een specifieke
aanpak nodig hebben, maakt de leerkracht een afspraak met de
ouders om af te spreken en vast te leggen hoe wij moeten
handelen bij een allergische reactie. U bent verantwoordelijk voor
het verstrekken van juiste informatie over eventuele allergieën
van uw kind en voor het direct melden van veranderde
omstandigheden. Dit dient u bij de directie te doen. Het personeel
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermeende nalatigheid.
 
7.1.13 Hoofdluis
Hoofdluis is vooral vervelend vanwege het gekriebel op je hoofd.
Het wel/niet hebben van kriebelbeestjes heeft niets te maken met
hygiëne. Sommige kinderen hebben er meer last van dan anderen.
 
Luizen kunnen niet springen of van jas naar jas lopen. Besmetting
vindt enkel plaats door hoofd-op-hoofd-contact.
 
Na elke vakantie wordt er op school een luizencontrole gedaan
door onze luizenpluizers. Bij constatering van hoofdluis worden de
ouders van de betreffende leerling(en), dezelfde dag op de hoogte
gesteld door de leerkracht. Kinderen die ziek of afwezig zijn,
worden op een later tijdstip alsnog gecontroleerd. Wij verzoeken u
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de haardracht van uw kinderen op de controledagen aan te passen:
Geen gel in het haar en geen ingewikkelde vlechtwerken en
dergelijke.
 
Indien er in een groep hoofdluis geconstateerd wordt, vragen
we ouders van het betreffende kind om de hoofdluis te behandelen.
Alle leerlingen van de groep waarin hoofdluis geconstateerd is,
krijgen dezelfde dag een brief mee naar huis. Tevens krijgen zij
een flyer mee met tips over de bestrijding van hoofdluis. Na twee
à drie weken vindt er in de groep waarin hoofdluis geconstateerd
is wederom een controle plaats. 
 
Ouders die zelf bij hun kind luis constateren, dienen dit zo snel
mogelijk door te geven aan de leerkracht. Hiermee kunnen we een
luizenuitbraak in de groep voorkomen.
 
7.1.14 Voor, - en naschoolse opvang
Op de Kaardebol is voor-, en naschoolse opvang aanwezig. De
voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door de SKPC
(Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg) in
een speciaal daarvoor ingericht lokaal van de school. Inlichtingen
over kosten, plaatsing et cetera zijn verkrijgbaar bij de SKPC via
www.skpc.nl of 0345 51 74 77.
 
De voorschoolse opvang is op schooldagen geopend van 7.00 tot
8.30 uur. Kinderen die er al voor 8.00 uur zijn, ontbijten gezellig
samen. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat de
kinderen op tijd in hun lokaal zijn.
 
De naschoolse opvang is van 14.00 tot 18.30 uur.
 
 

http://www.skpc.nl
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8 Jaarplanner
 
 
 
 

 
De jaarplanning met daarin alle belangrijke data voor school,
leerlingen en ouders wordt voor het begin van elk schooljaar op
de website van de school geplaatst. 
 
De data van de schoolvakanties staan op de website van de school,
zodra ze officieel vastgesteld zijn. 



 


