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4 EEN WOORD VOORAF

1 Een woord vooraf
 
 
Beste lezer,
 
Met deze schoolgids willen we u een beeld geven van het reilen en
zeilen op onze school. Naast de algemene informatie over onze
doelen en de organisatie van ons onderwijs, leest u hierin ook over
de groepsverdeling, de inzet van de leerkrachten, de activiteiten,
belangrijke data en vakanties. Als aanvulling op deze gids maken
wij jaarlijks een aanvullende schoolgids. Dit is een gids, in de vorm
van een kalender, met praktische informatie betreffende het
schooljaar.
 
Naast de informatie die we u geven in deze gids zullen wij u
gedurende het schooljaar informeren tijdens 10-minutenavonden
en inloopmomenten. Verder krijgt u wekelijks het bulletin waarin we
u informeren over belangrijke gebeurtenissen, activiteiten en
belangrijke data. De data die in deze gids vermeld staan, kunnen
gedurende het schooljaar nog wijzigen en zijn daarom onder
voorbehoud.
 
We hopen dat deze gids u als lezer voldoende informatie biedt.
Mede namens het team en de medezeggenschapsraad wens ik u
veel leesplezier toe.
 
Mariëlle Klasen
Directeur
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3 Waar onze school voor
staat

 
 
 
 

3.1 Toelating
De Regenboog is een openbare school en maakt deel uit van
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland. Openbare
scholen kunnen in principe geen leerlingen weigeren. Dit kan alleen
op basis van 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.
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.
 



WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 11

3.2 Onze uitgangspunten
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R)
Onze school maakt deel uit van Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Rivierenland.
Stichting OPO-R bestaat uit 12 openbare basisscholen. Waarvan 5
in Tiel, 5 in Culemborg en 1 in Wadenoijen. In Tiel staat ook onze
Speciale Basisschool De Wissel. Op deze school zitten kinderen uit
de regio die speciale ondersteuning nodig hebben om ook
succesvol te kunnen zijn.
 
De openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun
levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst,
geslacht of seksuele geaardheid. Iedereen is welkom op de
openbare school. Op de openbare school respecteren wij elkaar en
hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen
de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere leerkracht
zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of
levensbeschouwelijke achtergrond.
 
Ieder mens is anders. Zo is ook iedere school bij OPO-R anders, in
onderwijsconcept, werkwijze, inrichting en gebouw. Daar zijn wij
trots op, goed onderwijs laat zich niet in één systeem duwen.
Tegelijkertijd hoort iedere school bij OPO-R en is het de openbare
identiteit die ons verbindt. Eén identiteit, twaalf gezichten!
 
De andere vijf reguliere openbare scholen in Tiel en Wadenoijen
zijn:
 
Molenwerf
Moespot
Montessori Tiel
Waayer Passewaaij
Waayer Wadenoijen
 
Ons Motto
Samen leren, samen leven!
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Een mooie, kleine en gezonde school in Tiel-Oost.  Het team van de
Regenboog staat voor een persoonlijke benadering van kinderen en
hun ouders, iedereen is welkom!
Wij gaan voor goed onderwijs voor elk kind, taal en rekenen
vormen de basis. Daarnaast is er expliciet aandacht voor
betrokkenheid, burgerschap en verantwoordelijkheid. Deel uit
maken van de samenleving. Wij geloven dat kinderen het best
functioneren in een rustige, veilige en gestructureerde omgeving. 
 
Onze visie
We zijn allemaal verschillend en dat is onze kracht! Ieder kind is
uniek en wij vinden het belangrijk dat leerlingen op school ervaren
wat dit betekent. Iedereen heeft verschillende talenten en verdient
de kans om deze te ontdekken en optimaal te ontwikkelen binnen
een veilige, rustige en inspirerende leeromgeving.
 
Onze missie
Wij gaan voor het begeleiden van de ontwikkeling van onze
leerlingen in de breedste zin van het woord. We doen dat vanuit
een sterke betrokkenheid op kinderen. Dit betekent dat ons
onderwijs is afgestemd op de behoefte, interesses en talenten van
het individuele kind. Daarnaast ontdekken kinderen wat de kracht
van verschil  is en wat het oplevert wanneer ze op een respectvolle
wijze samen vieren, spelen, leren en werken. Zo worden zij in staat
gesteld om met een stevige basis, vol vertrouwen in zichzelf en de
ander, de overstap te maken naar het vervolgonderwijs en een
eigen plek vinden in de samenleving.
 
 
Hoe we dat doen
Wij gaan voor goed onderwijs voor elk kind, waarbij taal en rekenen
de basis vormen. Daarnaast is er expliciet aandacht voor
betrokkenheid, burgerschap en verantwoordelijkheid. We zijn
gericht op de mogelijkheden en positieve kanten van ieder kind en
sluiten vanuit dit ontwikkelperspectief daar met ons
onderwijsaanbod, de zorg en begeleiding op aan.
We helpen kinderen om de kennis die ze bij ons op doen in de
praktijk te brengen en om hun talenten te ontdekken en te
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ontwikkelen op school èn thuis. Dat doen wij door leerlingen te
enthousiasmeren, motiveren en het goede voorbeeld te geven.
Als onderwijsprofessionials gaan wij voor 100% voor onze leerlingen.
We bieden onze leerlingen duidelijkheid en structuur en vinden het
vooral heel belangrijk om samen veel plezier te hebben. Onze
vrolijkheid werkt aanstekelijk.
We zijn school van en met de wijk: Op onze school is iedereen
welkom. Wij zijn een open school, zijn laagdrempelig en
toegankelijk. Wij stellen onze school open voor
instellingen/organisaties die een wijkfunctie hebben en de
doorgaande ontwikkellijn van onze leerlingen bevorderen.
School en thuis op één lijn: We werken samen met de ouders, ieder
vanuit eigen rol, aan hetzelfde doel en vanuit dezelfde kaders. We
doen dit door huisbezoeken, contact momenten op school en we
betrekken ouders
bij activiteiten.
 
Waar je ons aan herkent
De Regenboog is een kleine school met een zeer betrokken team.
We zijn trots op het goede pedagogische klimaat in de school. We
hebben een positieve kijk op onze leerlingen en hun talenten. Op
de Regenboog gaan we voor kwaliteit, ons team staat voor goed
onderwijs, samenwerking en goede communicatie met ouders en
andere betrokkenen.
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4 Onze kijk op onderwijs
 
 
 
 

4.1 Passend onderwijs
Per 1 augustus 2014 is de ‘Wet passend onderwijs’ in werking
getreden. Centraal hierin staan de verbetering van de kwaliteit van
het onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben
en de vorming van regionale netwerken om tot een betere
organisatie van onderwijs en ondersteuning  te komen. Elk
schoolbestuur is er dan wettelijk verantwoordelijk voor elk kind, dat
bij één van zijn scholen wordt aangemeld, een passend aanbod van
onderwijs en ondersteuning aan te bieden (‘elk schoolbestuur heeft
zorgplicht’)’.
Om dit mogelijk te maken werken schoolbesturen en scholen in de
regio Rivierenland met elkaar samen in een regionaal
samenwerkingsverband met de naam Betuws Passend Onderwijs.
Elke school maakt in het schoolondersteuningsprofiel voor ouders
duidelijk welke (basis en extra) ondersteuning aan leerlingen
gegeven kan worden. In het schooljaar 2012-2013 is door de teams
van de scholen van OPO-R (directeur, leraren, intern begeleider of
zorgcoördinator) een start gemaakt met de beschrijving van de
voorzieningen, die op de school zijn getroffen voor leerlingen die
extra ondersteuning behoeven.Het ondersteuningsprofiel van de
Regenboog is te vinden op onze website.
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4.2 BEPO Plusteam
Iedere basisschool heeft in het schoolondersteuningsprofiel
vastgelegd welke mogelijkheden kunnen worden ingezet om
passend onderwijs te bieden voor hun leerlingen. Daarmee geeft
de school ook de grenzen van haar mogelijkheden aan.
 
Het kan gebeuren dat de ondersteuning die de reguliere
basisschool voor de leerling kan bieden, ontoereikend is. In dat
geval heeft de school de mogelijkheid gebruik te maken van
aanvullende middelen die het samenwerkingsverband (BEPO:
Betuws Passend Onderwijs) beschikbaar stelt. Dat heet
‘plusondersteuning’.
 
De inzet van deze ‘plusondersteuning’ is erop gericht de leerling
met specifieke onderwijsbehoeften in een zo vroeg mogelijk
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stadium hulp te geven in een reguliere basisschool.
 
Het samenwerkingsverband bundelt de beschikbare expertise in
het ‘BEPO plusteam’. Dit team bestaat uit gespecialiseerde
medewerkers die het samenwerkingsverband beschikbaar stelt aan
de school bij het tot stand brengen van extra ondersteuning voor
de leerling.
 
Het plusteam helpt de intern begeleider en de leerkracht bij het in
kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van de leerling en
het geven van extra ondersteuning.
 
Het plusteam omvat twee disciplines:
 
* De plusconsulent: deze functioneert voor school als eerste
lijnondersteuner. De intern begeleider onderhoudt de contacten
met de plusconsulent. Wanneer de vraagstelling inhoudelijk
complex is, kan de plusconsulent de hulp inroepen van een
themaspecialist.
 
* De themaspecialist: deze levert diepgaande inhoudelijke
deskundigheid over de onderwijsbehoeften van de leerling en de
daarmee samenhangende extra ondersteuningsmaatregelen.
 
Elke school krijgt jaarlijks de beschikking over een ‘urenbudget’. In
samenspraak met de intern begeleider stelt de plusconsulent de
werkwijze en inzet van het plusteam voor het betreffende schooljaar
vast.
 
 

4.3 Onderwijs op maat
De leerkrachten gaan uit van hoge verwachtingen passend bij ieder
kind. Zij bieden kinderen de mogelijkheid om in eigen tempo,
passend bij de eigen begaafdheid, een basispakket te doorlopen,
waarin taal en rekenen een belangrijke plaats innemen.
De kinderen worden uitgedaagd om tot betere leerresultaten
komen. Kinderen die om wat voor reden dan ook meer moeite
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hebben met de lesstof, worden extra begeleid. Als het nodig is,
doen we dat met hulp van anderen: onze eigen specialisten of
gespecialiseerde hulp van buiten. Dat geldt ook voor de meer- en
hoogbegaafde leerlingen.
 
 

4.4 Ons onderwijs in kort bestek
De Regenboog werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem.
Kinderen zijn verdeeld in jaargroepen en hebben een of twee vaste
leerkrachten, in een aantal groepen ondersteund door een
onderwijsassistent. Op onze school werken we soms in combinaties
van verschillende jaarklassen in één groep.
 

4.4.1 Een combinatie van diverse werkvormen
Klassikale les
Klassikale lessen dienen om instructie te geven over de leerstof en
de opdrachten en om de gemaakte opdrachten te bespreken.
 
Verlengde instructie
Na de klassikale uitleg kan de leerkracht aan de kinderen die het
nodig hebben extra uitleg geven; we noemen dit verlengde
instructie. Verlengde instructie wordt aan individuele leerlingen en
kleine groepen gegeven en kan ook door de onderwijsassistent
worden gegeven.
 
Zelfstandig werken
Onder zelfstandig werken verstaan wij een werkstructuur waarbij
kinderen een bepaalde tijd zonder hulp van de leerkracht bezig
kunnen zijn. Zij leren zelfstandig taken uit te voeren, rekening
houdend met de andere leerlingen. De leerkracht maakt zo tijd vrij
om bijvoorbeeld aan een klein groepje verlengde instructie te
geven.
 
Samenwerken
Op bepaalde momenten stimuleren we de kinderen om samen te
werken. Hiervoor gebruiken we werkvormen die uitnodigen tot
overleg en samenwerking, zogenaamde coöperatieve werkvormen.
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4.4.2 De leergebieden
Lezen
In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen.
We noemen dit het aanvankelijk lezen. Wij werken met de methode
Veilig leren lezen. Een groot deel van de onderwijstijd in groep 3
gaat naar het leren lezen.
 
Vanaf groep 4 wordt gewerkt met de methode Lekker lezen.  Dit
gebeurt zowel zelfstandig als onder begeleiding van de leerkracht.
Deze methode loopt door tot en met groep 8.
 
Vanaf groep 4 komt er ook begrijpend lezen bij. We werken met de
methode Nieuwsbegrip XL. Kinderen krijgen wekelijks begrijpend
leeslessen aan de hand van de actualiteit.
 
Naast het bevorderen van het technisch en begrijpend lezen
brengen we de kinderen zoveel mogelijk liefde voor het boek bij. Er
wordt in alle groepen veel voorgelezen en we hebben activiteiten
die in het kader staan van leesbevordering. We worden hierbij
ondersteund door een Lees-/ Mediacoach van de bibliotheek.
 
Nederlandse taal
Vanaf groep 4 werken we met de methode Taalactief. Het
taalonderwijs is veelomvattend en een belangrijk onderdeel van ons
onderwijsprogramma. Er wordt aandacht besteed aan
woordenschat, spreek- en luistervaardigheid, spelling,
taalbeschouwing, et cetera. Kinderen leren verhalen schrijven,
werkstukken maken en spreekbeurten houden.
Het woordenschatonderwijs heeft een belangrijke plek op het
dagelijkse lesrooster in alle groepen. Onze leerkracht hebben
speciale scholing gevolgd op het gebied van
woordenschatonderwijs.
 
Rekenen
Bij ons op school werken we met de methode Pluspunt. Deze
methode biedt veel differentiatiemogelijkheden met een aanbod
voor kinderen die meer hulp en oefening nodig hebben, maar ook
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voor de leerlingen die meer lesstof aankunnen. In deze methode is
veel zorg besteed aan het zelfstandig werken.
 
Wereldoriëntatie
Op veel momenten wordt er met de kinderen gesproken over de
wereld om ons heen. Dit gebeurt tijdens de lessen aan de hand van
methoden, maar ook door middel van groepsgesprekken,
spreekbeurten, werkstukken, schooltelevisie, excursies en
gastlessen.
 
Vanaf groep 3 werken we met verschillende methoden voor
natuuronderwijs, aardrijkskunde en topgrafie, geschiedenis en
verkeer. 
 
Schrijven
Vanaf groep 1 wordt er gewerkt met de methode Schrift. Deze
methode heeft de volgende opbouw:

groepen 1 en 2: beginnend schrift;–
groep 3: instructiefase cijfers en kleine letters;–
groep 4: instructiefase kapitalen;–
groepen 5 t/m 8: handschriftontwikkeling en -onderhoud.–

 
In het schooljaar 2017-2018 starten we met de invoeren van een
nieuwe methode voor schrijfonderwijs in groep 3. We gaan werken
met pennestreken, deze schrijfmethode sluit naadloos aan op de
leesmethode.
 
Godsdienst en levensbeschouwing
Wij zijn een openbare basisschool. Leerlingen moeten ons inziens
de kern van de zes grote wereldgodsdiensten in de wereld kennen.
Dit is een onderdeel van de lessen wereldoriëntatie, maar we
besteden hier ook aandacht aan tijdens kringgesprekken en
excursies naar gebedshuizen.
 
Creatieve vorming
Er wordt op school de nodige aandacht besteed aan de creatieve
vorming van kinderen. Naast de activiteiten in de groepen hebben
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we een aantal keren per jaar een periode dat we extra aandacht
besteden aan creatieve vorming.
 
In de groepen 1 en 2 is er veel aandacht voor creatieve vorming bij
de verwerking van elk thema.
 
In de groepen 3 t/m 8 is er twee tot drie keer per jaar Expres. We
proberen hiervoor bijzondere activiteiten te organiseren. Kinderen
kunnen van tevoren hun voorkeur voor een activiteit uitspreken via
een inschrijfkaart. We krijgen voor deze activiteiten regelmatig hulp
van buitenaf.
 
 
Muziek in de klas
Muziek in de klas maakt muziek bereikbaar voor ieder kind in
Gelderland. Wij hebben als Pilotschool meegedaan en na deze
periode hebben wij ervoor gekozen om door te gaan met het
project.
 
Voor onze school is MIK een verrijking voor het onderwijs, het
draagt bij aan de creatieve ontwikkeling van onze leerlingen. We
zijn heel trots dit aan ons onderwijsconcept toe te mogen voegen.
Leerlingen krijgen muziekles van een professionele muziekdocent,
gewoon in hun eigen klas. Plezier in muziek en samenspel staan
hierbij voorop. De meester of juf doet actief mee en ook ouders
worden betrokken bij lessen en uitvoeringen.  De leerlingen, ouders
en leerkrachten hebben hier met veel enthousiasme aan gewerkt. 
 
Via ons weekbulletin zult u regelmatig geinformeerd worden over
de ontwikkelingen rondom MIK.
 
 
Bewegingsonderwijs
In de groepen 1 en 2 is er veel aandacht voor de ontwikkeling van
de grove motoriek door middel van bewegingsonderwijs. Dit
gebeurt zowel binnen in het speellokaal als tijdens het buiten
spelen op het schoolplein. Op dit moment krijgen onze kleuters
eens per week les van een vakleerkracht.
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De groepen 3 t/m 8 krijgen ook les van een vakleerkracht. Deze
vakleerkracht zorgt ook voor het lesschema voor
bewegingsonderwijs. De lessen vinden plaats in de gymzaal aan de
Meeslaan.
De groepen 3 en 4 gaan daarnaast een half jaar lang eens per
week zwemmen.
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4.5 De Vreedzame School
We zijn ons ervan bewust dat een school de plek bij uitstek is waar
goed burgerschap kan worden aangeleerd. De school heeft een
pedagogische taak om bij te dragen aan de sociale vorming en
sociale competenties van leerlingen.
 
Een aantal jaren geleden heeft het team van de Regenboog ervoor
gekozen om structureel verbetering aan te brengen in de sociale
vaardigheden van onze leerlingen. Als school vinden we het
belangrijk hoe leerlingen met elkaar omgaan. Verder vinden wij het
belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen als zelfstandige
volwassenen die vol zelfvertrouwen hun eigen keuzes durven te
maken.
 
Sinds het schooljaar 2004-2005 werken we met het programma "de
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Vreedzame School". De doelstelling van dit programma is dat de
school zich ontwikkelt tot een democratische gemeenschap waarin
alle leerlingen, leerkrachten en ouders zich positief gedragen
tegenover elkaar, zelfstandig zijn, zich verantwoordelijk voelen en
keuzes kunnen maken.
Een aantal elementen van dit programma zijn:
 
De lessen Vreedzame School
In  groep 3 t/m 8 wordt wekelijks een les Vreedzame School
gegeven, in de kleutergroepen wordt er om de week een les
gegeven. De lessen zijn verschillend van inhoud. Er komen diverse
onderwerpen aan bod, zoals verschillen tussen mensen, samen
spelen en delen, oplossen van conflicten, communicatie en
gevoelens. Elke bouw heeft een eigen lesprogramma. De lessen zijn
afgestemd op de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.
 
Het werken met mediatoren
Jaarlijks wordt een aantal leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8
opgeleid als mediator. Deze kinderen krijgen een aantal trainingen
in het oplossen van conflicten tussen leeftijdgenoten. Als leerlingen
een conflict met elkaar hebben, dan richten zij zich tot de
mediatoren, die dan volgens een stappenplan aan het werk gaan
om het conflict op te lossen.
 
Opstekers en afbrekers
In de lessen komen deze begrippen veel aan bod. Een opsteker is
iets positiefs over iemand zeggen en als je een afbreker geeft, dan
zeg je iets negatiefs. Wij zijn erop gericht dat er opstekers gegeven
worden aan elkaar; het is voor iedereen fijn om een opsteker te
krijgen. In elke groep wordt hier expliciet aandacht aan besteed.
 
Verantwoordelijkheid van de leerlingen
Wij proberen onze leerlingen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid
bij te brengen voor zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving.
Door kinderen het vertrouwen te geven en door ze de ruimte te
geven voor hun eigen ideeën, groeit het
verantwoordelijkheidsgevoel. In de Vreedzame School zitten veel
elementen die een beroep doen op de verantwoordelijkheid van
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kinderen.
 
Het leerkrachtgedrag staat centraal bij de Vreedzame School. De
leerkracht is het voorbeeld voor de kinderen en zal ook handelen
volgens de principes van de Vreedzame School. De ervaringen met
de Vreedzame School zijn tot op heden zeer positief. We hebben
gemerkt dat de sfeer en de cultuur binnen onze school in positieve
zin veranderd zijn.
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5 Onze schoolorganisatie
 
 
 
 

5.1 Wie werken er op school
Directie
De directeur geeft leiding aan de organisatie en neemt vanuit haar
functie deel aan diverse gemeentelijke en regionale overlegsituaties.
 
Coördinatoren
Op onze school zijn twee coördinatoren werkzaam. De
coördinatoren maken deel uit van het managementeam en zijn
medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van de plannen rond de
schoolontwikkeling. Dit is een extra taak naast hun dagelijkse
werkzaamheden op school.
 
Groepsleerkrachten
De leerkrachten van onze school zijn de motor van de organisatie.
Zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in de klas en vervullen
allerlei organisatorische taken binnen de groep en daarbuiten. Er
zijn fulltime en parttime leerkrachten. Bij duobanen is er regelmatig
overleg en worden er afspraken gemaakt over de werkverdeling.
 
Vakleerkracht lichamelijke opvoeding
De gymlessen voor de groepen 1 t/m 8 worden verzorgd door een
vakleerkracht lichamelijke opvoeding.
 
Onderwijsassistenten
Op onze school is een aantal onderwijsassistenten werkzaam die de
leerkrachten ondersteunen.
 
 
De intern begeleider
De leerkrachten op school worden ondersteund door een intern
begeleider (IB). Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van het
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zorgbeleid bij ons op school. Minimaal twee keer per jaar spreken
de leerkrachten alle leerlingen door met de IB. Tevens is zij een
aanspreekpunt voor ouders.
 
Administratie
Op onze school werkt een parttime administratief medewerker. Zij
houdt zich bezig met de uitvoering van de administratie van de
school. Dit omvat de leerlingenadministratie, verwerking van
facturen, telefoontjes, et cetera.
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5.1.1 Groepsverdeling 2017-2018
Groep 1/2 A
Jeannette Jansen en Sophia van Zuilen
 
Groep 1/2B
Ingrid Kramer Freher en Sophia van Zuilen
 
Groep 3
Cunie Harteman
 
Groep 4
Elma van Munster en Ingrid Kleijnen
 
Groep 5/6
Susan van Buuren en Marielle van de Graaf
 
Groep 7/8
Dami Esteban Soyer
 
Onderwijsassistenten
Lucy Forster, Liesbeth Groen en Herma Smith
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5.2 Leerlingenadministratie
De leerlingenadministratie wordt overeenkomstig de wettelijke
voorschriften geautomatiseerd gevoerd. Naam en contactgegevens
(adres, woonplaats, telefoonnummers met uitzondering van
geheime nummers) van leerlingen zijn openbaar en worden, indien
nodig, in de vorm van groepsoverzichten beschikbaar gesteld aan 
externe instanties (die dienstverlenend zijn aan de school) en de
leerplichtambtenaar.
 
In de administratie wordt ook (als wettelijke verplichting) het
persoonsgebonden nummer (PGN) opgenomen. Bij inschrijving bij
de school moeten de ouders een officieel document tonen waarop
het burgerservicenummer van hun kind staat.
 
Dit nummer wordt als PGN opgeslagen in de
leerlingenadministratie van de school. 
 
Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig en met inachtneming van
voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens om met
de gegevens van uw kind(eren).
 
 

5.3 Leerlingdossier
De school volgt de resultaten van de kinderen met 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 IB of directie, op school worden ingezien. Voor de leerlingen die
tussentijds de school verlaten, wordt een onderwijskundig rapport
opgesteld.
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5.4 Ouderbetrokkenheid
Bij de scholen van OPO-R staat het belang van ieder kind centraal.
Wij bieden kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd onderwijs, zodat
we passende antwoorden hebben op de onderwijsbehoeften van
ieder kind.  Om dat te bereiken willen onze medewerkers
professionaliteit koppelen aan persoonlijke betrokkenheid: zij zijn in
staat om kinderen en hun ouders te zien, te horen en te begrijpen.
Onze mensen vinden het van groot belang kinderen en ouders te
betrekken bij het leerproces.
 
Kinderen van nu groeien op in een wereld met grote culturele
diversiteit. Als organisatie voor openbaar onderwijs vinden wij dat
kinderen zich prettig moeten voelen in een multiculturele
samenleving.  Onze scholen zijn ontmoetingsplekken voor mensen
met verschillende levensovertuigingen.  We bieden onderwijs dat
midden in de wereld staat; daarbij vinden wij afstemming en
samenwerking met ouders onontbeerlijk. Wij nemen ouders serieus
als gesprekspartner.
 
Ouderparticipatie is ook een wettelijke verplichting. Het
schoolbestuur is er verantwoordelijk voor dat ouders in staat
gesteld worden inspraak te hebben in het schoolbeleid en op
school (ondersteunende) activiteiten te ondernemen. Partnerschap
tussen ouders en school vraagt vanzelfsprekend om bereidheid en
verantwoordelijkheid van ouders. Wij willen het partnerschap tussen
school en ouders versterken.
Onze school heeft een uitgewerkt ouderbeleid waarin wij de manier
waarop wij met ouders om willen gaan beschrijven.



ONZE SCHOOLORGANISATIE 35

5.5 Medezeggenschap
De medezeggenschapsraad (MR) van de school bestaat uit een
oudergeleding en een personeelsgeleding, die respectievelijk
worden gekozen door de ouders en het personeel.
 
De taken en verantwoordelijkheden, het instemming- en
adviesrecht van de MR zijn vastgelegd en beschreven in de Wet
medezeggenschap op scholen. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de voorzitter van de MR van onze school.
 
Stichting OPO-R heeft een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). Deze hanteert het door het
bestuur vastgestelde “Reglement GMR” en op schoolniveau het
“Reglement Medezeggenschap”. 
 
Pas nadat een 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.
 
 

5.6 De ouderraad
Waar de MR zich voornamelijk buigt over beleidsmatige en
bestuurlijke zaken, is de ouderraad (OR) betrokken bij uitvoerende
zaken. De ouders in deze raad maken, samen met leerkrachten,
deel uit van alle werkgroepen en/of commissies die zich
bezighouden met het organiseren van festiviteiten en
buitenschoolse activiteiten.
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5.7 Ouderbijdragen
De school stelt onder verantwoordelijkheid van de MR jaarlijks de
hoogte van de financiële ouderbijdrage vast. De oudergeleding van
de MR legt jaarlijks verantwoording af voor het beheer en de
besteding van de gelden. De bijdrage van de ouders wordt
gebruikt voor het organiseren van activiteiten en schoolfestiviteiten.
 
Deze jaarlijkse bijdrage aan het schoolfonds is 20 euro. Van dit geld
worden alle jaarlijks terugkerende activiteiten betaald die niet tot
het gewone lesprogramma horen en dus niet door het ministerie
van onderwijs betaald worden, zoals de activiteiten rond Kerst en
Pasen.
 
De bijdrage is geheel vrijwillig, maar het is belangrijk te weten dat
de school genoodzaakt is het kind niet te laten deelnemen aan een
activiteit waarvoor niet betaald is. Wanneer de activiteit binnen de
schooltijden plaatsvindt zal er, voor de betreffende kinderen, op
school voor een passend aanbod gezorgd worden.
 
Naast de vrijwillige ouderbijdrage brengen wij een bedrag in
rekening voor het jaarlijkse schoolreisje en (voor de leerlingen uit
groep 8) het schoolkamp. In hoofdstuk 8 kunt u daar meer over
lezen.
 
De leerlingen van de groepen 3 en 4 gaan schoolzwemmen. Voor
het vervoer naar het zwembad per bus wordt een bijdrage in
rekening gebracht. Dit is een bijdrage in het vervoer. Op dit
moment is de hoogte van dit bedrag nog niet bekend. De overige
kosten voor het zwemonderwijs worden door de gemeente
vergoed.
 
Wanneer alle kosten en bedragen bij ons bekend zijn, ontvangt u
een overzicht met de kosten voor uw gezin. Bij de eerste factuur
wordt u de mogelijkheid geboden om aan te geven dat u het
bedrag in termijnen wilt betalen; u kunt dit aangeven op het
betalingsoverzicht. U ontvangt dan later een overzicht van de
termijnen.
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Het schoolreisje wordt later in het schooljaar, wanneer bekend is
wat de bestemming is, in rekening gebracht.
 
Schoolfonds: 20 euro
Schoolreis: later bekend te maken
Schoolkamp: 65 euro
Zwemvervoer: later bekend te maken
Overmaken op: Rabobank rekeningnummer: NL 56 RABO 036 29
46 663
t.n.v. de Regenboog o.v.v. de naam van uw kind + de groep waarin
het kind zit.
 
 

5.8 Regeling schooltijden
Per 1 augustus 2006 is de nieuwe schooltijdenwet van kracht voor
het gehele basisonderwijs. De leerlingen uit de groepen 1 en 2
moeten 880 uur per jaar naar school en de leerlingen uit de
groepen 3 t/m 8 moeten 960 uren per jaar les krijgen.
 
Bij ons op school geldt dat het aantal lesuren per dag en per week
voor alle groepen gelijk is. In het schooljaar 2017-2018 gaan we
werken volgens het 5 gelijke dagen model: alle kinderen gaan elke
dag naar school van 08.30 uur tot 14.15 uur.
Voor de kleuters betekent dit dat ze op jaarbasis te veel uren
zouden maken; daarom zijn zij om de week op vrijdag vrij.  Een
overzicht van de vrije dagen vindt u in onze jaarkalender.
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5.9 Leerplicht en schoolverzuim
Alle kinderen zijn vanaf het moment dat ze 5 jaar zijn leerplichtig.
Dat betekent dat een kind iedere dag naar school moet, mits er
gewichtige redenen zijn waarom een kind niet op school kan komen,
bijvoorbeeld ziekte.
Iedere leerkracht houdt een absentielijst bij, er wordt dagelijks
genoteerd welke kinderen er niet zijn en wat de reden daarvan is.
De school is verplicht om deze administratie bij te houden en kan
gecontroleerd worden.
Op het moment dat er geen gewichtige reden is waarom het kind
niet op school kan komen of het kind is zonder bericht niet op
school, dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim.
Wij merken regelmatig dat er leerlingen niet op school komen
zonder bericht of zonder gewichtige reden.
Voorbeelden hiervan zijn:
- de leerling verzuimt een dag voor een bezoek aan de tandarts of
huisarts;
- de leerling verzuimt een dag omdat men zich verslapen heeft;
- de leerling verzuimt een dag omdat de ouders elders
verplichtingen hebben (afspraken, bezoek arts, etc.);
- de leerling verzuimt zonder duidelijke reden.
Op het moment dat de school zich zorgen maakt over het
veelvuldig verzuim van een leerling zal in eerste instantie de
leerkracht hierover een gesprek aangaan met de ouders/verzorgers.
Mocht er daarna geen verandering zijn, dan komt er een gesprek
met de directeur van de school. In het laatste geval zal ook de
leerplichtambtenaar hierbij ingeschakeld worden.
Deze gaat op zoek naar de oorzaken en redenen van het
ongewenste schoolverzuim. De leerplichtambtenaar neemt meestal
eerst contact op met de ouders voor een gesprek. Afhankelijk van
de uitkomsten, kan de leerplichtambtenaar verdere acties
ondernemen.
 
Verlof
Verlof religieuze verplichtingen.
Als school kunnen wij de kinderen maximaal 1 dag per religieuze
verplichting vrij geven. Deze dag dient uiterlijk 2 dagen van tevoren
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schriftelijk aangevraagd te worden bij de directie van de school met
behulp van een ‘buitengewoon verlof formulier’. Dit formulier kunt
u halen bij de leerkracht of de directie. Nadat u het formulier
ingeleverd hebt, beoordeelt de directie of de aanvraag toegewezen
kan worden.
 
Vakantieverlof
Alleen als de specifieke aard van uw beroep het niet mogelijk
maakt in de schoolvakanties met vakantie te gaan, kunt u
toestemming krijgen om buiten de schoolvakanties uw leerplichtige
kind mee te nemen met vakantie. Het is niet mogelijk verlof te
krijgen in de eerste twee weken na de zomervakantie. Hier wordt
erg streng op gelet en de directeur kan een boete krijgen als deze
regel overtreden wordt.
 
Verlof om gewichtige redenen
Een verzoek om verlof om gewichtige redenen (huwelijk, jubileum
etc.) voor uw kind moet u twee maanden van tevoren aanvragen bij
de directie van de school.
Deze mag u binnen de gestelde regels, en slechts één keer per jaar,
toestemming geven. Voor een huwelijk in het buitenland wordt
maximaal 5 dagen verlof gegeven. U moet bij de aanvraag van het
verlof altijd een trouwkaart kunnen laten zien.
Als het gaat om verlof voor meer dan 10 dagen kunt u contact
opnemen met de leerplichtambtenaar. 
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld door de
directie van de school.
Voor meer informatie over de verlofregelingen binnen het
onderwijs verwijs ik u naar de folder “leerplicht en verlof” van de
gemeente. Deze folder is op school en bij de gemeente
verkrijgbaar.
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5.10 Schoolveiligheid
Iedere school van de stichting OPO-R is verantwoordelijk voor een
transparant veiligheidsbeleid. Op de scholen 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 het beleidsplan
Schoolveiligheid - sociale veiligheid.
 
Op de school 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. Onze school
heeft een pestprotocol, waarin is vastgelegd hoe pesten wordt
voorkomen en wat er gebeurt als pesten zich toch voordoet.
Daarbij hoort alertheid op het voorkomen van pesten via internet.
 
Komt een leerling of leerkracht toch in aanraking met pesten,
ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie of geweld door een
medeleerling of door iemand die werkt op uw school? Dan vraagt
de situatie om een snelle, grondige en zorgvuldige aanpak. Bij
klachten over ongewenste omgangsvormen op school kunnen
ouders, leerlingen en onderwijspersoneel een beroep doen op een
vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon begeleidt hen bij
het oplossen van de klacht. Hieronder treft u informatie aan over de
interne en externe vertrouwenspersoon.
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Interne vertrouwenspersoon binnen school
De intern vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor
zorgen over schoolse situaties: bijvoorbeeld (cyber)pesten,
intimidatie, roddelen, discriminatie, agressie, enz. De interne
contactpersoon is een laagdrempelig aanspreekpunt op school en
werkt bij een zorgmelding zo nodig samen met de coördinator van
de externe vertrouwenspersonen van de GGD. Op onze school zijn
Sophia van Zuilen en Susan van Buuren de interne
vertrouwenspersonen.
 
Externe vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige die
begeleiding biedt in het klachttraject. Hij/zij staat buiten de school.
De externe vertrouwenspersoon onderzoekt of de klacht in
gesprekken met school opgelost kan worden. Lukt dit niet of is de
melder na afloop niet tevreden? Dan biedt de externe
vertrouwenspersoon ondersteuning bij het indienen van de klacht
bij de klachtencommissie. Op basis van ontvangen klachten
adviseert de externe vertrouwenspersoon scholen hoe zij de sociale
veiligheid kunnen vergroten. Daarnaast ondersteunt de externe
vertrouwenspersoon de school bij het nemen van preventieve
maatregelen, zoals het opstellen van een gedragscode,
anti-pestprotocol of een protocol hoe om te gaan met sociale
media. Namen en adressen zijn te vinden in de kalender die alle
ouders jaarlijks van ons krijgen.
 
Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Om het aantal slachtoffers van kindermishandeling te verminderen,
is in juli 2013 de wet Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling in werking getreden. Bij de aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling is het belangrijk om signalen van
geweld in een vroegtijdig stadium te signaleren. Daarnaast is het
van belang te weten welke stappen gezet kunnen worden om het
geweld te stoppen. De meldcode biedt houvast bij het zetten van
de juiste stappen als er huiselijk geweld of kindermishandeling
wordt gesignaleerd.
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De aandachtsfunctionaris
Iedere organisatie en beroepskracht die met kinderen en ouders
werkt, is verplicht om met een meldcode te werken. Het doel is het
realiseren van een sluitende aanpak van kindermishandeling. Binnen
deze aanpak is een van de (verplichte) stappen van de Wet
Meldcode een deskundige collega of aandachtsfunctionaris te
consulteren. Dat impliceert dat die specifieke deskundigheid ook in
huis (binnen de organisatie) aanwezig moet zijn. De
aandachtsfunctionaris heeft een adviserende rol richting de
beleidsontwikkeling en een coördinerende rol bij de uitvoering van
de stappen van de meldcode indien er een vermoeden is van
kindermishandeling. Op alle scholen van de stichting OPO-R is een
gecertificeerde aandachtsfunctionaris aanwezig. Op onze
school is Karin Schneiders de aandachtsfunctionaris.
 
Landelijke Klachtencommissie
Een klacht wordt ingediend bij het bevoegd gezag van de Stichting
OPO-R, het bestuur. Het bevoegd gezag kan de klager voorstellen
de klacht zelf op te pakken, of ervoor kiezen de klacht door te
sturen naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC). Als de klager
niet wil dat het bevoegd gezag de klacht oppakt, of als de
afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid van de klager is,
wordt de klacht doorgestuurd naar de LKC.
Stichting OPO-R is 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.–

 

mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl
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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
klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken
die zij in die hoedanigheid vernemen.
 
 

5.11 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.
 
 

5.12 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 niet dat kinderen naar huis gestuurd
worden. De school doet er alles aan om de lessen doorgang te
laten vinden. Dit kan betekenen dat leerlingen tijdelijk over andere
groepen worden verdeeld of dat de hulp van stagiaires en
onderwijsassistenten wordt ingeroepen. Ouders worden bijtijds
geïnformeerd en als dat noodzakelijk is, vindt overleg met hen
plaats.
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6 Zorgstructuur
 
 
 
 

6.1 Zorgstructuur
Met ingang van 1 augustus 2014 is elk schoolbestuur er wettelijk
verantwoordelijk voor elk kind, dat bij één van zijn scholen wordt
aangemeld, een passend aanbod van onderwijs en ondersteuning
aan te bieden (‘elk schoolbestuur heeft zorgplicht’). Waar we nu
nog spreken van zorgstructuur is straks sprake van
ondersteuningsprofiel van de school. Ook leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben, kunnen op school een plekje vinden.
De school heeft een intern begeleider die de (extra) ondersteuning
coördineert.
 
De school werkt samen in een regionaal samenwerkingsverband
met als doel passende ondersteuning voor elk kind. In het
onderwijsondersteuningsplan van het samenwerkingsverband is
vanaf 2014 beschreven hoe dit wordt aangepakt. Iedere school
heeft dan een vastgelegde systematische aanpak voor leerlingen
die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben.
 
Leerlingen die extra zorg nodig hebben, kunnen op onze school
een plekje vinden. De school heeft de beschikking over
gespecialiseerde leerkrachten en een intern begeleider die de zorg
en extra begeleiding coördineren.
De school heeft een systematische aanpak voor leerlingen die extra
begeleiding en zorg nodig hebben. Iedere leerling ontwikkelt zich
op een andere manier en in zijn of haar eigen tempo, elk kind heeft
zijn of haar eigen onderwijsbehoefte. 
 
De leerkracht probeert hier, in de begeleiding van de kinderen,  zo
goed mogelijk op in te spelen.  In een groepsplan legt de
leerkracht de onderwijsbehoefte van de leerlingen vast en beschrijft
de wijze van begeleiding. In de klas volgt de leerkracht de
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ontwikkeling van de kinderen systematisch en constateert zo of
kinderen problemen ondervinden en zo ja, welke problemen dat
zijn. Om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen
hanteren wij met alle OPO-R scholen hetzelfde leerlingvolgsysteem.
 
De leraar controleert of iedere leerling zijn of haar lesdoelen, zoals
beschreven in het groepsplan,  heeft bereikt. De informatie uit deze
leerlingevaluatie vormt de basis voor een diagnose en voor het
eventueel formuleren van aangepaste leerdoelen. Naar aanleiding
van deze aangepaste leerdoelen kijken we waar extra hulp op
gericht moet worden wanneer leerlingen extra onderwijsbehoeften
hebben (ook hoogbegaafde leerlingen). De leerkrachten worden
hierbij ondersteunt door de intern begeleider.
 
De leerkracht (en vaak ook de intern begeleider) zal contact hebben
met de ouders over de wijze van begeleiding. De ouders worden
geïnformeerd tijdens de contactavonden, via de rapporten of ze
worden uitgenodigd voor een gesprek op school. Een gesprek kan
natuurlijk ook plaatsvinden op verzoek van de ouders.
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7 Verantwoording en
kwaliteit

 
 
 
 

7.1 Verantwoording en kwaliteit
Voor alle scholen van OPO-Rivierenland is het belangrijk kwalitatief
goed werk te leveren. Er is daarom een systeem van kwaliteitszorg
vastgesteld waar alle scholen mee werken. Hierbij komen de ouders
ook aan het woord: elke twee jaar vindt een onderzoek plaats in de
vorm van een ouderenquête. Daarnaast kunt u op de website van
de Inspectie van het Onderwijs (www.onderwijsinspectie.nl) de
resultaten van het onderwijs van de school vinden.
 
De school 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,
meestal via het weekbulletin van de school.
 
Alle kinderen maken, naast de toetsen die bij de methoden horen
(methodegebonden toetsen), jaarlijks een aantal landelijke toetsen
van het Cito (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling). De
uitslagen worden verwerkt tot scores. Deze scores worden
genoteerd en tezamen geven zij zicht op de 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?–

Aan het einde van  groep 7 wordt de Entreetoets van Cito
afgenomen en aan het einde van groep 8, ten behoeve van de
overgang naar het voortgezet onderwijs, de Eindtoets
Basisonderwijs van Cito. De toetsgegevens bieden naast informatie
over de ontwikkeling van iedere individuele leerling ook informatie
over de prestaties van de school als geheel.

http://www.onderwijsinspectie.nl
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De scholen rapporteren regelmatig aan de ouders hoe hun kind
zich ontwikkelt en welke leerresultaten behaald worden.
 
Eind van het schooljaar krijgen de leerlingen in groep 7 een
voorlopige indicatie vervolgonderwijs. Deze indicatie is gebaseerd
op de entreetoets, vorderingen en andere relevante gegevens
(zoals werkhouding en zelfredzaamheid) in voorgaande jaren.
Halverwege groep 8 krijgen alle leerlingen een persoonlijk
schooladvies, in een gesprek met de ouders zal de leerkracht een
advies geven voor het vervolgonderwijs. Dit is dan het formele
advies en dit advies wordt uitgewisseld met de scholen van
voortgezet onderwijs. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de
aanmelding van hun kind op een school voor voortgezet onderwijs.
De ontvangende school ontvangt via ons een onderwijskundig
rapport.
 
In april maken de leerlingen van groep 8 de Cito eindtoets.
Ongeveer drie weken na het maken van de Cito eindtoets
ontvangen de ouders de uitslag. De school heeft hierna nog de
mogelijkheid om het advies naar boven bij te stellen, natuurlijk
gebeurt dit in overleg met ouders. .
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7.2 Uitstroomgegevens
De afgelopen 3 schooljaren zijn onze leerlingen als volgt
uitgestroomd naar het voortgezet onderwijs:
 
2014-2015:
VSO: 1
BBL:  6
KBL: 2
KBL/TL: 1
TL: 1
TL/HAVO: 6
HAVO/VWO: 4
VWO: 2
 
2015-2016:
BBL: 2
KBL: 4
TL: 1
TL/HAVO: 1
VWO: 1
 
2016-2017:
BBL/KBL: 6
KBL/TL: 2
TL: 3
HAVO: 3
VWO: 3
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8 Praktische informatie
en tips

 
 
 
 

8.1 Aanmelding en inschrijving
Het eerste contact van ouders met school is meestal tijdens de
aanmelding. We nodigen ouders graag uit voor een gesprek en een
rondleiding bij ons op school. We laten u en uw kind(eren) graag
onze school zien. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met
de directeur.
 
Wanneer u ervoor kiest om uw kind bij ons op school in te schrijven,
vult u een aanmeldingsformulier in. Dit formulier wordt door onze
administratie verwerkt en vervolgens neemt de groepsleerkracht
contact met u op voor een intakegesprek. U krijgt hiervoor een
formulier dat u van tevoren moet invullen.
 
Kinderen kunnen in de weken voordat ze vier jaar worden, alvast
een aantal dagdelen komen wennen. De leerkracht van de groep
maakt hierover een afspraak met de ouders. Wanneer een kind een
peuterspeelzaal bezoekt, houden wij bij het maken van de afspraak
om te komen wennen rekening met de peuterspeelzaalmomenten.
 
Gedurende het schooljaar is het in principe niet mogelijk om van
school te wisselen, tenzij er sprake is van verhuizing of wanneer
beide scholen samen met de ouders overeenkomen dat het
wenselijk is om van school te wisselen. Wanneer een kind van
school wisselt, zal er altijd van tevoren overleg zijn tussen beide
scholen.
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8.2 Op tijd op school
De schooltijden dienen door ouders en leerlingen gerespecteerd te
worden. Op onze school is er een inloop, dit betekent dat de
kinderen, als ze op school komen, meteen naar hun lokaal gaan. De
kinderen zijn vanaf 08.20 uur welkom in de klas. In de groepen 1
t/m 4 hebben we 's ochtends een ouderinloop, ouders kunnen even
mee naar binnen om samen met hun kind een werkje te
doen. Uiterlijk 08.30 uur dienen alle kinderen binnen te zijn, ook in
de onderbouwgroepen. 's Middags moeten de kinderen om uiterlijk
13.00 uur weer op school zijn, vanaf 12.50 uur zijn ze welkom in de
klas. Het is niet de bedoeling dat kinderen eerder op het
schoolplein zijn, er is geen toezicht op het plein aanwezig. In de
middagpauze wordt het plein gebruikt door de tussenschoolse
opvang.
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8.2.1 Afmelden
Wanneer een kind ziek is, wil de leerkracht dit uiteraard zo spoedig
mogelijk weten. U kunt, liefst voor aanvang van de lestijd, daarvoor
telefonisch contact opnemen met de school; vanaf 08.00 uur zijn wij
doorgaans bereikbaar. Indien kinderen er om 09.00 uur zonder
bericht niet zijn, dan wordt er door de school contact met u
opgenomen om na te gaan wat er aan de hand is.
 
We verzoeken u de school ook te laten weten wanneer uw kind
naar de tandarts, huisarts, ziekenhuis of iets dergelijks moet.
 
De afwezigheid van leerlingen en de redenen van afwezigheid
worden bijgehouden in ons administratiesysteem. Wanneer een
leerling veel afwezig is, wordt contact opgenomen met de
leerplichtambtenaar.
 
Wanneer een kind ziek wordt op school proberen we zo snel
mogelijk contact op te nemen met de ouders. Zorgt u ervoor dat
uw contactgegevens kloppen en geef wijzigingen zo snel mogelijk
aan ons door. Bij langdurige ziekte kan er, indien nodig en wenselijk,
voor huiswerk worden gezorgd.
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8.2.2 Het brengen en halen van uw kind
De veiligheid rond de school verdient veel aandacht. De meeste
kinderen wonen binnen een redelijke loop- of fietsafstand van onze
school. We doen dan ook een dringend beroep op ouders en
verzorgers om bij het halen en brengen van kinderen zo min
mogelijk gebruik te maken van de auto. Auto's leveren in de
beperkte ruimte rond de school regelmatig gevaarlijke situaties op.
 
We hebben op school redelijk wat fietsenstalling. Toch vragen we
kinderen en ouders die echt dicht bij de school wonen om lopend
naar school te komen. Als het druk is, valt er nog wel eens een fiets
om, waardoor andere fietsen beschadigd kunnen worden. Ook
zetten kinderen fietsen op school regelmatig niet op slot of wordt
er een fietssleutel verloren. Met nadruk wijzen we u erop dat de
school niet aansprakelijk gesteld kan worden voor diefstal of
beschadiging.
 
 

8.3 Communicatie
10-minutengesprekken
Vijf keer per jaar worden er 10-minutengesprekken georganiseerd.
Tijdens deze gesprekken hebt u de mogelijkheid om over uw kind
te praten met de leerkracht. Tijdens het gesprek wordt er
gesproken over de vorderingen van uw kind, maar andere zaken die
van belang zijn, kunnen ook aan de orde komen.
 
Het eerste gesprek zal aan het begin van het schooljaar
plaatsvinden. Tijdens dit gesprek kunnen de ouders kennismaken
met de leerkracht en zal de leerkracht samen met de ouders
bespreken welke aandachtspunten er zijn voor de leerling. De
leerkracht zal uitleggen welke plannen er zijn en hoe deze
uitgevoerd gaan worden. Tijdens het  derde en laatste gesprek
krijgt de leerling een rapport; dit wordt besproken met de ouders.
Het vierde gesprek is facultatief en kan op initiatief van de
leerkracht of ouders plaatsvinden.
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U krijgt tijdig een aankondiging voor de gesprekken en kunt uw
voorkeur voor dag en tijdstip aangeven. Bij de indeling van de
gesprekken proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met
de wensen van ouders. Dit is echter niet altijd mogelijk. Uiteindelijk
krijgt u een uitnodiging met de dag en de tijd waarop u bij de
leerkracht(en) verwacht wordt.
 
Rapportage
Vanaf groep 1 krijgen de kinderen twee keer per jaar een rapport.
In dit rapport worden de vorderingen en de ontwikkeling van uw
kind beschreven. Wij vinden het belangrijk om de inhoud van het
rapport met de ouders te bespreken. Daarom krijgen de ouders
een uitnodiging voor een rapportgesprek. De leerkracht kan de
inhoud van het rapport toelichten en de ouders hebben de
mogelijkheid om vragen te stellen.
 
Weekbulletin
Aan het begin van elke week verschijnt ons weekbulletin. Hierin
leest u actuele mededelingen over diverse onderwerpen zoals de
data van uitstapjes, excursies, bijeenkomsten, vakanties en vrije
dagen. Het weekbulletin wordt per mail verstuurd, maar is ook te
raadplegen via onze website. Onze school heeft ook een eigen
facebookpagina en we zijn ook te volgen op twitter.
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8.4 Spelen na schooltijd
We hebben een groot schoolplein en daar zijn we heel blij
mee. Zolang de hekken nog open zijn, mag er na schooltijd door de
leerlingen op het plein gespeeld worden. Omdat er op het
schoolplein 15 minuten na afloop van de lessen geen formeel
toezicht meer is, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor
het spelen op het plein na die tijd.
 
Als de kinderen op het schoolplein blijven spelen, ligt de
verantwoordelijkheid voor letsel of schade bij de ouders. Dit geldt
ook als het letsel of de schade veroorzaakt is door gebruik van
schoolmaterialen. Wanneer geconstateerd wordt dat leerlingen zich
niet gedragen of overlast veroorzaken, worden zij van het
schoolplein verwijderd.
 
 

8.5 Hoofdluis
Hoofdluis vormt een probleem waar talrijke basisscholen in
Nederland mee te kampen hebben. Het is besmettelijk en lastig te
bestrijden. Bij jonge kinderen die veel met elkaar in contact zijn, is
overlopen moeilijk te vermijden.
 
Toch willen we als school ons uiterste best doen om de kans op
besmetting zo klein mogelijk te houden. We hanteren hiervoor de
volgende werkwijze:
 

Na elke schoolvakantie worden alle kinderen gecontroleerd op–
aanwezigheid van neten en/of luizen.
De bevindingen worden op een lijst genoteerd.–
Bij aanwezigheid van luizen en/of neten wordt contact met u–
opgenomen met het verzoek of u uw kind wilt behandelen.
Klasgenoten krijgen een brief mee naar huis met de boodschap–
dat er hoofdluis geconstateerd is in de groep.
Na twee weken wordt de hele klas waar hoofdluis aanwezig was–
nogmaals gecontroleerd.
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Wij zijn erg blij dat we een aantal ouders, ons "kriebelteam", bereid
hebben gevonden deze taak op zich te nemen. Zij bezoeken de
groepen en controleren de kinderen. Natuurlijk zijn zij zich er ten
zeerste van bewust dat de informatie die zij inwinnen vertrouwelijk
is en daar zullen zij dan ook op discrete wijze mee omgaan.
 
 

8.6 Schoolfotograaf
Elk jaar worden er foto's gemaakt door de schoolfotograaf. Er
worden dan zowel groepsfoto’s als portretfoto's gemaakt. Ouders
worden bijtijds geïnformeerd over het bezoek van de
schoolfotograaf. Afname van de foto’s is niet verplicht.
 
 

8.7 Trakteren op school
Als een leerling jarig is, wil hij of zij meestal op school trakteren en
dat kan natuurlijk altijd. In principe wordt de verjaardag van een
kind rond de kleine pauze met de groep gevierd. Er zal dan worden
gezongen voor de jarige en de jarige heeft de mogelijkheid om te
trakteren. Daarna mag de jarige met een ander kind de klassen
rondgaan om zich te laten feliciteren door alle medewerkers van de
school. Het kind krijgt een kaart mee waarop alle medewerkers iets
kunnen schrijven. Wij stellen het zeer op prijs als er gezond
getrakteerd wordt, in onze weekbulletins staan regelmatig tips en
ideeën. Het is gebruikelijk dat de kinderen ook een traktatie
meenemen voor het schoolteam, dit is erg lief, maar absoluut niet
verplicht. Er zijn ongeveer 150 traktaties in een schooljaar, vaak
meerdere kinderen op 1 dag,  dat is best veel.
We vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan de
verjaardag van een kind, maar wat ons betreft kan dit zonder
traktatie voor het team.
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8.8 Eten en drinken op school
De Regenboog is een gezonde school en hier zijn we trots op! In
januari 2016 hebben wij het vignet “gezonde school” gekregen.
Hiermee zijn wij de tweede basisschool in Tiel.
 
Als basisschool willen wij bijdragen aan een gezonde ontwikkeling
van onze leerlingen.
Hier hoort gezonde voeding ook bij, om deze reden hebben wij
afspraken (beleid) gemaakt rondom eten en drinken op school.
Met het uitvoeren van dit beleid heeft de school niet de intentie om
ouders/ kinderen voor te schrijven wat ze moeten eten of drinken.
De intentie van de school is om gezond gedrag en het maken van
gezonde keuzes bij leerlingen te bevorderen.  
 
Het eten van groente of fruit
Het is de bedoeling dat de leerlingen als pauzehap groente of fruit
meenemen. De leerkrachten zullen dit in de klas stimuleren. Als
kinderen dit niet lusten dan mag er een boterham meegenomen
worden, de school schrijft niets voor wat betreft broodbeleg, dat is
de keuze van ouders.
 
Kraanwaterdagen 
De school heeft ervoor gekozen om op maandag, woensdag en
vrijdag kraanwaterdagen in te voeren, dit geldt voor de kleine
ochtendpauze en niet voor de overblijfmomenten. Op dinsdag en
donderdag mogen kinderen, indien gewenst, een pakje drinken
meenemen.
Elke leerling heeft een eigen waterbidon waar hij of zij de hele dag
water uit mag drinken.
De kinderen zullen elk schooljaar een nieuw bidon krijgen en de
dop zal halverwege het schooljaar vervangen worden.  Er is altijd
een mogelijkheid om de dop eerder te vervangen, deze kosten 0,50
cent per stuk, doppen zijn verkrijgbaar via administratie of
schoolleiding.
 
Lunchpauze
De leerlingen blijven de hele dag op school. Zij moeten zelf een
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lunchpakket meenemen. Wat betreft de lunch gelden de volgende
afspraken:

De hoeveelheid eten die een kind mee krijgt, moet in een–
kwartier op te eten zijn
Er wordt alleen brood of crackers meegenomen (bolletjes of–
krentenbol mag ook)
Geen koek of repen o.i.d.–
Geen snoep of chips–
Geen koolzuurhoudende frisdranken, icetea, energydrink o.i.d.–
Lunch wordt meegegeven in broodtrommel en beker of flesje.–
Lege verpakkingen nemen de kinderen mee naar huis (in verband
met de hoeveelheid afval voor de hele school)
Eten dat kinderen niet opeten wordt niet weggegooid, maar gaat–
in de broodtrommel mee naar huis. Ouders kunnen dan zien wat
de kinderen gegeten hebben.

 
Wij gaan de leerlingen zoveel mogelijk stimuleren om hun lunch
helemaal op te eten. Wij kunnen kinderen die dat niet willen echter
niet dwingen om te eten. Uiteraard zullen wij, als dit vaak voorkomt,
met de ouders overleggen en op zoek gaan naar een passende
oplossing.
 
 
 
 
 

8.9 Zelfredzaamheid
Als kinderen voor het eerst naar school komen, is dat vaak erg
wennen voor ze. Een kind moet nog veel leren. Toch zou het fijn
zijn als uw kind al een bepaalde mate van zelfredzaamheid heeft.
De leerkracht kan de groep niet zo gemakkelijk alleen laten. Het is
daarom handig als uw kind voor schooltijd nog even naar de wc is
geweest en zichzelf kan helpen op het toilet. Ook is het fijn als
kinderen zich, in verband met de gymlessen, zelf al kunnen aan -en
uitkleden.
 
Zolang een kind niet zindelijk is, kan het helaas nog niet op school
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terecht. We hanteren zindelijkheid als minimale voorwaarde, anders
ontstaan er onwerkbare situaties. Alleen als uw kind om
gezondheidsredenen (nog) niet zindelijk is, kunnen we hier een
uitzondering op maken. Dit kan wel betekenen dat er in overleg
met de ouders aanvullende afspraken gemaakt worden. Als uw kind
af en toe een ongelukje heeft, vinden we dat heel begrijpelijk.
 
 

8.10 Bewegingsonderwijs
Bewegingsonderwijs is ook een onderdeel van het weekrooster
voor alle groepen.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gymmen in sportkleding.
Gymschoenen zijn in de zaal verplicht in verband met de
besmetting van voetschimmel. 
 
De groepen 1 en 2 gymmen in hun eigen speelzaal op school. Zij
gymmen gewoon in hun ondergoed en hebben dus geen speciale
gymkleding nodig. Eventueel kunnen de kinderen gymschoenen
met elastiek dragen (graag de naam erin zetten), maar gymmen op
blote voeten is ook prima.
 
Tijdens de bewegingslessen geldt voor alle groepen dat er geen
sieraden gedragen mogen worden in verband met de veiligheid van
de leerlingen. Ouders kunnen er op de dagen dat gegymd wordt
zelf voor zorgen dat kostbare sieraden thuis blijven. Kinderen
kunnen de sieraden ook zelf verwijderen; als dit niet lukt, dan doet
de leerkracht dat.
 
Het bewegingsonderwijs wordt bij ons op school gedeeltelijk
verzorgd door een vakleerkracht lichamelijke opvoeding. 
De lessen zullen plaatsvinden op de maandagmiddag en
donderdagochtend in de zaal aan de Meeslaan.
 
In de aanvullende schoolgids kunt u de gymtijden vinden.
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8.11 Huisbezoeken
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen en daarmee ook hun
ouders door ons gezien worden. Wij zien ouders als belangrijke
partners: samen met de ouders kunnen wij werken aan een
optimale ontwikkeling van een kind.
 
In dat kader hebben wij met elkaar afgesproken dat de leerkracht
minstens eens per schooljaar bij de leerlingen op huisbezoek gaat.
Dit is een informeel bezoek waarbij wij als doel hebben de kinderen
en ouders beter te leren kennen. In de loop van het schooljaar zal
de leerkracht contact met u opnemen voor het maken van een
afspraak.
 
 

8.12 Huiswerkklas
Omdat wij onze leerlingen willen voorbereiden op het voortgezet
onderwijs en een beroep willen doen op hun zelfstandigheid en hun
verantwoordelijkheidsgevoel, zullen ze vanaf groep 6 zeer
regelmatig huiswerk krijgen. De kinderen krijgen van school een
agenda waarin het huiswerk genoteerd moet worden. Natuurlijk zit
er een opbouw in het aanbod en de hoeveelheid huiswerk.
Kinderen worden hier ook in begeleid. Als blijkt dat kinderen veel
moeite hebben met het maken van hun huiswerk, dan komen ze in
aanmerking voor de huiswerkklas.
 
De huiswerkklas heeft als doel dat de kinderen vaardigheden
aanleren om huiswerk efficiënt te maken en leren. De kinderen
leren hun taken plannen, hun tijd in te delen en structuur aan te
brengen in het werk. Verder wordt er gewerkt aan het ontwikkelen
van een goede werkhouding, concentratie, taakgerichtheid en
zelfstandig werken. Tot slot bieden wij deskundige begeleiding en
een rustige werkplek.
 
De kinderen zullen thuis dus nog wel degelijk bezig zijn met het
maken van huiswerk. Het is belangrijk dat de ouders hierbij
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betrokken zijn. Kijk bijvoorbeeld regelmatig in de agenda van uw
kind of help uw kind met het leren van een toets door bijvoorbeeld
te overhoren. U krijgt dan zelf ook beter zicht op wat er op school
gevraagd/verwacht wordt. Met hulp en ondersteuning van thuis zal
het effect van de huiswerkklas ook groter zijn.
De huiswerkklas zal i.v.m. de nieuwe schooltijden wellicht anders
van opzet worden. 
De leerkracht bepaalt in overleg met de ouders of een kind in
aanmerking komt voor de huiswerkklas. Dit wordt rondom de
herfstvakantie met ouders besproken.
 
 

8.13 Schoolreis
Alle groepen gaan jaarlijks op schoolreis. De kosten van deze reizen
zijn voor rekening van de ouders en dienen van tevoren te worden
betaald.
 
Alle leerlingen gaan in principe mee op schoolreisje. Als hierop een
uitzondering gemaakt wordt, dan wordt de leerling in kwestie
gewoon op school verwacht. Voor hem of haar wordt die dag werk
gezocht op school. Ouders worden in de loop van het jaar
geïnformeerd over het reisdoel, de kosten en de betalingswijze.
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8.14 Schoolkamp
Voor groep 8 wordt aan het eind van het schooljaar een
schoolkamp georganiseerd. Meestal kiezen wij hiervoor een
accommodatie, gelegen in de buurt van bossen, zwembad, musea
et cetera. De leerlingen gaan op de fiets naar hun bestemming.
 
Het schoolkamp is integraal onderdeel van het lesprogramma op
school. In principe worden hier geen uitzonderingen op gemaakt.
Het schoolkamp wordt begeleid door meerdere leerkrachten.
 
 

8.15 De jeugdgezondheidszorg op
de basisschool
Samen met school en ouders volgt de afdeling
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD
Gelderland-Zuid de ontwikkeling en gezondheid van de leerlingen
tijdens de schoolperiode. Bij de afdeling JGZ werken jeugdartsen,
jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten.
 
Logopedische screening groep 1
Alle kinderen worden door de logopedist gezien als ze 5 jaar zijn.
De ouders van de betreffende kleuters krijgen van te voren bericht.
De logopedist beoordeelt de spraak, de taal, de stem, het
mondgedrag en of het kind goed hoort en luistert. Na dit
onderzoek informeert de logopedist de ouders en de leerkracht
over het resultaat en of verdere logopedische hulp gewenst is.
 
Gezondheidsonderzoeken
Alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar krijgen een oproep voor
een gezondheidsonderzoek.
De doktersassistente kijkt of het kind goed ziet, hoort, groeit en
beweegt. Het kind hoeft zich voor het onderzoek niet uit te kleden.
Voorafgaand aan het onderzoek bespreekt de jeugdarts of
jeugdverpleegkundige de kinderen met
de leerkracht. Ouders krijgen een brief met informatie, twee
vragenlijsten om in te vullen en de folder 'Jeugdgezondheidszorg,
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onderzoeken op de basisschool'.
 
De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen
op het onderzoek voor te bereiden. Ouders kunnen op eigen
verzoek bij de screening aanwezig zijn, maar moeten hier dan zelf
een afspraak voor maken via het planbureau: (0344) 69 87 45 (ma.
t/m vr. van 09.00 tot 16.00 uur) of via
planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl.
 
De doktersassistente controleert alle 7-8 jarige kinderen op lengte
en gewicht. Ook hiervan krijgen ouders bericht als hun kind aan de
beurt is.
 
Spreekuur op school
Als uit het onderzoek van de doktersassistente blijkt dat een kind
extra aandacht nodig heeft, ontvangen de ouders een uitnodiging
voor het spreekuur van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige.
Tijdens dit spreekuur is er voldoende tijd voor extra onderzoek en
het bespreken van vragen en zorgen.
 
Het is ook mogelijk om zelf een afspraak te maken voor het
spreekuur. Bijvoorbeeld als de ouder vragen heeft, twijfelt of het
kind goed groeit of als er zorgen zijn op school of thuis. Een
afspraak maken kan via (0344) 69 87 45 (maandag t/m vrijdag van
09.00 tot 16.00 uur) of via
planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. Het spreekuur vindt
plaats op school.
 
Vaccinaties
In het kalenderjaar dat het kind 9 jaar wordt, ontvangt het kind
automatisch een oproep voor twee prikken (vaccinaties): één tegen
Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rode
Hond (BMR). Op 12-jarige leeftijd ontvangen de meisjes een
uitnodiging voor een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV).
 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD is een van de
kernpartners van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in

mailto:planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl


PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS 67

Rivierenland. Ook bij een CJG kunt u terecht voor vragen rondom
opvoeden en opgroeien. Zie voor meer informatie en het aanbod
van het CJG in uw gemeente www.cjgrivierenland.nl. Ouders,
opvoeders en jongeren kunnen ook via info@cjgrivierenland.nl en
via (088) 001 77 00 hun vragen stellen.
 
 

8.16 Schoolzwemmen
De kinderen van de groepen 3 en 4 gaan een half jaar
lang wekelijks schoolzwemmen. Ze krijgen dan een uur zwemles. De
kinderen die nog geen zwemdiploma hebben, zullen gaan oefenen
voor het zwemdiploma A. De kinderen die al in het bezit zijn van
een zwemdiploma A zullen andere activiteiten aangeboden krijgen,
die gericht zijn op bewegen in het water. Zij oefenen dus niet voor
een diploma.
 
 

http://www.cjgrivierenland.nl
mailto:info@cjgrivierenland.nl
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8.17 Maandviering
Elke maand hebben wij een maandviering met de hele school. Dit
kan een maandopening zijn aan het begin van de maand, of een
maandsluiting aan het eind van de maand. Tijdens de maandviering
mogen de kinderen iets laten zien, iets laten horen of iets anders
ten tonele voeren. Soms gebeurt dit met de hele klas, maar het kan
ook een klein groepje kinderen zijn of een kind alleen.
 
Ouders zijn natuurlijk van harte welkom om bij de maandvieringen
te komen kijken. De data van de maandsluitingen staan vermeld in
de weekbulletins en op de website.
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8.18 Brede school Tiel-Oost
Nederland telt steeds meer brede scholen. Dit zijn scholen waarbij
onderwijs wordt gecombineerd met bijvoorbeeld opvang, zorg,
welzijn, sport en cultuur. Brede scholen bieden leerlingen een
stimulerende en uitdagende leeromgeving, zodat ze hun talenten
leren ontdekken en ontwikkelen. Onze school maakt deel uit van de
Brede School Tiel-Oost. De Brede School is een
samenwerkingsverband tussen onderwijs, kinderopvang, zorg,
welzijn, sport en cultuur.
 
De Brede School Tiel-Oost wil kinderen van 0-12 jaar de
gelegenheid bieden zich optimaal te ontplooien en gezond te
ontwikkelen. Het gaat hierbij zowel om het fysieke als het sociale en
cognitieve vlak.
 
Wij richten ons op de schoolloopbaan, de sociale interactie, respect
voor elkaar en een gezonde lichamelijke ontwikkeling.
 
De kinderen van 0-12 jaar én hun ouders staan hierbij centraal.
 
De brede school richt zich op 4 thema’s:
 
• Talentontwikkeling
 
• Ouderbetrokkenheid
 
• Bewegen en gezond gedrag
 
• Vreedzame wijk
 
Uitgebreide informatie over de Brede School Tiel-Oost vindt u
op:www..bs-tiel.nl
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9 Waar onze school voor
staat

 
 
 
 

9.1 Toelating
De Regenboog is een openbare school en maakt deel uit van
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland. Openbare
scholen kunnen in principe geen leerlingen weigeren. Dit kan alleen
op basis van 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.
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.
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9.2 Onze uitgangspunten
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R)
Onze school maakt deel uit van Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Rivierenland.
Stichting OPO-R bestaat uit 12 openbare basisscholen. Waarvan 5
in Tiel, 5 in Culemborg en 1 in Wadenoijen. In Tiel staat ook onze
Speciale Basisschool De Wissel. Op deze school zitten kinderen uit
de regio die speciale ondersteuning nodig hebben om ook
succesvol te kunnen zijn.
 
De openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun
levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst,
geslacht of seksuele geaardheid. Iedereen is welkom op de
openbare school. Op de openbare school respecteren wij elkaar en
hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen
de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere leerkracht
zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of
levensbeschouwelijke achtergrond.
 
Ieder mens is anders. Zo is ook iedere school bij OPO-R anders, in
onderwijsconcept, werkwijze, inrichting en gebouw. Daar zijn wij
trots op, goed onderwijs laat zich niet in één systeem duwen.
Tegelijkertijd hoort iedere school bij OPO-R en is het de openbare
identiteit die ons verbindt. Eén identiteit, twaalf gezichten!
 
De andere vijf reguliere openbare scholen in Tiel en Wadenoijen
zijn:
 
Molenwerf
Moespot
Montessori Tiel
Waayer Passewaaij
Waayer Wadenoijen
 
Ons Motto
Samen leren, samen leven!
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Een mooie, kleine en gezonde school in Tiel-Oost.  Het team van de
Regenboog staat voor een persoonlijke benadering van kinderen en
hun ouders, iedereen is welkom!
Wij gaan voor goed onderwijs voor elk kind, taal en rekenen
vormen de basis. Daarnaast is er expliciet aandacht voor
betrokkenheid, burgerschap en verantwoordelijkheid. Deel uit
maken van de samenleving. Wij geloven dat kinderen het best
functioneren in een rustige, veilige en gestructureerde omgeving. 
 
Onze visie
We zijn allemaal verschillend en dat is onze kracht! Ieder kind is
uniek en wij vinden het belangrijk dat leerlingen op school ervaren
wat dit betekent. Iedereen heeft verschillende talenten en verdient
de kans om deze te ontdekken en optimaal te ontwikkelen binnen
een veilige, rustige en inspirerende leeromgeving.
 
Onze missie
Wij gaan voor het begeleiden van de ontwikkeling van onze
leerlingen in de breedste zin van het woord. We doen dat vanuit
een sterke betrokkenheid op kinderen. Dit betekent dat ons
onderwijs is afgestemd op de behoefte, interesses en talenten van
het individuele kind. Daarnaast ontdekken kinderen wat de kracht
van verschil  is en wat het oplevert wanneer ze op een respectvolle
wijze samen vieren, spelen, leren en werken. Zo worden zij in staat
gesteld om met een stevige basis, vol vertrouwen in zichzelf en de
ander, de overstap te maken naar het vervolgonderwijs en een
eigen plek vinden in de samenleving.
 
 
Hoe we dat doen
Wij gaan voor goed onderwijs voor elk kind, waarbij taal en rekenen
de basis vormen. Daarnaast is er expliciet aandacht voor
betrokkenheid, burgerschap en verantwoordelijkheid. We zijn
gericht op de mogelijkheden en positieve kanten van ieder kind en
sluiten vanuit dit ontwikkelperspectief daar met ons
onderwijsaanbod, de zorg en begeleiding op aan.
We helpen kinderen om de kennis die ze bij ons op doen in de
praktijk te brengen en om hun talenten te ontdekken en te
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ontwikkelen op school èn thuis. Dat doen wij door leerlingen te
enthousiasmeren, motiveren en het goede voorbeeld te geven.
Als onderwijsprofessionials gaan wij voor 100% voor onze leerlingen.
We bieden onze leerlingen duidelijkheid en structuur en vinden het
vooral heel belangrijk om samen veel plezier te hebben. Onze
vrolijkheid werkt aanstekelijk.
We zijn school van en met de wijk: Op onze school is iedereen
welkom. Wij zijn een open school, zijn laagdrempelig en
toegankelijk. Wij stellen onze school open voor
instellingen/organisaties die een wijkfunctie hebben en de
doorgaande ontwikkellijn van onze leerlingen bevorderen.
School en thuis op één lijn: We werken samen met de ouders, ieder
vanuit eigen rol, aan hetzelfde doel en vanuit dezelfde kaders. We
doen dit door huisbezoeken, contact momenten op school en we
betrekken ouders
bij activiteiten.
 
Waar je ons aan herkent
De Regenboog is een kleine school met een zeer betrokken team.
We zijn trots op het goede pedagogische klimaat in de school. We
hebben een positieve kijk op onze leerlingen en hun talenten. Op
de Regenboog gaan we voor kwaliteit, ons team staat voor goed
onderwijs, samenwerking en goede communicatie met ouders en
andere betrokkenen.
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10 Onze kijk op
onderwijs

 
 
 
 

10.1 Passend onderwijs
Per 1 augustus 2014 is de ‘Wet passend onderwijs’ in werking
getreden. Centraal hierin staan de verbetering van de kwaliteit van
het onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben
en de vorming van regionale netwerken om tot een betere
organisatie van onderwijs en ondersteuning  te komen. Elk
schoolbestuur is er dan wettelijk verantwoordelijk voor elk kind, dat
bij één van zijn scholen wordt aangemeld, een passend aanbod van
onderwijs en ondersteuning aan te bieden (‘elk schoolbestuur heeft
zorgplicht’)’.
Om dit mogelijk te maken werken schoolbesturen en scholen in de
regio Rivierenland met elkaar samen in een regionaal
samenwerkingsverband met de naam Betuws Passend Onderwijs.
Elke school maakt in het schoolondersteuningsprofiel voor ouders
duidelijk welke (basis en extra) ondersteuning aan leerlingen
gegeven kan worden. In het schooljaar 2012-2013 is door de teams
van de scholen van OPO-R (directeur, leraren, intern begeleider of
zorgcoördinator) een start gemaakt met de beschrijving van de
voorzieningen, die op de school zijn getroffen voor leerlingen die
extra ondersteuning behoeven.Het ondersteuningsprofiel van de
Regenboog is te vinden op onze website.
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10.2 BEPO Plusteam
Iedere basisschool heeft in het schoolondersteuningsprofiel
vastgelegd welke mogelijkheden kunnen worden ingezet om
passend onderwijs te bieden voor hun leerlingen. Daarmee geeft
de school ook de grenzen van haar mogelijkheden aan.
 
Het kan gebeuren dat de ondersteuning die de reguliere
basisschool voor de leerling kan bieden, ontoereikend is. In dat
geval heeft de school de mogelijkheid gebruik te maken van
aanvullende middelen die het samenwerkingsverband (BEPO:
Betuws Passend Onderwijs) beschikbaar stelt. Dat heet
‘plusondersteuning’.
 
De inzet van deze ‘plusondersteuning’ is erop gericht de leerling
met specifieke onderwijsbehoeften in een zo vroeg mogelijk



ONZE KIJK OP ONDERWIJS 79

stadium hulp te geven in een reguliere basisschool.
 
Het samenwerkingsverband bundelt de beschikbare expertise in
het ‘BEPO plusteam’. Dit team bestaat uit gespecialiseerde
medewerkers die het samenwerkingsverband beschikbaar stelt aan
de school bij het tot stand brengen van extra ondersteuning voor
de leerling.
 
Het plusteam helpt de intern begeleider en de leerkracht bij het in
kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van de leerling en
het geven van extra ondersteuning.
 
Het plusteam omvat twee disciplines:
 
* De plusconsulent: deze functioneert voor school als eerste
lijnondersteuner. De intern begeleider onderhoudt de contacten
met de plusconsulent. Wanneer de vraagstelling inhoudelijk
complex is, kan de plusconsulent de hulp inroepen van een
themaspecialist.
 
* De themaspecialist: deze levert diepgaande inhoudelijke
deskundigheid over de onderwijsbehoeften van de leerling en de
daarmee samenhangende extra ondersteuningsmaatregelen.
 
Elke school krijgt jaarlijks de beschikking over een ‘urenbudget’. In
samenspraak met de intern begeleider stelt de plusconsulent de
werkwijze en inzet van het plusteam voor het betreffende schooljaar
vast.
 
 

10.3 Onderwijs op maat
De leerkrachten gaan uit van hoge verwachtingen passend bij ieder
kind. Zij bieden kinderen de mogelijkheid om in eigen tempo,
passend bij de eigen begaafdheid, een basispakket te doorlopen,
waarin taal en rekenen een belangrijke plaats innemen.
 
De kinderen worden uitgedaagd om tot betere leerresultaten
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komen. Kinderen die om wat voor reden dan ook meer moeite
hebben met de lesstof, worden extra begeleid. Als het nodig is,
doen we dat met hulp van anderen: onze eigen specialisten of
gespecialiseerde hulp van buiten. Dat geldt ook voor de meer- en
hoogbegaafde leerlingen.
 
 

10.4 Ons onderwijs in kort bestek
De Regenboog werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem.
Kinderen zijn verdeeld in jaargroepen en hebben een of twee vaste
leerkrachten, in een aantal groepen ondersteund door een
onderwijsassistent. Op onze school werken we soms in combinaties
van verschillende jaarklassen in één groep.
 

10.4.1 Een combinatie van diverse werkvormen
Klassikale les
Klassikale lessen dienen om instructie te geven over de leerstof en
de opdrachten en om de gemaakte opdrachten te bespreken.
 
Verlengde instructie
Na de klassikale uitleg kan de leerkracht aan de kinderen die het
nodig hebben extra uitleg geven; we noemen dit verlengde
instructie. Verlengde instructie wordt aan individuele leerlingen en
kleine groepen gegeven en kan ook door de onderwijsassistent
worden gegeven.
 
Zelfstandig werken
Onder zelfstandig werken verstaan wij een werkstructuur waarbij
kinderen een bepaalde tijd zonder hulp van de leerkracht bezig
kunnen zijn. Zij leren zelfstandig taken uit te voeren, rekening
houdend met de andere leerlingen. De leerkracht maakt zo tijd vrij
om bijvoorbeeld aan een klein groepje verlengde instructie te
geven.
 
Samenwerken
Op bepaalde momenten stimuleren we de kinderen om samen te
werken. Hiervoor gebruiken we werkvormen die uitnodigen tot
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overleg en samenwerking, zogenaamde coöperatieve werkvormen.
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10.4.2 De leergebieden
Lezen
In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen.
We noemen dit het aanvankelijk lezen. Wij werken met de methode
Veilig leren lezen. Een groot deel van de onderwijstijd in groep 3
gaat naar het leren lezen.
 
Vanaf groep 4 wordt gewerkt met de methode Lekker lezen.  Dit
gebeurt zowel zelfstandig als onder begeleiding van de leerkracht.
Deze methode loopt door tot en met groep 8.
 
Vanaf groep 4 komt er ook begrijpend lezen bij. We werken met de
methode Nieuwsbegrip XL. Kinderen krijgen wekelijks begrijpend
leeslessen aan de hand van de actualiteit.
 
Naast het bevorderen van het technisch en begrijpend lezen
brengen we de kinderen zoveel mogelijk liefde voor het boek bij. Er
wordt in alle groepen veel voorgelezen en we hebben activiteiten
die in het kader staan van leesbevordering. We worden hierbij
ondersteund door een Lees-/ Mediacoach van de bibliotheek.
 
Nederlandse taal
Vanaf groep 4 werken we met de methode Taalactief. Het
taalonderwijs is veelomvattend en een belangrijk onderdeel van ons
onderwijsprogramma. Er wordt aandacht besteed aan
woordenschat, spreek- en luistervaardigheid, spelling,
taalbeschouwing, et cetera. Kinderen leren verhalen schrijven,
werkstukken maken en spreekbeurten houden.
Het woordenschatonderwijs heeft een belangrijke plek op het
dagelijkse lesrooster in alle groepen. In het schooljaar 2016-2017
gaat het team scholing volgen, we gaan dan aan het werk met
"woorden in de weer" van Marianne Verhallen en Dirkje van der
Nulft.
 
Rekenen
Bij ons op school werken we met de methode Pluspunt. Deze
methode biedt veel differentiatiemogelijkheden met een aanbod
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voor kinderen die meer hulp en oefening nodig hebben, maar ook
voor de leerlingen die meer lesstof aankunnen. In deze methode is
veel zorg besteed aan het zelfstandig werken.
 
Wereldoriëntatie
Op veel momenten wordt er met de kinderen gesproken over de
wereld om ons heen. Dit gebeurt tijdens de lessen aan de hand van
methoden, maar ook door middel van groepsgesprekken,
spreekbeurten, werkstukken, schooltelevisie, excursies en
gastlessen.
 
Vanaf groep 3 werken we met verschillende methoden voor
natuuronderwijs, aardrijkskunde en topgrafie, geschiedenis en
verkeer. 
 
Schrijven
Vanaf groep 1 wordt er gewerkt met de methode Schrift. Deze
methode heeft de volgende opbouw:

groepen 1 en 2: beginnend schrift;–
groep 3: instructiefase cijfers en kleine letters;–
groep 4: instructiefase kapitalen;–
groepen 5 t/m 8: handschriftontwikkeling en -onderhoud.–
 –

Godsdienst en levensbeschouwing
Wij zijn een openbare basisschool. Leerlingen moeten ons inziens
de kern van de zes grote wereldgodsdiensten in de wereld kennen.
Dit is een onderdeel van de lessen wereldoriëntatie, maar we
besteden hier ook aandacht aan tijdens kringgesprekken en
excursies naar gebedshuizen.
 
Creatieve vorming
Er wordt op school de nodige aandacht besteed aan de creatieve
vorming van kinderen. Naast de activiteiten in de groepen hebben
we een aantal keren per jaar een periode dat we extra aandacht
besteden aan creatieve vorming.
 
In de groepen 1 en 2 is er veel aandacht voor creatieve vorming bij
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de verwerking van elk thema.
 
In de groepen 3 t/m 8 is er twee tot drie keer per jaar Expres. We
proberen hiervoor bijzondere activiteiten te organiseren. Kinderen
kunnen van tevoren hun voorkeur voor een activiteit uitspreken via
een inschrijfkaart. We krijgen voor deze activiteiten regelmatig hulp
van buitenaf.
 
 
Muziek in de klas
Muziek in de klas maakt muziek bereikbaar voor ieder kind in
Gelderland. Wij hebben als Pilotschool meegedaan en na deze
periode hebben wij ervoor gekozen om door te gaan met het
project.
 
Voor onze school is MIK een verrijking voor het onderwijs, het
draagt bij aan de creatieve ontwikkeling van onze leerlingen. We
zijn heel trots dit aan ons onderwijsconcept toe te mogen voegen.
Leerlingen krijgen muziekles van een professionele muziekdocent,
gewoon in hun eigen klas. Plezier in muziek en samenspel staan
hierbij voorop. De meester of juf doet actief mee en ook ouders
worden betrokken bij lessen en uitvoeringen.  De leerlingen, ouders
en leerkrachten hebben hier met veel enthousiasme aan gewerkt. 
 
Via ons weekbulletin zult u regelmatig geinformeerd worden over
de ontwikkelingen rondom MIK.
 
 
Bewegingsonderwijs
In de groepen 1 en 2 is er veel aandacht voor de ontwikkeling van
de grove motoriek door middel van bewegingsonderwijs. Dit
gebeurt zowel binnen in het speellokaal als tijdens het buiten
spelen op het schoolplein. Op dit moment krijgen onze kleuters
eens per week les van een vakleerkracht.
 
De groepen 3 t/m 8 krijgen ook les van een vakleerkracht. Deze
vakleerkracht zorgt ook voor het lesschema voor
bewegingsonderwijs. De lessen vinden plaats in de gymzaal aan de
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Meeslaan.
De groepen 3 en 4 gaan daarnaast een half jaar lang eens per
week zwemmen.
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10.5 De Vreedzame School
We zijn ons ervan bewust dat een school de plek bij uitstek is waar
goed burgerschap kan worden aangeleerd. De school heeft een
pedagogische taak om bij te dragen aan de sociale vorming en
sociale competenties van leerlingen.
 
Een aantal jaren geleden heeft het team van de Regenboog ervoor
gekozen om structureel verbetering aan te brengen in de sociale
vaardigheden van onze leerlingen. Als school vinden we het
belangrijk hoe leerlingen met elkaar omgaan. Verder vinden wij het
belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen als zelfstandige
volwassenen die vol zelfvertrouwen hun eigen keuzes durven te
maken.
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Sinds het schooljaar 2004-2005 werken we met het programma "de
Vreedzame School". De doelstelling van dit programma is dat de
school zich ontwikkelt tot een democratische gemeenschap waarin
alle leerlingen, leerkrachten en ouders zich positief gedragen
tegenover elkaar, zelfstandig zijn, zich verantwoordelijk voelen en
keuzes kunnen maken.
Een aantal elementen van dit programma zijn:
 
De lessen Vreedzame School
In  groep 3 t/m 8 wordt wekelijks een les Vreedzame School
gegeven, in de kleutergroepen wordt er om de week een les
gegeven. De lessen zijn verschillend van inhoud. Er komen diverse
onderwerpen aan bod, zoals verschillen tussen mensen, samen
spelen en delen, oplossen van conflicten, communicatie en
gevoelens. Elke bouw heeft een eigen lesprogramma. De lessen zijn
afgestemd op de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.
 
Het werken met mediatoren
Jaarlijks wordt een aantal leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8
opgeleid als mediator. Deze kinderen krijgen een aantal trainingen
in het oplossen van conflicten tussen leeftijdgenoten. Als leerlingen
een conflict met elkaar hebben, dan richten zij zich tot de
mediatoren, die dan volgens een stappenplan aan het werk gaan
om het conflict op te lossen.
 
Opstekers en afbrekers
In de lessen komen deze begrippen veel aan bod. Een opsteker is
iets positiefs over iemand zeggen en als je een afbreker geeft, dan
zeg je iets negatiefs. Wij zijn erop gericht dat er opstekers gegeven
worden aan elkaar; het is voor iedereen fijn om een opsteker te
krijgen. In elke groep wordt hier expliciet aandacht aan besteed.
 
Verantwoordelijkheid van de leerlingen
Wij proberen onze leerlingen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid
bij te brengen voor zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving.
Door kinderen het vertrouwen te geven en door ze de ruimte te
geven voor hun eigen ideeën, groeit het
verantwoordelijkheidsgevoel. In de Vreedzame School zitten veel



88 ONZE KIJK OP ONDERWIJS

elementen die een beroep doen op de verantwoordelijkheid van
kinderen.
 
Het leerkrachtgedrag staat centraal bij de Vreedzame School. De
leerkracht is het voorbeeld voor de kinderen en zal ook handelen
volgens de principes van de Vreedzame School. De ervaringen met
de Vreedzame School zijn tot op heden zeer positief. We hebben
gemerkt dat de sfeer en de cultuur binnen onze school in positieve
zin veranderd zijn.
 
 



 



90 ONZE SCHOOLORGANISATIE

11 Onze
schoolorganisatie

 
 
 
 

11.1 Wie werken er op school
Directie
De directeur geeft leiding aan de organisatie en neemt vanuit haar
functie deel aan diverse gemeentelijke en regionale overlegsituaties.
 
Coördinatoren
Op onze school zijn twee bouwcoördinatoren werkzaam. De
coördinatoren maken deel uit van het managementeam en zijn
medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van de plannen rond de
schoolontwikkeling. Dit is een extra taak naast hun dagelijkse
werkzaamheden op school.
 
Groepsleerkrachten
De leerkrachten van onze school zijn de motor van de organisatie.
Zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in de klas en vervullen
allerlei organisatorische taken binnen de groep en daarbuiten. Er
zijn fulltime en parttime leerkrachten. Bij duobanen is er regelmatig
overleg en worden er afspraken gemaakt over de werkverdeling.
 
Vakleerkracht lichamelijke opvoeding
De gymlessen voor de groepen 1 t/m 8 worden verzorgd door een
vakleerkracht lichamelijke opvoeding.
 
Onderwijsassistenten
Op onze school is een aantal onderwijsassistenten werkzaam die de
leerkrachten ondersteunen.
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De intern begeleider
De leerkrachten op school worden ondersteund door een intern
begeleider (IB). Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van het
zorgbeleid bij ons op school. Minimaal twee keer per jaar spreken
de leerkrachten alle leerlingen door met de IB. Tevens is zij een
aanspreekpunt voor ouders.
 
Administratie
Op onze school werkt een parttime administratief medewerker. Zij
houdt zich bezig met de uitvoering van de administratie van de
school. Dit omvat de leerlingenadministratie, verwerking van
facturen, telefoontjes, et cetera.
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11.1.1 Groepsverdeling 2016-2017
Groep 1/2 A
Jeannette Jansen en Sophia van Zuilen
 
Groep 1/2B
Ingrid Kramer Freher en Sophia van Zuilen
 
Groep 3
Cunie Harteman
 
Groep 4/5
Elma van Munster
 
Groep 6
Ingrid Kleijnen en Gonny Pitlo
 
Groep 7
Dami Esteban Soyer
 
Groep 8
Marielle van de Graaf en Susan van Buuren
 
Onderwijsassistenten
Lucy Forster, Liesbeth Groen en Herma Smith
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11.2 Leerlingenadministratie
De leerlingenadministratie wordt overeenkomstig de wettelijke
voorschriften geautomatiseerd gevoerd. Naam en contactgegevens
(adres, woonplaats, telefoonnummers met uitzondering van
geheime nummers) van leerlingen zijn openbaar en worden, indien
nodig, in de vorm van groepsoverzichten beschikbaar gesteld aan 
externe instanties (die dienstverlenend zijn aan de school) en de
leerplichtambtenaar.
 
In de administratie wordt ook (als wettelijke verplichting) het
persoonsgebonden nummer (PGN) opgenomen. Bij inschrijving bij
de school moeten de ouders een officieel document tonen waarop
het burgerservicenummer van hun kind staat.
 
Dit nummer wordt als PGN opgeslagen in de
leerlingenadministratie van de school. 
 
Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig en met inachtneming van
voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens om met
de gegevens van uw kind(eren).
 
 

11.3 Leerlingdossier
De school volgt de resultaten van de kinderen met 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 IB of directie, op school worden ingezien. Voor de leerlingen die
tussentijds de school verlaten, wordt een onderwijskundig rapport
opgesteld.
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11.4 Ouderbetrokkenheid
Bij de scholen van OPO-R staat het belang van ieder kind centraal.
Wij bieden kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd onderwijs, zodat
we passende antwoorden hebben op de onderwijsbehoeften van
ieder kind.  Om dat te bereiken willen onze medewerkers
professionaliteit koppelen aan persoonlijke betrokkenheid: zij zijn in
staat om kinderen en hun ouders te zien, te horen en te begrijpen.
Onze mensen vinden het van groot belang kinderen en ouders te
betrekken bij het leerproces.
 
Kinderen van nu groeien op in een wereld met grote culturele
diversiteit. Als organisatie voor openbaar onderwijs vinden wij dat
kinderen zich prettig moeten voelen in een multiculturele
samenleving.  Onze scholen zijn ontmoetingsplekken voor mensen
met verschillende levensovertuigingen.  We bieden onderwijs dat
midden in de wereld staat; daarbij vinden wij afstemming en
samenwerking met ouders onontbeerlijk. Wij nemen ouders serieus
als gesprekspartner.
 
Ouderparticipatie is ook een wettelijke verplichting. Het
schoolbestuur is er verantwoordelijk voor dat ouders in staat
gesteld worden inspraak te hebben in het schoolbeleid en op
school (ondersteunende) activiteiten te ondernemen. Partnerschap
tussen ouders en school vraagt vanzelfsprekend om bereidheid en
verantwoordelijkheid van ouders. Wij willen het partnerschap tussen
school en ouders versterken.
Onze school heeft een uitgewerkt ouderbeleid waarin wij de manier
waarop wij met ouders om willen gaan beschrijven.
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11.5 Medezeggenschap
De medezeggenschapsraad (MR) van de school bestaat uit een
oudergeleding en een personeelsgeleding, die respectievelijk
worden gekozen door de ouders en het personeel.
 
De taken en verantwoordelijkheden, het instemming- en
adviesrecht van de MR zijn vastgelegd en beschreven in de Wet
medezeggenschap op scholen. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de voorzitter van de MR van onze school.
 
Stichting OPO-R heeft een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). Deze hanteert het door het
bestuur vastgestelde “Reglement GMR” en op schoolniveau het
“Reglement Medezeggenschap”. 
 
Pas nadat een 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.
 
 

11.6 De ouderraad
Waar de MR zich voornamelijk buigt over beleidsmatige en
bestuurlijke zaken, is de ouderraad (OR) betrokken bij uitvoerende
zaken. De ouders in deze raad maken, samen met leerkrachten,
deel uit van alle werkgroepen en/of commissies die zich
bezighouden met het organiseren van festiviteiten en
buitenschoolse activiteiten.



ONZE SCHOOLORGANISATIE 97

11.7 Ouderbijdragen
De school stelt onder verantwoordelijkheid van de MR jaarlijks de
hoogte van de financiële ouderbijdrage vast. De oudergeleding van
de MR legt jaarlijks verantwoording af voor het beheer en de
besteding van de gelden. De bijdrage van de ouders wordt
gebruikt voor het organiseren van activiteiten en schoolfestiviteiten.
 
Deze jaarlijkse bijdrage aan het schoolfonds is 20 euro. Van dit geld
worden alle jaarlijks terugkerende activiteiten betaald die niet tot
het gewone lesprogramma horen en dus niet door het ministerie
van onderwijs betaald worden, zoals de activiteiten rond Kerst en
Pasen.
 
De bijdrage is geheel vrijwillig, maar het is belangrijk te weten dat
de school genoodzaakt is het kind niet te laten deelnemen aan een
activiteit waarvoor niet betaald is. Wanneer de activiteit binnen de
schooltijden plaatsvindt zal er, voor de betreffende kinderen, op
school voor een passend aanbod gezorgd worden.
 
Naast de vrijwillige ouderbijdrage brengen wij een bedrag in
rekening voor het jaarlijkse schoolreisje en (voor de leerlingen uit
groep 8) het schoolkamp. In hoofdstuk 8 kunt u daar meer over
lezen.
 
De leerlingen van de groepen 3 en 4 gaan schoolzwemmen. Voor
het vervoer naar het zwembad per bus wordt een bijdrage in
rekening gebracht. Dit is een bijdrage in het vervoer. Op dit
moment is de hoogte van dit bedrag nog niet bekend. De overige
kosten voor het zwemonderwijs worden door de gemeente
vergoed.
 
Wanneer alle kosten en bedragen bij ons bekend zijn, ontvangt u
een overzicht met de kosten voor uw gezin. Bij de eerste factuur
wordt u de mogelijkheid geboden om aan te geven dat u het
bedrag in termijnen wilt betalen; u kunt dit aangeven op het
betalingsoverzicht. U ontvangt dan later een overzicht van de
termijnen.
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Het schoolreisje wordt later in het schooljaar, wanneer bekend is
wat de bestemming is, in rekening gebracht.
 
Schoolfonds: 20 euro
Schoolreis: later bekend te maken
Schoolkamp: 65 euro
Zwemvervoer: later bekend te maken
Overmaken op: Rabobank rekeningnummer: NL 56 RABO 036 29
46 663
t.n.v. de Regenboog o.v.v. de naam van uw kind + de groep waarin
het kind zit.
 
 

11.8 Regeling schooltijden
Per 1 augustus 2006 is de nieuwe schooltijdenwet van kracht voor
het gehele basisonderwijs. De leerlingen uit de groepen 1 en 2
moeten 880 uur per jaar naar school en de leerlingen uit de
groepen 3 t/m 8 moeten 960 uren per jaar les krijgen.
 
Bij ons op school geldt dat het aantal lesuren per dag en per week
voor alle groepen gelijk is. Alle leerlingen gaan op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag naar school van 08.30 uur tot 12.00
uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur. Op woensdag krijgen de
kinderen les van 08.30 uur tot 12.15 uur.
 
Voor de kleuters betekent dit dat ze op jaarbasis te veel uren
zouden maken; daarom zijn zij om de week op vrijdag vrij.  Een
overzicht van de vrije dagen vindt u in onze jaarkalender.
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11.9 Leerplicht en schoolverzuim
Alle kinderen zijn vanaf het moment dat ze 5 jaar zijn leerplichtig.
Dat betekent dat een kind iedere dag naar school moet, mits er
gewichtige redenen zijn waarom een kind niet op school kan komen,
bijvoorbeeld ziekte.
Iedere leerkracht houdt een absentielijst bij, er wordt dagelijks
genoteerd welke kinderen er niet zijn en wat de reden daarvan is.
De school is verplicht om deze administratie bij te houden en kan
gecontroleerd worden.
Op het moment dat er geen gewichtige reden is waarom het kind
niet op school kan komen of het kind is zonder bericht niet op
school, dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim.
Wij merken regelmatig dat er leerlingen niet op school komen
zonder bericht of zonder gewichtige reden.
Voorbeelden hiervan zijn:
- de leerling verzuimt een dag voor een bezoek aan de tandarts of
huisarts;
- de leerling verzuimt een dag omdat men zich verslapen heeft;
- de leerling verzuimt een dag omdat de ouders elders
verplichtingen hebben (afspraken, bezoek arts, etc.);
- de leerling verzuimt zonder duidelijke reden.
Op het moment dat de school zich zorgen maakt over het
veelvuldig verzuim van een leerling zal in eerste instantie de
leerkracht hierover een gesprek aangaan met de ouders/verzorgers.
Mocht er daarna geen verandering zijn, dan komt er een gesprek
met de directeur van de school. In het laatste geval zal ook de
leerplichtambtenaar hierbij ingeschakeld worden.
Deze gaat op zoek naar de oorzaken en redenen van het
ongewenste schoolverzuim. De leerplichtambtenaar neemt meestal
eerst contact op met de ouders voor een gesprek. Afhankelijk van
de uitkomsten, kan de leerplichtambtenaar verdere acties
ondernemen.
 
Verlof
Verlof religieuze verplichtingen.
Als school kunnen wij de kinderen maximaal 1 dag per religieuze
verplichting vrij geven. Deze dag dient uiterlijk 2 dagen van tevoren
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schriftelijk aangevraagd te worden bij de directie van de school met
behulp van een ‘buitengewoon verlof formulier’. Dit formulier kunt
u halen bij de leerkracht of de directie. Nadat u het formulier
ingeleverd hebt, beoordeelt de directie of de aanvraag toegewezen
kan worden.
 
Vakantieverlof
Alleen als de specifieke aard van uw beroep het niet mogelijk
maakt in de schoolvakanties met vakantie te gaan, kunt u
toestemming krijgen om buiten de schoolvakanties uw leerplichtige
kind mee te nemen met vakantie. Het is niet mogelijk verlof te
krijgen in de eerste twee weken na de zomervakantie. Hier wordt
erg streng op gelet en de directeur kan een boete krijgen als deze
regel overtreden wordt.
 
Verlof om gewichtige redenen
Een verzoek om verlof om gewichtige redenen (huwelijk, jubileum
etc.) voor uw kind moet u twee maanden van tevoren aanvragen bij
de directie van de school.
Deze mag u binnen de gestelde regels, en slechts één keer per jaar,
toestemming geven. Voor een huwelijk in het buitenland wordt
maximaal 5 dagen verlof gegeven. U moet bij de aanvraag van het
verlof altijd een trouwkaart kunnen laten zien.
Als het gaat om verlof voor meer dan 10 dagen kunt u contact
opnemen met de leerplichtambtenaar. (tel. 0344- 637 461).
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld door de
directie van de school.
Voor meer informatie over de verlofregelingen binnen het
onderwijs verwijs ik u naar de folder “leerplicht en verlof” van de
gemeente. Deze folder is op school en bij de gemeente
verkrijgbaar.
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11.10 Schoolveiligheid
Iedere school van de stichting OPO-R is verantwoordelijk voor een
transparant veiligheidsbeleid. Op de scholen 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 het beleidsplan
Schoolveiligheid - sociale veiligheid.
 
Op de school 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. Onze school
heeft een pestprotocol, waarin is vastgelegd hoe pesten wordt
voorkomen en wat er gebeurt als pesten zich toch voordoet.
Daarbij hoort alertheid op het voorkomen van pesten via internet.
 
Komt een leerling of leerkracht toch in aanraking met pesten,
ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie of geweld door een
medeleerling of door iemand die werkt op uw school? Dan vraagt
de situatie om een snelle, grondige en zorgvuldige aanpak. Bij
klachten over ongewenste omgangsvormen op school kunnen
ouders, leerlingen en onderwijspersoneel een beroep doen op een
vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon begeleidt hen bij
het oplossen van de klacht. Hieronder treft u informatie aan over de
interne en externe vertrouwenspersoon.
 
 



102 ONZE SCHOOLORGANISATIE

Interne vertrouwenspersoon binnen school
De intern vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor
zorgen over schoolse situaties: bijvoorbeeld (cyber)pesten,
intimidatie, roddelen, discriminatie, agressie, enz. De interne
contactpersoon is een laagdrempelig aanspreekpunt op school en
werkt bij een zorgmelding zo nodig samen met de coördinator van
de externe vertrouwenspersonen van de GGD, Mariëlle Hornstra.
Op onze school zijn Sophia van Zuilen en Susan van Buuren de
interne vertrouwenspersonen.
 
Externe vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige die
begeleiding biedt in het klachttraject. Hij/zij staat buiten de school.
De externe vertrouwenspersoon onderzoekt of de klacht in
gesprekken met school opgelost kan worden. Lukt dit niet of is de
melder na afloop niet tevreden? Dan biedt de externe
vertrouwenspersoon ondersteuning bij het indienen van de klacht
bij de klachtencommissie. Op basis van ontvangen klachten
adviseert de externe vertrouwenspersoon scholen hoe zij de sociale
veiligheid kunnen vergroten. Daarnaast ondersteunt de externe
vertrouwenspersoon de school bij het nemen van preventieve
maatregelen, zoals het opstellen van een gedragscode,
anti-pestprotocol of een protocol hoe om te gaan met sociale
media. De externe vertrouwenspersonen zijn: Marielle Hornstra
(psycholoog), Thomas Habricht (jeugdverpleegkundige) en Ellen
van Elst (jeugdarts). Deze externe vertrouwenspersonen zijn
bereikbaar op telefoon 0344-69 88 44 (afdeling
Jeugdgezondheidszorg GGD Rivierenland).
 
Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Om het aantal slachtoffers van kindermishandeling te verminderen,
is in juli 2013 de wet Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling in werking getreden. Bij de aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling is het belangrijk om signalen van
geweld in een vroegtijdig stadium te signaleren. Daarnaast is het
van belang te weten welke stappen gezet kunnen worden om het
geweld te stoppen. De meldcode biedt houvast bij het zetten van
de juiste stappen als er huiselijk geweld of kindermishandeling
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wordt gesignaleerd.
De aandachtsfunctionaris
Iedere organisatie en beroepskracht die met kinderen en ouders
werkt, is verplicht om met een meldcode te werken. Het doel is het
realiseren van een sluitende aanpak van kindermishandeling. Binnen
deze aanpak is een van de (verplichte) stappen van de Wet
Meldcode een deskundige collega of aandachtsfunctionaris te
consulteren. Dat impliceert dat die specifieke deskundigheid ook in
huis (binnen de organisatie) aanwezig moet zijn. De
aandachtsfunctionaris heeft een adviserende rol richting de
beleidsontwikkeling en een coördinerende rol bij de uitvoering van
de stappen van de meldcode indien er een vermoeden is van
kindermishandeling. Op alle scholen van de stichting OPO-R is een
gecertificeerde aandachtsfunctionaris aanwezig. Op onze
school is Karin Schneiders de aandachtsfunctionaris.
 
Landelijke Klachtencommissie
Een klacht wordt ingediend bij het bevoegd gezag van de Stichting
OPO-R, het bestuur. Het bevoegd gezag kan de klager voorstellen
de klacht zelf op te pakken, of ervoor kiezen de klacht door te
sturen naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC). Als de klager
niet wil dat het bevoegd gezag de klacht oppakt, of als de
afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid van de klager is,
wordt de klacht doorgestuurd naar de LKC.
Stichting OPO-R is 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.–

mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl
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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
klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken
die zij in die hoedanigheid vernemen.
 
 

11.11 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.
 
 

11.12 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 niet dat kinderen naar huis gestuurd
worden. De school doet er alles aan om de lessen doorgang te
laten vinden. Dit kan betekenen dat leerlingen tijdelijk over andere
groepen worden verdeeld of dat de hulp van stagiaires en
onderwijsassistenten wordt ingeroepen. Ouders worden bijtijds
geïnformeerd en als dat noodzakelijk is, vindt overleg met hen
plaats.
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12 Zorgstructuur
 
 
 
 

12.1 Zorgstructuur
Met ingang van 1 augustus 2014 is elk schoolbestuur er wettelijk
verantwoordelijk voor elk kind, dat bij één van zijn scholen wordt
aangemeld, een passend aanbod van onderwijs en ondersteuning
aan te bieden (‘elk schoolbestuur heeft zorgplicht’). Waar we nu
nog spreken van zorgstructuur is straks sprake van
ondersteuningsprofiel van de school. Ook leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben, kunnen op school een plekje vinden.
De school heeft een intern begeleider die de (extra) ondersteuning
coördineert.
 
De school werkt samen in een regionaal samenwerkingsverband
met als doel passende ondersteuning voor elk kind. In het
onderwijsondersteuningsplan van het samenwerkingsverband is
vanaf 2014 beschreven hoe dit wordt aangepakt. Iedere school
heeft dan een vastgelegde systematische aanpak voor leerlingen
die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben.
 
Leerlingen die extra zorg nodig hebben, kunnen op onze school
een plekje vinden. De school heeft de beschikking over
gespecialiseerde leerkrachten en een intern begeleider die de zorg
en extra begeleiding coördineren.
De school heeft een systematische aanpak voor leerlingen die extra
begeleiding en zorg nodig hebben. Iedere leerling ontwikkelt zich
op een andere manier en in zijn of haar eigen tempo, elk kind heeft
zijn of haar eigen onderwijsbehoefte. 
 
De leerkracht probeert hier, in de begeleiding van de kinderen,  zo
goed mogelijk op in te spelen.  In een groepsplan legt de
leerkracht de onderwijsbehoefte van de leerlingen vast en beschrijft
de wijze van begeleiding. In de klas volgt de leerkracht de
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ontwikkeling van de kinderen systematisch en constateert zo of
kinderen problemen ondervinden en zo ja, welke problemen dat
zijn. Om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen
hanteren wij met alle OPO-R scholen hetzelfde leerlingvolgsysteem.
 
De leraar controleert of iedere leerling zijn of haar lesdoelen, zoals
beschreven in het groepsplan,  heeft bereikt. De informatie uit deze
leerlingevaluatie vormt de basis voor een diagnose en voor het
eventueel formuleren van aangepaste leerdoelen. Naar aanleiding
van deze aangepaste leerdoelen kijken we waar extra hulp op
gericht moet worden wanneer leerlingen extra onderwijsbehoeften
hebben (ook hoogbegaafde leerlingen). De leerkrachten worden
hierbij ondersteunt door de intern begeleider.
 
De leerkracht (en vaak ook de intern begeleider) zal contact hebben
met de ouders over de wijze van begeleiding. De ouders worden
geïnformeerd tijdens de contactavonden, via de rapporten of ze
worden uitgenodigd voor een gesprek op school. Een gesprek kan
natuurlijk ook plaatsvinden op verzoek van de ouders.
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Hoofdstuk 13

Verantwoording en
kwaliteit
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13.1 Verantwoording en kwaliteit
Voor alle scholen van OPO-Rivierenland is het belangrijk kwalitatief
goed werk te leveren. Er is daarom een systeem van kwaliteitszorg
vastgesteld waar alle scholen mee werken. Hierbij komen de ouders
ook aan het woord: elke twee jaar vindt een onderzoek plaats in de
vorm van een ouderenquête. Daarnaast kunt u op de website van
de Inspectie van het Onderwijs (www.onderwijsinspectie.nl) de
resultaten van het onderwijs van de school vinden.
 
De school 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,
meestal via het weekbulletin van de school.
 
Alle kinderen maken, naast de toetsen die bij de methoden horen
(methodegebonden toetsen), jaarlijks een aantal landelijke toetsen
van het Cito (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling). De
uitslagen worden verwerkt tot scores. Deze scores worden
genoteerd en tezamen geven zij zicht op de 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?–

Aan het einde van groep 6 en groep 7 wordt de Entreetoets van
Cito afgenomen en aan het einde van groep 8, ten behoeve van de
overgang naar het voortgezet onderwijs, de Eindtoets
Basisonderwijs van Cito. De toetsgegevens bieden naast informatie
over de ontwikkeling van iedere individuele leerling ook informatie
over de prestaties van de school als geheel.
 
De scholen rapporteren regelmatig aan de ouders hoe hun kind
zich ontwikkelt en welke leerresultaten behaald worden.
 
Eind van het schooljaar krijgen de leerlingen in groep 7 een
voorlopige indicatie vervolgonderwijs. Deze indicatie is gebaseerd
op de entreetoets, vorderingen en andere relevante gegevens
(zoals werkhouding en zelfredzaamheid) in voorgaande jaren.

http://www.onderwijsinspectie.nl
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Halverwege groep 8 krijgen alle leerlingen een persoonlijk
schooladvies, in een gesprek met de ouders zal de leerkracht een
advies geven voor het vervolgonderwijs. Dit is dan het formele
advies en dit advies wordt uitgewisseld met de scholen van
voortgezet onderwijs. Aansluitend worden in overleg met de
ouders de benodigde aanmeldingsformulieren voor aanmelding
ingevuld en opgestuurd ten behoeve van de beoogde school voor
voortgezet onderwijs
 
In april maken de leerlingen van groep 8 de Cito eindtoets.
Ongeveer drie weken na het maken van de Cito eindtoets
ontvangen de ouders de uitslag. De school heeft hierna nog de
mogelijkheid om het advies naar boven bij te stellen, natuurlijk
gebeurt dit in overleg met ouders. .
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13.2 Uitstroomgegevens
De afgelopen 3 schooljaren zijn onze leerlingen als volgt
uitgestroomd naar het voortgezet onderwijs:
 
2013-2014
BBL: 5
KBL: 5
TL: 4
HAVO: 3
VWO: 1
 
2014-2015:
VSO: 1
BBL:  6
KBL: 2
KBL/TL: 1
TL: 1
TL/HAVO: 6
HAVO/VWO: 4
VWO: 2
 
2015-2016:
BBL: 2
KBL: 4
TL: 1
TL/HAVO: 1
VWO: 1
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Hoofdstuk 14

Namen en adressen
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Team Regenboog
 
Directeur
Mariëlle Klasen
 
Intern begeleider
Karin Schneiders
 
Leerkrachten
Susan van Buuren
Mariëlle van de Graaf
Cunie Harteman
Jeannette Jansen
Ingrid Kramer-Freher
Ingrid Kleijnen
Elma van Munster
Dami Esteban-Soyer
Sophia van Zuilen
 
Onderwijsassistenten
Herma Smith
Liesbeth Groen
Lucy Forster
 
Vakleerkrachten gymnastiek
Françoise Kuijpers
 
Administratieve ondersteuning
Janine Stanic
 
Coördinatoren
Gonny Pitlo
 Elma van Munster
 
Vertrouwenspersoon
Sophia van Zuilen en Susan van Buuren
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Samenstelling medezeggenschapsraad
Ouders:
Monique Cools
vacature
 
Personeel:
Jeannette Jansen
Sophia van Zuilen
 
Ouderraad
Cynthia van Tuil
Lucinda Knoppers
Soraya Wijkhuisen
 
Financiën
Cunie Harteman
 
Logopedist
Mirjam van der Pol
Tel: 06 46805003
mvanderpol@ggdgelderlandzuid.nl
 
Jeugdarts
Karin Snippe
Tel: 06 53296064
ksnippe@ggdgelderlandzuid.nl
 
Jeugdverpleegkundige
Thomas Habricht
Tel: 06 83216224
thabricht@ggdgelderlandzuid.nl
 
Openbare basisschool de Regenboog
Meester Rinkstraat 19
4005 VH Tiel
0344-632757
www.regenboogtiel.nl
regenboog@opo-r.nl

mailto:mvanderpol@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:ksnippe@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:thabricht@ggdgelderlandzuid.nl
http://www.regenboogtiel.nl
mailto:boog@opo-r.nl
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Bestuursbureau stichting OPO-Rivierenland
Wethouder Schootslaan 5
4005 VG Tiel
0344-633262
 
GGD Gelderland Zuid / vestiging Tiel
Bezoekadres:
J.S. de Jongplein 2
4001 WG Tiel
Postadres:
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
 
Gemeente Tiel, Afdeling leerplicht
Achterweg 2
4001 MV Tiel
Postbus 6325
4000 HH Tiel
0344- 637344
leerplichtambtenaar: S Deniz-Reuvers
sdeniz@tiel.nl
 
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
 
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik,
ernstig psychisch of fysiek, discriminatie, fundamentalisme,
onverdraagzaamheid, radicalisering:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief)
 
De landelijke Klachtencommissie
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.

mailto:sdeniz@tiel.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl
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Hoofdstuk 15

Praktische informatie en
tips
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15.1 Aanmelding en inschrijving
Het eerste contact van ouders met school is meestal tijdens de
aanmelding. We nodigen ouders graag uit voor een gesprek en een
rondleiding bij ons op school. We laten u en uw kind(eren) graag
onze school zien. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met
de directeur.
 
Wanneer u ervoor kiest om uw kind bij ons op school in te schrijven,
vult u een aanmeldingsformulier in. Dit formulier wordt door onze
administratie verwerkt en vervolgens neemt de groepsleerkracht
contact met u op voor een intakegesprek. U krijgt hiervoor een
formulier dat u van tevoren moet invullen.
 
Kinderen kunnen in de weken voordat ze vier jaar worden, alvast
een aantal dagdelen komen wennen. De leerkracht van de groep
maakt hierover een afspraak met de ouders. Wanneer een kind een
peuterspeelzaal bezoekt, houden wij bij het maken van de afspraak
om te komen wennen rekening met de peuterspeelzaalmomenten.
 
Gedurende het schooljaar is het in principe niet mogelijk om van
school te wisselen, tenzij er sprake is van verhuizing of wanneer
beide scholen samen met de ouders overeenkomen dat het
wenselijk is om van school te wisselen. Wanneer een kind van
school wisselt, zal er altijd van tevoren overleg zijn tussen beide
scholen.
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15.2 Op tijd op school
De schooltijden dienen door ouders en leerlingen gerespecteerd te
worden. Op onze school is er een inloop, dit betekent dat de
kinderen, als ze op school komen, meteen naar hun lokaal gaan. De
kinderen zijn vanaf 08.20 uur welkom in de klas. In de groepen 1
t/m 4 hebben we 's ochtends een ouderinloop, ouders kunnen even
mee naar binnen om samen met hun kind een werkje te
doen. Uiterlijk 08.30 uur dienen alle kinderen binnen te zijn, ook in
de onderbouwgroepen. 's Middags moeten de kinderen om uiterlijk
13.00 uur weer op school zijn, vanaf 12.50 uur zijn ze welkom in de
klas. Het is niet de bedoeling dat kinderen eerder op het
schoolplein zijn, er is geen toezicht op het plein aanwezig. In de
middagpauze wordt het plein gebruikt door de tussenschoolse
opvang.
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15.2.1 Afmelden
Wanneer een kind ziek is, wil de leerkracht dit uiteraard zo spoedig
mogelijk weten. U kunt, liefst voor aanvang van de lestijd, daarvoor
telefonisch contact opnemen met de school; vanaf 08.00 uur zijn wij
doorgaans bereikbaar. Indien kinderen er om 09.00 uur zonder
bericht niet zijn, dan wordt er door de school contact met u
opgenomen om na te gaan wat er aan de hand is.
 
We verzoeken u de school ook te laten weten wanneer uw kind
naar de tandarts, huisarts, ziekenhuis of iets dergelijks moet.
 
De afwezigheid van leerlingen en de redenen van afwezigheid
worden bijgehouden in ons administratiesysteem. Wanneer een
leerling veel afwezig is, wordt contact opgenomen met de
leerplichtambtenaar.
 
Wanneer een kind ziek wordt op school proberen we zo snel
mogelijk contact op te nemen met de ouders. Zorgt u ervoor dat
uw contactgegevens kloppen en geef wijzigingen zo snel mogelijk
aan ons door. Bij langdurige ziekte kan er, indien nodig en wenselijk,
voor huiswerk worden gezorgd.
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15.2.2 Het brengen en halen van uw kind
De veiligheid rond de school verdient veel aandacht. De meeste
kinderen wonen binnen een redelijke loop- of fietsafstand van onze
school. We doen dan ook een dringend beroep op ouders en
verzorgers om bij het halen en brengen van kinderen zo min
mogelijk gebruik te maken van de auto. Auto's leveren in de
beperkte ruimte rond de school regelmatig gevaarlijke situaties op.
 
We hebben op school redelijk wat fietsenstalling. Toch vragen we
kinderen en ouders die echt dicht bij de school wonen om lopend
naar school te komen. Als het druk is, valt er nog wel eens een fiets
om, waardoor andere fietsen beschadigd kunnen worden. Ook
zetten kinderen fietsen op school regelmatig niet op slot of wordt
er een fietssleutel verloren. Met nadruk wijzen we u erop dat de
school niet aansprakelijk gesteld kan worden voor diefstal of
beschadiging.
 
 

15.3 Communicatie
10-minutengesprekken
Vijf keer per jaar worden er 10-minutengesprekken georganiseerd.
Tijdens deze gesprekken hebt u de mogelijkheid om over uw kind
te praten met de leerkracht. Tijdens het gesprek wordt er
gesproken over de vorderingen van uw kind, maar andere zaken die
van belang zijn, kunnen ook aan de orde komen.
 
Het eerste gesprek zal aan het begin van het schooljaar
plaatsvinden. Tijdens dit gesprek kunnen de ouders kennismaken
met de leerkracht en zal de leerkracht samen met de ouders
bespreken welke aandachtspunten er zijn voor de leerling. De
leerkracht zal uitleggen welke plannen er zijn en hoe deze
uitgevoerd gaan worden. Tijdens het  derde en laatste gesprek
krijgt de leerling een rapport; dit wordt besproken met de ouders.
Het vierde gesprek is facultatief en kan op initiatief van de
leerkracht of ouders plaatsvinden.
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U krijgt tijdig een aankondiging voor de gesprekken en kunt uw
voorkeur voor dag en tijdstip aangeven. Bij de indeling van de
gesprekken proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met
de wensen van ouders. Dit is echter niet altijd mogelijk. Uiteindelijk
krijgt u een uitnodiging met de dag en de tijd waarop u bij de
leerkracht(en) verwacht wordt.
 
Rapportage
Vanaf groep 1 krijgen de kinderen twee keer per jaar een rapport.
In dit rapport worden de vorderingen en de ontwikkeling van uw
kind beschreven. Wij vinden het belangrijk om de inhoud van het
rapport met de ouders te bespreken. Daarom krijgen de ouders
een uitnodiging voor een rapportgesprek. De leerkracht kan de
inhoud van het rapport toelichten en de ouders hebben de
mogelijkheid om vragen te stellen.
 
Weekbulletin
Aan het begin van elke week verschijnt ons weekbulletin. Hierin
leest u actuele mededelingen over diverse onderwerpen zoals de
data van uitstapjes, excursies, bijeenkomsten, vakanties en vrije
dagen. Het weekbulletin wordt per mail verstuurd, maar is ook te
raadplegen via onze website. Onze school heeft ook een eigen
facebookpagina en we zijn ook te volgen op twitter.
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15.4 Spelen na schooltijd
We hebben een groot schoolplein en daar zijn we heel blij
mee. Zolang de hekken nog open zijn, mag er na schooltijd door de
leerlingen op het plein gespeeld worden. Omdat er op het
schoolplein 15 minuten na afloop van de lessen geen formeel
toezicht meer is, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor
het spelen op het plein na die tijd.
 
Als de kinderen op het schoolplein blijven spelen, ligt de
verantwoordelijkheid voor letsel of schade bij de ouders. Dit geldt
ook als het letsel of de schade veroorzaakt is door gebruik van
schoolmaterialen. Wanneer geconstateerd wordt dat leerlingen zich
niet gedragen of overlast veroorzaken, worden zij van het
schoolplein verwijderd.
 
 

15.5 Hoofdluis
Hoofdluis vormt een probleem waar talrijke basisscholen in
Nederland mee te kampen hebben. Het is besmettelijk en lastig te
bestrijden. Bij jonge kinderen die veel met elkaar in contact zijn, is
overlopen moeilijk te vermijden.
 
Toch willen we als school ons uiterste best doen om de kans op
besmetting zo klein mogelijk te houden. We hanteren hiervoor de
volgende werkwijze:
 

Na elke schoolvakantie worden alle kinderen gecontroleerd op–
aanwezigheid van neten en/of luizen.
De bevindingen worden op een lijst genoteerd.–
Bij aanwezigheid van luizen en/of neten wordt contact met u–
opgenomen met het verzoek of u uw kind wilt behandelen.
Klasgenoten krijgen een brief mee naar huis met de boodschap–
dat er hoofdluis geconstateerd is in de groep.
Na twee weken wordt de hele klas waar hoofdluis aanwezig was–
nogmaals gecontroleerd.
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Wij zijn erg blij dat we een aantal ouders, ons "kriebelteam", bereid
hebben gevonden deze taak op zich te nemen. Zij bezoeken de
groepen en controleren de kinderen. Natuurlijk zijn zij zich er ten
zeerste van bewust dat de informatie die zij inwinnen vertrouwelijk
is en daar zullen zij dan ook op discrete wijze mee omgaan.
 
 

15.6 Schoolfotograaf
Elk jaar worden er foto's gemaakt door de schoolfotograaf. Er
worden dan zowel groepsfoto’s als portretfoto's gemaakt. Ouders
worden bijtijds geïnformeerd over het bezoek van de
schoolfotograaf. Afname van de foto’s is niet verplicht.
 
 

15.7 Trakteren op school
Als een leerling jarig is, wil hij of zij meestal op school trakteren en
dat kan natuurlijk altijd. In principe wordt de verjaardag van een
kind rond de kleine pauze met de groep gevierd. Er zal dan worden
gezongen voor de jarige en de jarige heeft de mogelijkheid om te
trakteren. Daarna mag de jarige met twee andere kinderen de
klassen rondgaan om zich te laten feliciteren door alle medewerkers
van de school. Het kind krijgt een kaart mee waarop alle
medewerkers iets kunnen schrijven. Wij stellen het zeer op prijs als
er gezond getrakteerd wordt, in onze weekbulletins staan
regelmatig tips en ideeën. Het is gebruikelijk dat de kinderen ook
een traktatie meenemen voor het schoolteam, dit is erg lief, maar
absoluut niet verplicht. Er zijn ongeveer 150 traktaties in een
schooljaar, vaak meerdere kinderen op 1 dag,  dat is best veel.
We vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan de
verjaardag van een kind, maar wat ons betreft kan dit zonder
traktatie voor het team.
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15.8 Eten en drinken op school
De Regenboog is een gezonde school en hier zijn we trots op! In
januari 2016 hebben wij het vignet “gezonde school” gekregen.
Hiermee zijn wij de tweede basisschool in Tiel.
 
Als basisschool willen wij bijdragen aan een gezonde ontwikkeling
van onze leerlingen.
Hier hoort gezonde voeding ook bij, om deze reden hebben wij
afspraken (beleid) gemaakt rondom eten en drinken op school.
Met het uitvoeren van dit beleid heeft de school niet de intentie om
ouders/ kinderen voor te schrijven wat ze moeten eten of drinken.
De intentie van de school is om gezond gedrag en het maken van
gezonde keuzes bij leerlingen te bevorderen.  
 
 Het eten van groenten of fruit
Het is de bedoeling dat de leerlingen als pauzehap groente of fruit
meenemen. De leerkrachten zullen dit in de klas stimuleren. Als
kinderen dit niet lusten dan mag er een boterham meegenomen
worden, de school schrijft niets voor wat betreft broodbeleg, dat is
de keuze van ouders.
 
Kraanwaterdagen De school heeft ervoor gekozen om op maandag,
woensdag en vrijdag kraanwaterdagen in te voeren, dit geldt voor
de kleine ochtendpauze en niet voor de overblijfmomenten. Op
dinsdag en donderdag mogen kinderen, indien gewenst, een pakje
drinken meenemen.
Elke leerling heeft een eigen waterbidon waar hij of zij de hele dag
water uit mag drinken.
De kinderen zullen elk schooljaar een nieuw bidon krijgen en de
dop zal halverwege het schooljaar vervangen worden.  Er is altijd
een mogelijkheid om de dop eerder te vervangen, deze kosten 0,50
cent per stuk, doppen zijn verkrijgbaar via administratie of
schoolleiding.
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15.9 Zelfredzaamheid
Als kinderen voor het eerst naar school komen, is dat vaak erg
wennen voor ze. Een kind moet nog veel leren. Toch zou het fijn
zijn als uw kind al een bepaalde mate van zelfredzaamheid heeft.
De leerkracht kan de groep niet zo gemakkelijk alleen laten. Het is
daarom handig als uw kind voor schooltijd nog even naar de wc is
geweest en zichzelf kan helpen op het toilet. Ook is het fijn als
kinderen zich, in verband met de gymlessen, zelf al kunnen aan -en
uitkleden.
 
Zolang een kind niet zindelijk is, kan het helaas nog niet op school
terecht. We hanteren zindelijkheid als minimale voorwaarde, anders
ontstaan er onwerkbare situaties. Alleen als uw kind om
gezondheidsredenen (nog) niet zindelijk is, kunnen we hier een
uitzondering op maken. Dit kan wel betekenen dat er in overleg
met de ouders aanvullende afspraken gemaakt worden. Als uw kind
af en toe een ongelukje heeft, vinden we dat heel begrijpelijk.
 
 

15.10 Bewegingsonderwijs
Bewegingsonderwijs is ook een onderdeel van het weekrooster
voor alle groepen.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gymmen in sportkleding.
Gymschoenen zijn in de zaal verplicht in verband met de
besmetting van voetschimmel. Verder worden kinderen geacht te
gymmen in een korte broek en een T-shirt met korte mouwen.
 
De groepen 1 en 2 gymmen in hun eigen speelzaal op school. Zij
gymmen gewoon in hun ondergoed en hebben dus geen speciale
gymkleding nodig. Eventueel kunnen de kinderen gymschoenen
met elastiek dragen (graag de naam erin zetten), maar gymmen op
blote voeten is ook prima.
 
Tijdens de bewegingslessen geldt voor alle groepen dat er geen
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sieraden gedragen mogen worden in verband met de veiligheid van
de leerlingen. Ouders kunnen er op de dagen dat gegymd wordt
zelf voor zorgen dat kostbare sieraden thuis blijven. Kinderen
kunnen de sieraden ook zelf verwijderen; als dit niet lukt, dan doet
de leerkracht dat.
 
Het bewegingsonderwijs wordt bij ons op school gedeeltelijk
verzorgd door een vakleerkracht lichamelijke opvoeding. Haar
naam is Françoise Dragtsma. Verder is er in de loop van het
schooljaar 2011-2012 in het kader van de brede school Tiel-Oost
een nieuwe combinatiefunctionaris aangesteld. Hij verzorgt ook een
groot deel van de gymlessen.
 
De lessen zullen plaatsvinden op de maandagmiddag en
donderdagochtend in de zaal aan de Meeslaan.
 
In de aanvullende schoolgids kunt u de gymtijden vinden.
 
 
 
 
 

15.11 Huisbezoeken
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen en daarmee ook hun
ouders door ons gezien worden. Wij zien ouders als belangrijke
partners: samen met de ouders kunnen wij werken aan een
optimale ontwikkeling van een kind.
 
In dat kader hebben wij met elkaar afgesproken dat de leerkracht
minstens eens per schooljaar bij de leerlingen op huisbezoek gaat.
Dit is een informeel bezoek waarbij wij als doel hebben de kinderen
en ouders beter te leren kennen. In de loop van het schooljaar zal
de leerkracht contact met u opnemen voor het maken van een
afspraak.
 
 

15.12 Huiswerkklas



128 PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS

Omdat wij onze leerlingen willen voorbereiden op het voortgezet
onderwijs en een beroep willen doen op hun zelfstandigheid en hun
verantwoordelijkheidsgevoel, zullen ze vanaf groep 6 zeer
regelmatig huiswerk krijgen. De kinderen krijgen van school een
agenda waarin het huiswerk genoteerd moet worden. Natuurlijk zit
er een opbouw in het aanbod en de hoeveelheid huiswerk.
Kinderen worden hier ook in begeleid. Als blijkt dat kinderen veel
moeite hebben met het maken van hun huiswerk, dan komen ze in
aanmerking voor de huiswerkklas.
 
De huiswerkklas heeft als doel dat de kinderen vaardigheden
aanleren om huiswerk efficiënt te maken en leren. De kinderen
leren hun taken plannen, hun tijd in te delen en structuur aan te
brengen in het werk. Verder wordt er gewerkt aan het ontwikkelen
van een goede werkhouding, concentratie, taakgerichtheid en
zelfstandig werken. Tot slot bieden wij deskundige begeleiding en
een rustige werkplek.
 
De kinderen zullen thuis dus nog wel degelijk bezig zijn met het
maken van huiswerk. Het is belangrijk dat de ouders hierbij
betrokken zijn. Kijk bijvoorbeeld regelmatig in de agenda van uw
kind of help uw kind met het leren van een toets door bijvoorbeeld
te overhoren. U krijgt dan zelf ook beter zicht op wat er op school
gevraagd/verwacht wordt. Met hulp en ondersteuning van thuis zal
het effect van de huiswerkklas ook groter zijn. Op dit moment is de
huiswerkklas, 1 keer per week na schooltijd, voor kinderen van de
groepen 7 en 8. De leerkracht bepaalt in overleg met de ouders of
een kind in aanmerking komt voor de huiswerkklas. Dit wordt
rondom de herfstvakantie met ouders besproken.
 
 

15.13 Schoolreis
Alle groepen gaan jaarlijks op schoolreis. De kosten van deze reizen
zijn voor rekening van de ouders en dienen van tevoren te worden
betaald.
 
Alle leerlingen gaan in principe mee op schoolreisje. Als hierop een
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uitzondering gemaakt wordt, dan wordt de leerling in kwestie
gewoon op school verwacht. Voor hem of haar wordt die dag werk
gezocht op school. Ouders worden in de loop van het jaar
geïnformeerd over het reisdoel, de kosten en de betalingswijze.
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15.14 Schoolkamp
Voor groep 8 wordt aan het eind van het schooljaar een
schoolkamp georganiseerd. Meestal kiezen wij hiervoor een
accommodatie, gelegen in de buurt van bossen, zwembad, musea
et cetera. De leerlingen gaan op de fiets naar hun bestemming.
 
Het schoolkamp is integraal onderdeel van het lesprogramma op
school. In principe worden hier geen uitzonderingen op gemaakt.
Het schoolkamp wordt begeleid door meerdere leerkrachten.
 
 

15.15 Overblijven en buitenschoolse
opvang
Wij organiseren zelf de tussenschoolse opvang. Er is een nieuw
beleid vormgegeven. Het is mogelijk om over te blijven op vaste
dagen, ouders kunnen deze dagen van
tevoren aangeven. Overblijven op een vaste dag kost €1,75 per keer.
Het is ook mogelijk om een bonnenboekje aan te schaffen. Er zijn
bonnenboekjes van 10x en 25x overblijven. Ook hier is de prijs €1,75
per keer.
De mogelijkheid tot incidenteel overblijven blijft natuurlijk ook
bestaan. Het overblijven kost dan €2,- en moet op de dag van het
overblijven betaald worden. Het is wel van belang dat er ’s
ochtends aan de leerkracht doorgegeven wordt dat een kind over
moet blijven, zodat wij overzicht houden op het aantal kinderen dat
overblijft. Uitgebreide informatie over de tussenschoolse opvang
kunt u vragen bij de directie of de overblijfcoördinator Lucy Forster.
 
 

15.16 De jeugdgezondheidszorg op
de basisschool
Samen met school en ouders volgt de afdeling
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD
Gelderland-Zuid de ontwikkeling en gezondheid van de leerlingen
tijdens de schoolperiode. Bij de afdeling JGZ werken jeugdartsen,
jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten.
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Logopedische screening groep 1
Alle kinderen worden door de logopedist gezien als ze 5 jaar zijn.
De ouders van de betreffende kleuters krijgen van te voren bericht.
De logopedist beoordeelt de spraak, de taal, de stem, het
mondgedrag en of het kind goed hoort en luistert. Na dit
onderzoek informeert de logopedist de ouders en de leerkracht
over het resultaat en of verdere logopedische hulp gewenst is.
 
Gezondheidsonderzoeken
Alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar krijgen een oproep voor
een gezondheidsonderzoek.
De doktersassistente kijkt of het kind goed ziet, hoort, groeit en
beweegt. Het kind hoeft zich voor het onderzoek niet uit te kleden.
Voorafgaand aan het onderzoek bespreekt de jeugdarts of
jeugdverpleegkundige de kinderen met
de leerkracht. Ouders krijgen een brief met informatie, twee
vragenlijsten om in te vullen en de folder 'Jeugdgezondheidszorg,
onderzoeken op de basisschool'.
 
De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen
op het onderzoek voor te bereiden. Ouders kunnen op eigen
verzoek bij de screening aanwezig zijn, maar moeten hier dan zelf
een afspraak voor maken via het planbureau: (0344) 69 87 45 (ma.
t/m vr. van 09.00 tot 16.00 uur) of via
planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl.
 
De doktersassistente controleert alle 7-8 jarige kinderen op lengte
en gewicht. Ook hiervan krijgen ouders bericht als hun kind aan de
beurt is.
 
Spreekuur op school
Als uit het onderzoek van de doktersassistente blijkt dat een kind
extra aandacht nodig heeft, ontvangen de ouders een uitnodiging
voor het spreekuur van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige.
Tijdens dit spreekuur is er voldoende tijd voor extra onderzoek en
het bespreken van vragen en zorgen.
 

mailto:planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl
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Het is ook mogelijk om zelf een afspraak te maken voor het
spreekuur. Bijvoorbeeld als de ouder vragen heeft, twijfelt of het
kind goed groeit of als er zorgen zijn op school of thuis. Een
afspraak maken kan via (0344) 69 87 45 (maandag t/m vrijdag van
09.00 tot 16.00 uur) of via
planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. Het spreekuur vindt
plaats op school.
 
Vaccinaties
In het kalenderjaar dat het kind 9 jaar wordt, ontvangt het kind
automatisch een oproep voor twee prikken (vaccinaties): één tegen
Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rode
Hond (BMR). Op 12-jarige leeftijd ontvangen de meisjes een
uitnodiging voor een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV).
 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD is een van de
kernpartners van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in
Rivierenland. Ook bij een CJG kunt u terecht voor vragen rondom
opvoeden en opgroeien. Zie voor meer informatie en het aanbod
van het CJG in uw gemeente www.cjgrivierenland.nl. Ouders,
opvoeders en jongeren kunnen ook via info@cjgrivierenland.nl en
via (088) 001 77 00 hun vragen stellen.
 
 

15.17 Schoolzwemmen
De kinderen van de groepen 3 en 4 gaan een half jaar
lang wekelijks schoolzwemmen. Ze krijgen dan een uur zwemles. De
kinderen die nog geen zwemdiploma hebben, zullen gaan oefenen
voor het zwemdiploma A. De kinderen die al in het bezit zijn van
een zwemdiploma A zullen andere activiteiten aangeboden krijgen,
die gericht zijn op bewegen in het water. Zij oefenen dus niet voor
een diploma.
 
 

mailto:planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl
http://www.cjgrivierenland.nl
mailto:info@cjgrivierenland.nl
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15.18 Maandviering
Elke maand hebben wij een maandviering met de hele school. Dit
kan een maandopening zijn aan het begin van de maand, of een
maandsluiting aan het eind van de maand. Tijdens de maandviering
mogen de kinderen iets laten zien, iets laten horen of iets anders
ten tonele voeren. Soms gebeurt dit met de hele klas, maar het kan
ook een klein groepje kinderen zijn of een kind alleen.
 
Ouders zijn natuurlijk van harte welkom om bij de maandvieringen
te komen kijken. De data van de maandsluitingen staan vermeld in
de weekbulletins en op de website.
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15.19 Brede school Tiel-Oost
Nederland telt steeds meer brede scholen. Dit zijn scholen waarbij
onderwijs wordt gecombineerd met bijvoorbeeld opvang, zorg,
welzijn, sport en cultuur. Brede scholen bieden leerlingen een
stimulerende en uitdagende leeromgeving, zodat ze hun talenten
leren ontdekken en ontwikkelen. Onze school maakt deel uit van de
Brede School Tiel-Oost. De Brede School is een
samenwerkingsverband tussen onderwijs, kinderopvang, zorg,
welzijn, sport en cultuur.
 
De Brede School Tiel-Oost wil kinderen van 0-12 jaar de
gelegenheid bieden zich optimaal te ontplooien en gezond te
ontwikkelen. Het gaat hierbij zowel om het fysieke als het sociale en
cognitieve vlak.
 
Wij richten ons op de schoolloopbaan, de sociale interactie, respect
voor elkaar en een gezonde lichamelijke ontwikkeling.
 
De kinderen van 0-12 jaar én hun ouders staan hierbij centraal.
 
De brede school richt zich op 4 thema’s:
 
• Talentontwikkeling
 
• Ouderbetrokkenheid
 
• Bewegen en gezond gedrag
 
• Vreedzame wijk
 
Uitgebreide informatie over de Brede School Tiel-Oost vindt u op:
www.bredeschooltiel.nl
 
 
 

http://www.bredeschooltiel.nl
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Hoofdstuk 16

Namen en adressen
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Team Regenboog
 
Directeur
Mariëlle Klasen
 
Intern begeleider
Karin Schneiders
 
Leerkrachten
Susan van Buuren
Mariëlle van de Graaf
Cunie Harteman
Jeannette Jansen
Ingrid Kramer-Freher
Ingrid Kleijnen
Elma van Munster
Gonny Pitlo
Dami Esteban-Soyer
Sophia van Zuilen
 
Onderwijsassistenten
Herma Smith
Liesbeth Groen
Lucy Forster
 
Vakleerkrachten gymnastiek
Françoise Kuijpers
 
 
Administratieve ondersteuning
Janine Stanic
 
Coördinatoren
Gonny Pitlo
 Elma van Munster
 
Vertrouwenspersoon
Sophia van Zuilen en Susan van Buuren
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Samenstelling medezeggenschapsraad
Ouders:
Monique Cools
Fatima Zohra Madach
 
Personeel:
Jeannette Jansen
Karin Schneiders
 
Ouderraad
Anne van der Poel
Cynthia van Tuil
Lucinda Knoppers
Nicole van Mameren
Fatima Zohra Madach
 
Financiën
Cunie Harteman
 
Logopedist
Judith Broekmans
 
Jeugdarts
Karin Snippe
 
Jeugdverpleegkundige
Thomas Habricht
 
 
Openbare basisschool de Regenboog
Meester Rinkstraat 19
4005 VH Tiel
0344-632757
www.regenboogtiel.nl
regenboog@opo-r.nl
 

http://www.regenboogtiel.nl
mailto:boog@opo-r.nl
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Bestuursbureau stichting OPO-Rivierenland
College van bestuur:
De heer F. Dekker
Wethouder Schootslaan 5
4005 VG Tiel
0344-633262
 
GGD Gelderland Zuid / vestiging Tiel
Bezoekadres:
J.S. de Jongplein 2
4001 WG Tiel
Postadres:
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
 
Gemeente Tiel, Afdeling leerplicht
Achterweg 2
4001 MV Tiel
Postbus 6325
4000 HH Tiel
0344- 637344
leerplichtambtenaar: S Deniz-Reuvers
sdeniz@tiel.nl
 
 
 
 
 
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
 
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik,
ernstig psychisch of fysiek, discriminatie, fundamentalisme,
onverdraagzaamheid, radicalisering:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief)
 

mailto:sdeniz@tiel.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl
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De landelijke Klachtencommissie
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.
 
 
 
 
 
 

mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl


 


