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Voorwoord
Op deze pagina vindt u de schoolgids van de PCBS Rehoboth voor het schooljaar2019/2020. De
schoolgids is bedoeld voor de ouders van onze (toekomstige) leerlingen en andere belangstellenden.
De schoolgids is een naslagwerk, geschreven om u over allerlei zaken te informeren. Door het lezen van
deze schoolgids krijgt u een beeld van onze visie op onderwijs, de zorg voor onze leerlingen, de
resultaten van ons onderwijs, datgene wat wij van de kinderen en u verwachten en informatie over
allerlei praktische zaken.
U ziet ook waarin wij ons onderscheiden van andere basisscholen.
De schoolgids is vastgesteld met instemming van de Medezeggenschapsraad.
We wensen u veel leesplezier.
Het team van PCBS Rehoboth
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
PCBS Rehoboth
Studiostraat 45
1276NA Huizen
 0355252982
 http://www.rehobothhuizen.nl
 rehoboth@ichthushuizen.nl

Schoolbestuur
Ver. Protestants Christelijk Basis- onderwijs 'Ichthus'
Aantal scholen: 5
Aantal leerlingen: 1.100
 http://www.ichthushuizen.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Herwieta Molenaar-Meijerink

hwmolenaar@ichthushuizen.nl

Locatieleider

Nelleke Schaap

ntschaap@ichthushuizen.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Unita.

Aantal leerlingen
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Aantal leerlingen in 2018-2019

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

192

2018-2019

De wijk waarin de school staat veroudert. Dit betekent dat er minder jonge kinderen in de wijk wonen.
Het aantal schoolverlaters is in verhouding groter dan de nieuwe aanwas.

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.

Kernwoorden
Respect

Veiligheid

Liefde

Aandacht

Samenwerking

Missie en visie
In 2018 zijn wij gestart met een nieuwe pedagogische lijn “The leader in me”, gebaseerd op het
gedachtengoed van Stephen Covey: De 7 gewoonten van effectief leiderschap. Deze lijn ontwikkelt
persoonlijk leiderschap bij kinderen. Het gaat hierbij om leidinggeven aan jezelf, inzicht in jezelf en je
relatie met de ander en zicht krijgen op je eigen aandeel en je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale)
situaties.
The Leader in Me gaat uit van 7 gewoontes:
Begin met jezelf:
•
•

Gewoonte 1: Wees pro-actief: jij bent de baas over je eigen leven!
Gewoonte 2: Begin met het einde voor ogen: maak een plan!
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•

Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst: eerst werken, dan spelen!

Speel dan goed met anderen:
•
•
•
•

Gewoonte 4: Denk win-win: iedereen heeft talenten!
Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden: luister voordat je praat!
Gewoonte 6: Synergie: Samen is beter!
Gewoonte 7: Evenwicht: Houd de zaag scherp: Als ik goed voor mezelf zorg, ben ik tot veel in
staat!

De groepen 1 t/m 4 maken kennis met de gewoonten aan de hand van het prentenboek “Happy kids”.
Het boek is gebaseerd op de klassieker van Covey en vertaald naar de wereld van het kind.
Met de zeven eigenschappen uit het kleurrijke prentenboek leren de kinderen gedrag en vaardigheden
die hen in staat stellen gelukkiger en socialer te zijn. Ieder dier staat symbool voor een van de zeven
eigenschappen. Samen beleven de dieren veel avonturen. In alle groepen gebruiken we hetzelfde
symbool: De Boom van de 7 gewoonten.
Met de wortels begint het leertraject met de kinderen. De eerste 3 gewoonten gaan over jezelf: werken
aan jezelf, overwinningen op jezelf. Met deze 3 gewoonten als basis word je zelf steviger en val je niet
zomaar om.
De stam staat symbool voor jou en je relaties met anderen. Vanuit jezelf, de wortels, bewandel je de
weg naar de ander, naar ‘samen’ en samenwerking. De gewoonten 4, 5 en 6 gaan daarover. Kinderen
leren win-win denken, zodat de ander ook ruimte krijgt. Ze leren te luisteren met hun oren én hun hart
en zoeken de samenwerking, waarbij twee losse ideeën misschien wel tot een derde, nóg beter idee
leiden (synergie).
Bij de kruin tenslotte komt de boom tot volle bloei en groei! En dat kan alleen als je ‘de zaag scherp
houdt’!
Door het leren toepassen van de 7 gewoonten, zijn leerlingen, maar ook leraren meer gemotiveerd en
betrokken, zelfredzaam en nemen meer verantwoordelijkheid voor hun taak. De zeven gewoonten
vormen een stevigere basis om effectiever en evenwichtiger te worden.
Missie en visie
Het motto van onze school is: ’ruimte om te groeien’. Wij geloven dat ieder kind uniek is, liefde en
aandacht nodig heeft, beschikt over talenten en daarin ruimte nodig heeft om te groeien. De school
biedt een veilig klimaat, een goede basis van rust, vertrouwen, resultaat, werkt aan samenwerking en
goede doorstroming naar het voortgezet onderwijs.
De PCBS Rehoboth werkt met een professioneel team dat zorgt voor een warme, veilige en uitdagende
leeromgeving. De kerntaak van onze school is dat alle leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen
op zowel sociaal-emotioneel als cognitief gebied. Het is daarbij onze uitdaging om een zo hoog
mogelijk leerrendement op beide terreinen te behalen.
Christelijke waarden en normen vormen ons uitgangspunt. We zien om naar elkaar, denken in kansen
en mogelijkheden, zijn op zoek naar talenten en bieden ruimte om deze talenten te laten groeien. Zo
bouwen we aan een stevig fundament voor het leven.
Onze pedagogische visie sluit aan bij het door ons gebruikte concept "The Leader in Me". We leren onze
kinderen dat ze pro actief moeten zijn. Onze kinderen weten dat ze zich gehoord en gezien voelen en
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een stem krijgen.
Kinderen leren wat het betekent om een ‘democratische burger’ te zijn, open te staan voor verschillen,
een bijdrage te leveren, verantwoordelijk te zijn en deel uit te maken van de gemeenschap. Je mag er
zijn en je doet ertoe. Het samenwerken en krachten bundelen levert een bijdrage aan een sterk geheel.
Daarmee bieden we kinderen perspectief en hoop op een goede toekomst.
Dit betekent in de praktijk dat wij:
•

•

•
•

•

Inspelen op de verschillen tussen kinderen. Wij richten ons niet alleen op het lesgeven, maar ook
op het welzijn van kinderen. De ontwikkeling van elk kind wordt bijgehouden in het
leerlingvolgsysteem en er wordt zoveel mogelijk maatwerk geleverd. Ieder kind verdient
uitdaging op het eigen niveau, om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
Een vertrouwde omgeving bieden van geborgenheid, rust, structuur en saamhorigheid. Binnen
en buiten de school gelden een aantal duidelijke leefregels. Wanneer blijkt dat kinderen die niet
kunnen naleven, wordt er een grens gesteld.
Leerlingen persoonlijke aandacht geven en stimuleren zich te ontwikkelen tot zelfstandig en
positief kritisch denkend mens.
De leerlingen stimuleren zich te verdiepen in de multiculturele samenleving en te ontdekken
welke bijdrage zij daaraan kunnen leveren. Dit is een onderdeel van burgerschapskunde, een
verplicht onderdeel binnen het basisonderwijs.
Een open en transparante relatie met de ouders van onze leerlingen onderhouden.

Onderwijskundig
Leren is onze kerntaak en als school zijn we een lerende organisatie met de kernwaarden:
•
•
•

Eigen verantwoordelijkheid: We stimuleren kinderen om hun eigen problemen op te lossen,
omdat dit goed is voor hun zelfbeeld en zelfvertrouwen.
Autonomie: Elk kind is anders en wij willen dat het optimaal is voorbereid op de toekomst. Ieder
kind mag eigen talenten en kwaliteiten op een eigen en unieke manier ontwikkelen.
Zelfstandigheid: Aan kinderen wordt geleerd om zowel zelfstandig als in groepen samen te
werken. Daarbij zetten we coöperatieve leervormen in.

Ons onderwijs is rijk, uitdagend en wordt doelgericht en efficiënt aangeboden. Leerkrachten benaderen
leerlingen op een positieve manier en prikkelen leerlingen om zichzelf te ontwikkelen en
verantwoordelijkheid te nemen. Ons onderwijs is gericht op toepassing van de 21e eeuwse
vaardigheden: samenwerken, creativiteit, ICT, gebruik social media, een kritische houding,
communicatievaardigheden en zelf problemen leren oplossen.
Wij stellen ons tot doel het onderwijs in zaakvakken en cultuur zoveel mogelijk geïntegreerd en in
thema’s aan te bieden.
Maatschappelijk
De zorg voor de omgeving vinden wij belangrijk. Wij hebben hierin gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Kinderen leren ook bij ons hoe zij zich binnen en buiten de school moeten gedragen. Als school willen
wij een onderdeel zijn van de buurt. Steeds meer proberen wij de buurt in onze activiteiten te
betrekken. Onze leerlingen en hun ouders zijn verbonden aan diverse christelijke kerken. Met deze
kerken onderhouden wij als protestant christelijke school contact:
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•
•

Project kerk en school (1x per jaar)
Project kerkenpad

Prioriteiten
•

•

•

•

•

The leader in me: Deze leerlijn leert kinderen op speelse manier zeven gewoonten aan gericht op
persoonlijke groei en samenwerken met anderen. Het geeft je een stevige basis voor jezelf, leert
je keuzes te maken, verantwoordelijkheid te nemen en kijkt dan hoe je elkaar in de
samenwerking kunt versterken door gebruik te maken van elkaars talenten. Je leert het best van
binnenuit, niet omdat het moet, maar omdat je het zelf graag wilt!
Wereldoriëntatie: Met de methode Blink Wereld gaan leerlingen met onderzoekend, ontdekkend
en ontwerpend leren zelf actief aan de slag. Door middel van verkennen, informatie ophalen,
onderzoek doen, conclusies trekken, conclusies delen en verdere verdieping wordt aan een
thema gewerkt. Bij het zoeken naar informatie gebruiken leerlingen Chromebooks. Per thema
komen meerdere 21e-eeuwse vaardigheden aan bod. Wereldoriëntatie omvat de vakken
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek.
Coöperatief leren: Met regelmaat zetten we coöperatieve werkvormen in. De kinderen
discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. De
achterliggende gedachte van coöperatief leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie
met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. De leerkracht hanteert verschillende
werkvormen tijdens het coöperatief leren.
Aanvankelijk lezen en schrijven: Bij de start in groep 3 kennen veel kinderen al behoorlijk wat
letters. Voor een groot deel is dat te danken aan de kleutergroepen waarin kinderen ruimschoots
kennismaken met verhalen, woorden en letters. Het ene kind pikt die kennis sneller op dan het
andere. Omdat de koppeling van dezelfde sterke lees- en schrijfaanpak leidt tot betere prestaties,
hebben wij er voor gekozen te werken met de vernieuwde versie van Veilig leren lezen in
combinatie met Pennestreken. Als leerlingen letters kunnen schrijven, herkennen en
onderscheiden ze de letters daarna sneller. Dat helpt het leren lezen. De nieuwe versie benadert
leerlingen op niveau, maar laat de kinderen toch eenheid in de groep beleven. Het
basisuitgangspunt Pennestreken is dat schrijven het leren lezen ondersteunt. Leerlingen leren op
de dag dat ze een letter leren lezen, die letter ook meteen schrijven. De methoden sluiten goed
aan bij het voortgezet technisch lezen met Estafette.
Ateliers: Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor de vorming van jonge mensen. We nemen
cultuuronderwijs dan ook serieus. Beeldende kunst, dans, drama en muziek, media, literatuur en
erfgoed krijgen vorm in ons dagelijks onderwijs en door middel van creatieve workshops,
themaweken en culturele uitstapjes. Vorig jaar stond muziek centraal, in het cursusjaar 2018/2019
is dat de discipline audio-visueel.

Identiteit
De Rehobothschool vult christelijk onderwijs als volgt in:
•

Alle leerlingen laten delen in de liefde van God. We staan open voor ieder kind, ongeacht zijn
godsdienstige of levensbeschouwelijke achtergrond. Wij verwachten dat ouders onze grondslag
respecteren en hun kinderen mee laten doen met alle godsdienstige activiteiten op school.

6

•

•
•
•

Er is veel aandacht voor godsdienstige vorming. We vertellen Bijbelverhalen, bidden, zingen
Bijbelse liederen en vieren de Christelijke feesten. Voor het godsdienstonderwijs maken we
gebruik van de methode Startpunt.
We stimuleren leerlingen om de Bijbelse Boodschap toe te passen op hun eigen leven. De
leerkrachten vervullen daarin een voorbeeldfunctie.
We laten kinderen kennisnemen van andere godsdiensten en levensbeschouwingen en leren hen
ander gedachtengoed te respecteren.
Samen dragen we de identiteit uit en geven er vorm aan.

Onze school maakt deel uit van de schoolvereniging Ichthus. Ichthus beheert in Huizen 5 basisscholen.
Deze liggen evenwichtig verdeeld over de gemeente. Er staat dus altijd een Ichthusschool bij u in de
buurt. Op 1 januari 2002 is de Vereniging voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs (VPCBO) te
Huizen opgericht: ICHTHUS. Een bekende Griekse naam die staat voor ‘Jezus Christus, Zoon van God,
Redder’: met deze woorden wordt al veel over ons gezegd.
VPCBO Ichthus heeft als doel ‘het ontwikkelen, beschikbaar stellen en voor de toekomst waarborgen
van kwalitatief hoogwaardig protestant- christelijk basisonderwijs in Huizen’. Ichthus wil protestantchristelijk onderwijs aanbieden dat open staat voor alle leerlingen en hun ouders, ongeacht hun
levensbeschouwelijke of culturele achtergrond.
De scholen van Ichthus zien kinderen als unieke schepsels, die gestimuleerd worden om hun van God
gekregen talenten te leren gebruiken in dienst van anderen en van de samenleving. Door zich op deze
manier te kunnen ontplooien en bij kinderen het beste uit zichzelf tevoorschijn te laten komen, leren zij
om niet alleen voor zichzelf te leven, maar ook van betekenis te zijn voor anderen. Om dit zo goed
mogelijk te verwezenlijken zullen kinderen op de scholen van Ichthus in een sfeer van geborgenheid
dienen op te groeien. Er wordt goed voor hen gezorgd, ze worden door de leerkrachten gekend en met
liefde omringd.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

De scholen van Ichthus werken samen met de buurtsportcoach. Zij verzorgt sport- en spelactiviteiten
op het schoolplein of organiseert clinics in samenwerking met verschillende sportverenigingen in
Huizen.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel
Bij ziekte van de leerkracht proberen wij zo snel mogelijk vervanging te regelen. Voor de vervanging is
een pool beschikbaar binnen Ichthus. In deze tijd van beperkt aanbod is het soms moeilijk om een
vervanger te regelen. Dan zullen we intern kijken naar de beste oplossing. Wanneer geen oplossing
voor handen is, zien wij ons genoodzaakt de leerlingen naar huis te sturen. In alle gevallen stellen wij u
zo snel mogelijk op de hoogte

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

2.2

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

5 uur

5 uur

30 min

30 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

3 uur

3 uur

Nederlands
Engels
Spel en beweging
Oriëntatie op de wereld
en jezelf
Rekenen
Levensbeschouwelijk
Kunstzinnige en
creatieve vorming

Kinderen zitten in groep 1 en 2 gemixt. De jongste kinderen kunnen zich dan optrekken aan de oudsten.
De oudste kleuters kunnen op hun beurt et trots laten zien wat ze kunnen. Daarbij kunnen niveaus
eenvoudiger passend gemaakt worden.
In groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor
gewoontevorming, regelmaat, structuur en groepsklimaat. Leren gebeurt vooral door spelen. In groep
2 gaat dit leerproces gewoon door. Hier wordt de rol van de leerkracht meer sturend.
Alles is in deze beide groepen gekoppeld aan thema’s, zoals: de herfst, de post, kleur en vorm, het
voorjaar enz. Er is veel aandacht voor de voorbereiding van taal en rekenen. Deze
ontwikkelingsgebieden komen in onze methoden Schatkist, Met Sprongen Vooruit en Fonemisch
bewustzijn aan de orde.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

6 uur

3 u 30 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

1 uur

1 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
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Engelse taal
30 min

30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

1 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

30 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

Begrijpend lezen
Spelling
Schrijven
Sociaal emotionele
ontwikkeling

Genoemde tijden zijn richtlijnen, maar kunnen in werkelijkheid iets afwijken.
Vanaf groep 3 komt de leerstof meer en meer per vakgebied aan de orde. De methodes die wij
gebruiken vormen het uitgangspunt. Veel aandacht is er voor lezen, rekenen, taal en schrijven.

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•
•

2.4

Bibliotheek
Speellokaal
chromebooks
kinder oefentherapeut (STTC Kids)
RT-ruimte/leeskliniek

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
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peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
Sinds april 2019 is Peuteropvang 't Luistervinkje in ons schoolgebouw gevestigd. Peuters van 2 tot 4 jaar
kunnen hier spelen en ontwikkelen met leeftijdgenootjes. De ontwikkeling van de kinderen wordt
vastgelegd in een kindvolg-systeem, wat een leidraad is voor een goede overdracht naar de
basisschool.
De openingstijden zijn van 8.30 tot 13.00 uur. Aanmelden kan via: www.kinderopvanghuizen.nl

11

3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
De ondersteuningsstructuur van de school is erop gericht minimaal basisondersteuning te kunnen
bieden. Hiervoor is een intern begeleider in staat gesteld om coördinatie-, signalering-, en
ondersteuningstaken uit te voeren. Daarbij wordt binnen de school op een planmatige wijze de
onderwijsbehoeften van kinderen besproken en draagt de school zorg voor het in- en uitstroombeleid
op basis van regionale afspraken.
Leerkrachten voeren ouder- en kindgesprekken om onderwijsbehoeften, op zowel sociaal emotioneel
gebied als op het gebied van extra ondersteuning en/ of uitdaging, in kaart te brengen.
Groepsplannen vormen het uitgangspunt van handelen en leerkrachten weten wat ze moeten doen,
wanneer situaties om vroegtijdig handelen vragen. Er wordt effectief samengewerkt met collega’s
ouders en partners.
De school neemt preventieve maatregelen om te voorkomen dat intensieve ondersteuning
noodzakelijk wordt en biedt een veilig en gestructureerde leeromgeving. Leerkrachten kunnen
aansluiten op de belevingswereld van kinderen, zijn gericht op het overbrengen van vaardigheden en
kennis, kunnen omgaan met verschillen zijn in staat om een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte
sfeer in de groep te creëren. Wanneer nodig wordt taakspel ingezet om die taakgerichte sfeer te
bevorderen.
Diverse materialen en methoden bieden mogelijkheden om instructie op maat te geven.
Inzet van instructie kan in enkele gevallen op maat plaatsvinden, evenals individuele leerroutes. De
school werkt met een protocol voor pesten, dyslexie, dyscalculie en medische handelingen.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Intern begeleider

4

Onderwijsassistent

8

Remedial teacher

2

12

Fysiotherapeut

1

Leesspecialist
Specialist meerbegaafdheid
(Smarties)
Leraarondersteuner

1

3.2

1
10

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Steeds vaker wordt de school geconfronteerd met gedragsproblemen. Daarom is het belangrijk om op
school een sfeer te scheppen, waarin ieder kind, met zijn/haar verschijning, capaciteiten en
beperkingen, taal en culturele achtergrond zich veilig, thuis en geaccepteerd voelt.
Het begin van het schooljaar is cruciaal voor een veilig en sociaal klimaat. Dan begint ook
groepsvorming. Leerkrachten werken met een acht wekenplan waarin de zeven gewoonten worden
aangeleerd of opnieuw onder de aandacht wordt gebracht. Deze zeven gewoonten vormen de basis
van handelen, zowel voor de leerkrachten als de leerlingen. Wij oefenen met elkaar het gebruik van de
zeven gewoonten en passen die toe in het lesprogramma. Leerkrachten besteden in deze weken
speciaal aandacht aan het maken van gezamenlijke afspraken en regels die gelden voor de hele groep.
Preventief werkt de school met de methode “Kinderen en hun sociale talenten", "Taakspel" en vaste
regels. De handelingswijzer die toegepast wordt bij ongewenst gedrag is vastgelegd in het gedrags- en
pestprotocol. De aanpak hierbij is uitgewerkt op drie niveaus: op schoolniveau, groepsniveau en op het
individuele niveau.
De school hanteert drie duidelijke kapstokregels en een wijzer met tien gouden regels voor gewenst
gedrag. Bij interventies wordt de "Stop Hou op" werkwijze gehanteerd.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquetetool van Vensters.
Wij gaan uit van de Wet Sociale Veiligheid. Ieder jaar meten we bij leerlingen de sociale veiligheid en het
welbevinden middels een vragenlijst. Uitkomsten hiervan zijn onderdeel van het veiligheidsplan. Het
welbevinden wordt gevolgd via het programma Zien in het leerlingenvolgsysteem. De uitkomsten
worden verwerkt in een groepsplan gedrag. Wanneer interventies nodig zijn worden die zowel op
groeps- als op individueel niveau ingezet.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Van Veelen. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken
via ptavanveelen@ichthushuizen.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Van Veelen.U kunt de vertrouwenspersoon bereiken
via ptavanveelen@ichthushuizen.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Met alle ouders voeren wij gesprekken over het leeraanbod en de vorderingen van de leerlingen
(handelings gericht werken). Samen met ouders brengen we de onderwijsbehoeften van het kind in
kaart. Kinderen zelf kunnen daarin ook een rol spelen. Ouders zien wij als ervaringsdeskundigen en ook
het beeld dat het kind van zichzelf schetst kan ons helpen bij het inrichten van ons onderwijs.
Ouders hebben ook een eigen specifieke rol in het proces van ondersteuning. Vaak ligt er ook een vraag
om thuis te helpen bij de ondersteuning. Soms blijkt ondersteuning van externen noodzakelijk. Vanaf
het eerste moment wordt u als ouder(s) direct betrokken bij de ondersteuningsaanvraag en mogelijke
toewijzing. Samen met de school en de externe begeleiders zoeken wij met elkaar naar wat het beste is
voor uw kind. Zo is er werkelijk sprake van educatief partnerschap.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Drie keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport. Het eerste rapport is een voorloper. Dit rapport richt
zich vooral op sociaal emotionele aspecten. Het tweede en het derde rapport geeft een weergave van
resultaten en vorderingen. In alle rapporten houden we u ook op de hoogte van werkhouding, gedrag,
taakgerichtheid en andere aspecten die nodig zijn om goed te kunnen presteren.
Ouders krijgen ook toegang tot het Ouderportaal van het leerling administratie systeem van Parnassys.
Hiermee kunnen zij de vorderingen van hun kind volgen. Communicatie met ouders verloopt via de
Parnassys mail en Parro, de communicatie app van Parnassys. Wij hechten vooral veel waarde aan
persoonlijk contact met de ouders.
In groep 7 is de afname van de AMN-toets richtinggevend voor het voortgezet onderwijs. Met ouders en
kind voeren leerkrachten gesprekken over verwachtingen, prestaties, werkhouding en motivatie. In
groep 8 volgen de adviesgesprekken. Dan gaat het gesprek over de plaatsing in het voortgezet
onderwijs.

Klachtenregeling
VPCBO Ichthus is aangesloten bij de klachtencommissie van Verus (Besturenraad Christelijk Onderwijs).
Hebt u vragen of klachten betreffende schoolzaken (denkt u aan onderwijskundige zaken, bestuurlijke
zaken, ongewenste intimiteiten of ander ongewenst gedrag) dan kunt u hierover contact opnemen met
de contactpersoon op school. Zij kan u doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon voor Ichthus.
Contactpersoon en vertrouwenspersoon zullen in eerste instantie bezien of de klachten intern kunnen
worden opgelost. Als blijkt dat de klachten ernstiger zijn, kan de klachtencommissie worden
ingeschakeld.
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Het reglement van deze commissie ligt voor belangstellenden op school ter inzage.De
vertrouwenspersonen voor onze scholen zijn:
Mevr. H. Koren, Vossestaart 35, 1273 PT Huizen, tel. 035 – 5446463
Dhr. H. de Looper, info@loop-coaching.nl, tel. 06 - 42602176
De gegevens van de klachtencommissie zijn:
Klachtencommissie Christelijk Onderwijs,
Postbus 82324,
2508 EH Den Haag,
tel. 070 – 3861697
e-mail: info@klachtencommissie.org
website: www.klachtencommissie.org

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
•
•
•

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Identiteitscommissie

Op verschillende terreinen helpen ouders actief mee binnen de school. Opgave vindt steeds plaats via
brieven met antwoordstrookjes die in de meeste gevallen via de mail of Parro worden verstuurd. Uw
hulp blijft belangrijk om alle activiteiten te kunnen blijven organiseren. Elke groep heeft 1 of 2
klassenouders, die de leerkracht ondersteunen in het organiseren van activiteiten voor haar of zijn
groep (bijv. het regelen van ouders die willen rijden bij een excursie).
Ouderraad: De Ouderraad bestaat uit een groep gemotiveerde, actieve en enthousiaste ouders van de
leerlingen! Zij helpt het schoolteam bij het organiseren, plannen en uitvoeren van diverse activiteiten,
zoals vieringen, feestjes, deelname aan (sport)evenementen en uitstapjes. Bovendien beheert de
Ouderraad het geld van de ouderbijdrage en legt verantwoording af over de besteding van de gelden
Medezeggenschapsraad: De Medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel helpt de school
beter besturen. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen. De
verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Dit beleid is
meestal van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Een MR binnen het basisonderwijs
bestaat uit ouders en personeelsleden. MR leden praten mee en beslissen mee over het beleid in de
school.
Identeitscommissie: De identiteitscommissie buigt zich over vraagstukken die in het kader van
identiteit betrekking hebben op het geven van onderwijs op de school.
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4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 40,00
Daarvan bekostigen we:
•

extra excursies

•

projectweek

•

sportactiviteiten

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Voor de leerlingen van groep 1 en 2 wordt jaarlijks in juni het kleuteruitje georganiseerd.
De leerlingen van groep 3 en 4 gaan ieder jaar op schoolreis naar een locatie in “de buurt” van de school.
De leerlingen van groep 5 t/m groep 7 gaan in september op schoolreis.
De kosten voor de schoolreis worden tijdig bekend gemaakt. Voor de groepen 1 en 2 zijn deze ongeveer
€ 10,00 per kind, voor de groepen 3 en 4 € 15,00 per kind, voor de groepen 5 t/m 7 ongeveer € 30,00 per
kind.
De leerlingen van groep 8 gaan in de eerste weken van het cursusjaar drie dagen op schoolkamp. Voor
het schoolkamp vragen wij een bijdrage van € 65,- per leerling.

De overheid vergoedt scholen niet volledig, dat betekent dat de school soms voor activiteiten ook
afhankelijk is van andere bronnen van inkomsten. Om die reden vragen wij ieder jaar ook van de ouders
een vrijwillige bijdrage. Daarvan betalen we de kosten voor Kerstfeest, Sinterklaasviering, sportdag,
projectweek, excursies enz. De ouderbijdrage wordt geïnd door de penningmeester van de ouderraad.
De ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op € 40,- per leerling.
De ouderbijdrage kunt over maken op rekening NL56RABO 03399.10.909 t.n.v. VPCBO Ichthus
Oudercie. Rehobothschool met de naam van uw kind(eren).
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een
aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij
schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een
(beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en
tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkenen
geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets enz.) valt niet
onder de dekking.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn
(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig
handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.
Ten eerste is de school c.q. het bestuur niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade
die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft bij veel
mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht
wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten
dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat
er sprake is van enige onrechtmatigheid (bijvoorbeeld tijdens de gymnastieklessen een bal tegen een
bril). Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de
school vergoed.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun
doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde
activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar in de eerste plaats zelf (of de
ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.
De verzekering geldt ook voor die leerlingen die al wel op school zitten, maar nog net geen vier jaar zijn.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
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geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Afwezige leerlingen behoren, indien mogelijk, 's morgens voor schooltijd telefonisch of schriftelijk te
worden doorgegeven.
Wanneer u weet dat uw kind op een bepaalde dag afwezig is, wilt u dan vooraf en ruim op tijd bericht
geven en indien nodig toestemming vragen. U heeft toestemming nodig voor bijv. bepaalde
familiegebeurtenissen en evenementen.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Wilt u voor uw leerplichtige kinderen vrij vragen, dan moet dat schriftelijk gebeuren. Dat is nodig om
ons te kunnen verantwoorden bij de inspectie en de leerplichtambtenaar. Een formulier hiervoor kunt u
aanvragen bij de directie.
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen van ongeoorloofd
schoolverzuim. Bij een verzuim van meer dan 10 dagen wordt altijd de leerplichtambtenaar ingelicht.
Tegen ouders, die hun kinderen zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden
opgemaakt.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Twee keer per jaar worden er landelijk genormeerde toetsen afgenomen. Dit zijn de toetsen van het
leerlingvolgsysteem. We gebruiken daarvoor de CITO-LVS toetsen. Middels deze toetsen volgen we de
ontwikkeling van uw kind en meten ons met het landelijk gemiddelde t.o.v. andere kinderen in
Nederland. Voor de school zijn de opbrengsten belangrijk. Wij kijken na elke toetsronde naar de
gemiddelden per jaargroep. Dat zegt iets over ons onderwijs. In teamverband bekijken we resultaten en
bespreken: Wat heeft gewerkt? Wat moet worden bijgesteld? Wat kunnen we doen om het
welbevinden van het kind of de groep te optimaliseren? Met al deze inzichten gaan we aan de slag en
proberen de resultaten op een hoger niveau te krijgen.
In de kleutergroepen volgen we de leerlijnen volgens het registratiesysteem in Parnassys.
Alle gegevens rondom toetsingen zijn zichtbaar in het Ouderportaal. Via het Ouderportaal kunt u de
resultaten van uw kind zo blijven volgen.
In groep 7 wordt de AMN-toets aansluiting PO-VO afgenomen. Het geeft alvast een beeld van de te
verwachten resultaten, maar is tegelijkertijd ook een handvat voor de leerkracht om te analyseren welk
leeraanbod meer tijd en aandacht behoeft, zowel op groeps als op individueel niveau. Per onderdeel is
analyse mogelijk.
Groep 8 maakt de AMN-eindtoets medio april. De eindtoets is niet meer leidend voor het schooladvies,
maar zeker wel belangrijk in de overdracht naar het voorgezet onderwijs. Een goede houding,
motivatie en een fris gemoed leiden tot het beste resultaat en dat beogen we met elkaar!

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
Sinds het schooljaar 2018/2019 maakt de school gebruik van de AMN Eindtoets. Wat de AMN Eindtoets
speciaal maakt is dat hij adaptief is. Dat betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van de
leerling die hem maakt. De opgaven worden moeilijker als het te makkelijk is voor de leerling en
andersom. De leerling hoeft zo geen opgaven te maken die onder of boven zijn niveau zijn.
Leerlingen kunnen ook terugbladeren of vragen overslaan zonder daarmee de resultaten te
beïnvloeden. Voor de leerlingen met dyslexie biedt de AMN Eindtoets ondersteuning met geluid. Als
school bepaal je zelf de tijdstippen waarop je de toets afneemt. De leerlingen zijn 1,5 tot 2,5 uur bezig
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met de toets.
De AMN Eindtoets is getoetst door een onafhankelijk adviescommissie en officieel toegelaten door de
minister van OCW.
Wat waren de gemiddelde scores op de
AMN Eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in
eerdere jaren?

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

Als een leerling in groep 8 zit, moet een vervolgschool gekozen gaan worden. Als ouder bepaalt u
natuurlijk (samen met uw kind) naar welke school uw kind gaat. Veel VO-scholen geven via de
basisschool of rechtstreeks informatie in de vorm van schoolgidsen en door open dagen. Alle informatie
die wij binnenkrijgen, geven wij via uw kind aan u door. Wij adviseren u niet in het kiezen van de school.
Daarop moet u zich samen met uw kind zelf oriënteren. Wel geven wij u advies over de vorm van
voortgezet onderwijs die het beste bij uw zoon/dochter past.
De rapporten van uw kind, de toetsuitslagen en het dagelijks werk in de klas geven een goed beeld van
de betreffende leerling. U van uw kant weet natuurlijk ook hoe uw kind leert en presteert en hoe het
omgaat met huiswerk. Tijdens de adviesgesprekken komen we (het liefst samen met u tot een
schooladvies. Informatie over de inschrijfprocedure en de sluitingsdata ontvangt u via de VO-scholen.
De basisschool vult een onderwijskundig rapport in en stuurt deze samen met de score van de eindtoets
door naar de VO-scholen. Vanaf dat moment onderhouden de scholen zelf de verdere contacten met u.
Zij zullen u informeren over de toelating, de plaatsing en de kennismakingsmiddag.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k

5,7%
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vmbo-k

11,4%

vmbo-(g)t

31,4%

havo

22,9%

vwo

28,6%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

veiligheid

respect

enthousiasme

De Rehobothschool is een school waar je rust, aandacht, respect, enthousiasme en passie voelt. Ieder
kind wordt als uniek gezien. Het is een betrokken en open school waar samen geleerd en samen
gedeeld wordt met kinderen, ouders, team en omgeving.
Visie in relatie tot de omgang met elkaar:
•
•
•
•

Ieder is uniek en heeft zijn waarde.
Persoonlijke ontwikkeling is belangrijk.
Bevorderen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
Bevorderen motivatie en eigenaarschap

Werkwijze Sociale opbrengsten
Sociaal-emotioneel leren is het proces waar kinderen vaardigheden verwerven die ze sociaal competent
maken. Het gaat er daarbij om hoe je met jezelf en met elkaar omgaat.
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We besteden aandacht aan:
•
•
•
•
•

besef hebben van jezelf (gevoelens, zelfvertrouwen)
zelfmanagement (impulscontrole, doelgericht gedrag)
besef hebben van de ander (empathie, perspectief nemen)
relaties kunnen hanteren (samenwerken, conflicten oplossen)
keuzes kunnen maken (weloverwogen kiezen, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag)

De pedagogische lijn van "The leader in me" en de methode "kinderen en hun sociale talenten", een
methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, geven ons hiervoor aankopingspunten.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
We zorgen ervoor de kwaliteit van het onderwijs goed op peil te houden door:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duidelijke afspraken te maken over de organisatie en de inhoud van ons onderwijs.
Onderwijsontwikkelingen en -beleid nauwlettend te volgen.
Duidelijk en transparant te communiceren met alle geledingen.
Te werken vanuit visie en missie.
Onze pedagogische en didactische vaardigheden en leerlijnen regelmatig aan te scherpen
Opbrengsten via het leerlingvolgsysteem nauwlettend te volgen, leerlingen goed te observeren
en ons onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hiervoor wordt
gewerkt met groepsplannen en weekplanningen.
Hoge verwachtingen van leeropbrengsten te hebben en streefdoelen te formuleren.
Beleidsterreinen te evalueren en te borgen.
Tevredenheidspeilingen af te nemen en te evalueren.
Een veilige werkomgeving/schoolomgeving te creëren.
Voldoende BHV-ers op te leiden.
Aandacht te besteden aan het voorkomen van pesten a.h.v. het pestprotocol.
Het team te scholen op nieuwe ontwikkelingen.
Methoden te actualiseren.
Digitale ontwikkelingen te volgen.
Scholing in 21e-eeuwse vaardigheden.
Goed personeelsbeleid en ARBO beleid te voeren.
Protocollen actueel te houden.
Te werken aan motivatie en eigenaarschap vanuit het pedagogisch concept The leader in me
Talenten te zien en te helpen ontwikkelen
Samenwerken te bevorderen door onder andere gebruik te maken van coöperatieve leervormen
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

-

Woensdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

-

Opvang
Schooltijd

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

3 tot en met 8

vrijdag

Gymnastiek

5 en 6

maandag om de week

Gymnastiek

7 en 8

maandag eens in de maand

Zwemles

3

woensdag even weken

Zwemles

4

woensdag onevenweken

Alle groepen hebben minimaal een keer per week gymles. In groep 1 en 2 gebeurt dit in het speellokaal
in de school in de periode van de herfstvakantie tot de voorjaarsvakantie. De lessen in de groepen 3 t/m
8 worden gegeven door een groepsleerkracht of vakleerkracht in het gymnastieklokaal aan de Koers.
Vanaf groep 3 maken we gebruik van de methode ‘Basislessen’. Iedere groep werkt daarmee op eigen
niveau.
Daarnaast organiseert de buurtsportcoach een aantal keren clinics in samenwerking met de diverse
sportverenigingen. Ook komt zij regelmatig op het schoolplein om kinderen enthousiast te maken om
buiten te spelen, bijvoorbeeld touwtje springen, knikkeren, balspelen etc.
Leerlingen uit groep 3 en 4 hebben eens keer per twee weken een uur zwemles in zwembad De Meent.
De Gemeente Huizen regelt hiervoor het vervoer met de bus. Kinderen hebben de mogelijkheid om hun
zwemdiploma te behalen.
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6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Er is geen opvang na schooltijd.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
Kinderen van onze school gaan naar de BSO van CKO de Ark of Stichting Kinderopvang Huizen. Zij
worden bij de school opgehaald.
Ouders kunnen deze opvang zelf regelen.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2019-2020
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

19 oktober 2019

27 oktober 2019

Kerstvakantie

21 december 2019

05 januari 2020

Voorjaarsvakantie

15 februari 2020

23 februari 2020

Goede Vrijdag en Pasen

10 april 2020

13 april 2020

Meivakantie

20 april 2020

05 mei 2020

Hemelvaartsdag

21 mei 2020

24 mei 2020

2e Pinksterdag

01 juni 2020

Zomervakantie

04 juli 2020

16 augustus 2020

Studiedagen, kinderen hebben vrij: 28 oktober 2019, 26 november 2019, 20 mei 2020

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
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Spreekuur

Dag(en)

Tijd(en)

Kennismakingsgesprekken

dinsdag - donderdag

14.30 - 17.00 uur

Spreekuurweken

dinsdag - donderdag

14.30 - 17.00 uur

Schooladviesgesprekken groep 8

maandag tot en met donderdag

divers

Voorlopige adviezen groep 7

maandag tot en met donderdag

divers

Kennismakingsgesprekken: op de eerste gespreksmiddag aan het begin van het schooljaar kunt u
vragen stellen aan de leerkracht over bijv. de informatie uit het informatieboekje. Tijdens dit gesprek
krijgt u ook de gelegenheid te vertellen over de eerste ervaringen van uw kind in de klas, kan het gaan
over de overdracht vanuit de vorige groep en kunnen wederzijdse verwachtingen uitgesproken worden
en eventueel afspraken gemaakt worden.
Rapportgesprekken: er zijn verschillende momenten waarop u als ouders contact kunt hebben met de
leerkrachten. Deze contactenmomenten vinden plaats gedurende de dag tussen 14.30 uur en 16.30 uur.
U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
Schooladviesgesprekken: voor de leerlingen van groep 8 vinden ook schooladviesgesprekken plaats.
Ruim voor de uitslag van de eindtoets worden aparte middagen gehouden waarop de
schooladviesgesprekken plaatsvinden. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
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