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1 Woord vooraf 
Hierbij ontvangt u de schoolgids. De definitieve versie is uiteraard ook na te lezen op onze 

website, www.willibrordusbreukelen.nl.  

Deze is bedoeld voor ouders, die nu al kinderen op onze school hebben én voor ouders, die 

van plan zijn om hun kinderen eventueel in te laten schrijven. Aan wie al kinderen op school 

heeft, leggen wij in deze gids verantwoording af over onze manier van werken en de 

behaalde resultaten. Daarnaast is deze gids natuurlijk een naslagwerk.  

Aan toekomstige ouders leggen wij uit wat u mag verwachten als uw kind een leerling van 

onze school wordt.  

De keuze voor de juiste basisschool is niet gemakkelijk. 

Vooral omdat een kind toch heel wat jaren verblijft op een basisschool. Wist u dat u in de 

loop van de jaren uw kind in totaal ongeveer 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de 

juffen en meesters van de basisschool? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een 

school kies je dan ook met zorg.  

   

We hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Als u tijdens of na het lezen vragen,  

opmerkingen of suggesties heeft, vertel het ons! 

 

Laat het weer een fijn schooljaar worden voor de kinderen, voor u en uiteraard voor ons als 

team van de Willibrordus! 

 
Met vriendelijke groeten, 

Namens het team, 

 

Jorien Launspach, 

Directeur. 

http://www.willibrordusbreukelen.nl/
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1.1 Procedure vaststellen schoolgids 

De inhoud van deze schoolgids is vastgesteld door het bestuur nadat er instemming is 

verkregen van de medezeggenschapsraad (MR). 

 

Uitreiking van de gids (digitaal en/of papieren versie) vindt plaats aan ouders/verzorgers, bij 

inschrijving en jaarlijks aan het begin van het nieuwe schooljaar.  

 

1.2 Leeswijzer 

In deze schooljaargids informeren wij u over zaken als: 

 Waar de school voor staat 

 Schooltijden, vakanties en vrije dag 

 Praktische zaken 

 Namen en adressen 

Door op de tekst te klikken met de ctrl-knop en de rechter muisknop in de 

inhoudsopgave komt u snel bij het desbetreffende onderwerp. Dit geldt ook voor de 

verwijzingen in de tekst. 

 

Informatie die op dit moment nog niet bekend is, wordt u gedurende het schooljaar via de 

mail doorgegeven. 

In schooljaar 2018-2019 zal een nieuwe schoolapp via www.socialschools.nl zijn intrede 

doen. Dit is een beschermde en beveiligde omgeving waarmee u op de hoogte gehouden 

wordt van zaken die in school spelen binnen een beschermde omgeving. 
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http://www.socialschools.nl/
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2 De school (belangrijkste gegevens in een notendop) 
 

2.1 Bestuur en management 

Het bevoegd gezag van onze school is Kalisto-Boeiend Basisonderwijs. Deze stichting is 

in 1999 ontstaan na een besturenfusie waarbij de katholieke schoolbesturen uit het 

westelijk deel van de provincie Utrecht zijn samengegaan. Vanaf 01-05-2015 heeft de 

stichting de oude naam SKSWW gewijzigd in Kalisto-Boeiend Basisonderwijs. Kalisto 

komt uit het oud-Grieks en is de  overtreffende trap van ‘goed’ (Kalos). Dit verwoordt 

treffend onze ambitie om het beste uit onszelf te halen en om het beste in de kinderen 

naar boven te brengen. Op onze scholen werken mensen vol passie aan het ontwikkelen 

en verzorgen van eigentijds en betekenisvol onderwijs voor onze leerlingen. 

Achtergronden en informatie vindt u op www.kalisto-basisonderwijs.nl.  

Kalisto is het bevoegd gezag van de volgende 16 basisscholen met ongeveer 

375 personeelsleden, waar onderwijs op katholieke en oecumenische grondslag wordt 

gegeven aan ongeveer 3800 leerlingen:  

 Pius en Paulus in Abcoude  

 Willibrordus in Breukelen  

 De Notenbalk en St. Bavo in Harmelen  

 St. Ludgerus in Loenen a/d Vecht  

 CSV Ridderhof in Vreeland  

 Howiblo en Heeswijk in Montfoort  

 De Franciscus, De Molenwiek, De Schakel, De Wegwijzer en De Regenboog in 

Woerden  

 De Wijde Blik in Kamerik  

 SBO De Keerkring in Woerden  

Naast een Raad van Toezicht en een College van Bestuur (CvB)  kent  Kalisto drie 

werkgroepen binnen de GMR, waaraan  GMR-leden en ouders met specifieke 

deskundigheid deelnemen. De drie GMR-werkgroepen zijn:  

 Personeel 

 Onderwijs en Kwaliteit 

 Bedrijfsvoering  

Vanaf 01-01-2015 werkt Kalisto met een eenhoofdig College van Bestuur, te weten: 

 Marlies van der Starre, voorzitter CvB, vanderstarre@kalisto-

basisonderwijs.nl  tel 0348-408985 

Op het stafbureau zijn werkzaam: 

 Theo Edelbroek, algemeen beleidsmedewerker en kwaliteitscoördinator, 

edelbroek@kalisto-basisonderwijs.nl, 

 Jacqueline Burger, secretariaat, burger@kalisto-basisonderwijs.nl, 

 Gerard Couprie, beleidsmedewerker HR, couprie@kalisto-basisonderwijs.nl 

 Martin Metselaar, manager bedrijfsv., metselaar@kalisto-basisonderwijs.nl  

 

http://www.kalisto-basisonderwijs.nl/
mailto:vanderstarre@kalisto-basisonderwijs.nl
mailto:vanderstarre@kalisto-basisonderwijs.nl
mailto:edelbroek@kalisto-basisonderwijs.nl
mailto:burger@kalisto-basisonderwijs.nl
mailto:couprie@kalisto-basisonderwijs.nl
mailto:metselaar@kalisto-basisonderwijs.nl
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Informatie over Kalisto kunt u vinden op www.kalisto-basisonderwijs.nl.    

Postadres:  Kalisto-Boeiend Basisonderwijs, Postbus 2075, 3440 DB Woerden , 0348-

408985  

Bezoekadres: Pelmolenlaan 12-14, 3447 GW Woerden. 

Op de 16 scholen van Kalisto voeren de directeuren van de scholen integraal 

management uit. Dit betekent dat de schoolleiding gemandateerd is, om uit naam van 

het college van bestuur, beslissingen te nemen op gebied van financiën, personeel en 

facilitaire zaken.   

Op onze school wordt de schoolleiding uitgevoerd door:  

Jorien Launspach, directeur 

E-mail: jlaunspach@willibrordusbreukelen.nl  

 

Lonneke Steens, adjunct-directeur 

E-mail: lsteens@willibrordusbreukelen.nl 

 

 

Zie voor een volledig overzicht van alle personeelsleden, hoofdstuk 4 Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden.. 

 

Voor namen, adressen en/of telefoonnummers van directie en team verwijzen we naar 

hoofdstuk 12, Namen en adressen in deze schoolgids. 

 

http://www.kalisto-basisonderwijs.nl/
mailto:jlaunspach@willibrordusbreukelen.nl
mailto:lsteens@willibrordusbreukelen.nl
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2.2 Algemene gegevens 

Naam en geschiedenis 

Willibrordus (geboren in Northumbrië ca. 658 en begraven te Echternach 7 nov. 739) was 

een monnik die het geloof verkondigde in Noord-Nederland (vooral in Friesland). In Utrecht 

heeft hij de St. Salvatorkerk en het St. Maartensklooster met een daaraan verbonden 

school voor de opleiding van geestelijken gebouwd. Na een werkzaam leven van bijna 

vijftig jaar, had hij een groot deel van Nederland tot het christendom bekeerd. Hij werd 

begraven in het door hem gestichte benedictijnenklooster in Duitsland. Elk jaar wordt zijn 

sterfdag herdacht. 

 

Het eerste echte schoolgebouw voor rooms-katholiek onderwijs in Breukelen dateert van 

1912 en stond aan de Herenstraat in het dorp. Er werd apart lesgegeven aan jongens en 

meisjes. Na het vertrek van de zusters in 1954 werd de meisjes- en jongensschool 

samengevoegd. 

In 1961 werd het schoolgebouw aan de GS van Ruwiellaan betrokken. Regelmatig werd 

door het groeiend aantal leerlingen de school uitgebreid tot de ingrijpende verbouwing in 

2007. Nu biedt de school huisvesting aan ongeveer 350 leerlingen. 

 

Bovenstaande betekent dat we in 2012 ons 100-jarig bestaan hebben gevierd. 

Al 100 jaar een begrip in Breukelen en omstreken! 
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Aantal leerlingen 

 

Nieuwe kinderen zijn op de dag dat ze vier jaar worden welkom op onze school (zie verder 

hoofdstuk 7.1 Aannamebeleid). Hieronder vindt u de gegevens van de leerlingenaantallen 

per 1 oktober (teldatum) en de prognoses voor de komende jaren. 

Hierbij valt op dat in de komende jaren er een dalend aantal kinderen in de 

basisschoolleeftijd de basisscholen in Breukelen zullen bezoeken. Dit is een landelijke 

trend. Voor de Willibrordus zien we gelukkig weer een stijging in het aantal leerlingen. 

En verwachten we weer op 1 oktober 2018 rond de 350 leerlingen te zitten. 

 

 

 

 

Aantal leerkrachten 

Op dit moment zijn er 29 personeelsleden aan de school verbonden. Sommigen hebben 

zich gespecialiseerd in het werken met kleuters, anderen met oudere kinderen. Een 

aantal werknemers geeft geen les aan kinderen, maar werkt op de school om alles goed 

te laten verlopen zoals de conciërge en administratief medewerkster.  

 

Daarnaast zijn aan de Willibrordus onderwijsassistentes verbonden. Vooral de 

kleutergroepen hebben hier profijt van en kunnen deze extra handen in de klas goed 

gebruiken.  

Elk jaar geven ook studenten van de Hogeschool Marnix les in onze school. Deze 

leerkrachten in opleiding worden geselecteerd en daarna ingedeeld in onder- of 
bovenbouw. In hoofdstuk 3.6 Partners in onderwijs wordt dit toegelicht. 

 

  

Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 

Aantal 384 367 350 341 345 
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3 Waar de school voor staat 
 

3.1 Missie: Passie voor leren 

 

Binnen de stichting KALISTO hebben we een duidelijke doelstelling voor ogen die 

geformuleerd is in onze missie: “Passie voor leren”. Verder willen wij een 

kwaliteitsbewuste organisatie voor basisonderwijs zijn, die in ons denken en doen en met 

de ouder nabij een veilige leeromgeving creëert, een transparante, ondernemende en 

vernieuwende organisatie. Om aan te geven wat we hiermee bedoelen geeft 

onderstaande mindmap in één oogopslag een beeld. 

  

 

3.2 Visie op ons onderwijs: samen leren(d) 

 

De missie van de KALISTO vindt zijn vertaling in onze visie op het onderwijs.  

De Willibrordus, een fijne school 

De school streeft er naar de kinderen zich thuis te laten voelen op school. Alleen dan 

ontwikkelt een kind zich het beste. We zorgen op de Willibrordus voor een ongedwongen 

sfeer, maar er is wel aandacht voor afspraken die samen met de leerlingen vaststellen. 

Dit maakt de leerlingen medeverantwoordelijk voor het gedrag op het plein en in de klas. 

 

Op onze school leren kinderen ook hun persoonlijkheid te ontwikkelen door 

zelfvertrouwen op te bouwen, zelfkennis te verwerven. Ze leren om te gaan met elkaar, 

verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere culturen en andere opvattingen. 

We proberen dit te bereiken door kringgesprekken, gezamenlijke vieringen en gerichte 

projecten en ontwikkelmomenten. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen 

eigenaarschap ontwikkelen in hun leren. Zo worden leerlingen regisseur van hun eigen 

leren, waarbij de leerkracht op sommige momenten de coach en op andere momenten de 

leidinggevende is.
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Onderwijsontwikkeling 

Schoolontwikkeling gebeurt volgens een meerjarenbeleidplan en is bedoeld om 

onderwijsinhoudelijke en onderwijsorganisatorische onderwerpen van onze school te 

verbeteren of uit te breiden. Hieronder volgen de plannen voor komend schooljaar.  

 

3.2.1.1 Planning schooljaar 2018-2019 

 
De inhoud van ons onderwijs verdelen we in domeinen. Elke domein heeft zijn specifieke onderdelen. 
Bij elk domein geven we aan wat we bereikt willen hebben. Dit geeft u een beeld van onze 
speerpunten en onderwijsontwikkeling. 
 

Algemeen 

18-19 DOEL: waartoe doen 
we dit?  
(WHY) dit formuleren 
in onderstaande 

RESULTATEN: wat is 
concreet zichtbaar?  
(WHAT/deliverables) 

- ACTIVITEITEN:  
- Wat doen we? 
- (HOW) 

Nieuwe methode Engels; 
We maken gebruik van een 
nieuwe methode Engels 
om de kinderen nog beter 
in te laten stromen in het 
VO en qua lesinhoud beter 
aan te sluiten bij deze tijd.  

Er is een nieuwe methode 
gekozen 
 
We hebben een keuze gemaakt 
voor Engels in groep 7-8 of vanaf 
groep 6. 
 
De methode sluit aan bij de 
leefwereld van de kinderen.  

De leerkrachten van groep 7-8 
gaan aan de slag met het 
kiezen van 2 a 3 methodes om 
uit te proberen. 
 
Er worden proeflessen 
gegeven. 
 
We maken een definitieve 
keuze.  

 
- Domein 1 Optimale ontwikkeling van leerlingen 

18-19 DOEL: waartoe doen 
we dit?  
(WHY) 

RESULTATEN: wat is 
concreet zichtbaar? 
(WHAT/deliverables) 

- ACTIVITEITEN: Wat doen 
we? 

-  
- (HOW) 

Eigenaarschap bij 
leerkrachten en leerlingen 
 
We maken kinderen 
eigenaar van hun eigen 
leerproces om de 
intrinsieke motivatie voor 
leren te vergroten en 
zichzelf beter te leren 
kennen. Daarnaast 
ontwikkelt de leerling 
vaardigheden op het 
gebied van plannen en 
doelen stellen.  

Het is voor alle leerkrachten 
duidelijk wat je op welke leeftijd 
bij kinderen in kunt zetten om 
het eigenaarschap te vergroten.  
Welke vragen kun je stellen op 
welke leeftijd? Hiervoor is een 
leerlijn ontwikkelt voor groep 1 
t/m 8.  

Op dit moment onderzoek 
binnen de LWG a.d.h.v. de 
onderzoekscyclus wat je kunt 
verwachten van welke 
leeftijdsgroep. 
Daarnaast volgend de 
leerkrachten van deze LWG 
hier scholing voor. Dit alles 
met als doel dat we in kaart 
krijgen hoe we aan 
eigenaarschap kunnen werken 
bij een kind passend bij de 
leeftijd van het kind.  

Talentontwikkeling 
 
Ieder kind in zijn of haar 
kracht zetten en in de volle 
breedte ontwikkelen door 
te focussen op 
talentontwikkeling. 

Een aanbod om met alle 
kinderen te werken aan 
talentontwikkeling. Organisatie 
van ateliers met behulp van 
Kunst Centraal. Deze partij helpt 
ons bij de organisatie van 
ateliers. 
 
Kinderen kunnen hun talenten 
ontwikkelen op verschillende 
gebieden; van dansen tot aan 
programmeren.   

Op dit moment onderzoek 
binnen de LWG a.d.h.v. de 
onderzoekscyclus waarbij we 
samenwerken met Kunst 
Centraal. Hieruit volgt een 
vervolgplan voor 2018-2019. 
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21st century skills 
(mediawijsheid). 
 
In de wereld waarin 
kinderen groot worden 
krijgen zij op zeer jonge 
leeftijd al te maken met 
diverse media. Wij willen 
dat kinderen bij ons in 
groep 8 van school gaan 
met kennis over media en 
dat zij weten op welke 
manier zij hier gebruik van 
kunnen maken zonder 
zichzelf of een ander te 
schaden.  
 

Een leerlijn van groep 1 t/m 8 
waarin we kinderen 
leeftijdconform leren omgaan 
met diverse media.  
We willen een leerlijn 
mediawijsheid samenstellen met 
als doel dat iedere leerling die 
als 8e groeper de 
Willibrordusschool verlaat op 
een zelfbewuste wijze gebruik 
kan maken van de positieve 
mogelijkheden die media 
bieden, zonder zichzelf en 
anderen daarbij te schaden. 

Op dit moment onderzoek 
binnen de LWG a.d.h.v. de 
onderzoekscyclus. 
We werken samen met 
curriculum.nu om mee te 
denken over de bepaling van 
de eindtermen primair 
onderwijs.  

Doorlopend leerlijn lezen 
waarbij we een klimaat 
neerzetten waarin de 
leerkracht gedifferentieerd 
en betekenisvol 
leesonderwijs aanbiedt 
waarbij elke leerling in zijn 
leesontwikkeling  optimaal 
en met leesplezier  groeit 

Er is een leesbeleidsplan waarin 
is uitgewerkt op welke manier 
wij van groep 1 t/m 8 werken 
aan leesontwikkeling. In dit plan 
is aandacht voor het bevorderen 
van het leesplezier.  
 
 

Op dit moment onderzoek 
binnen de LWG a.d.h.v. de 
onderzoekscyclus. Daarnaast 
is er advies gevraag aan Truus 
van Putten over de insteek van 
het onderzoek.  

Keuze mogelijke methode 
sociaal emotionele 
ontwikkeling; 
Kinderen ervaren een 
gevoel van veiligheid en 
geborgenheid op school 
doordat leerkrachten 
beschikken over voldoende 
kennis en kunde om 
kinderen op sociaal 
emotioneel gebied 
optimaal te begeleiden. 

Er is een keuze gemaakt over 
het wel of niet overgaan tot een 
methode sociaal-emotionele 
ontwikkeling. 
 
Indien we overgaan tot een 
methode wordt deze ingezet om 
de gereedschapskist van 
leerkrachten te vullen met 
werkvormen en aanpakken die 
ingezet kunnen worden indien 
nodig. Het wekelijks werken aan 
een les sociaal-emotionele 
ontwikkeling is geen doel op 
zich.  

Keuze maken, wel of geen 
methode.  
 
Er worden 2 a 3 methodes 
uitgekozen om uit te proberen. 
 
Er worden proeflessen 
gegeven. 
 
We maken een definitieve 
keuze.  

Bij de interpretaties van 
observaties van ZIEN! zijn 
de leerlingen meer 
betrokken waardoor er een 
zuiverder beeld ontstaat 
van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen.  

Leerkrachten die hier onderzoek 
naar hebben gedaan delen hun 
ervaringen met leerkrachten en 
begeleiden hen bij de 
optimalisering van ZIEN! In hun 
groep.  

- Informeren en begeleiden van 
leerkrachten.  
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- Domein 2 Duurzame professionalisering 

18-19 DOEL: waartoe doen 
we dit?  
(WHY) 

RESULTATEN: wat is 
concreet zichtbaar? 
(WHAT/deliverables) 

- ACTIVITEITEN: Wat doen 
we? 

-  
- (HOW) 

Coaching en feedback 
omdat we ons leven lang 
willen blijven leren en wij 
een lerende organisatie 
willen zijn en blijven, zowel 
voor de kinderen als voor 
het personeel.  

Matrix methode (leerlingen) en 
wekelijkse coaching 
(leerkrachten) blijven onderdeel 
van ons curriculum.  
 
Kinderen van groep 6 t/m8 
hebben een training Matrix 
coaching ontvangen en 
leerkrachten weten hoe ze hier 
vervolgens in de groepen mee 
kunnen werken. 
 
(startende) Leerkrachten worden 
aan de hand van hulpvragen 
begeleid in de vorm van een 
coachingstraject.  

WTF beschikbaar stellen voor 
coach.  
Er wordt gewerkt aan de hand 
van een plan van aanpak. 
Voor de Matrix methode wordt 
eenmaal intensief aangeboden 
aan de kinderen en vervolgens 
geïmplementeerd door de 
leerkracht.  
 

Scholing omdat we ons 
willen blijven ontwikkelen 
en kennis op willen blijven 
doen doen om nog beter 
handen en voeten te geven 
aan de gedragen koers van 
de school.  

Scholing volgens scholingsplan. 
Lerarenregister: ontwikkelingen 
worden gevolgd.  
De visie is geformuleerd.  

Wordt nog nader bepaald en 
ingevuld.  
TOP twee rond de opleiding af 
(3 leerkrachten). 
O.l.v. Truus van Putten gaan 
we verder met ons tweede 
(tevens laatste jaar) van ons 
traject visieontwikkeling.  

 
- Domein 3 Continuïteit en profilering 

18-19 DOEL: waartoe doen 
we dit?  
(WHY) 

RESULTATEN: wat is 
concreet zichtbaar? 
(WHAT/deliverables) 

- ACTIVITEITEN: Wat doen 
we? 

-  
- (HOW) 

Systeem van zelfevaluatie 
Omdat we willen blijven 
checken of leerkrachten, 
ouders en kinderen 
hetzelfde over de school 
denken of dat er sprake is 
van verschillen van 
mening. 

Vragenlijsten Integraal worden 
volgens planning uitgezet en 
zorgvuldig geanalyseerd.  
Opvallendheden en verschillen 
in inzicht tussen doelgroepen 
worden onderzocht.  

In de kwaliteitskalender 
worden de uit te zetten 
vragenlijsten meegenomen.  

Profilering 
We willen gezien worden 
als een school die 
toegankelijk is voor alle 
kinderen met aandacht 
voor de brede ontwikkeling 
van alle leerlingen 

Social Schools wordt ingezet om 
mond tot mondreclame te 
genereren.  
 
 
 
N.a.v. de vastgestelde visie is er 
een plan van aanpak voor 
profilering vastgesteld.  
 
FB blijft een belangrijk medium 
om potentiële ouders te 
bereiken.  
 
 

We onderzoeken op welke 
manier we Social School zo in 
kunnen zetten dat het ook 
bijdraagt aan een goede 
profilering (van huis uit 
besloten gemeenschap).  
 
Denk hierbij als zaken als de 
website, nieuwe folder, filmpje, 
etc. 
 
 
FB wordt goed bijgehouden.  
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- Domein 4 Professionele bedrijfsvoering 

18-19 DOEL: waartoe 
doen we dit?  
(WHY) 

RESULTATEN: wat is 
concreet zichtbaar? 
 (WHAT/deliverables) 

- ACTIVITEITEN: Wat doen we? 
-  
- (HOW) 

ICT toepassingen Huidige smartborden  zijn 
vervangen door touchscreens 
Het aantal chromebooks wordt 
uitgebreid. 

 

Financiële situatie In december is er een sluitende 
begroting voor kalenderjaar 
2019, evenals in voorgaande 
jaren. 

Directie voert overleg met Martin 
Metselaar.  

Schooleigen doelen In 2018-2019 is het onderzoek 
afgerond t.a.v. de verbouwing 
van de Willibrordus. 

Overleg met de gemeente Stichtse vecht 
over financiering en uitvoering. 
Overleg met Martin Metselaar. 
Overleg en met architect.  

 We willen een 
systeem tot stand 
brengen waarin 
helder wordt 
gecommuniceerd 
met onze ouders, 
maar waarbij tevens 
sprake is van 
werkdrukverlaging 
voor leerkrachten.  

We maken gebruikt van 
toepassingen die het mogelijk 
maken om helder te blijven 
communiceren en tevens 
bijdragen aan het verminderen 
van de werkdruk.  

Implementatie Social Schools. 
 
Invoering ouderportal Parnassys 

 

 

Identiteit van de school 

 

De Willibrordus is een katholieke school. Dit maken we zichtbaar in ons onderwijs. 

Uitgangspunt voor ons identiteitsbeleid is dat de identiteit van de school in 

overeenstemming is met het vastgelegde stichtingsbeleid, dat deze helder geformuleerd 

is en wordt uitgedragen en waargemaakt.  

 

Onze identiteit wordt zichtbaar door: 

 

 Identiteitsbegeleider H. Huisintveld. Hij is een vraagbaak en steun om ons 

met woord en daad bij te staan in het vormgeven van de Rooms-katholieke 

identiteit.  

 De Werkgroep Identiteit. Deze commissie, die wordt gevormd door de 

identiteitsbegeleider, de directie en enkele leerkrachten, bereidt de christelijke 

feesten voor en doet voorzetten op het gebied van identiteitsontwikkeling. 

 Het volgen van de methode Trefwoord. Dit is een methode godsdienstige 

vorming voor het Christelijk onderwijs. Elke leerkracht besteedt hier aandacht 

aan bij het begin van de ochtend. 

 De vieringen, die een belangrijke plaats innemen in ons onderwijs. De 

Adventvieringen, Kerstviering, Vastenvieringen, Paasviering en de afsluiting 

van het schooljaar vormen een hoogtepunt in ons onderwijs. 
 

Onze werkgroep Identiteit en de identiteitsbegeleider geven vorm aan en invulling van de 

lessen catechese en levensbeschouwing om samen met de leerkrachten de identiteit 

breder gestalte te geven: De kinderen waarden aanreiken die hen helpen om als kritisch 

denkende mensen deel te nemen aan de steeds veranderende maatschappij. De 

katholieke traditie zal hierbij de leidraad zijn.  
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De aula wordt gebruikt om samen met alle kinderen de feesten Kerst, Pasen, afsluiting 

schooljaar te vieren. Wij willen op deze manier alle kinderen betrekken bij en bekend 

maken met de Rooms-katholieke traditie. 

 

De kerk heeft de verantwoordelijkheid om, samen met de ouders, de kinderen voor te 

bereiden op de sacramenten als Eerste Communie en Vormsel.  

De verantwoordelijkheid van de school ligt zoals in de boven verwoorde visie. Hieronder 

in een schema verduidelijkt. 

Opvoeding op gebied van identiteit, levensbeschouwing en geloof: 

Waar liggen de verantwoordelijkheden? 

 

School  Ouders Parochie 

 Begeleiding en hulp identiteitsbegeleider bij:  

- professionalisering leerkrachten op het gebied 

van levensbeschouwelijk onderwijs 

- lessen levensbeschouwing in elke groep 

- voorbereiding vieringen  

 organiseren vieringen:  

- 2x Adventviering 

- Kerstviering 

- 2x Vastenviering 

- Paasviering 

- Viering einde schooljaar + afscheid gr 8 

 Inhoudelijke voorbereidingen voor de vieringen 

met lesbrieven en draaiboeken  

 Informatie over de inhoud levensbeschouwelijk 

onderwijs elke maand naar de ouders via de 

INFO  

 Informatie van kerkelijke feesten in de Johannes 

de Doperkerk in INFO en maandstencil  

 

 

thuis 

             

+ 

 
  

 Kinderkerstviering 

 Palmpasenviering 

 Goede Vrijdag 

 Eerste Communie 

 Vormsel 

 

 

 Gezinsvieringen  
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3.3 Actief burgerschap en sociale integratie 

 

De veranderingen in de Nederlandse samenleving leiden ertoe dat door dezelfde 

samenleving nadruk wordt gelegd op de socialiserende taak van de school. Onderwijs is 

één van de weinig overgebleven instrumenten voor overdracht van de 

gemeenschappelijke cultuur aan nieuwe generaties. Van het onderwijs wordt (wettelijk) 

gevraagd actief burgerschap en sociale integratie van leerlingen te bevorderen. 

Wij willen de kinderen op onze school opvoeden tot democratische burgers, ze leren wat 

tolerantie, respect en luisteren is. Dit draagt allemaal bij tot een basis voor actief 

burgerschap.  

Toerusting van leerlingen om op zinvolle wijze aan de samenleving te kunnen bijdragen 

willen wij op verschillende manieren bereiken: 

1. overdracht van kennis, vaardigheden en houdingen die de integratie en samenhang 

bevorderen: 

- sociale vaardigheden 

- gedrags- en omgangsafspraken 

- overdragen van basiswaarden 

- kennis van democratie 

- kennismaken met culturen 

- godsdienst en levensbeschouwing 

2. de school is een oefenplaats voor: 

- integratie van generaties en culturen 

- oog en zorg voor elkaar (inclusief onderwijs) 

- samenwerking tussen wijk en school 

- sociale cohesie in de wijk 

- participeren aan de maatschappij in en buiten de school 

3.   kinderen opvoeden tot democratische burgers vertalen wij als volgt: 

- politiek: kinderen ervaren en leren omgaan met gelijke inbreng en 

verantwoordelijkheid 

- economisch: kinderen spannen zich in voor goede doelen 

- sociaal: kinderen ervaren het als fijn om elkaar te helpen  

-  cultureel: kinderen hebben zorg voor de omgeving en maken kennis met onze 

multiculturele samenleving 

 

In de vernieuwde kerndoelen wordt het domein “Oriëntatie op jezelf en de wereld” 

opgenomen. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met 

elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun 

bestaan. De school staat midden in de maatschappij en heeft een rol om aandacht te 

geven aan burgerschap en belangrijke elementen uit de Nederlandse cultuur. Dit wordt 

ook wel democratisch burgerschap of sociale cohesie genoemd. 

De Willibrordus zorgt voor het volgende aanbod: 

 Het bevorderen van sociale competenties; 

 Openstaan voor de samenleving en voor de diversiteit in de samenleving; 

 De basiswaarden van de rechtstaat. 

 

De leerkrachten laten zien wat goed burgerschap is, de school is een oefenplaats voor de 

samenleving. 
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3.4 Bewaking van onze kwaliteit 

1Kwaliteitszorg op onze school 

 

Net als de andere scholen van Kalisto werkt onze school aan een hoog 

kwaliteitsbewustzijn bij alle medewerkers. 

Goed onderwijs is het vertrekpunt; beter onderwijs het doel. Kwaliteit zit niet alleen in de 

opbrengsten, maar vooral in processen. In de kwaliteit van de lessen, van de instructie 

en verwerking van de feedback op het geleverde werk van leerlingen en collega’s. 

Kortom wij streven naar integrale kwaliteitszorg.  

 

De belangrijkste elementen van kwaliteit zijn voor ons:  

 doelgericht werken aan verwezenlijking van optimale resultaten van het primaire 

onderwijsproces binnen een optimale leeromgeving. De goede dingen kiezen en een 

Plan maken hoe dat te bereiken; 

 doelmatig zijn in de uitvoering (Do) van onderwijs en schoolorganisatie. De mensen 

en de middelen slim inzetten zodat de doelen worden behaald; 

 transparant zijn en periodiek verantwoording afleggen over resultaten op basis 

van betrouwbare informatie. Rekenschap geven door periodiek te meten en de 

voortgang te controleren(Check); 

 onderlinge samenwerking en dialoog: de draagvlakfunctie van kwaliteitszorg (de 

kwaliteitsdialoog); 

 de organisatie en het werk voortdurend bijsturen (Act); 

 en daarmee streven naar voortdurende verbetering van het functioneren: de leer- en 

verbeterfunctie van kwaliteitszorg. Leren, vernieuwen en ondernemen. 

 

In ons kwaliteitszorgsysteem maken wij gebruik van Integraal, een digitaal instrument 

dat op 7 domeinen de zelfevaluatievragenlijsten verbindt met de scores van inspectie en 

auditoren en ook met de tussen- en eindopbrengsten van Cito. In dit instrument worden 

ook de tevredenheid van ouders- en leerlingen regelmatig gepeild.  

Deze kwaliteitsmetingen leveren steeds nieuwe informatie over de organisatie op het 

niveau van de stichting en de individuele scholen. Cruciaal in dit instrument is de 

reflectieve dialoog op basis van de verschillende uitkomsten. Hoe denken bijvoorbeeld 

leraren over het onderwijsleerproces en komt dat overeen met de kijk erop door 

leerlingen, ouders en inspectie. Het gesprek met elkaar over deze informatie leidt tot 

onderzoek en verbeterplannen, waaraan iedereen vanuit zijn taken en 

verantwoordelijkheid een bijdrage levert. Daarin moeten haalbare keuzes worden 

gemaakt. Die keuzes worden vervolgens vastgelegd in het schoolplan van onze school. 

Over de resultaten van onze kwaliteitsmetingen en de keuzes naar aanleiding daarvan 

informeren we u regelmatig.  

 

Excellente school 

In 2018 heeft de Willibrordus het predicaat excellent ontvangen van een onderwijsjury 

aangesteld door het ministerie van OC&W. Dit is de hoogste onderscheiding voor scholen 

die uitstekend presteren volgens de inspectienorm en daarbij excelleren op een bepaald 

onderwijsgebied. Voor de Willibrordus is het te beoordelen thema eigenaarschap bij 

leerkrachten geweest. De jury was lovend over hoe directie en team dit vormgegeven 

heeft. …”de school ia door haar planmatigheid binnen de Leerwerkgemeenschappen en 

de scherpe focus op onderzoek en het verbeteren van prestaties goed voorbereid op de 

toekomst…”. 

Dit predicaat mogen we tot 2020 behouden. Daarna wordt beoordeeld of dit predicaat 

opnieuw toegekend kan worden. 
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Meetbaarheid van de ontwikkeling 

 

Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten brengen we de ontwikkelingen van de 

kinderen in kaart door toetsing en observaties. De resultaten hiervan vormen de basis 

voor onderling overleg, plan van aanpak en bespreking met de ouders.  

Om u een duidelijk beeld te geven hoe wij met de leerresultaten van uw kind omgaan, 

volgt hier een uiteenzetting: 

 

 De rapportage aan de ouders 

Het bespreken van het welbevinden en de vorderingen van de kinderen met de 

ouders gebeurt door middel van kennismakingsgesprekken, rapport- en 

voortgangsgesprekken per jaar in de groepen 1 t/m 8.  

Zie verder, 0 Rapportage aan ouders. 

De gesprekken vinden in de avond plaats en duren per leerling 10 minuten. 

Daarnaast is het uiteraard mogelijk om naast de geplande oudergesprekken, 

tussentijds een afspraak te maken met de groepsleerkracht, indien ouders dit 

wenselijk achten. 

 

 Signalering 

De groepsleerkrachten observeren, signaleren en registreren de ontwikkelingen en 

leervorderingen van de kinderen via ons digitale volgsysteem, Parnassys. via dit 

digitale systeem wordt de ontwikkeling in kaart gebracht, waarna snel en adequaat 

gehandeld kan worden.  

De signalering vindt plaats op vaste momenten in het jaar, door middel van een 

toetskalender. 

 

 Analyse en diagnose 

Als een probleem gesignaleerd is, doen de groepsleerkrachten en de Interne 

Begeleiders en/of Remedial Teacher verder onderzoek. De problemen worden in 

kaart gebracht d.m.v. gericht onderzoek, het bekijken van de veel voorkomende 

fouten (in geval van een leerprobleem) en speciale observaties. OnderwijsAdvies 

(schoolbegeleidingsdienst)kan op verzoek door de school ingeschakeld worden. 

 

 Handelingsplannen 

Individuele handelingsplannen worden opgesteld voor leerlingen die een 

leerachterstand hebben en voor leerlingen waarbij sociaal-emotionele problematiek 

gesignaleerd wordt. Deze plannen worden altijd met ouders besproken. 

 

In een handelingsplan wordt beschreven:  

- wat het probleem is; 

- het doel waaraan gewerkt wordt; 

- de uitvoering van het plan; 

- de periode waarin het plan loopt; 

- de evaluatie en overleg met de ouders. 

 

De extra begeleiding kan op verschillende manieren geschieden: 

- binnen de groep met een handelingsplan; 

- buiten de groep met een handelingsplan in samenspraak met de 

groepsleerkracht, de Interne Begeleiders en de Remedial Teacher; 

- in de thuissituatie door werk te maken onder begeleiding van de 

groepsleerkracht en de ouders.  
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 Evaluatie 

Er vindt aan het eind van een handelingsplan een evaluatie plaats door de 

groepsleerkracht. Eventueel in overleg met de Remedial Teacher en/of de Interne 

Begeleiders. 

De resultaten worden opgenomen in het leerlingdossier in ParnasSys. 

De evaluatie kan leiden tot het stoppen van de hulp, het opstellen van een nieuw 

handelingsplan of het inschakelen van de schoolbegeleidingsdienst 

(ONDERWIJSADVIES-Groep) of het samenwerkingsverband (Passenderwijs). 

We vinden het belangrijk de ouders van deze leerlingen te betrekken bij de aanpak. 

We nemen contact op met de ouders over de gesignaleerde problemen en 

informeren hen over de speciale begeleiding.  

 

 Een leerjaar overdoen 

Wanneer een leerling te weinig groei laat zien in de ontwikkeling zowel op cognitief- 

als sociaal-emotioneel gebied, kan in samenspraak met ouders en school besloten 

worden tot doublure. Dit is een emotioneel ingrijpend moment. Wij zijn ons er van 

bewust dat dit met de uiterste zorg moet gebeuren, in overleg met ouders en kind.  

Ook in het ‘nieuwe’ leerjaar wordt de leerling zorgvuldig gevolgd om te kijken wat 

het kind beheerst, welke stof het over kan slaan of welke stof juist extra aandacht 

verdient. Vaak wordt er naast de herhaling ook naar alternatieven gezocht om het 

kind optimaal gemotiveerd te houden door een aparte leerlijn. 

 

 Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong 

Via het leerlingvolgsysteem worden ook die leerlingen gesignaleerd die in één of 

meer leerstofonderdelen uitblinken.  

Het team is zich steeds meer bewust van het feit dat deze groep kinderen op een 

juiste wijze opgevangen moet worden, willen ze gemotiveerd blijven. Om die reden is 

er een uniek concept opgesteld, de ‘anders begaafden groep’. 

In deze groep zitten kinderen uit verschillende leeftijdsgroepen van groep 5 t/m 8. 

De kinderen komen eenmaal per week bij elkaar. Zij werken zelfstandig aan extra 

leerstof. Aan het einde van een aantal weken moeten zij over het gekozen 

onderwerp een presentatie houden voor de rest van de groep. 

De samenstelling van de groep is flexibel. Dit betekent dat er kinderen bij kunnen 

komen en kinderen af kunnen gaan.  

Wanneer de ontwikkeling van een leerling op alle terreinen geremd wordt door de 

beperkingen van de leerstof en het sociaal-emotioneel verantwoord is, kan na 

intensief overleg met de ouders besloten worden om een groep over te slaan.  

 

Van alle genoemde procedures en handelingen m.b.t. de leerlingen die extra 

begeleiding nodig hebben, wordt door de Interne Begeleiders regelmatig verslag 

gedaan aan en overleg gevoerd met de directeur. 

 

 Talentontwikkeling van alle leerlingen 

Hoewel bovenstaande een goed initiatief is, blijven toch ook zoeken naar vormen van 

onderwijs, dat meer recht doet aan alle leerlingen. Elk kind heeft immers zijn 

talenten, waar tegemoet aan gekomen moet worden. Daarom kijken we in schooljaar 

2018-2019 naar het inrichten van ateliers. Hierbij kunnen leerlingen een keuze 

maken in de aangeboden leerstof in deze ateliers. 
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 Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs 

Wanneer de ontwikkeling van een leerling voortdurend stagneert, kan er overwogen 

worden een leerling te verwijzen naar een speciale basisschool.  

Dit gebeurt nadat de groepsleerkracht, de Interne Begeleiders, de Remedial Teacher 

van onze school geen mogelijkheden meer zien om de leerling optimaal te 

begeleiden. Dit kan pas na begeleiding binnen de groep, besprekingen op 

teamniveau, begeleiding in samenspraak met de Interne Begeleiders, begeleiding in 

samenspraak met de schoolbegeleidingsdienst, ONDERWIJSADVIES, 

http://www.onderwijsadvies.nl, verdergaand onderzoek, veelvuldig contact met de 

ouders en het invullen van een onderwijskundig rapport.  

De ouders spelen in deze procedure een belangrijke rol. Voor iedere stap wordt met 

hen overlegd en om hun toestemming gevraagd. 

De eventuele aanmelding voor een kind op een speciale basisschool gebeurt door de 

ouders. 
 

Toetsen en het leerlingvolgsysteem 

Kwaliteit van het onderwijs uit zich in het welbevinden van het kind enerzijds (het kind 

gaat met plezier naar school) en het eruit halen wat erin zit anderzijds: het kind moet 

presteren naar vermogen. Om dit vermogen te meten toetsen we de kinderen diverse 

keren per jaar, op verschillende ontwikkelings- en vakgebieden. De resultaten van de 

toetsen worden besproken tijdens teamvergaderingen onder leiding van de Intern 

Begeleiders. Het is voor ons belangrijk om erachter te komen waarom toetsen wel of niet 

goed gemaakt zijn om daarna eventueel passende maatregelen te nemen. Dus niet 

toetsen om het toetsen. 

 

Bij de interpretatie van de testresultaten houden wij ook rekening met een groot aantal 

factoren, zoals: 

- De capaciteiten en de motivatie van de kinderen; 

- De thuis- en schoolsituatie van de kinderen; 

- Onze methoden voor de diverse vakgebieden; 

- De groepssamenstelling; 

- De fitheid van het kind; 

- Het tijdstip waarop de toets wordt afgenomen; 
- Overeenstemming van de toets en de methoden. 

 

Een bijzondere plaats in de basisschool neemt de eindtoets basisonderwijs in. 

Deze toets wordt elk jaar in het voorjaar afgenomen in groep 8. 

Deze toets is mede bepalend voor de keuze van het voortgezet onderwijs. 

Eindtoets CITO 

Voor de inspectie van het onderwijs is het een graadmeter om de kwaliteit van ons 

onderwijs gewaarborgd te houden. Wij gebruiken hiervoor de eindtoets basisonderwijs 

van het CITO. Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u ook op de website van 

het instituut www.cito.nl terecht. Het onderstaand overzicht geeft een beeld over de 

afgelopen drie jaar. Hieruit kunt u concluderen, dat we ruimschoots voldoen aan de 

gestelde eindtermen van het basisonderwijs.   

 

 

 

 

 

http://www.onderwijsadvies.nl/
http://www.cito.nl/
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Bovengenoemde toets is één aspect, zij het een belangrijk, van het advies dat onze 

school aan u geeft om tot een weloverwogen beslissing te komen wat betreft de juiste 

keuze van het voortgezet onderwijs. 

 

In onderstaande tabel hebben we streefnormen geformuleerd waarvan wij verwachten, 

dat, gelet op de schoolpopulatie en afgezet tegen de leerlingresultaten, deze scores 

haalbaar moesten zijn. De behaalde resultaten geven aan dat de streefnormen haalbaar 

zijn. De gemiddelde score van 2018 ligt beduidend hoger dan in 2017. 

 

 
 Aantal opgaven Realisatie 2018 Streefnormen 

Taal 100 80 65 

Rekenen/wiskunde 100 75 65,5 

Studievaardigheden 100 65,1 65 

Streven schoolscore   539,2 538 

 

Het kind alleen beoordelen op de citoscores geeft een te eenzijdig beeld van de leerling. 

Naast de toetsresultaten vinden we het belangrijk dat er ook gekeken wordt naar de 

sociale en emotionele competenties. Deze worden niet gemeten met de Cito-toetsen, 

maar worden wel zichtbaar in het leerlingvolgsysteem dat we opbouwen tijdens de 

basisschoolperiode.  
Als we bovenstaande samenvoegen kunnen we een gefundeerd en gewaardeerd advies 

geven aan ouders en voortgezet onderwijs. 

 

Door bovenstaande kan de indruk gewekt worden dat we alleen voor de ‘cijfers’ gaan. 

Niets is minder waar. We zijn ons terdege bewust van het feit dat we met ons 

onderwijs een brede basis willen leggen voor de ontwikkeling van het kind. Dit betekent 

dat er naast de basisvaardigheden ook zeker ruimte moet zijn voor de sociaal emotionele 

ontwikkeling. Vandaar dat we bijvoorbeeld in ons ‘expressielokaal’ alle ruimte willen 

geven aan drama, een belangrijk aspect om de creatieve ontwikkeling van de hersenen 

te prikkelen. 

 

Uitstroom naar het vervolgonderwijs 

In groep 8 wordt een beslissing genomen welk vervolgonderwijs het beste past bij uw 

kind. Dit bespreken de leerkrachten van groep 8 uitgebreid met u als ouder. Het advies 

van de school is bindend. Het voortgezet onderwijs kijkt naar de ontwikkeling van de 

aangemelde leerling over met name de laatste 3 jaar van het basisonderwijs. 

Soms ontstaat er een meningsverschil over het advies tussen ouders en school door de 

uitslag van de CITO. Als de CITO-uitslag hoger uitvalt dan verwacht, kan in sommige 

gevallen het advies naar boven bijgesteld worden.  

De eindtoets zegt niet alles over de talenten van het kind. Wel is waar dat de eindtoets 

het resultaat is van 8 jaar onderwijs, maar het is een momentopname. Het zegt niets 

over bijvoorbeeld de zelfstandigheid, het doorzettingsvermogen en inzet. Terwijl deze 

eigenschappen uitermate belangrijk zijn voor het welslagen van uw kind in het 

vervolgonderwijs.  

 

 

 

Standaardscore Aantal 

opgaven 

Gem. 

standaardopgave 

Landelijk 

gemiddelde 

+1 +2 

Eindtoets Basisonderwijs 2015 200 538,2         0 ------------x 

Eindtoets Basisonderwijs 2016 200 538,2          0 ------------x 

Eindtoets Basisonderwijs 2017 200 534,7      x-0 

Eindtoets Basisonderwijs 2018 200 539,2         0 ------------------------x 
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Om u toch een indruk te geven waar onze leerlingen naar toe gaan, geven we de 

uitstroom over de laatste 2 jaar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 40 leerlingen 
 

 10 leerlingen VWO 

   6 leerlingen HAVO/VWO 

   6 leerlingen HAVO 

   2 leerlingen VMBO T/HAVO 

   7 leerlingen VMBO T 

   9 leerlingen VMBO K en B 

2018 39 leerlingen 
 

  15 leerlingen VWO 

  8 leerlingen HAVO 

  9 leerlingen VMBO T 

  2 leerlingen VMBO BL 

  5 leerlingen VMBO K 
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3.5 Functies/taken binnen het team 

 

Het team van onze school bestaat uit onderwijzend personeel en 

onderwijsondersteunend personeel. 

 

Het onderwijzend personeel kent 3 functies, te weten de functies directeur en adjunct 

directeur en de functie leerkracht. Binnen de functie leerkracht is er sprake van verschil 

in taken, te weten: 

De Bouwmeester, intermediair tussen de bouw waarin hij of zij werkt en de directie. 

De Leerling-coördinator organiseert de instroom van de vierjarigen; 

De Kunst- en cultuurcoördinatoren zetten projecten op en stemmen dit af met de 

kunst- en cultuurorganisatie ‘Kunst Centraal’; 

De Contactpersoon is het aanspreekpunt voor klachten van ouders, leerlingen en 

collega’s; 

De Interne Begeleiders zijn de contactpersonen voor teamleden, ouders en externe 

instanties m.b.t. de zorgkinderen van onze school. Ook geven zij adviezen aan de 

schoolleiding; 

De Remedial Teacher helpt kinderen individueel en ondersteunt de groepsleerkrachten 

in het maken en uitvoeren van handelingsplannen; 

De Coach begeleidt zittende en startende leerkrachten en leidt studenten op; 

De ICO’s (interne coördinatoren opleidingen) hebben een coördinerende rol tussen de 

mentoren van de Willibrordus en de HS Marnix, en begeleiden de studenten;  

De ICT-er integreert en coördineert het gebruik van computers binnen de school. Dit 

teamlid heeft contact met onze helpdesk en probeert de dagelijkse problemen met 

computers op te lossen en denkt mee over innovaties; 

De Vakleerkracht is aangesteld voor het vak bewegingsonderwijs en geeft les aan de 

groepen 3 t/m 8, naast de groepsleerkracht. 

 

Naast deze taken zijn er nog tal van andere zaken die door leerkrachten uitgevoerd 

worden om de schoolorganisatie goed te laten verlopen.  

Het onderwijsondersteunend personeel kent op onze school drie functies, te weten: 

Onderwijsassistente is werkzaam in de onderbouw (groep 1-4). Zij ondersteunt de 

leerkrachten met onderwijs in kleine groepjes; 

De Conciërge pleegt het onderhoud aan en verricht vele andere taken in de school; 

Administratief medewerkster verzorgt voor een belangrijk deel administratieve taken, 

zoals de leerling-administratie en financiële zaken.  

3.6 Partners in onderwijs 

In de afgelopen jaren heeft het team zich gespecialiseerd in de begeleiding van 

studenten. Onze school neemt deel aan het zogenaamde ‘Opleiden in School’-project, 

Partners in Onderwijs.  

Sinds mei 2014 is de Willibrordus officieel gecertificeerd opleidingsschool. 

Directie, coaches, leerkrachten en de Marnixacademie werken nauw samen om studenten 

een optimale begeleiding te bieden. Trainingen werden en worden gevolgd door 

leerkrachten om als mentor optimaal te kunnen begeleiden en opleiden.  

ICO’s fungeren als aanspreekpunt voor mentoren en studenten en zorgen samen met de 

directie voor het contact met de Hogescholen, voeren klassenbezoeken uit, dragen zorg 

voor de evaluatiemomenten met de studenten en ondersteunen op het gebied van 

leerdoelen en visie. 

Door deze opgebouwde kennis is en blijft ons team prima in staat om studenten te 

begeleiden en op te leiden. Ook dit jaar zal een aantal studenten weer meedraaien op 

school om ervaring op te doen in het basisonderwijs om uiteindelijk door te groeien naar 

het mooie vak van leerkracht.
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3.7 Ziek personeel 

 

In geval van ziekte van een leerkracht wordt er altijd eerst een beroep gedaan op 

een invaller vanuit de invalpools. Mocht uit deze geen vervanger beschikbaar zijn, 

dan zal er gezocht worden binnen het netwerk van de school. We proberen altijd 

eerst een leerkracht te vinden die de klas kent. Het vinden van een invaller is soms 

moeilijk. 

Als er géén vervanging gevonden kan worden dan zijn er de volgende opties: 

 bij duo-partners in een groep de duo partner inschakelen indien 

beschikbaar. Deze optie gaat voor inval van buiten. 

 de groep zelf wordt opgesplitst  

 de leerkrachten wisselen onderling. 

 als er voor een bepaalde groep geen vervanger gevonden kan worden, dan 

wordt er gekeken naar vervanging in een van de andere groepen. 

 de directie beslist welke leerkracht zijn eigen groep uit gaat, om de andere 

groep te vervangen. Dit gaat in een bepaalde volgorde, zodat iedereen daar 

een keer voor in aanmerking kan komen. 

 groepen worden samengevoegd. 

 IB-er en/of RT-er wordt gevraagd de groep over te nemen. Hij/zij kan op 

een andere dag in de week dan IB- /RT – werk doen.  

 groep 8 wordt opgesplitst over de overige groepen. 

 de leerkracht van groep 8 zorgt voor een programma voor de leerlingen en 

vervangt de afwezige leerkracht. 

 als er langer dan een week geen vervanging kan worden gevonden, dan 

wordt elke dag een groep naar huis gestuurd, zodat de leerkracht die dan 

vrij komt de andere groep op kan vangen.  

 De inspectie ziet er op toe dat het juiste aantal uren per jaar wordt 

gedraaid. Slechts bij aantoonbare overmacht kan hiervan worden 

afgeweken.  

 per school kunnen alternatieve vervangingswijzen de voorkeur krijgen.  

 pe denken valt aan parallelgroepen die samengevoegd worden. 
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4 De organisatie van de school 

4.1 Groepsindeling en aanwezigheid 

 

Groe

p 

maanda

g 

dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1-2 A Mirjam Mirjam Mirjam Sonja Mirjam 

 

1-2 B Manon Manon Caroline Caroline 

 

Manon 

1-2 C Simone Simone Simone 

 

Simone Simone 

3a Panagiot

a 

 

Panagiota 

 

Panagiota 

 

Panagiota 

 

Panagiota 

 

3b Inge A. Jacq Inge A Inge A. Inge A.  

4a Inge W. Inge W Inge W Inge W Anja 

 

4b Daniëlle Daniëlle  Daniëlle Daniëlle Daniëlle 

 

5a Linda Linda Jacq Jacq Linda 

 

5b Anja 

 

Anja Karin E Karin E  Karin E 

6a 

 

Saskia 

 

Jolanda 

 

Jolanda Jolanda Jolanda 

6b Brigitt 

 

Brigitt Brigitt Brigitt Brigitt 

7a Karin K Chantal Karin K Karin K Karin K 

7b André André André 

 

André André 

8a Eva Eva Eva Eva Eva 

8b Mariska Mariska Mariska Mariska Mariska 

 

 

Aanvullende functies 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Directeur Jorien Jorien Jorien Jorien 

 

 

Adjunct  

 

 

Lonneke Lonneke Lonneke  

ICT 

 

    Manon 

(middag) 
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IB   Chantal 

 

Chantal  

RT  Anne-

Marie 

Anne-Marie Anne-Marie  

 

 

ICO  

 

 

 

 

  Linda/Simone 

(dagen staan 

voor ICO 

werkzaamheden 

niet vast) 

 

Coaching en 

begeleiding 

   Linda  

Gym  

 

Chantal v 

W 

Chantal v W   

Onderwijs ass.   

 

Kim Chantal v W 

(dagen in 

overleg) 

Kim  

Conciërge 

Tot 12:00 uur 

Raymond Raymond Raymond Raymond Raymond 

Administratief 

medewerker 

Galia Galia   Galia 

 

 

Schooltijden 

 

Groep ochtend middag woensdag vrijdag 

morgen 

vrijdag 

middag 

1 t/m 4 08.30-12.00 u 13.15-15.15 u 08.30-12.30 u 08.30-12.00 u vrij 

5 t/m 8 08.30-12.00 u 13.15-15.15 u 08.30-12.30 u 08.30-12.00 u 13.15-15.15 u 

 
 

4.2 Verantwoording onderwijstijd 

 

In de wet is vastgelegd dat de kinderen in groep 1 t/m 4 minimaal 3520 uur onderwijs 

moeten volgen in vier jaar met een minimum van 880 uur per jaar. De praktijk van de 

afgelopen vier jaren geeft aan dat we in de groepen 1 t/m 4 gemiddeld 902 uur draaiden. 

Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 is vastgelegd dat ze in de 4 jaren tenminste 4000 

uur onderwijs moeten hebben gevolgd, met een minimum van 1000 uur per jaar. De 

afgelopen vier jaren gingen de kinderen van de bovenbouw gemiddeld 1000 uren naar 

school. Het aantal uren onderwijs per dag mag maximaal 5,5 uur bedragen. Wij voldoen 

aan die eis, 's morgens 3,5 uur en 's middags 2 uur met uitzondering van de woensdag, 

dan gaan alle kinderen 4 uur naar school. 
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4.3 Vrij vragen (leerplichtwet)  

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden reguliere lessen op school niet kan 

volgen. Dit dient tot het uiterste beperkt te worden. Een dag verlof aanvragen voor een 

reguliere vakantie wordt nooit toegekend. Daarnaast is het is voor de kinderen niet leuk 

om afsluitingen voor een vakantie te moeten missen.  

 

De overheid controleert regelmatig of de regels betreft het toekennen van verlof 

nageleefd worden. Het is dan ook van het grootste belang dat u dit hoofdstuk goed 

naleest. De directie van de school is gehouden de verzuimregeling naar de letter toe te 

passen. Elk ongeoorloofd verzuim moet gemeld bij de ambtenaar leerplichtzaken van de 

regio. Zie voor een toelichting Verlof en leerplicht. Overtreding van de leerplichtwet kan 

worden bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een maand en/of een 

geldboete. 

Dit geldt voor de ouders/verzorgers die de wet overtreden, maar ook voor de directeur, 

die de wet- en regelgeving niet hanteert.  

 

 

Informatie over de leerplicht in de regio is te vinden op www.leerplicht.net. 

 

De volgende vrijstellingen zijn mogelijk: 

 In geval van ziekte (artikel 12) 

Indien uw kind door ziekte de lessen niet kan volgen moet u de school zo spoedig 

mogelijk op de hoogte stellen. Dat kan telefonisch of met een briefje. Dit geldt 

ook voor een bezoek van Uw zoon of dochter aan huisarts, tandarts, specialist. In 

het laatste geval vragen wij U dringend om die bezoeken zoveel mogelijk te 

plannen buiten de lesuren. 

 Wegens verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging (artikel 

13) 

In het geval dat verplichtingen op gronden van levensovertuiging of godsdienst 

verzuim noodzakelijk maken, dient men dit met het leerplichtformulier tijdig aan 

te vragen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de leerkracht/directie *. 

 Vanwege vakantie van de ouders of verzorgers (artikel 13A) 

Deze regeling is uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders of verzorgers met 

een beroep dat het onmogelijk maakt binnen één van de vastgestelde 

schoolvakanties op vakantie te gaan. De werkgever moet dit aantonen met een 

werkgeversverklaring waaruit blijkt dat de specifieke aard van het beroep van één 

van de ouders ertoe leidt dat de vakantie slechts buiten de schoolvakantie kan 

worden opgenomen, 

en dat er in dit schooljaar geen andere periode van 10 aaneengesloten werkdagen 

vakantie voor het gehele gezin beschikbaar was *. 

 Wegens gewichtige omstandigheden (artikel 14) 

Geldige redenen zijn bijvoorbeeld: verhuizing, huwelijk, overlijden, 12½, 25, 40, 

50, en 60-jarig huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- en aanverwanten, dit ter 

beoordeling aan de directeur *. 
 

*Toestemming voor verzuim kunt u aanvragen met behulp van het speciale formulier, 

dat u bij de leerkracht(en) van uw kind(eren) of de directie van de school kunt ophalen of 

mogelijk kunt downloaden op de website van de school. De aanvraag moet tijdig worden 

ingediend. U kunt het formulier inleveren bij de leerkracht. U krijgt schriftelijk bericht van 

de directeur of u toestemming wordt gegeven voor het gewenste verzuim.  

 
 

http://www.leerplicht.net/
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4.4 Beleid t.a.v. 1 oktobergrens 

 

Hanteren van de 1 oktobergrens voor kleuters 

De inspectie stelt dat vierjarigen die geboren zijn in oktober, november en december, het 

jaar daarop normaal gesproken door moeten stromen naar groep 2.  

Het bieden van vier jaar leertijd (leertijd = de tijd die een kind nodig heeft om zich 

bepaalde kennis of vaardigheden eigen te maken) om de inhoud van groep 1 t/m 3 te 

laten verwerven past meer in onze visie op onderwijs aan vier tot zesjarigen. 

De ontwikkeling van kinderen die de eerste twee jaar in drie jaar doorlopen i.v.m. de 

door ons gehanteerde doorstroomgrens vormt een stevige basis om de rest van de 

basisschool zonder problemen te doorlopen.  

Wij ervaren al jaren dat kinderen die minder dan twee jaar over de eerste twee leerjaren 

doen, zowel problemen op cognitief gebied ondervinden, als op het sociaal-emotionele 

vlak.  

Veel kinderen van deze groep krijgen problemen gedurende hun verdere schoolloopbaan. 

Het is aan de school om criteria vast te stellen die gericht zijn op het beoordelen van de 

ontwikkeling. De inspectie bekijkt of scholen in de kleutergroepen gebruik maken van 

genormeerde instrumenten en toetsen, naast de eigen observaties. De resultaten van 

deze toetsen en de observaties spelen een belangrijke rol bij de doorstroombeslissing 

naast de argumenten van de leerkrachten en/of andere middelen. 

Het gaat er de inspectie dus om, dat de school voldoende argumenten en/of toetsen en 

observaties voorhanden heeft om de verlengde kleuterperiode te kunnen 

beargumenteren, omdat volgens de wet op het Primair Onderwijs, de school 

verantwoordelijk is voor het onderwijskundig beleid. 

 

Gebruikte instrumenten en toetsen: 

 Observatie leerkracht/intern begeleider  

 Cito rekenen voor kleuters 

 Signaleringslijst rekenen  

 Cito taal voor kleuters 

 Signaleringslijst beginnende geletterdheid 

 Programma ‘ZIEN’ (sociaal emotionele ontwikkeling) 

 Groep-3-rijpheidsprotocol 

 

Samenvattend: 

1. De school bepaalt of kinderen wel of niet overgaan, dus een verlengde leertijd 

krijgen. Wettelijk is de school verantwoordelijk voor de inrichting van het 

onderwijs. (WPO art 29, lid.1). 

2. De inspectie vindt dat zij de taak heeft de scholen aan de wet te houden waarin 

staat dat kinderen in principe de basisschool in 8 aaneensluitende jaren zouden 

moeten kunnen doorlopen. (WOP art. 8, lid. 7b). 

3. Als scholen vinden dat een kind langer dan 8 jaar over de basisschool moet doen 

dan moet men dit kunnen onderbouwen (zie toetsen voor groep 2). 

4. De manier waarop de school die onderbouwing opzet, mag de school zelf bepalen, 

daarbij mag het om het gebruik van toetsen gaan, maar ook om het hanteren van 

argumenten. 

 

Rechten van ouders: 

 Ouders hebben het recht om op tijd van de leerkracht te horen of er twijfels zijn 

over het al dan niet verlengen van een schooljaar. 

 Ouders hebben het recht te horen wat de leerkracht eraan doet om de 

ontwikkeling te stimuleren. 

 Ouders moeten duidelijkheid hebben over het feit dat de school de doorstroming 

bepaalt. 
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 Ouders kunnen klagen bij de klachtencommissie en in mindere mate bij de 

inspectie. Beide instituties hebben geen rechtsprekende macht op dit gebied. 

 

Groep 2: 

Wanneer op grond van het leerlingvolgsysteem in januari/februari vermoed wordt dat 

een groep 2 leerling problemen zal ondervinden in groep 3, stellen we de ouders hiervan 

op de hoogte. Vervolgens volgen we de maanden daarop nauwlettend de ontwikkeling 

van het kind. Met de verkregen informatie gaan we opnieuw in gesprek met ouders. Na 

dat gesprek nemen we uiterlijk in juni intern een besluit over het schoolvervolg. We 

streven naar een besluit dat door iedere betrokkene gedragen wordt. De praktijk leert 

dat we op grond van onze ervaring een goede inschatting kunnen maken over de kansen 

en de risico’s van het onderwijs in groep 3 voor de kinderen van groep 2. Onjuist 

genomen beslissingen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de schoolloopbaan van het 

kind en het onderwijs aan de gehele groep. Een groep met veel leerlingen, die extra zorg 

nodig hebben. Vanwege genoemde nadelige consequenties is dit schoolloopbaanadvies 

bindend. 

 

 

 

Beleid doorstromen na 1 ½ jaar kleuteren naar groep 3: 

 Kinderen die geboren zijn in oktober, november en december kunnen in overleg 

binnen 1 ½ jaar doorstromen naar groep 3 mits zij aan de volgende voorwaarden 

voldoen: 

- A -score op de Citotoetsen voor groep 2 

- Niet uitvallen bij het dyslexieprotocol 

- Een positieve uitslag hebben in het groep-3-rijpheidsprotocol 

- Positief (80 % groen) uitkomen in de observaties van ‘ZIEN’. 

 De Intern Begeleider een positief advies geeft n.a.v. de klassenobservaties 
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4.5 Gymrooster 

 
 
 
 
 

Maandag VAN TOT Groep   

      

  

13.45 14.30 7b André Klarenbeek 

14.35 15.15 7a Karin K 

     

Dinsdag VAN TOT Groep   

  08.30 09.10 3a Chantal 

  09.10 09.50 4a 
Chantal 

  09.50 10.30 4b 
Chantal 

  10.30 11.10 5a 
Chantal 

 11.10 11.50 5b 
Chantal 

 13.15 13.55 3b 
Chantal 

 13.55 14.35 6a 
Chantal 

 14:35 15:15 6b 
Chantal 

       

Woensdag VAN TOT Groep  

 8.30 9.10 8b 
Chantal 

 9.10 9.50 7b 
Chantal 

 9.50 10.30 7a 
Chantal 

 10.30 11.10 8a 
Chantal 

     

Donderdag VAN TOT Groep   

  08.30 09.10 3b Inge A. 

  09.10 09.50 5a Jacqueline 

  09.50 10.30 6b Brigitt 

  
  

10.30 11.10 4b Danielle 

11.10 11.50 4a Inge W. 

13.15 13.55 3a  Panagiota 

13.55 14.35 5b Karin E 

 14.35 15.15 6a Jolanda 

     

Vrijdag VAN TOT Groep  

  8.30 9.10   

  9.10 9.50   

  9.50 10.30   

  10.30 11.10   

  11.10 11.50   

  13.15 14.00 8a Eva 

  14.00 14.45 8b Mariska 
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4.6 Vakanties en vrije dagen 

 

Vakantierooster 2018-2019 

 
eerste dag   laatste dag 

Herfstvakantie      22-10-2018  26-10-2018 

Kerstvakantie      24-12-2018    04-01-2019 

Voorjaarsvakantie     25-02-2019  01-03-2019 

Paasweekend       19-04-2019  22-04-2019 

Meivakantie (1e week)    29-04-2019  03-05-2019 

Meivakantie (2e week, incl. Hemelvaart) 27-05-2019  31-05-2019 

Pinksteren        10-06-2019  10-06-2019 

Zomervakantie       22-07-2019  30-08-2019  

 

Extra vrije dagen i.v.m. teamscholing: 

Maandag 07-01-2019 

Woensdag 13-03-2019 

Donderdag 27-06-2019 

 

7 vrije dagen onderbouw 

Vrijdag 28-09-2018 

Vrijdag 02-11-2018 

Vrijdag 07-12-2018 

Vrijdag 08-02-2019 

Vrijdag 22-03-2019       

Vrijdag 14-06-2019 

Vrijdag 05-07-2019 

 

Extra vrije dag: 

Vrijdag 22-02-2019 

Dinsdag 11-06-2019 

 

Aangepaste tijden: 

21-12-2018 12:00 uit kerstvakantie 

21-02-2019 Carnaval, 12:00 uur vrij 

19-07-2019 Alle groepen, 12:00 uur zomervakantie 
 
  



Willibrordus | Praktische zaken op alfabet 33 

 

5 Praktische zaken op alfabet 

5.1 Allergieën 

Het is belangrijk de leerkracht te informeren over een eventuele allergie. 

Niet alleen voor de leerkracht, maar ook voor de medeleerlingen is dit belangrijk. 

Bij bijvoorbeeld een notenallergie kan pindakaas op brood al voor problemen zorgen. 
 

5.2 Anti-luizenbrigade 

Ieder jaar steekt het probleem van de hoofdluis weer de kop op. In de week na elke 

vakantie worden de kinderen op luizen gecontroleerd door de anti-luizenbrigade. Dat is 

een groep vrijwilligers (ouders) die zich hiervoor heeft aangemeld. Wordt er bij uw kind 

luis geconstateerd, dan neemt de leerkracht direct contact met u op en krijgt u inform 

atie over een oplossing van het probleem. De ouders van alle kinderen van de groep 

waarin luizen zijn geconstateerd krijgen een brief met nadere informatie. 

Soms is het noodzakelijk uw kind naar huis te sturen voor een directe behandeling. 

Ook vragen wij u om zelf regelmatig uw kind te controleren. Wekelijks kammen met een 

stofkam is hierbij het juiste hulpmiddel. 

Om te voorkomen dat luizen zich op school verspreiden vragen wij u om een luizencape 

aan te schaffen. Deze capes zijn te koop via onze webshop www.williwinkel.nl. 

  

 

5.3 Buitenschoolse opvang (BSO)  

Ons bestuur van de KALISTO, waar de Willibrordusschool deel van uitmaakt, heeft een 

samenwerkingscontract met BSO Petit Petit.  

Een van de buitenschoolsopvangorganisaties in Breukelen. Dit betekent dat ouders hun 

kinderen na schooltijd in school kunnen laten waarbij er een aparte fijne ruimte 

gecreëerd wordt voor de naschoolse opvang. Uitgangspunt hierbij is dat de 

Buitenschoolse opvang geen verlengstuk is van school, maar een rustmoment en een 

andere uitdaging voor de kinderen.  

Op BSO Petit Petit kunnen de kinderen op hun eigen manier bijkomen van hun 

schooldag. Ze kunnen zelf kiezen of ze willen sporten, knutselen of relaxen én wij werken 

met maandelijkse thema’s waar regelmatig workshops aan worden vastgekoppeld.  

Wanneer uw kind een keertje met de BSO wil kennismaken (gratis en vrijblijvend), is 

hij/zij van harte welkom.  

 

Omdat BSO Petit Petit nauw samenwerkt met de school kunnen de kinderen ook met 

hun huiswerkvragen bij de BSO-medewerkers terecht. Zo hoeven zij wanneer ze thuis 

komen, geen aandacht meer aan hun schoolwerk te besteden. Wel zo lekker! En willen 

kinderen boven de 8 jaar af en toe hun eigen gang kunnen gaan buiten de BSO om, dan 

kan dat ook! Met een ondertekende zelfstandigheidverklaring kan uw kind naar een 

vriendje gaan of ergens een balletje trappen terwijl de medewerkers in de buurt zijn en 

een oogje in het zeil kunnen houden. 

 

Voor de contactgegevens van de buitenschoolse opvang, zie hoofdstuk 12, Adressen. 

 

 

5.4 Vertrouwenspersonen 

Het kan gebeuren dat er problemen ontstaan in de school- of thuissituatie van onze 

leerlingen, die niet zomaar even kunnen worden opgelost en zeer gevoelig liggen. 

http://www.williwinkel.nl/
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Als de weg naar de directie een te grote stap vormt, kunnen leerlingen, 

groepsleerkrachten en ouders een beroep doen op de contactpersonen van onze school. 

Zij fungeren als vertrouwenspersonen en kunnen u adviseren over de te nemen stappen 

en gaan discreet om met vertrouwelijke informatie.  

Dit jaar zijn dat Fransje Kuypers (Intern begeleider) en Norbert Bakker  

(leerkracht groep 7). 

 

5.5 Fruit 

 

Omdat we het belangrijk vinden dat alle kinderen leren dat fruit lekker en gezond is, 

staat fruit op het menu tijdens de ochtendpauze. Deze regel is ingesteld, n.a.v. een 

GGD-onderzoek naar eetgewoontes van basisschoolleerlingen. Daaruit bleek dat deze 

leeftijdsgroep veel suiker en verborgen vetten binnenkregen. Sindsdien is het 4 dagen 

fruit en woensdag eventueel een koek.  

 

5.6 Gebruik van foto’s e.d. 

 
De KALISTO-scholen hebben een protocol voor het gebruik van foto’s, video-en 

filmopnames van leerlingen.  

 

De belangrijkste regels uit het protocol zijn: 

 

 Voor gebruik van foto’s, video en filmopnames van uw kind voor onderwijskundige  

doeleinde (intern en extern) vragen wij geen toestemming. 

U kunt altijd bezwaar maken tegen gebruik van beeldmateriaal van uw kind. Hiervoor 

is op school een standaardformulier beschikbaar. 

 Bij publicatie van foto’s en werk van leerlingen worden uitsluitend de voornamen 

vermeld. 

 Als foto’s, video- of filmopnames op school genomen, worden gepubliceerd/ vertoond 

voor niet-onderwijskundig doeleinde, worden de ouders vooraf ingelicht. De ouders 

kunnen vervolgens bezwaar aantekenen als ze niet willen dat beelden van hun kind 

worden gepubliceerd en/of vertoond. 

 In ieder geval zal geen openbaarmaking plaatsvinden van gemaakte foto’s, video-

filmopnames waarbij schending van privacy plaatsvindt. Dit is ter beoordeling van de 
schoolleiding onder verantwoordelijkheid van het KALISTO-bestuur.  

 

5.7 Gevonden voorwerpen 

Iedere dag blijven er op school kledingstukken en andere spullen liggen die door de 

kinderen vergeten zijn mee te nemen. Al deze spullen verzamelen wij in twee grote 

dozen die regelmatig bij de hoofdingang staat. Wanneer u iets kwijt bent, kunt u daar 

zoeken. 

Gevonden voorwerpen van waarde worden bij de conciërge afgegeven. 

 

5.8 Gymkleding 

Gymkleding is voor de jongens een gymbroek en evt. een t-shirt, voor de meisjes een 

pakje of een shirt en een broek. In elk geval kleding waar je heel goed en veilig in kunt 

bewegen. 

De kinderen gymmen op gymschoenen. Gymschoenen, die ook buiten worden gebruikt, 

mogen niet in de gymzaal worden gedragen. Bij mooi weer bestaat de kans, dat er buiten 
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bewegingsles gegeven wordt. Hiervoor is aangepaste kleding en schoeisel gewenst. Als 

uw kind niet kan gymmen, laat u dit via een briefje aan de groepsleerkracht weten. 

Na de les wast ieder kind de voeten. Alleen in speciale gevallen kan hiervan afgeweken 

worden. Dit wordt gemeld aan de groepsleerkracht. Ieder kind moet dus, naast 

gymkleding, ook een eigen handdoekje meenemen. 

5.9 Halen en brengen 

Om vervelende situaties zoveel mogelijk te voorkomen, volgen hieronder enkele 

richtlijnen ten aanzien van het halen en brengen van kinderen: 

Als u uw kind brengt en haalt van school wilt u dan zoveel mogelijk met de fiets komen? 

Geparkeerde auto’s op de stoep of pal voor de school, leiden al heel snel tot overlast en 

onoverzichtelijke en dus onveilige situaties.  

Als u dicht bij school woont, wilt u er dan op toezien dat uw kind lopend naar school 

komt en niet op de fiets. Dit heeft te maken met de beperkte ruimte in de fietsenstalling. 

Daarom hebben we ook een fietsgrens ingesteld.  

 

Wie mogen er op de fiets naar school komen?  

 Kinderen die verder wonen dan Clarenburg en de Wiardi Beckmanstraat. 

 Kinderen die verder wonen dan het kanaaltje de Danne (Stationsweg).  

Hoewel de fietsen achter het hek gestald worden, is het meenemen van fietsen geheel 

voor eigen risico. De fiets moet altijd op slot. Ieder kind is er zelf verantwoordelijk voor 

dat de fiets op slot staat. 

 

Is iemand een fietssleuteltje verloren of heeft iemand er één gevonden? 
Op school bewaren wij alle gevonden sleuteltjes in het kantoortje van de conciërge. 

5.10 Inzamelacties 

 Kinderpostzegels: Ieder jaar doen de leerlingen van de groepen 7 mee aan de 

kinderpostzegelactie. De opbrengst van deze actie gaat naar verschillende goede 

doelen; 

 Schaatsen voor water: 1 keer in de twee jaar gaan de leerlingen van de groepen 6, 7 

en 8 naar de ijsbaan in Utrecht om daar zoveel mogelijk rondjes te schaatsen. 

Voorafgaand hieraan hebben zij sponsors gezocht. De opbrengst van deze actie gaat 

naar waterprojecten in ontwikkelingslanden; 

 Lopen voor water: dit schooljaar doen we ook mee aan lopen voor water, waarbij de 

kinderen van groep 7 en 8 een afstand lopen met water op hun rug om zo geld in te 

zamelen. 

 UNICEF-loop: in april van elk jaar wordt er gelopen voor Unicef. Dit is een lokale 

activiteit. 

 Cartridges: In de school staan twee kartonnen dozen waarin u lege cartridges kunt 

deponeren. Eén staat er bij de hoofdingang en de ander staat bij de kleuteringang. 

De school krijgt hier geld voor waarvan ze weer extra leermiddelen aan kan schaffen; 

 Oud Papier: Iedere tweede zaterdag van de maand (behalve in juli of augustus) 

wordt er in Breukelen papier opgehaald ten bate van het onderwijs. Alle basisscholen 

doen hier aan mee. Van 9:00 uur tot 12:00 uur halen ouders van de school die aan 

de beurt is het papier op. De totale jaaropbrengst wordt met de gemeentelijke 

subsidie gedeeld door de vijf deelnemende scholen. 

Van de opbrengst koopt onze school (buiten)speelleermateriaal en waar op dat 

moment behoefte aan is. Dit jaar besteden we het geld aan enkele tablets.  
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5.11 Jaarkalender 

Gedurende het schooljaar vinden er vele activiteiten plaats. Een overzicht van deze 

activiteiten wordt digitaal verstuurd vlak voor of net na de zomervakantie.  

Als u een papieren versie wilt, kunt u dit kenbaar maken aan uw leerkracht. Dit rooster is 

ook te vinden op onze site www.willibrordusbreukelen.nl.  

Dit zal in de toekomst ook mogelijk zijn in ‘social schools’. 

 

 

 

 

5.12 Klachten en hoe ermee om te gaan 

 

KlachtenproOnderwijsAdviesure en regeling (WPO art.14) 

Voor Kalisto en al haar scholen is het verplicht een klachtenregeling te hebben. De 

klachtenregeling is bedoeld voor leerlingen, ouders en/of verzorgers van leerlingen en 

personeelsleden van Kalisto.  

Sinds 1 augustus 2015 scholen voeren eenn actief veiligheidsbeleid vanuit de Wet 

Veiligheid op school. Op grond van dit veiligheidsbeleid hebben alle scholen een actueel 

veiligheidsplan, fungeren 2 personen (niet-directieleden) als vast aanspreekpunt in het 

kader van pesten, coördineert een directielid het anti-pestbeleid en vindt zowel op 

school- als stichtingsniveau jaarlijks een goede, representatieve en actuele monitoring 

van het welbevinden van de leerlingen plaats.  

De interne contactpersonen (ICP-ers) fungeren als vast aanspreekpunt en vangen 

individuele leerlingen op die met pesten te maken hebben en begeleiden hen. Uit 

schaamte en angst voor represailles door de pester(s) melden leerlingen niet gemakkelijk 

dat zij gepest worden. Om als aanspreekpunt te kunnen fungeren, zijn de interne 

contactpersonen zichtbaar en laagdrempelig voor ouders en leerlingen. Ook zijn de 

interne contactpersonen het aanspreekpunt voor ouders en medewerkers die een klacht 

hebben. Zij horen de klacht aan en zullen ouders en medewerkers doorverwijzen; zij 

lossen de klacht niet op. Bij het indienen van een klacht wordt er uiteraard vertrouwelijk 

met de informatie omgegaan. In overleg met de klager wordt bepaald welke stappen 

zullen worden ondernomen, gedurende de hele proOnderwijsAdviesure.  

De coördinator anti-pestbeleid richt zich op pijnpunten binnen de schoolorganisatie die 

uit die individuele gesprekken duidelijk worden: Waar is meer toezicht nodig? Zijn de 

regels duidelijk en wordt hier ook op toegezien? Voldoet het pestprogramma dat wij 

gebruiken wel voor onze school? Bij het coördineren van anti-pestbeleid gaat het om het 

aansturen van processen en het geven van beleidsadviezen.  

Wij onderscheiden 2 soorten klachten:  

 Klachten m.b.t. pedagogisch en didactisch handelen of van algemene aard. Klachten 

of vra-gen kunt u in eerste instantie voorleggen aan de groepsleerkracht van uw kind. 

Wilt u daarna nog verder met uw vraag of klacht, dan kunt u terecht bij de directie. 

Mocht u voor uw ge-voel dan nog onvoldoende geholpen zijn, dan kunt u contact 

opnemen met de interne con-tactpersonen van de school, te weten …………………………. 

(namen / school invullen). Zij zullen u eventueel ook verder helpen naar de 

klachtencommissie waar Kalisto wettelijk bij aange-sloten is: Geschillencommissies 

Bijzonder Onderwijs (GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, T 070-3861697 (van 

http://www.willibrordusbreukelen.nl/
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9.00 tot 16.30 uur)E info@gcbo.nl, www.gcbo.nl). De school han-teert bij dit alles de 

klachtenregeling die op school ter inzage ligt. Uiteraard wil de school in eerste 

instantie zelf eventuele vragen of klachten met u oplossen. 

 Klachten m.b.t. seksuele intimidatie in het onderwijs. De school doet haar uiterste 

best elk kind optimale veiligheid en geborgenheid te bieden. Dit geldt ook voor haar 

medewerkers. Op school zijn gedragsregels waar iedereen zich aan dient te houden. 

In het kader hiervan besteden wij ook aandacht aan het vóórkomen van seksuele 

intimidatie. Bij seksuele intimidatie hebben kinderen last van opmerkingen over hun 

uiterlijk, kleding, gedrag, van aanrakingen, van blikken met seksuele bijbedoeling. 

Niet ieder kind dat zich seksueel geïntimideerd voelt, heeft hierop een afdoend 

antwoord. 

Bij alle soorten klachten kunnen de interne contactpersonen overleggen met de externe 

vertrouwenspersonen van Kalisto, mevrouw Marla van Berghe Henegouwen en de heer 

Jeroen Meijboom, werkzaam bij ONDERWIJSADVIES groep, Dwerggras 30, Rotterdam. 

Zowel interne contactpersonen als ouders kunnen op werkdagen tussen 9.30 uur en 

17.00 uur bellen met (010-4071599. Bij afwezigheid van bovengenoemde externe 

vertrouwenspersoon is er altijd een andere vertrouwenspersoon bij ONDERWIJSADVIES 

beschikbaar. Ook kunt u terecht bij de externe vertrouwensinspecteur ( 0900-1113111. 

N.B. De interne contactpersonen hebben meldplicht bij het bevoegd gezag bij vermoeden 

van seksuele intimidatie. 

 

5.13 Mobiele telefoons 

Mobiele telefoons zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De telefoons van 

kinderen zijn slechts ingeschakeld na toestemming van en in overleg met de betrokken 

leerkracht. Hierbij moet ook opgemerkt worden dat de kinderen zelf verantwoordelijk zijn 

voor hun eigendommen dus ook voor hun mobieltje. De school kan niet aansprakelijk 

gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van een mobiele telefoon. 
 

5.14 Onderwijs- en kindertelefoon 

Als de problemen zo groot zijn, dat leerlingen, ouders of teamleden geen kans zien om 

deze via de contactpersoon van onze eigen school aan de orde te stellen, dan is er nog 

de mogelijkheid om de nationale onderwijstelefoon of de nationale kindertelefoon te 

bellen. Beide hulporganisaties staan volkomen los van alle scholen in Nederland. 
De onderwijstelefoon is gratis bereikbaar op  0800-1608 tussen 12.00uur en 17.00uur 

’s middags. Hij is vooral bedoeld voor ouders, die een probleem hebben met de school. 

De onderwijstelefoon is een luisterend oor en geeft goede raad. Soms verwijst men door 

naar een andere instantie. 
De kindertelefoon is gratis bereikbaar op  0800-0432 tussen 14.00 uur ’s middags en 

20.00 uur ‘s avonds. Hier kunnen kinderen terecht om hun problemen te bespreken. 
 

5.15 Ontruimingsoefeningen 

In elk gebouw kunnen situaties ontstaan, die het noodzakelijk maken het gebouw zo snel 

mogelijk te ontruimen, omdat acuut gevaar ontstaat voor aanwezigen. 

Daarom is in overleg met de brandweer een ontruimingsplan voor onze school opgesteld. 

Om de kinderen te leren wat zij in geval van nood moeten doen, streven we er naar om 

2 keer per jaar een ontruimingsoefening te houden, 1 keer aangekondigd en 1 keer 

onverwacht. 
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5.16  Ouderbijdrage 

Elk jaar wordt er aan ouders een ‘vrijwillige’ bijdrage gevraagd. 

De hoogte van deze bijdrage wordt ieder jaar vastgesteld en ter goedkeuring aan de 

Medezeggenschapsraad voorgelegd. Sinterklaas, schoolreisjes en schoolkamp, excursies, 

septemberfeest, schoolbibliotheek, het zijn allemaal onderdelen van de schoolorganisatie 

die mede door de OR georganiseerd en betaald worden. Vorig jaar kreeg u in de loop van 

het jaar een acceptgiro, waarmee u een bedrag over kon maken op de rekening van de 

oudervereniging, te weten: postrekening NL41INGB00002152100 t.n.v. penningmeester 

Oudervereniging.  

Om jaarlijks een begroting op te kunnen maken is de bijdrage vastgesteld op minimaal  

€40, - per kind. Jaarlijks wordt bekeken of de inkomsten nog toereikend zijn voor de 

uitgaven. 

 

 

 

 

Uitleg ten aanzien van de OUDERBIJDRAGE 

De ouderbijdrage op de Willibrordus komt op € 40,- per kind. Dit betekent €  1,- per 

schoolweek. 

Op zich een klein bedrag, als je ziet wat er mee gedaan kan worden.  

Op de Willibrordus gebruiken we namelijk deze ouderbijdrage om veel buitenschoolse 

activiteiten te kunnen betalen, zoals schoolreisjes, excursies, activiteiten rond 5 

december, Kerst, enzovoorts. 

 

Ouders betalen eenzelfde bedrag, waarvan we voor alle leerlingen de onkosten 

gedurende het schooljaar kunnen dekken. Het voordeel is dat de kosten gespreid worden 

over de leerjaren en er geen ‘duurdere’ jaren zijn met bijvoorbeeld het schoolkamp, dat 

wij 1 keer in de 2 jaar organiseren.  

Het is daarmee prettig dat wij niet op ieder moment om geld hoeven te vragen voor een 

activiteit. 

 

Wij moeten tot onze spijt constateren dat jaarlijks een aantal ouders niet overgaat tot 

betaling van de ouderbijdrage. Wij nemen aan dat één van de volgende redenen hieraan 

ten grondslag ligt: 

1. Ouders zijn financieel niet in staat om de ouderbijdrage te betalen. 

2. Ouders beroepen zich principieel op het feit dat betaling van de ouderbijdrage 

wettelijk niet verplicht is. 

 

Het volgende willen we hier graag over kwijt: 

1. In geval van financiële problemen verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op 

te nemen met de directie (dhr. Jorien Launspach of Lonneke Steens), om samen 

tot een oplossing te komen. Ons uitgangspunt blijft: het kind mag hier zeker niet 

de dupe van worden! En daar komen we altijd uit. 

2. Ouders die de bijdrage uit principe niet willen betalen, brengen ons in problemen.  

Ouders kiezen voor onze school met al zijn bijbehorende activiteiten, en deze komen 

uitsluitend ten goede aan de leerlingen en verrijken ons onderwijs.  

Dus vertrouwen wij erop dat ouders de betaling van de ouderbijdrage nakomen.  

Het zou immers betekenen, dat we het tekort dat ontstaat, moeten doorberekenen aan 

de wel betalende ouders. U begrijpt dat wij dat niet eerlijk vinden, als daarmee bepaalde 

activiteiten niet kunnen doorgaan en leerlingen van ouders die wel betalen de dupe 

worden van ouders die niet willen betalen. 
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Wij verzoeken u nog geen bijdrage over te maken, maar te wachten op bericht van onze 

penningmeester in oktober of november. 

Het staat u natuurlijk vrij om meer dan het gevraagde bedrag over te maken. Voor 

vragen kunt u zich wenden tot de penningmeester van de Oudervereniging, voor een 

telefoonnummer, zie hoofdstuk 12, Namen en adressen. 
 

5.17 Overblijven/ Tussenschoolse Opvang (TSO) 

De organisatie van het overblijven is in handen van ‘Het Twaalfuurtje’. 

Aanmelden geschiedt via deze overblijforganisatie en kost nog steeds € 2,30 per keer, 

per leerling.  

Hiermee wordt de organisatie van het overblijven betaald. Belangrijk uitgangspunt is dat 

de school niets aan de organisatie wil verdienen.  

U betaalt achteraf door facturering. 

De betaling gebeurt dus op declaratiebasis. Dit betekent dat u achteraf een rekening 

krijgt. 

Het daadwerkelijke overblijven is in handen van de coördinator, die de overblijfkrachten 
aanstuurt.  

Bij goed weer spelen de kinderen na de lunch buiten en anders binnen. Om 13:00 uur 

nemen de leerkrachten het toezicht over en kunnen de kinderen die thuis gegeten 

hebben op het plein komen. 

Om de kinderen zoveel mogelijk uitdaging te geven, wordt het binnen- en buiten 

spelmateriaal up-to-date gehouden door de overblijfcoördinator in samenspraak met de 

directie. 

Organisatie van de TSO 

 De school beschikt over een prachtige hal, die gebruikt wordt als de kinderen binnen 

moeten blijven; 

 Door de school is Anouk Schreurs aangesteld als overblijfcoördinator. Zij is 

aanspreekpunt voor ouders, overblijfkrachten en school;  

 Er is een vaste groep pleinwachten en een vaste groep reserve. We gaan uit van 1 

overblijfkracht op 15 kinderen; 

 Het overblijven vindt plaats op school tussen 12:00 uur en 13:00 uur; 

 Aan het begin van de ochtend geven de kinderen bij de leerkracht aan of ze 

overblijven; 

 De kinderen eten gezamenlijk in een gedeelte van de hal, dit is onder andere 

afhankelijk van de grootte van het aantal overblijvers; 

 De lunch wordt gebruikt tussen 12:00 uur en 12:15 uur voor groep 5 t/m 8 en van 

12:00 uur tot 12:20 uur voor groep 1 t/m 4; 

 De overblijfcoördinator maakt duidelijk, in overleg met de directie van de school, wat 

van de pleinwachten verwacht wordt; 

 De pleinwachten volgen een speciale cursus om verantwoord de overblijftaken te 

kunnen uitvoeren; 

 De kinderen van pleinwachten mogen op de dagen dat hun ouders ‘dienst’ hebben 

gratis overblijven; 

 De pleinwachten krijgen een vergoeding voor de taken die zij verrichten via de 

coördinator; 

 Bij eventuele problemen met een pleinwacht bespreekt de coördinator de zaak met 

de pleinwacht, in geval van grote problemen wordt het met de directie besproken en 

in samenspraak wordt er een beslissing genomen; 

 De coördinator van het ‘Twaalfuurtje’ is in eerste instantie verantwoordelijk voor de 

financiële afhandeling en organisatie van het overblijven; 

 De directeur is eindverantwoordelijke voor de locatie en organisatie. 
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Spelregels van de TSO  

 Inschrijving voor tussenschoolse opvang geschiedt via een formulier dat u via onze 

website kunt downloaden; 

 Betaling geschiedt achteraf door een automatische incasso; 

 De coördinator houdt het aantal overblijfmomenten bij; 

 Via een overzicht, dat door de coördinator aangeleverd wordt, wordt u op de hoogte 

gehouden van de stand van zaken. 

Slecht weer plan tijdens TSO 

 De pleinwachten surveilleren binnen; 

 De kinderen van groep 1, 2 en 3 spelen in de eigen groep. Elke groep heeft een eigen 

overblijfkracht om toezicht te houden. Soms mogen de leerlingen van groep 8 

meehelpen in de kleutergroepen tijdens het overblijven; 

 De kinderen van de groepen 4 t/m 8 spelen in de aula. Overblijfkrachten houden 

toezicht. In de aula staat een kast met een gevarieerd aantal overblijfspelletjes, zodat 

de spelletjes uit de klaslokalen niet gebruikt hoeven te worden; 

 Om 13.00 uur moet alles opgeruimd zijn en gaan alle leerlingen naar hun eigen klas. 

Contactpersoon van de TSO 

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande vragen heeft, is de directie vanuit school 

(0346-261832) en Anouk Schreurs, als overblijfcoördinator van het ‘Twaalfuurtje’, 

anouk.schreurs@casema.nl uiteraard bereid om uw vragen te beantwoorden.  

 

5.18 Persoonsgebonden nummer 

De school is verplicht het persoonsgebonden nummer (sofinummer) te koppelen aan de 

leerling. Dit nummer moet vermeld worden op de ouderverklaring die elke ouder invult. 

 

5.19 Privacy: Hoe gaat Kalisto om met persoonsgegevens. 

 

Kalisto is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw 

kind. In deze privacy toelichting leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens 

van uw kind omgaan.  

 

Waarom verwerken wij gegevens van uw kind 

Kalisto en haar scholen verwerken persoonsgegevens van uw kind om onze 

verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de 

gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op een van onze scholen, om de 

studievoortgang bij te houden en om uw kind door te verwijzen naar het voortgezet 

onderwijs. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door 

te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht. 

Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst 

die we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen.  

Andere persoonsgegevens zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als voor het 

verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van 

beeldmateriaal (foto’s en video’s) dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken 

of alsnog geven.  

 

 

 

 

 

Welke gegevens verwerken wij van uw kind 
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Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks 

van u als ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens en 

geboorteplaats. De verstrekking van deze gegevens is een voorwaarde om uw kind in te 

kunnen schrijven bij een van de scholen van Kalisto. 

 

In het privacyreglement staat precies beschreven welke persoonsgegevens wij van uw 

kind verwerken. U kunt het privacyreglement raadplegen via de website van de school.  

 

Op uw eigen verzoek en met uw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij ook medische 

gegevens van uw kind verwerken. Dit beperkt zich enkel tot gegevens die nodig zijn om 

in noodgevallen goed te kunnen handelen. U kunt bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind 

epilepsie heeft, zodat wij adequaat kunnen optreden in noodsituaties.  

 

Hoe gaan wij om met de gegevens van uw kind 

Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid om onze 

rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat de 

gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting 

noemen.  

 

In een aantal gevallen zijn wij verplicht om gegevens van uw kind te delen met andere 

organisaties. Dit zijn onder andere DUO, leerplicht, de onderwijsinspectie, 

samenwerkingsverband, GGD/schoolarts en accountant. 

 

Wij kunnen leveranciers verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de 

gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om 

leerlingen in de les te ondersteunen en het leerling administratiesysteem. Dit gebeurt 

altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van Kalisto. Met deze organisaties 

sluiten we verwerkingsovereenkomsten af, waarin is vastgelegd welke gegevens er 

verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.  

 

Welke rechten hebben ouders 

Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens.  Deze rechten 

zijn in de wet vastgelegd. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt 

indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van uw kind verwerken. Daarnaast 

kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te 

wissen.  

Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen 

of dit mogelijk is en kijken wij bijvoorbeeld of wij een wettelijke plicht hebben om de 

gegevens te bewaren.  

 

Contact bij vragen over privacy 

Voor het uitoefenen van uw rechten kunt contact opnemen met Kalisto, met de directeur 

van de school of uw vraag stellen via het e-mail adres: infoprivacy@schoolnaam.nl. In 

het privacyreglement staat precies beschreven hoe wij privacy binnen de school 

beschermen. U kunt het privacyreglement raadplegen via de website van de school.  

 

 

 

 

 

5.20 Schoolapp 

Eén van de belangrijke uitgangspunten voor ons beleid is, dat ouders snel en goed op de 

hoogte zijn van nieuwe ontwikkelen en/of activiteiten die met de schoolorganisatie te 

maken hebben.  
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Daarom zoeken we steeds naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van social media, 

die dit mogelijk maken.  

Vanaf het nieuwe schooljaar verschijnt elke mededeling of activiteit, die belangrijk of 

interessant is voor ouders, op onze schoolapp. Hierdoor verdwijnt facebook naar de 

achtergrond. Ook de OV en MR zullen via deze app u op de hoogte houden via deze 

schoolapp. Binnenkort zullen we u hierover informeren. 

 

5.21 Schoolfotograaf 

Ieder jaar worden er foto’s gemaakt van alle kinderen en alle groepen door de 

schoolfotograaf. U bent niet verplicht deze foto’s te kopen. Via de maandinfo wordt u 

geïnformeerd over de data waarop de foto’s gemaakt worden.  
 

5.22 Schoolplein  

Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen zich fijn voelt ook op het schoolplein, 

maakt elke leerkracht van groep 3 t/m 8 met de leerlingen een aantal afspraken:  

 Een kwartier voor aanvang van de school mogen we het schoolplein op; 

 We lopen met de fiets aan de hand op het schoolplein; 

 Fietsen zetten we in de rekken; 

 We spelen alleen op het plein (dus niet in de fietsenstalling); 

 Tijdens het speelkwartier en het overblijven blijven wij op het plein; 

 Na schooltijd mogen we tot 15.45 uur op het schoolplein spelen, daarna gaat het 

hek op slot; 

 Takken van bomen en struiken laten we met rust; 

 Eten en drinken doen we in het eigen lokaal of in de aula; 

 Tijdens de pauzes gaan we alleen naar binnen, als we daar toestemming voor 

hebben van de pleinwachten; 

 Als we niet overblijven, mogen we vanaf 13.00 uur op het plein komen. 

 

5.23 Schoolspullen 

De school zorgt voor schrijf- en tekenspullen. De kinderen van groep 1 en 2 hoeven niets 

mee te nemen. 

Kinderen vanaf groep 3 nemen een etui mee. In groep 4 krijgen de kinderen een liniaal 

en een vulpen.  

Als één van beiden kapot gaat, dient u zelf voor vervanging te zorgen. Kinderen van 

groep 7 en 8 kopen een agenda om te leren plannen ter voorbereiding van het 

voortgezet onderwijs. 
 

5.24 Schoolverzekering 

Of de school aansprakelijk is voor de schade hangt af van de vraag of de school aan haar 

zorgplicht heeft voldaan. Op scholen rust een bijzondere zorgplicht, een 

verantwoordelijkheid ten opzichte van de gezondheid en veiligheid van de leerlingen. Ten 

eerste rust op de school de zorgplicht voor een veilige omgeving. Ten tweede bestaat er 

een zorgplicht voor de school als toezichthouder, bijvoorbeeld op het schoolplein en 

tijdens sport en spelsituaties. In het geval van een ongeval is de school aansprakelijk als 

de zorgplicht geschonden is. Van een school wordt niet verwacht dat op elk kind of elke 

situatie direct toezicht kan worden gehouden. Vooral jonge kinderen kunnen in hun 

enthousiasme en onbevangenheid dingen doen die schade tot gevolg hebben.  

 

Een school of leraar kan dit niet altijd voorkomen. Het is onmogelijk en onwenselijk het 

(speel) gedrag van kinderen zo te begrenzen dat daarmee elke kans op ongelukken 
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uitgesloten is. Hoe ver de zorgplicht van de school reikt en welke maatregelen de school 

moet nemen hangt af van de specifieke omstandigheden. De school kan mogelijk niet 

alle schade voorkomen, maar dient aan te kunnen tonen voldoende inspanningen te 

hebben geleverd om aan de zorgplicht te hebben voldaan.  

Een school is in principe niet aansprakelijk voor het doen en laten van de leerlingen. De 

wetgever legt de verantwoordelijkheid daarvoor niet bij de school maar – afhankelijk van 

de leeftijd- of bij de leerling zelf of bij diens ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Deze 

kunnen zich daartegen particulier verzekeren. Toch komt het geregeld voor dat 

benadeelden de school aanspreken voor schade die door leerlingen is veroorzaakt. In het 

pakket is de aansprakelijkheid van leerlingen ‘secundair’ meegenomen voor activiteiten 

die plaatsvinden binnen de lesuren of verband houden met activiteiten die in 

schoolverband worden ondernomen. De particuliere aansprakelijkheidsverzekering gaat 

altijd voor. Waar leerlingen niet vanuit hun privésituatie verzekerd zijn, geldt de dekking 

van de aansprakelijkheidsverzekering van de school. Tijdens sporten spelsituaties kunnen 

zich grote en minder grote risico’s op ongevallen voordoen. Hoe groter het risico, des te 

zwaarder de eisen aan de zorgplicht van de school zullen zijn.  

 

Gedurende de aanwezigheid op school kunnen zich voorvallen voordoen - met lichamelijk 

letsel tot gevolg - die niet aan onrechtmatige gedragingen van de school zijn te wijten en 

dus niet door de school vergoed behoeven te worden. Het gevolg is vaak een vervelende 

discussie met de leerling, respectievelijk diens ouders of verzorgers over de geleden 

schade. Wij vinden dit een ongewenste situatie en hebben uit maatschappelijk oogpunt 

een schoolongevallenverzekering ter afdekking van dit risico, voor de bij de school 

betrokken personen (leerlingen, personeel, vrijwilligers etc.). Deze verzekering biedt 

dekking voor de gevolgen van ongevallen in en om de school, ongeacht of er sprake is 

van aansprakelijkheid.  

Verzekerd zijn alle bij de activiteiten in en rond de school betrokken personen gedurende 

hun verblijf op school, of tijdens andere activiteiten in schoolverband en wel gedurende 

de tijd dat zij onder toezicht staan van personeel (in de ruimste zin van het woord) van 

de verzekerde school. Meeverzekerd is de benodigde reistijd voor het rechtstreeks komen 

en gaan naar de genoemde schoolactiviteiten.  

 

Mocht u onverhoopt een beroep moeten doen op onze verzekeringen wilt u dan contact 

opnemen met de directie van de school. 

 

5.25 Schorsen / verwijderen van leerlingen 

Soms zijn wij genoodzaakt een leerling te schorsen en/ of van school te verwijderen. 

Schorsing is aan de orde wanneer de school bij ernstig wangedrag van een leerling 

onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Ernstig 

wangedrag van een leerling kan bijvoorbeeld zijn het herhaald negeren van een schoolregel, 

diefstal of mishandeling of wanneer de veiligheid van anderen in het gedrang komt. 

Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat de school concludeert dat 

de relatie tussen de school, de leerling en/of de ouders onherstelbaar verstoord is. Een 

beslissing tot schorsing of verwijdering zal met de uiterste zorgvuldigheid en in 

ruggenspraak met het bevoegd gezag genomen worden. 

Bij een schorsing kan de leerling maximaal voor een periode van één week de toegang 

tot school worden ontzegd. Het schorsingsbesluit moet schriftelijk gemotiveerd aan 

ouders worden medegedeeld.  

 

 

 

Wanneer de schorsing langer dan één dag (wij noemen dat een time-out) duurt, dient 

ook de onderwijsinspectie schriftelijk en met opgave van redenen geïnformeerd te 
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worden. Een leerling mag niet definitief verwijderd worden, totdat er een andere school 

gevonden is, die de leerling wil aannemen.  

De wettelijke regeling voor Bijzonder/Openbaar onderwijs is hierbij van toepassing  

Procedure:  

 Voorafgaand aan de schorsing heeft het directielid met de ouders overleg gehad. 

In dit gesprek verklaart de directielid diverse mogelijkheden om het gedrag van 

het kind te corrigeren te hebben toegepast en tevens dat schorsing gezien de 

situatie en de voorgeschiedenis op dit moment de enig passende maatregel is.   

 Er is een mededeling gedaan aan het college van bestuur en deze is akkoord 

gegaan met de schorsing.  

 De ouders/verzorgers worden zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een gesprek. 

Hierbij dienen oplossingsmogelijkheden te worden verkend. Bij dit gesprek zijn 

aanwezig de desbetreffende leerkracht, een directielid en ouders van de leerling.  

 Voor zover mogelijk, worden maatregelen getroffen waardoor de voortgang van 

het leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden. Het beschikbaar stellen 

van studiemateriaal kan tot de mogelijkheden behoren. Het maken van toetsen uit 

het leerlingvolgsysteem mag niet worden belemmerd.  

 Van het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt 

door de ouders /verzorgers voor gezien ondertekend en in het leerlingendossier 

opgeslagen.  

De onafhankelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs behandelt de conflicten 

tussen ouders en scholen over onder meer:  

 (de weigering en toelating van leerlingen die extra ondersteuning behoeven;  

 de verwijdering van leerlingen (ongeacht of ze een ondersteuningsbehoefte 

hebben).  

De uitspraak van de geschillencommissie wordt openbaar gemaakt, maar is niet bindend. 

Een school kan gemotiveerd afwijken van het advies. De ouders kunnen vervolgens naar 

de rechter stappen als ze het daar niet mee eens zijn.  

Geschillencommissie Passend Onderwijs, gebouw Woudstede  
Zwarte Woud 2  
3524SJ Utrecht  
T: 030 - 280 95 90  

E: info@onderwijsgeschillen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.26 Social media 

 

Handreiking voor leerlingen over internet en e-mail. 
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Onze school wil dat de leerlingen in schriftelijke en digitale bronnen informatie kunnen 

vinden, kunnen ordenen en dit kunnen beoordelen op betrouwbaarheid voor zichzelf en 

voor anderen. Het gebruik van het internet en e-mail als informatie- en 

communicatiemiddel is een faciliteit die leerlingen onder de knie moeten krijgen. Deze 

middelen zijn een afspiegeling van de maatschappij: net als in de maatschappij moeten 

leerlingen leren wat goed is en wat niet goed is, wat kan en wat niet kan. Leerlingen 

worden daarom gewezen op omgangsvormen en het gebruik van deze informatie - 

communicatiemiddelen. 

Wij zullen onverantwoord gedrag en/of gebruik zoveel mogelijk voorkomen zonder 

leerlingen alle verantwoordelijkheid uit handen te nemen. De school zal personeel en 

leerlingen aanspreken op ongewenst gedrag en ongewenst gebruik van elektronische 

informatie- en communicatiemiddelen. Onverantwoordelijk gedrag en/of gebruik is 

uiteraard tegenstrijdig aan de doelstellingen en identiteit van de school. Hierbij wordt in 

het bijzonder gedacht aan godslasterlijke, beledigende, aanstootgevende, gewelddadige, 

racistische, discriminerende, intimiderende, pornografische toepassingen, zinloos 

tijdverdrijf en/of andere toepassingen die strijdig zijn met de wet of als onethisch te 

karakteriseren zijn. In verband met bovenstaande zijn foto’s of afgeschermd via een code 

of worden leerlingen niet duidelijk in beeld gebracht.  

 

5.27 Trakteren 

Trakteren is een belangrijk moment op de verjaardag van het kind. Al dagenlang is er 

naar uitgekeken en het is leuk als de traktatie ook in goede aarde valt. Het gaat bij het 

ontvangen van een traktatie vaak niet zozeer om de hoeveelheid als wel om de 

aankleding van de traktatie.  

Wij gaan ervan uit dat u een verantwoorde gezonde keuze maakt wat betreft de inhoud 

van deze traktatie. Sommige kinderen kunnen soms sterk reageren op zoetstoffen in 

snoep, weest u daarom voorzichtig met de zoete traktaties. 

Om de kinderen te stimuleren gezond te eten, nemen de kinderen fruit mee voor in de 

pauze. Alleen op woensdag mogen de kinderen in plaats van fruit een koek meenemen 

naar school, als ze dit lekker vinden. 

Kinderen trakteren alleen in de eigen groep en eigen bouw. Tegen de pauze mogen ze 

dan even de klassen rond om de andere leerkrachten te trakteren op liefst gezonde 

traktaties!  
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5.28 Verlof en leerplicht 

Leerplichtwet  

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden reguliere lessen op school niet kan 

volgen. De overheid heeft de regels die het verzuim van leerplichtigen betreffen 

aangescherpt. Het is dan ook van het grootste belang dat u dit hoofdstuk goed naleest. 

De directie van de school is gehouden de ver-zuimregeling naar de letter toe te passen. 

Elk ongeoorloofd verzuim moet gemeld bij de ambtenaar leerplichtzaken van de regio. 

Overtreding van de leerplichtwet kan worden bestraft met een gevangenisstraf van ten 

hoogste een maand en/of een geldboete van maximaal € 2.500,-- . Dit geldt voor de 

ouders/verzorgers die de wet overtreden, maar ook voor de directeur, die de wet- en 

regelgeving niet hanteert. Informatie over de leerplicht in de regio is te vinden op 

www.leerplicht.net 

De volgende vrijstellingen zijn mogelijk:  

 in geval van ziekte (artikel 12)  

Indien uw kind door ziekte de lessen niet kan volgen moet u de school zo spoedig 

mogelijk op de hoogte stellen. Dat kan telefonisch of met een briefje. Dit geldt 

ook voor een bezoek van Uw zoon of dochter aan huisarts, tandarts, specialist. In 

het laatste geval vragen wij U dringend om die bezoeken zoveel mogelijk te 

plannen buiten de lesuren.  

 wegens verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging 

(artikel 13)  

In het geval dat verplichtingen op gronden van levensovertuiging of godsdienst 

verzuim noodzakelijk maken, dient men dit met het leerplichtformulier tijdig aan 

te vragen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de leerkracht/directie *.  

 vanwege vakantie van de ouders of verzorgers (artikel 13A)  

Deze regeling is uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders of verzorgers met 

een beroep dat het onmogelijk maakt binnen één van de vastgestelde 

schoolvakanties op vakantie te gaan. De werkgever moet dit aantonen met een 

werkgeversverklaring waaruit blijkt dat de specifieke aard van het beroep van 

één van de ouders ertoe leidt dat de vakantie slechts buiten de schoolvakantie 

kan worden opgenomen, 

en dat er in dit schooljaar geen andere periode van 10 aaneengesloten 

werkdagen vakantie voor het gehele gezin beschikbaar was *.  

 wegens gewichtige omstandigheden (artikel 14)  

Geldige redenen zijn bijvoorbeeld: verhuizing, huwelijk, overlijden, 12½, 25, 40, 

50, en 60-jarig huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- en aanverwanten, dit ter 

beoordeling aan de directeur *.  

*Toestemming voor verzuim kunt u aanvragen met behulp van het speciale formulier, 

dat u bij de leerkracht(en) van uw kind(eren) of de directie van de school kunt ophalen of 

mogelijk kunt downloaden op de website van de school. De aanvraag moet tijdig worden 

ingediend. U kunt het formulier inleveren bij de leerkracht. U krijgt schriftelijk bericht 

van de directeur of u toestemming wordt gegeven voor het gewenste verzuim.   
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5.29 Ziekmelding 

Als een kind door ziekte niet in staat is om de lessen te volgen, dan verzoeken wij  

ouders dat telefonisch aan de school door te geven, zodat het in de administratie 

verwerkt kan worden. Dus niet via een app en bij voorkeur ruim voor aanvang van de 

lessen. Als om kwart over drie geen bericht ontvangen is, wordt dit aangetekend als 

ongeoorloofd verzuim. 
 

5.30 Ziek voor lange tijd 

 Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de 

ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, 

kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een 

consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor leerlingen opgenomen in een 

academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening. Voor 

alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst. 

 Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen 

voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling 

in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht c.q. 

mentor. De leerling moet weten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort. 

 Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk 

om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed 

mogelijk in stand te houden. 

 Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u 

informatie vragen aan de leerkracht van uw zoon/dochter. Ook kunt u informatie 

vinden op de website van onze onderwijsbegeleidingsdienst 

www.OnderwijsAdviesgroep.nl of www.eduniek.nl en op de website van Ziezon, 

www.ziezon.nl, het landelijke netwerk Ziek Zijn en Onderwijs.  

 

http://www.cedgroep.nl/
http://www.eduniek.nl/
http://www.ziezon.nl/
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6 Wat en hoe leren de kinderen 
Wij werken op school met het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat we 

kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep plaatsen. Een 

dergelijke groep kinderen doorloopt in principe de basisschool in 8 jaar. Het 

leerstofaanbod is dan ook in acht jaarblokken verdeeld. Per groep is de leerstof 

vervolgens weer onderverdeeld in kleinere hoeveelheden. In onze methoden is terug 

te vinden welke onderdelen aan de verschillende leeftijdsgroepen worden 

aangeboden. 

 

 

Wij maken gebruik van de volgende methoden: 

 

Leervormingsgebied Methode Groep 

Agendagebruik  7 en 8 

Bewegingsonderwijs Basislessen 

bewegingsonderwijs 

Bewegingsonderwijs in 

het speellokaal. 

3 t/m 8 

 

1 en 2 

Engels The team in action 7 en 8 

Expressievakken 

 

 

Tekenen/handvaardigheid 

123-Zing 

Dans moet je doen 

Speel je wijs 

Eigen projecten 

3 t/m 8 

Levensbeschouwing / 

Catechese 

Trefwoord 1 t/m 8 

Lezen: 

Aanvankelijk lezen 

Voortgezet technisch lezen 

Begrijpend en studerend 

lezen 

 

Lijn 3 

Goed gelezen  

Nieuwsbegrip en 

Nieuwsbegrip XL 

 

3 

4 en 5 

4 t/m 8 

Rekenen Basisstof: Wizwijs 

Leerlijnen SLO 

Rekenkast 

1 t/m 8 

 

1 en 2 

Schrijven Pennenstreken 

Schrijfdans 

1 t/m 8 

1 en 2 

Taal en spelling 

 

Auditieve taalontwikkeling 

Staal 

Wat zeg je? 

Klankkast 

4 t/m 7 

1 en 2 

Wereldoriëntatie: 

Aardrijkskunde  

Biologie en 

Natuur(waaronder techniek) 

 

E.H.B.O 

 

Staatsinrichting 

 

Verkeer 

Wijzer 

 

 

 

 

Jeugd E.H.B.O. 

 

Wie is hier eigenlijk de 

baas? 

Basisregels/verkeerskrant 

Verkeerskrant 

3 t/m 8 

 

 

1 t/m 8 

 

8 

 

  3 t/m 4 

      5 t/m 7 
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6.1 Vakken nader toegelicht  

Bewegingsonderwijs 

De kinderen van de groepen 1 en 2 maken gebruik van de speelzaal in de school. Kleuters zijn 

o.l.v. de groepsleerkracht ontdekkend en spelend bezig. Ruimtelijke oriëntatie, improvisatie, 

klimmen en klauteren, komen dan aan de orde. 

De groepen 3 t/m 8 hebben bewegingsonderwijs van de eigen groepsleerkracht of van de 

vakleerkracht in de gymzaal van het Kikkerfort. Iedere groep heeft minimaal twee keer per 

week bewegingsonderwijs. De lessen worden gegeven volgens een jaarrooster en bestaan uit 

spel- en toestellessen, zie ook hoofdstuk 4.5 Gymrooster. 

 

Engels 

Als voorbereiding op de basisvorming beginnen de kinderen in groep 7 met het vak Engels. 

Hiervoor gebruiken wij nu nog de methode “The team in action”. 

Komend schooljaar gaan we deze vervangen voor een meer moderne methode. 

Het is bedoeld om de kinderen vertrouwd te maken met het spreken in het Engels en het 

begrijpen van de taal. Nadruk ligt op het spreken.  

Expressievakken 

Hieronder verstaan we handvaardigheid, tekenen, muziek en drama. 

Alle groepen werken aan onderwerpen, die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. 

In de onderbouw zijn dit vooral onderwerpen, zoals de belangrijke feesten, Sinterklaas en 

kerstfeest en de seizoenen van het jaar.  

Om de creativiteit te ontwikkelen worden wekelijks verschillende materialen en diverse 

technieken aangeboden voor handvaardigheid en tekenen.  

Bij muziek staat het zingen en plezier in het zingen centraal. Hierbij maken wij gebruik van de 

methode ‘123-Zing’.  

Drama komt in de kring aan de orde bij de vieringen. Sinds twee jaar wordt tijdens de 

taallessen extra aandacht besteed aan drama in het project ‘Drama in het hart van het 

onderwijs met de methode ‘speel je wijs’. Hierin worden de leerkrachten begeleid om allerlei 

drama-activiteiten te integreren in het onderwijs. 

Kunst Centraal steunt ons hierbij. Hierdoor zijn wij in de gelegenheid om voorstellingen te 

bezoeken en deel te nemen aan diverse projecten op het gebied van kunst en cultuur.  

Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen kennis maken met kunst en cultuur, hebben we 

twee cultuurcoördinatoren aangesteld die een plan hebben geschreven waarin voor de komende 

jaren projecten opgezet zijn op het gebied van kunst en cultuur. Ouders worden uiteraard 

daarbij uitgenodigd om het eindresultaat van de opgezette projecten te bekijken. 

In het schooljaar is er speciale aandacht voor het muziekonderwijs. In de nieuwe methode 123-

Zing worden leerkrachten en leerlingen uitgedaagd op gebied van de muzikale vorming. 
 

Levensbeschouwing 

De methode “Trefwoord” werkt op basis van een kalender, die in alle groepen een vast plekje 

heeft. De methode geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of Bijbeltekst als 

dagopening.  

Gedurende enkele weken vormen al die onderwerpen samen één thema, dat uitgebeeld is op de 

kleurenposters bij de kalender. In de handleiding vindt de leerkracht aanwijzingen om verder 

met de kinderen door te gaan op het onderwerp van de dagopening. Deze uitwerking is 

verschillend voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 
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In een doorgaande lijn komen op die manier ieder schooljaar ongeveer veertien thema's aan 

bod.  

Deze thema's sluiten aan bij de belevings- en ervaringswereld van de kinderen, bij actuele 

ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving en zijn steeds gebaseerd op een 

samenhangend aanbod van Bijbelverhalen.  

De methode kent speciale uitwerkingen voor vieringen rond Kerstmis en Pasen. 

De kinderen maken ook kennis met de wereldgodsdiensten via de methoden en projecten. 

Wij vinden het belangrijk kinderen bij te brengen, dat we leven in een multiculturele 

samenleving waarin normen en waarden verschillen, maar waar het respect voor elkaar en 

elkaars mening een belangrijke waarde behoort te zijn.   
 

Lezen 

Het lezen is te verdelen in: 

 Aanvankelijk lezen 

 Voortgezet technisch lezen 

 Begrijpend en studerend lezen 

 

Voor het aanvankelijk lezen gebruiken wij de nieuwe methode “Lijn 3”. Met deze methode 

maken de kinderen zich het alfabetische principe zo snel mogelijk eigen, zodat ze al gauw 

klankzuivere woorden kunnen lezen. In deze methode staat “directe instructie” centraal. Na 

deze instructie verwerken de kinderen zelfstandig de opdrachten. Op deze wijze kan de 

groepsleerkracht direct hulp bieden aan de kinderen die dit nodig hebben. Zelfstandig werken is 

hierbij een veel gebruikte oefenvorm.  

 

In de groepen 4 en 5 oefenen we het technisch lezen, waarbij wij gebruik maken van de 

methode “Goed gelezen”. Het accent ligt hier vooral op het foutloos en op tempo hardop kunnen 

lezen van een stuk tekst. In volgende leerjaren verschuift het accent meer naar het expressief 

lezen. 

Het eerste kwartier van iedere dag besteden wij vanaf groep 3 t/m 8 aan het “Tutorlezen”. Dit 

houdt in dat een leerling van een hogere groep samen gaat lezen met een leerling van een 

lagere groep.  

Vanaf groep 4, doet het begrijpend lezen zijn intrede, hierbij gebruiken wij de methode 

“Nieuwsbegrip”. 

Doel hiervan is dat kinderen leren informatie uit een tekst te halen en leren hoe je een 

samenvatting kunt maken van wat je gelezen hebt, gebaseerd op actuele onderwerpen met veel 

interactieve opdrachten.  
 

Rekenen 

In alle groepen werken we met de nieuwe methode “Wizwijs”. De verschillende onderdelen zoals 

optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen worden vanuit de praktijk benaderd. De 

kinderen leren deze vaardigheden handig toepassen. De methode biedt herhaling- en 

verrijkingsstof en legt de nadruk op zelfstandig werken. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van 

het bijbehorende softwareprogramma. Het rekenen wordt in alle groepen op dezelfde manier 

aangeboden. Hierdoor wordt een maximaal rendement uit het leervermogen van de kinderen 

gehaald. 
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Schrijven 

In de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode “Pennenstreken”. Tijdens het 

aanvankelijk schrijven in de groepen 1 en 2 doen de kinderen voorbereidende 

schrijfoefeningen met de methode ‘Schrijfdans’. Tijdens het schrijven wordt vooral gelet op 

de schrijfhouding (bijvoorbeeld pengreep, zithouding), goede schrijfwijze van de 

letters/cijfers, netheid en tempo. 

In groep 3 leren ze de geleerde letter schrijven en als alle letters aan bod zijn geweest, 

gaan de kinderen in de tweede helft van het schooljaar voor het eerst aan elkaar schrijven. 

In het begin schrijven de kinderen met een potlood. In groep 4 leren de kinderen met 

vulpen schrijven. In de groepen 4 en 5 leren ze de hoofdletters en passen zij de eerder 

aangeleerde letters en letterverbindingen toe in woorden en zinnen. 

In de groepen 6 t/m 8 komt het voortgezet schrijven aan de beurt. Het accent blijft liggen 

op een zo verzorgd mogelijk handschrift. 
 

Taal en spelling 

In de groepen 1/2 wordt veel aandacht besteed aan de auditieve taalontwikkeling en de 

uitbreiding van de woordenschat. Dit gebeurt door de kinderen op een speelse manier in 

aanraking te brengen met rijmen, letters, woorden, zinnen, klankgroepen, en het zingen 

van letters tot een woord. In de hogere groepen gebruiken we de nieuwe methode Staal. 

In groep 3 ligt het accent vooral op het ervaren van spellingregels en het spelen met 

taalbegrippen. 

In groep 4 worden de spellingregels gestructureerd aangeboden. Dit krijgt zijn vervolg in de 

volgende leerjaren.  

Voor de andere taalactiviteiten gebruiken we vanaf groep 4 t/m 7 de methode “Staal”. 

Hierin komen aan de orde: 

 Spreken en luisteren 

 Woordenschat 

 Zakelijk en creatief stellen 

 Taalbeschouwing 

Wereldoriëntatie 

Onder de wereldoriëntatie verstaan wij aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde 

en verkeer. 

Bij de kleuters worden tijdens kringgesprekken, leergesprekken en projecten begrippen 

aangereikt. Op een speelse manier oriënteren de kleuters zich in hun eigen wereld. 

Vanaf groep 3 maken wij gebruik van methoden. Vanaf januari beginnen de kinderen dan 

aan de hand van thema’s en projecten met de vakgebieden biologie, natuur en verkeer. 

In groep 5 wordt dit uitgebreid met de vakgebieden aardrijkskunde en geschiedenis. Dit 

wordt nog niet apart aangeboden. 

En in groep 7 wordt dan nog het vakgebied Engels toegevoegd. 

Gedurende de wereldoriëntatielessen leren de kinderen hun woonomgeving, Nederland, 

Europa en de werelddelen kennen. Zij leren over hun eigen geschiedenis, de geschiedenis 

van ons eigen land in samenhang met de wereldgeschiedenis. 

Tevens leren zij hoe om te gaan met informatiebronnen, gebruik van atlas, woordenboek en 

internet. 

In de lessen wordt aandacht besteed aan techniek. Dit is geen apart vak, het is 

geïntegreerd in de methode Wijzer.  

Naast de methoden maken wij ook gebruik van leskisten van het MEC (Milieu Educatief 

Centrum) en het lesaanbod van de NOT (Nederlands Onderwijs Televisie). 
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6.2 Werkvormen 

Vanuit ons Kwaliteitsbeleid zijn wij bezig onze werkvormen aan te passen aan de 

meervoudige intelligenties bij kinderen. Dit houdt in dat het ene moment de kinderen 

zelfstandig leren en het andere moment in groepjes werken. Daarnaast kunnen de kinderen 

een eigen keuze maken in de aangeboden lesstof. De mogelijkheid tot kiezen werkt bij de 

kinderen zeer motiverend. Hierdoor leren zij ook een eigen tijd in te delen en zo 

verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn: 

 Coöperatief leren: werkvormen waarbij de leerkracht de kinderen in korte tijd effectief 

van informatie en inzichten voorziet voor en over zichzelf en de ander; 

 Directe instructie: een manier van lesgeven waarbij de leerkracht uitleg geeft op een 

duidelijk gestructureerde manier, waarbij elke leerling op zijn niveau de leerstof tot zich 

kan nemen; 

 Zelfstandig werken: de kinderen werken in hun eigen tempo aan de opgegeven 

lesstof. Met behulp van blokjes geven de kinderen aan of contact met de leerkracht of 

een medeleerling gewenst is; 

 Projecten: de kinderen werken aan dezelfde leerstof, maar ieder op zijn eigen wijze, 

soms alleen, soms met z’n tweeën en soms in een groepje. De leerkrachten hebben de 

stof uitgewerkt in kaarten die gebaseerd zijn op de 8 meervoudige intelligenties. 

 Tutorlezen: kinderen lezen met z’n tweeën, één bovenbouwkind en één 

onderbouwkind. 

Dit zijn maar enkele voorbeelden. Op kijkavonden laat uw kind u zien, waar mee gewerkt 

wordt op school. 
 

6.3 Huiswerk 

In groep 6 beginnen we met het geven van huiswerk. 

Vanaf groep 8 komt het accent te liggen op het plannen en organiseren van het huiswerk, 

het leren omgaan met een agenda, het wennen aan het maken en/of leren van schoolwerk 

thuis. Het huiswerk wordt wekelijks opgegeven. Het betreft hier zowel wereldoriëntatie, 

spelling en rekenen. Indien nodig krijgen individuele leerlingen huiswerk mee naar huis om 

extra te oefenen, dit in overleg met de ouders. 
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7  Onderwijs op maat 

7.1 Aannamebeleid  

De scholen van de KALISTO staan in principe open voor elk kind waarvan de 

ouders/verzorgers de grondslag van de school respecteren en inschrijving wensen. 

Inschrijving van 4-jarigen of tussentijds in te stromen kinderen vindt in de regel plaats 

nadat de ouders door de schoolleiding geïnformeerd zijn over het karakter van de school. 

Bij de kennismaking wordt in ieder geval aandacht gegeven aan de volgende 

onderwerpen: 

 de identiteit van de school die ouders dienen te respecteren en de wijze waarop 

hieraan vorm wordt gegeven; 

 de missie en visie van de school; van de ouders wordt gevraagd de uitgangspunten 

en de doelstellingen van de school tenminste te respecteren; 

 de wijze waarop het onderwijs georganiseerd is, zoals beschreven in de schoolgids, 

die de ouders/verzorgers ontvangen hebben. 

 

De formele inschrijving vindt plaats op vierjarige leeftijd of bij tussentijdse instroom, op de 

eerste schooldag van het kind. De directie draagt er zorg voor dat voldaan wordt aan de 

wettelijke voorschriften: 

 inschrijfformulieren; 

 melding van de inschrijving aan de leerplichtambtenaar; 

 melding van de inschrijving bij BRON voor de bekostiging van het onderwijs van dit 

kind; 

 indien van toepassing, de melding van de inschrijving aan de school van herkomst; 

 indien van toepassing, de ontvangst van een onderwijskundig rapport. 

 

Inschrijving kan worden geweigerd in de volgende gevallen: 

 als de ouders de identiteit en de vormgeving ervan niet respecteren; 

 als de ouders aangeven dat de kinderen niet mee mogen doen met de activiteiten die 

gerelateerd zijn aan de identiteit van de school; 

 indien er, onder andere op grond van het onderwijskundig rapport, het intakegesprek 

of het advies van de peuterspeelzaal gegronde redenen zijn om te verwachten dat het 

kind het onderwijs op school niet kan volgen en/of meer zorg of voorzieningen nodig 

zal hebben dan de school redelijkerwijs kan bieden; 

 indien er door de directie van de school een tijdelijke inschrijvingsstop voor een groep 

is afgekondigd, omdat de groep te groot is of omdat de waarborg voor aanbieding 

van kwaliteit in de zorg in het geding komt. Op onze school hanteren we in de regel 

maximaal 30 kinderen per groep. 

 
Door de KALISTO wordt ten aanzien van het toelatingsbeleid als algemene regel 

gehanteerd dat broertjes of zusjes van een zittend kind in principe ook aangenomen 

worden, indien aangemeld. Dit uitgezonderd de situatie dat er een wacht/reservelijst 

voor de betreffende groep is of dat het kind op andere gronden geweigerd dient te 

worden. 

Indien gewenst, kunt u de complete tekst van het toelatingsbeleid opvragen bij de 

directie. 
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School- en groepsgrootte 

Op de Willibrordus werken we met 15 jaargroepen van ongeveer 25 leerlingen per groep. 

Dit betekent dat de school rond de 400 leerlingen telt. In principe telt elk leerjaar 2 

groepen. Door omstandigheden kan het voorkomen dat wij een combinatiegroep moeten 

samenstellen. De jaargroepen 1 en 2 zijn standaard heterogene groepen. 

Op onze school streven wij naar een maximum van 30 kinderen per groep, omdat 

kwaliteit boven kwantiteit gaat. Maar de maximale groepsgrootte is niet alleen 

afhankelijk van het aantal leerlingen, ook de “zwaarte” van de groep speelt een 

belangrijke rol. Het aantal aanwezige leerlingen met specifieke problemen kan soms 

zwaarder tellen dan het aantal leerlingen in een groep. Bij tussentijdse aanname van 

nieuwe leerlingen bekijken de Interne Begeleiders en de directie of er ruimte is in de 

bestaande groep voor deze leerling. Hierdoor blijft de kwaliteit gewaarborgd. 

 

Toelatingsbeleid en -proOnderwijsAdviesure 

Toelatingsbeleid: 
De scholen van de KALISTO staan in principe open voor elk kind, vanaf de 4-jarige 

leeftijd, waarvan de ouders/verzorgers de grondslag van de school respecteren en 

inschrijving wensen. Met betrekking tot de toelating van leerlingen tot één van de 
KALISTO scholen is met ingang van 1 augustus 2014 de wet Passend Onderwijs van 

kracht geworden.  

 

Een belangrijke opdracht van passend onderwijs is voldoen aan de zorgplicht. Dat 

betekent dat het bevoegd gezag verplicht is ouders te begeleiden bij het vinden van een 

passende school voor hun kind. De zorgplicht ligt bij de school van de eerste aanmelding 

en gaat in als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft om het onderwijs 

goed te kunnen doorlopen. 

  
Het bestuur van de KALISTO sluit zich aan bij de afspraken zoals vastgelegd in het 

plaatsings- en thuiszittersprotocol van ons samenwerkingsverband Passenderwijs 26.04, 

dat voor elk kind zo thuisnabij mogelijk een passend aanbod met kwalitatief goed 

onderwijs wil realiseren. 

 

Inschrijving kan worden geweigerd in de volgende gevallen: 

• als de ouders aangeven dat ze de wijze waarop aan onze pedagogische, 

onderwijskundige en levensbeschouwelijke identiteit vorm wordt gegeven niet wensen 

te respecteren.  

• indien er gegronde redenen zijn om te verwachten dat de school niet kan voldoen aan 

de onderwijsbehoefte van het kind 

• wanneer de school onvoldoende kennis en/of onvoldoende mogelijkheden in huis heeft 

om te voldoen aan de onderwijsbehoefte van het kind 

• disbalans of dreigende disbalans in de groepssamenstelling of onderwijsbehoeften van 

de kinderen 

• indien er door de directie van de school een tijdelijke inschrijvingsstop voor een groep 

is afgekondigd, omdat de groep te groot is of omdat de waarborg voor aanbieding van 

kwaliteit in de zorg in het geding komt. 

 

 

ToelatingsproOnderwijsAdviesure: 

Het protocol geeft aan dat ouders hun kind op elk gewenst moment, maar tenminste 10 

schoolweken voor gewenste toelatingsdatum, kunnen aanmelden bij een school van 

voorkeur. Vervolgens richten ouders op verzoek van school vanaf 3 jaar maar uiterlijk 10 

schoolweken voor de eerste schooldag van het kind een schriftelijk verzoek tot 

inschrijving aan de school. De school beoordeelt vanaf die leeftijd van het kind op basis 

van gegevens of het kind extra ondersteuning nodig heeft. Indien geen sprake is van 
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extra ondersteuning wordt het kind binnen 6 weken na het verzoek tot inschrijving 

toelaatbaar geacht tot de betreffende school. 

 

 

 

 

 

Bij extra ondersteuning worden de volgende stappen gevolgd: 

1. Het bevoegd gezag van de school onderzoekt in overleg met ouders op basis van 

gegevens welke extra ondersteuning voor het kind nodig is. De coördinator van 

Passenderwijs 26.04 kan hierbij ondersteunend optreden.  

2. Na vaststelling van de ondersteuningsbehoefte besluit de school of een passend 

aanbod geboden kan worden. Hierbij vormen het ondersteuningsprofiel van de school en 

de mogelijkheden van Passenderwijs 26.04 in de vorm van arrangementen extra 

ondersteuning twee belangrijke pijlers. Indien een passend aanbod geboden kan worden, 

wordt het kind binnen 6 weken na het verzoek tot inschrijving toelaatbaar geacht tot de 

betreffende school. 

 

Indien het kind niet toelaatbaar wordt geacht, worden de volgende stappen gevolgd: 

1. Als de school geen passend aanbod kan bieden, zoekt de school binnen 6 weken na 

verzoek tot inschrijving een school die wel een passend aanbod kan bieden. Deze termijn 

mag 1 keer met maximaal 4 weken verlengd worden. De coördinator van Passenderwijs 

26.04 wordt in deze situatie betrokken bij het proces. De school bespreekt met ouders en 

de coördinator van Passenderwijs 26.04 op basis van de vastgestelde onderwijsbehoefte 

welke scholen binnen de regio passend onderwijs kunnen bieden. In geval dit speciaal 

(basis) onderwijs betreft, wordt een traject richting het aanvragen van een 

toelaatbaarheidsverklaring in gang gezet. 

2. Tot het moment van plaatsing op de meest passende school, blijft de school waar het 

verzoek tot inschrijving is gedaan formeel verantwoordelijk voor de zorgplicht. Als er na 

10 weken geen besluit is genomen over de toelating van het kind op de meest passende 

school, heeft het kind recht op een tijdelijke plaatsing op de school waar het verzoek tot 

inschrijving is gedaan. 

 

Aanname van kinderen met extra zorgbehoefte 

Op onze school zijn binnen het toelatingsbeleid ook kinderen met een handicap welkom. 

Er zijn handicaps op verschillende gebieden of combinaties van gebieden: 

 visueel 

 auditief en communicatie 

 verstandelijk en lichamelijk 

 gedrag en kinderpsychiatrie 

Deze genoemde gebieden zijn van belang bij een eventuele verwijzing naar het speciaal 

onderwijs. 

Ouders die een kind met een handicap willen aanmelden, kunnen hiervoor contact 

zoeken met de directie. De volgende proOnderwijsAdviesure wordt gehanteerd: 

1. De ouders hebben een gesprek met de directeur en de Interne Begeleiders en melden 

het kind aan; 

2. De school vraagt gegevens op over het betreffende kind; 

3. De school bestudeert de gegevens over het betreffende kind en wint desgewenst 

advies in; 

4. Eigen observaties van het kind in de groep en/of in vrije situaties; 

5. De (on)mogelijkheden van de school met betrekking tot toelating worden in kaart 

gebracht; 

6. De school neemt een beslissing; 

7. De school brengt de ouders (mondeling en schriftelijk) op de hoogte van de beslissing. 

Er wordt een keuze gemaakt uit: plaatsing, voorlopige plaatsing of afwijzing. 

De totale proOnderwijsAdviesure bedraagt maximaal 3 maanden. 
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7.1.1.1 Ondersteuningsprofiel 

Bij de aanmelding wordt o.a. gekeken of verwacht mag worden dat: 

 het team het betreffende kind kan begeleiden zonder dat het betreffende kind of de 

andere kinderen daardoor tekort komen; 

 het betreffende kind, de andere kinderen en het team zich veilig (blijven) voelen; 

 het onderwijsleerproces van het betreffende kind of van de andere kinderen niet 

belemmerd zal worden. 

 

Ondersteuningsplan van de school 

 

Ook onze school heeft een ondersteuningsplan, waarin de lichte en zware ondersteuning 

voor onze leerlingen staat beschreven. Het plan sluit aan op het ondersteuningsplan van 

Samenwerkingsverband Passenderwijs.  

In dit ondersteuningsplan legt onze school vast hoe het team passend onderwijs voor elk 

kind wil realiseren. Beschreven wordt hoe we de lichte ondersteuning vormgeven en wie 

daarvoor verantwoordelijk is en welke mogelijkheden onze school heeft om leerlingen 

met een zware ondersteuningsbehoefte te kunnen helpen. Dit ondersteuningsplan wordt 

ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld en kan tussentijds worden aangepast. Ouders en 

leraren hebben inspraak op dit plan in de Medezeggenschapsraad. U kunt dit plan vinden 

via onderstaande link, 

op onze website, 

http://www.willibrordusbreukelen.nl/Portals/1407/docs/1415%20Zorg/schoolondersteuni

ngsprofiel%20Willibrordus%20aanvulling.pdf?ver=2016-05-30-152005-903 

 

Hierbij kunnen er zich altijd omstandigheden voordoen, die deze mogelijkheden kunnen 

doen veranderen, bij voorbeeld door veranderingen in de samenstelling van het team. 

Wanneer tot plaatsing wordt besloten, moet duidelijk zijn dat: 

 de leerkracht waarbij het betreffende kind wordt geplaatst tijd beschikbaar krijgt voor 

zaken als begeleiding, bijscholing en contacten met ouders en andere instanties; 

 de extra formatie, die voor het betreffende kind wordt ontvangen, benut wordt; 

 de ouders en de leerkracht elkaar van goede informatie voorzien; 

 de ouders gevraagd zal worden om bij te springen indien nodig; 

 er afspraken moeten worden gemaakt over de begeleiding van het betreffende kind in 

de vorm van een handelingsplan. 

 er regelmatig bekeken zal worden of er voor het betreffende kind nog voldoende 

ontwikkelmogelijkheden op de school aanwezig zijn en handhaving binnen de groep 

passend blijft. Is dit niet meer of onvoldoende het geval, zal verwijzing naar een 

school voor Speciaal (basis)onderwijs overwogen worden. 

 

 

N.B. Bij elke aanmelding wordt door een intakegesprek nagegaan of uw kind mogelijk 

specifieke zorg vraagt bij het volgen van onderwijs. Dit is van wezenlijk belang, omdat u 

immers verwacht dat de school deze zorg kan bieden en omdat de school gelegenheid moet 

hebben om vast te stellen of de gewenste zorg daadwerkelijk geboden kan worden. 
 

Veel kinderen worden op vroege leeftijd aangemeld. Mocht in de periode na aanmelding pas 

duidelijk worden dat uw kind specifieke zorg nodig heeft, dan vragen wij u dit zo spoedig 

mogelijk te melden, zodat in goed overleg onderzocht kan worden welke (on) mogelijkheden 

er zijn om uw kind op onze school onderwijs te laten volgen. 

 

 

 

http://www.willibrordusbreukelen.nl/Portals/1407/docs/1415%20Zorg/schoolondersteuningsprofiel%20Willibrordus%20aanvulling.pdf?ver=2016-05-30-152005-903
http://www.willibrordusbreukelen.nl/Portals/1407/docs/1415%20Zorg/schoolondersteuningsprofiel%20Willibrordus%20aanvulling.pdf?ver=2016-05-30-152005-903
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7.2 Opvang van nieuwe kinderen op school 

Wanneer u voor de schoolkeuze voor uw kind staat, zijn er diverse 

informatiemogelijkheden: 

 Referenties navragen bij de peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf; 

 De schoolgids inkijken op onze website www.willibrordusbreukelen.nl;  

 Informeren bij ouders die al kinderen op de Willibrordusschool hebben; 

 Een afspraak maken met de directie om de school te bezoeken. 

Wanneer u uw keuze bepaald heeft, doet u er verstandig aan uw kind ruim voordat het vier 

wordt, aan te melden met het aanmeldingsformulier.  

Voordat uw kind op school komt, wordt u benaderd door de leerkracht waar uw kind 

geplaatst wordt, om een intake gesprek te plannen. In dit gesprek komt het welzijn van uw 

kind en de dagelijkse praktijk in de kleutergroep uitgebreid aan de orde. Twee weken 

voordat uw kind 4 jaar wordt mag hij/zij alvast 5 dagdelen komen wennen in een periode 

van twee aaneengesloten weken. De groepsleerkracht waarbij uw kind geplaatst wordt, 

neemt daarover contact met u op. 

 

De directeur is verantwoordelijk voor de plaatsing van uw kind(eren) in een groep. Hij doet 

dit in overleg met de groepsleerkrachten. 

 

7.3 Tussentijdse instroom 

Als een leerling van een andere school naar ons toe komt, wordt door de directeur vooraf 

contact opgenomen met de vorige school. De vorige school zal dan informatie van de 

leerling opsturen. Tevens wordt de nieuwe leerling uitgenodigd voor een intakegesprek 

annex onderzoek, zodat wij goed kunnen schatten welke zorg het kind nodig heeft en welke 

zorg wij wel of niet kunnen bieden. Dit onderzoek staat onder leiding van de Interne 

Begeleiders.  

Tijdens het aanmelden van een nieuwe leerling krijgen de ouders een informatiesetje. Dit 

informatiesetje bestaat uit onze schoolfolder, jaarkalender,  aanmeldingsformulier en 

eventueel de “Maand van Willibrordus”. 
 

7.4 Zorgplicht 

Ouders vertrouwen hun kind aan onze school toe en verwachten dat de school toezicht 

houdt op de veiligheid van hun kind. Dit legt de school en het personeel de plicht op dit 

toezicht te bieden. 
KALISTO is juridisch eindverantwoordelijk voor toezicht en veiligheid en mandateert de 

realisatie hiervan aan de directie.  

 

 

De directie van de school is verantwoordelijk voor het regelen van toezicht op en veiligheid 

van de aan de school verbonden leerlingen, gedurende de schooltijden en op enig ander 

moment dat de leerlingen deelnemen aan activiteiten in schoolverband. Kalisto heeft in het 

beleidsstuk “Zorgplicht” diverse richtlijnen aan de directies van haar scholen neergelegd. 

 

Het personeel van de school is direct verantwoordelijk voor de uitvoering van het toezicht 

op de leerlingen, gedurende de schooltijden en op enig ander moment dat de leerlingen 

deelnemen aan activiteiten in schoolverband. 

 

 

 

 

 

http://www.willibrordusbreukelen.nl/
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Samenwerkingsverband 

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Stichting Passenderwijs. 

Binnen dit samenwerkingsverband werken scholen voor basisonderwijs en de scholen voor 

Speciaal Basisonderwijs in deze regio samen om de pedagogisch-didactische zorg aan de 

leerlingen te optimaliseren.  

De aanpak hiervan is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.  

Dit ondersteuningsplan en andere informatie van het samenwerkingsverband kunt u vinden 

op de website van het verband: www.passenderwijs.nl.  

De intern begeleider of directie van de school kan u nader informeren over de taakstelling 

en de mogelijkheden van het samenwerkingsverband. 

Adres: 
Passenderwijs, Rembrandtlaan 50, 3443 EJ Woerden,  0348-412706,  

E-mail: info@passenderwijs.nl  

 

Passend onderwijs 

Met de wetgeving rond Passend Onderwijs wordt beoogd dat ieder kind een passend 

onderwijsarrangement krijgt.  

Ouders, en met name ouders van een kind met een speciale onderwijsbehoefte, kunnen een 

beroep doen op de zogenaamde onderwijszorgplicht voor ieder schoolbestuur, die ertoe leidt 

dat ieder kind een passend onderwijsaanbod krijgt. Dat kan worden aangeboden op één van 

de reguliere basisscholen van het bestuur, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in het speciaal 

basisonderwijs.  

Om de zorgplicht waar te kunnen maken, werken de scholen van Kalisto -en daarmee ook 

onze school- samen in het samenwerkingsverband Passenderwijs (www.passenderwijs.nl). 

Alle scholen en schoolbesturen die hierbij zijn aangesloten, werken samen aan een dekkend 

onderwijsaanbod voor alle leerlingen in de basisschoolleeftijd in de regio West-Utrecht op 

basis van het ondersteuningsprofiel van elke school. Voor onze school zien we Passend 

Onderwijs vooral als uitdaging om onze kwaliteit in het primaire onderwijsproces nog beter 

te maken. 

Uw kind aanmelden bij een school naar keuze  

Hebt u een school gevonden die voldoet aan uw wensen? Dan meldt u uw kind minimaal 10 

weken voordat uw kind 4 jaar wordt schriftelijk aan (op z’n vroegst vanaf de dag dat uw 

kind de leeftijd van 3 jaar bereikt). Meestal doet u dit door een inschrijfformulier in te 

vullen.  

Als u bij meerdere scholen schriftelijk aanmeldt, dient u dit aan te geven. De school waar 

het eerst schriftelijk wordt aangemeld, is verantwoordelijk voor de zorgplicht.  

Als u denkt dat uw kind extra hulp nodig heeft, dan dient u dat bij aanmelding aan de 

school door te geven. Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd 

geplaatst kan worden.  

 

School onderzoekt of uw kind extra ondersteuning nodig heeft  

Zodra u uw kind heeft aangemeld, onderzoekt de school of uw kind extra ondersteuning 

nodig heeft. De school gebruikt vooral uw informatie om de ondersteuning van uw kind vast 

te stellen. Ook kan de school u verzoeken gegevens te verstrekken van de school van 

herkomst en/of betrokken instanties.  

 

 

 

 

 

 

http://www.passenderwijs.nl/
mailto:info@passenderwijs.nl
http://www.passenderwijs.nl/
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Binnen 6 tot 10 weken na aanmelding een passend aanbod voor uw kind  

De school doet u binnen 6 weken na uw aanmelding een passend aanbod. Ze laat u weten 

of ze uw kind kan plaatsen. Dit hangt af van de ondersteuningsbehoefte van uw kind en van 

de expertise en het ondersteuningsprofiel van de school, dat beschreven is in het 
ondersteuningsplan, zie ook 7.1.1.1Ondersteuningsprofiel. Als de school uw kind niet 

voldoende kan ondersteunen, zoekt de school binnen diezelfde zes weken een betere plek.  

Hierbij kan de school het samenwerkingsverband betrekken.  

De school mag de termijn van zes weken één keer met maximaal vier weken verlengen. 

Indien na 10 weken geen passende school gevonden is die uw kind kan inschrijven, heeft 

uw kind recht op een tijdelijke inschrijving op de school waar uw kind schriftelijk is 

aangemeld.  

 

Ontwikkelingsperspectief  

Voor kinderen met een extra ondersteuningsvraag stelt de school in overleg met u het 

ontwikkelingsperspectief op waarin staat welke onderwijsdoelen uw kind zal kunnen halen. 

Binnen 6 weken nadat uw kind geplaatst is, stelt de school het ontwikkelingsperspectief 

vast. Dit gebeurt in overleg met de ouders. Indien u het niet eens bent met het beschreven 

perspectief, kunt u een beroep doen op de geschillencommissie ontwikkelingsperspectief 

(onderdeel van de Stichting Onderwijsgeschillen). Deze commissie brengt binnen 10 weken 

een oordeel uit aan het bevoegd gezag. 

 

7.5 Volgen van de ontwikkeling van de kinderen  

De rol van de Intern Begeleider (IB-er) en de Remedial Teacher (RT-er) 

Onze school beschikt over twee Interne Begeleiders en meerdere Remedial Teachers. 

De Interne Begeleiders coördineren binnen de school de zorg voor leerlingen die extra 

begeleiding nodig hebben. De Remedial Teacher werkt individueel of in kleine groepjes met 

leerlingen die extra zorg krijgen. De Intern Begeleiders overleggen en sturen leerkrachten 

aan over de begeleiding van de leerlingen. RT-er overlegt regelmatig met IB-ers en directie 

over de aanpak van de zorg en de zorgleerlingen. 

Bijvoorbeeld over dyslexie. 

 
 

7.5.1.1 Dyslexie  

Wanneer een kind in aanmerking komt voor een dyslexieverklaring is het van het grootste 

belang dat het proces hier naartoe in alle zorgvuldigheid wordt doorlopen. De verklaring 

moet betrouwbaar zijn en zou alleen mogen worden afgegeven aan leerlingen die ook echt 

aantoonbaar en onderbouwd dyslexie hebben. Een goede dyslexieverklaring is gebaseerd op 

degelijk onderzoek dat is verricht door een gekwalificeerde professional. Onderstaande links 

geven u inzicht in het BIG-register of een register van de beroepsverenigingen. De registers 

zijn openbaar en bieden u de mogelijkheid om na te gaan of degene die de verklaring 

afgeeft is geregistreerd als gz-psycholoog of deskundige op het terrein van dyslexie. 

Uiteraard doorlopen wij op de Willibrordus met de uiterste zorgvuldigheid alle stappen om te 

komen tot een betrouwbare dyslexieverklaring. 

www.bigregister.nl 

www.psynip.nl/contact-en-service/vind-een-psycholoog.html  

www.skjeugd.nl/register-zoeken 

www.nvo.nl/zoek-een-pedagoog/zoeken-in-registers.aspx 
 
 

Leerlingvolgsysteem en leerlingdossier 

Om de individuele vorderingen van de leerlingen te volgen wordt op onze school gewerkt 

met een leerlingvolgsysteem (LVS). Het onderwijsprogramma kan zodoende beter op de 

http://www.bigregister.nl/
http://www.psynip.nl/contact-en-service/vind-een-psycholoog.html
http://www.skjeugd.nl/register-zoeken
http://www.nvo.nl/zoek-een-pedagoog/zoeken-in-registers.aspx
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individuele leerling afgestemd worden. In het LVS bevinden zich de resultaten van de 

leerling. De gegevens van de leerling worden bijgehouden in een digitaal 

leerlingvolgsysteem. De gegevens in dit systeem zijn strikt vertrouwelijk. De ouder heeft 

het recht om dit dossier in te zien. In het dossier bevinden zich het aanmeldingsformulier, 

de verslagen van gesprekken met ouders en andere instanties, zoals logopedist, 

fysiotherapeut, speltherapeuten of orthopedagogen, de schaduwverslagen, de resultaten 

van de niet-methode gebonden toetsen (meestal ontwikkeld door het CITO, Centraal 

instituut voor toetsontwikkeling) en observaties (sociaal-emotionele ontwikkeling met 

behulp van het digitale systeem Zien!).  

Wanneer het kind tussentijds uitstroomt naar bijvoorbeeld een andere basisschool en bij de 

uitstroom naar het voortgezet onderwijs worden de digitale gegevens uit het 

leerlingvolgsysteem doorgegeven aan de ontvangende school. 

Dienstverlening Passenderwijs 

 Voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan de basisondersteuning kan 

bieden kan een leerling aangemeld worden bij Passenderwijs. Binnen Passenderwijs werken 

alle schoolbesturen samen om voor elk kind passend onderwijs te bieden. De school doet 

een aanmelding bij het Loket van Passenderwijs, wanneer zij meer ondersteuning nodig 

hebben. De aanmelding voor de Dienstverlening (Lezenderwijs, Trainenderwijs en 

Lerenderwijs) verloopt via aanmeldingsformulieren. Voor leerlingen waarbij de 

onderwijsbehoeften groter zijn dan de basisondersteuning kan bieden, wordt een aanvraag 

voor een arrangement gedaan. Deze aanmelding verloopt via het groeidocument. Dit is een 

digitaal document, waarin het proces van aanmelding, begeleiding en evaluatie goed is te 

volgen. Zowel de ouders als de school hebben een beveiligde link van dit document, zodat 

het proces helder en transparant is voor iedereen. In alle gevallen wordt de aanmelding bij 

Passenderwijs gedaan door de school. De aanvragen worden besproken in het Loket, waar 

de richting wordt bepaald. De hulpvraag wordt opgepakt binnen de Dienstverlening, de 

Extra Ondersteuning of gaat terug naar de school (indien sprake is van basisondersteuning). 

Bij de aanvraag voor Extra Ondersteuning doorloopt Passenderwijs meerdere stappen om 

tot het toekennen van een arrangement te komen. Het samenwerkingsverband zal altijd 

betrokken zijn als een leerling verwezen moet worden naar het speciaal onderwijs of 

speciaal basisonderwijs. De Centrale Toestemmings Commissie (CTC) zal hier een uitspraak 

over doen. 

Ondersteuningsplan van onze school 

Ook onze school heeft een ondersteuningsplan, waarin de lichte en zware ondersteuning 

voor onze leerlingen staat beschreven. Het plan sluit aan op het ondersteuningsplan van 

Samenwerkingsverband Passenderwijs.  

In dit ondersteuningsplan legt onze school vast hoe het team passend onderwijs voor elk 

kind wil realiseren. Beschreven wordt hoe we de lichte ondersteuning vormgeven en wie 

daarvoor verantwoordelijk is en welke mogelijkheden onze school heeft om leerlingen met 

een zware ondersteuningsbehoefte te kunnen helpen. Dit ondersteuningsplan wordt ten 

minste 1 keer per 4 jaar opgesteld en kan tussentijds worden aangepast. Ouders en leraren 

hebben inspraak op dit plan in de Medezeggenschapsraad. U kunt dit plan vinden op onze 

website, http://www.willibrordusbreukelen.nl/Visie/Onze-kwaliteit/School-

ondersteuningsprofiel.  

 

 

Rapportage aan ouders 

Het doel van mondelinge en schriftelijke rapportage is ouders en kinderen op de hoogte te 

stellen van het ontwikkelingsproces van de kinderen op school en daarvan een zo duidelijk 

en compleet mogelijk beeld te geven.  

De kinderen van groep 1 krijgen nog geen rapport, maar er is wel duidelijke informatie naar 

de ouders. Naar aanleiding van een gesprek met de groepsleerkracht worden wel de eerste 

indrukken en observaties besproken en genoteerd op het gespreksformulier. Dit formulier 

http://www.willibrordusbreukelen.nl/Visie/Onze-kwaliteit/School-ondersteuningsprofiel
http://www.willibrordusbreukelen.nl/Visie/Onze-kwaliteit/School-ondersteuningsprofiel
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vormt het uitgangspunt voor het volgende gesprek. Vanaf groep 2 krijgen de kinderen in 

februari hun eerste officiële rapport. 

Vanaf groep 2 is de informatie over uw kind op het rapport in verschillende categorieën 

gerangschikt. Naast het leerresultaat wordt bijvoorbeeld ook de inzet beoordeeld. De 

beoordeling vanaf groep 3 wordt aangegeven met goed, ruim voldoende, voldoende, matig 

en onvoldoende.  

Groep 8 geeft naast de beoordelingen in woorden ook cijfers.  

 

Het bespreken van de vorderingen en het welbevinden van de kinderen met de ouders 

gebeurt drie keer per jaar. De schriftelijke rapportage is twee keer per jaar.  

Het spreekt voor zich, dat naast de geplande oudergesprekken, de groepsleerkrachten en 

ouders tussentijds afspraken kunnen maken, indien zij dit wenselijk vinden. 

 

 Toetsing (CITO en methodegebonden toetsen) 

Om de leerstofvordering goed en objectief te kunnen volgen, nemen we een aantal 

methodeonafhankelijke toetsen en methodegebonden toetsen af. 

Voor het bepalen van het leesniveau van een kind gebruiken we de AVI-leestoetsen. Voor 

andere vakgebieden gebruiken we toetsen die ontwikkeld zijn door CITO. Zo kunnen we 

vanaf groep 2, vaardigheden en kennis meten en dit naast het landelijk gemiddelde leggen. 

We gebruiken de onafhankelijke toetsen ook om eventuele hiaten in ons onderwijs op te 

sporen. 

Hierbij is het belangrijk te beseffen dat we niet toetsen als doel, maar als middel om de 

ontwikkeling van de kinderen op alle gebieden zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

 

7.6 Begeleiding van kinderen bij de overgang naar het voortgezet 

onderwijs 

 

De leerlingen van groep 8 gaan na het schooljaar naar het voortgezet onderwijs. Dat is een 

belangrijke stap, waarbij wij zorgvuldig en weloverwogen een advies mee moeten geven. 

Omdat wij in de meeste gevallen de leerlingen 8 jaar begeleiden willen wij na 7 jaar onderwijs 

de stand van zaken aangaande de mogelijkheden op dat moment aangeven. 

Daarom wordt eind groep 7 met ouders én leerlingen een richting besproken voor het 

voortgezet onderwijs. Deze richting is nog niet bindend maar geeft een indicatie aan, op basis 

van de resultaten uit het leerlingvolgsysteem en de ervaringen van de leerkracht(en), waar 

uw zoon of dochter naar toe zou kunnen. 

Als de leerlingen in groep 8 zitten geven de leerkrachten van groep 8 vóór de afname van de 

eindcito basisonderwijs, een definitief advies over de plaatsing van de leerling in het 

voortgezet onderwijs. Dit wordt gebaseerd op het leerlingvolgsysteem en de bevindingen van 

de leerkracht. 

In april van het 8e leerjaar volgt dan de Cito-eindtoets, die na het bovengenoemde advies als 

bevestiging van het vastgestelde advies voor toelating tot het voortgezet onderwijs. U als 

ouder neemt daarna de beslissing over de aanmelding bij het soort vervolgonderwijs.  

De leerkrachten van groep 8 houden u en uw zoon of dochter op de hoogte van de open 

dagen en voorlichtingsavonden, die door de verschillende scholen van het voortgezet 

onderwijs worden gegeven.  

Nazorg 

De leerlingen die onze basisschool verlaten, worden het eerste jaar gevolgd via de behaalde 

rapportcijfers in het voorgezet onderwijs. 
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7.7 Interne zorg 

De organisatie van het onderwijs op maat is vastgelegd in ons eigen zorgplan, waar in detail 

ingegaan wordt op de begeleiding van uw kind. In overleg met leerkracht of directeur willen we u 

graag in de gelegenheid stellen dit plan in te zien en te lezen. 

 

7.8 Externe zorg 

Schoolbegeleidingsdienst Onderwijsadvies 

In sommige gevallen is de problematiek van een kind zodanig dat we de hulp inroepen van 

een externe deskundige. In de meeste gevallen is dat de schoolbegeleidingsdienst 

Onderwijsadvies. 

Dit doet zij door testen en observaties af te nemen waardoor de leerkrachten inzicht krijgen 

in de juiste aanpak en begeleiding van de kinderen.  

Omdat hier een bepaald budget voor uitgetrokken wordt, gaan we hier zeer zorgvuldig mee 

om. Naast de expertise op het gebied van de leerlingbegeleiding ondersteunt de 

begeleidingsdienst het team op het gebied van scholing. 

 

Schoolarts en Jeugdgezondheidszorg GGD 

De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun 

ouders om hen te adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien. De GGD onderzoekt 

alle kinderen op verschillende leeftijden. Dit om eventuele problemen te signaleren, maar 

vooral om kinderen en hun ouders tijdig te ondersteunen bij eventuele vragen of 

problemen. De GGD werkt nauw samen met andere professionals die zich inzetten voor de 

gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen. Aan elke school is een 

jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een 

jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ. 

 

Gezondheidsonderzoeken 

U krijgt als ouder van ons bericht als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. De 

gebruikelijke preventieve onderzoeken vinden plaats op school. In principe is het eerste 

onderzoek in de basisschool leeftijd het onderzoek in groep 2, daarna in groep 7. Na het 

onderzoek wordt u schriftelijk geïnformeerd over de uitkomst. Hierbij staat ook vermeld of 

er nog een vervolg afspraak wordt aangeboden met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. 

U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw kind naar het spreekuur te komen.  

 

Spreekuur jeugdarts / jeugdverpleegkundige 

De spreekuren vinden plaats op de GGD locatie. U kunt er terecht met vragen over de 

ontwikkeling of gezondheid van uw kind of voor onderzoek of een gesprek.  

 

U krijgt een uitnodiging voor het spreekuur, als: 

- Het onderzoek op school aanleiding geeft tot een vervolg onderzoek of een gesprek. 

- De leerkracht zich zorgen maakt, en in overleg met u een afspraak op het spreekuur 

voorstelt en dit doorgeeft aan de GGD. 

 

Daarnaast kunt u natuurlijk altijd zelf een afspraak maken. 

 

Inloopspreekuur (0-12 jaar) 

Heeft u zelf nog vragen over de gezondheid of ontwikkeling van uw kind? De 

Jeugdgezondheidszorg biedt inloopspreekuren aan voor ouders met kinderen van 0-12 jaar.  

Hier kunt u zonder afspraak terecht voor: 

• Het stellen van vragen over de gezondheid en  

 ontwikkeling van uw kind; 

• Een keer extra wegen en/of meten; 

• Voedingsadvies. 
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Telefonisch spreekuur voor opvoed- en gezondheidsvragen 

De GGD biedt ook een telefonisch spreekuur. U wordt dan zo mogelijk dezelfde dag nog 

teruggebeld door een jeugdverpleegkundige. Bel hiervoor naar 033 – 4600046.  

Daarnaast biedt de GGD opvoed- ondersteuning via de e-mail: opvoedvragen@ggdru.nl  en 

de mogelijkheid om te twitteren met de jeugdarts via @deschoolarts. 

 

Vaccinaties DTP en BMR 

De GGD voert het rijksvaccinatieprogramma uit, waarbij kinderen worden ingeënt tegen een 

aantal infectieziekten zoals bof, mazelen, rode hond, difterie, tetanus en polio. In het jaar 

dat uw kind negen jaar wordt, krijgt u een oproep om uw kind te laten vaccineren. Kinderen 

krijgen twee vaccinaties. De DTP prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen 

bof, mazelen en rode hond. De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Midden-Nederland 

werkt preventief aan een gezonde groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0 tot 19 jaar. 

Daarom onderzoekt de GGD alle kinderen op verschillende leeftijden, om zodoende 

mogelijke problemen in het opgroeien tijdig op te sporen. Mochten er problemen 

gesignaleerd zijn, dan helpt de GGD bij het bewandelen van de juiste weg. Aan elke school 

is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een 

jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een doktersassistente. 

Medicijngebruik 

Incidenteel komt het voor dat ouders/verzorgers school de vraag stellen of een van de 

leerkrachten hun kind op school, op schoolreisje, op excursie op kamp of tijdens een andere 

activiteit medicatie willen toedienen. Door het toedienen van medicijnen begeven leraren 

zich op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Om deze reden zal de school in 

principe geen medische handelingen verrichten. Er wordt slechts noodzakelijke medische 

hulp verleend bij: 

 eerste hulp bij ongevallen (EHBO); 

 effectief levensreddende handelingen bij kinderen, zoals een heftige allergische reactie 

of een epileptisch insult; 

 begeleiding van een kind naar huisarts of ziekenhuis voor spoedeisende hulp indien 

ouders (nog) niet aanwezig zijn; 

 signaleren van verschijnselen en vervolgens contact opnemen; 

 onder voorwaarden: toedienen van medicijnen, uitsluitend oraal. 

 

Een leerkracht mag alleen medicijnen toedienen:  

 indien zij/hij de mogelijkheid, de ervaring en de kennis hiervoor heeft;  

 indien deze de verantwoordelijkheid hiervoor kan en wil dragen; 

 indien er door ouders/verzorgers of een medische instelling een  

 medicijninstructie gegeven is; 

 indien zij/hij door de ouders gevrijwaard wordt voor eventuele ongewenste  gevolgen, 

door ondertekening van de ‘Verklaring medicijnverstrekking’. Deze op school verkrijgbare 

verklaring beschrijft en regelt de medicijnverstrekking onder de verantwoordelijkheid van 

de ouders.  

De leerkracht neemt de geneesmiddelen alleen in ontvangst wanneer ze in de    originele 

verpakking zitten, uitgeschreven zijn op naam van het kind en zij/hij op de hoogte is van 

eventuele bijwerkingen. Op een aftekenlijst wordt per keer genoteerd dat het medicijn aan 

het betreffende kind is gegeven. 

 

Samenwerkingsverband Passenderwijs 

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Stichting Passenderwijs. 

Binnen dit samenwerkingsverband werken scholen voor basisonderwijs en de school voor 

Speciaal Basisonderwijs in deze regio samen om de pedagogisch-didactische zorg aan de 

leerlingen te optimaliseren.  

De aanpak hiervan is vastgelegd in het zorgplan van het samenwerkingsverband.  

mailto:opvoedvragen@ggdru.nl
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Dit zorgplan en andere informatie van het samenwerkingsverband kunt u vinden op de 

website van dit verband: www.passenderwijs.nl  

 

De intern begeleider van onze school of de directie van de school kan u nader informeren 

over de mogelijkheden van het samenwerkingsverband. 

In dit samenwerkingsverband is het mogelijk om kinderen die extra zorg nodig hebben via 

dit samenwerkingsverband te helpen. 

Deskundigen kunnen op school komen om advies te geven bij het opstellen van leer- en 

ontwikkelingstrajecten. Dit kan gaan om het oplossen van reken-, lees- of taalproblemen, 

maar ook om trainingen op het gebied van sociale vaardigheden. 

De aanvragen voor extra hulp wordt zorgvuldig bekeken en eventueel toegekend door 

leerkracht, Interne begeleider, Remedial Teacher en uiteindelijk directie. 

Verwijsindex 

 
De KALISTO is vanaf januari 2011 aangesloten bij de Verwijsindex Risico’s Jeugdigen (VIR). 

Het doel van de Verwijsindex is het samenbrengen van signalen waardoor een effectievere 

hulpverlening opgestart kan worden. Vaak zijn verschillende hulpverleners betrokken bij een 

gezin of jongere met problemen, die geen weet hebben van elkaars bemoeienis. De 

Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van verschillende organisaties en 

instellingen (bijvoorbeeld intern begeleiders in het onderwijs, maatschappelijk werkers, 

hulpverleners, en in te toekomst ook artsen) een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich 

zorgen maken over een kind of jongere. Wanneer meerdere hulpverleners een signaal over 

hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars  contactgegevens. Op dat 

moment zal een plan van aanpak opgesteld worden en hulp opgestart worden. Zo kunnen 

professionals elkaar makkelijker en sneller vinden, en beter afstemmen en samenwerken in 

de hulpverlening aan jeugdigen. Deze aanpak op landelijk niveau, die inzet op preventie, 

zorgt dat de vrijblijvendheid van accepteren van hulpverlening voorbij is wanneer er zorgen 

zijn over de ontwikkeling van een jongere.   

 

Er kunnen verschillende redenen zijn voor een signaal in Verwijsindex. Bijvoorbeeld omdat 

de professional zich zorgen maakt over de woonomstandigheden, geldproblemen, 

drugsgebruik, depressiviteit, problemen in het gezin, gedragsproblemen, criminaliteit of 

pesten. In de Verwijsindex wordt alleen geregistreerd om wie het gaat: naam, 

adresgegevens, geslacht en geboortedatum. De reden waarom de professional zich zorgen 

maakt, wordt niet in het digitale systeem vermeld. Ouders van kinderen tussen de 0 en 16 

jaar worden door de hulpverlener die een registratie heeft aangemaakt maakt persoonlijk op 

de hoogte gesteld als een signaal over hun kind wordt afgegeven in de Verwijsindex en wat 

de reden daarvoor is. De registratie wordt gedurende maximaal twee jaar opgeslagen. 

 

Meer weten? 

Lees de informatiefolder voor ouders of voor jongeren die te verkrijgen is in het Centrum 

voor de Jeugd en Gezin in onze gemeente www.cjgbreukelen.nl. 

 

8 De ouders 

8.1 Ouderparticipatie 

Hulpouders in de groep vormen een welkome aanvulling voor het onderwijs en door mee te 

helpen met het organiseren van activiteiten “rondom de school” bevorderen zij het 

algemene welbevinden op school.  

Bij hulp in de groep denken wij aan de inzet van ouders als computerouder, klassenouder, 

hulp bij de creatieve vakken, schoonmaakouder en als hulp bij activiteiten zoals sportdag, 

excursies, pleinwacht, kamp, schoolfeesten en sporttoernooien.  

http://www.passenderwijs.nl/
http://www.cjgbreukelen.nl/
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Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt ouders gevraagd, om ‘klassenouder’ te 

worden voor het betreffende jaar.  

Naast deze praktische hulp in de groep kennen wij ook de hulp op schoolniveau die tot 

uiting komt in de vertegenwoordiging van ouders in de Oudervereniging, zie  8.4 

Oudervereniging (OR), de Medezeggenschapsraad, zie 8.5 Medezeggenschapsraad (MR) en 

GMR.  

Bovenstaande kan alleen in goed overleg en met een open communicatie, maar dan levert 

het resultaat ook heel veel voldoening op, dus reden genoeg om u op te geven. 

 

8.2 Ouderbetrokkenheid 

 

Er is een verschil tussen ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. Ouderparticipatie 

betekent dat u als ouder actief betrokken bent bij de activiteiten, zoals hierboven 

beschreven staan. Ouderbetrokkenheid betreft de betrokkenheid van ouders bij de 

opvoeding en het onderwijs van het eigen kind, thuis (zoals voorlezen) en op school (zoals 

een gesprek met de leerkracht). Hierbij is er een gemeenschappelijk belang, namelijk dat 

het goed met ‘jullie kind, onze leerling’. 

Vandaar dat we vanaf schooljaar 2014, de zogenaamde kennismakingsgesprekken voeren. 

De ouders (de ervaringsdeskundigen) gaan in gesprek met de leerkracht (de didactische 

deskundigen) over hun kind, om zo de juiste aanpak, zowel thuis als op school te kunnen 

afstemmen, wat werkt het beste? Hierdoor ontstaat een wederzijds respect en het leren van 

elkaar en weten waar we elkaar kunnen ondersteunen. 

  

8.3 Communicatie met ouders/verzorgers 

Informatie aan ouders  

 De school beschikt over een website waarop relevante en actuele informatie vermeld 
wordt over de school. Het adres is www.willibrordusbreukelen.nl. Wij zijn ons bewust dat 

we zorgvuldig om moeten gaan met persoonlijke gegevens. Met ons websiteprotocol 

proberen we zo goed mogelijk deze privacy van leerlingen en leerkrachten te 

waarborgen;  

 Naast de website is de school actief op facebook. Ook hierbij wordt gelet op de privacy 

van de leerlingen door o.a. geen profielfoto’s te gebruiken. Hoewel we ons bewust zijn 

van het feit dat activiteiten en/of foto’s een eigen leven kunnen gaan leiden via 

facebook, is het wel een uitstekend middel om betrokken ouders en geïnteresseerden 

snel van de juiste informatie te voorzien. 

 Komend jaar gaat de school werken met een uitgebreidere schoolapp. Via deze app 

wordt u direct op de hoogte gehouden van allerlei activiteiten, naast de info die op onze 

website www.willibrordusbreukelen.nl geplaatst wordt; 

 Maandkalender 

Elke maand verschijnt er ook een lijst van data en activiteiten voor de komende maand, 

deze vindt u ook op onze website; 

 Kijkavonden 

Tweemaal per jaar wordt de school opengesteld om ouders de gelegenheid te bieden 

zich op de hoogte te stellen van de gehanteerde methoden en het gemaakte werk. Het 

is niet de bedoeling om met de leerkracht over de resultaten van uw kind te spreken, 

daar zijn de 10-minutengesprekken voor; 

 Informatieavond groep 7, gesprekken voor groep 7 leerlingen met hun ouders  met 

oriëntatie op het Voortgezet Onderwijs. 

 Informatieavond schoolkeuze groep 8 

Vanaf januari geven de leerkrachten van groep 8 informatie over de mogelijkheden van 

het Voortgezet Onderwijs en voorafgaand aan de Cito-toets worden de 

adviesgesprekken gehouden in verband met het vervolgonderwijs; 

 Omgekeerde oudergesprekken 

http://www.willibrordusbreukelen.nl/
http://www.willibrordusbreukelen.nl/
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Dit jaar vinden er weer aan het begin van het schooljaar, gesprekken met ouders plaats, 

waarbij de ervaringen van de ouders met hun kinderen centraal zullen staan; 

 Voortgangsgesprekken 

Deze worden gevoerd met ouders lopende het schooljaar. Op initiatief van school. 

Deze gesprekken zijn bedoeld om inzicht te geven in de speciale begeleiding die 

sommige leerlingen nodig hebben. 

 10-minutengesprekken 

Tweemaal per jaar worden er gesprekken met ouders gehouden, om de resultaten van 

de kinderen te bespreken. Deze gesprekken duren 10 minuten, maar kunnen soms een 

vervolg krijgen om dieper op problemen in te gaan; 

 Gespreksavonden groep 1 en 2 

Ook op deze avonden worden ouders uitgenodigd om over de ontwikkeling van hun kind 

te komen praten. 

Informatie bij gescheiden ouders 

 informatie over een leerling wordt altijd aan de met het gezag c.q. de zorg belaste 

ouder verstrekt. In veel gevallen is er sprake van co-ouderschap, hebben ouders 

gezamenlijk het gezag en blijven zij gezamenlijk verantwoordelijk; 

 gescheiden ouders dienen, indien zij ook beide geïnformeerd wensen te worden over 

de schoolvorderingen van hun kind, gezamenlijk de ouderavonden te bezoeken; 

 de niet met het gezag c.q. de zorg belaste ouder heeft recht op informatie over de 

vorderingen van het kind. In de wet (BW. 1 artikel 377 sub b) is vastgelegd dat de 

ouder die alleen met het gezag c.q. de zorg belast is, gehouden is de andere ouder op 

de hoogte te stellen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de 

persoon van het kind. 

Informatie aan derden 

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen, waarin derden informatie over een leerling 

inwinnen bij de school. Dit kan zijn de leerplichtambtenaar, de schoolarts of 

schoolverpleegkundige, maar ook een onderzoeksinstantie zoals de 

schoolbegeleidingsdienst, een ziekenhuis of een opvoedkundige instantie zoals Jeugdzorg of 

Altrecht. Informatie aan overheidsinstanties, voor zover wettelijk voorgeschreven, wordt 

altijd verstrekt. Informatie aan andere instanties of personen ten aanzien van kinderen 

wordt beperkt tot het strikt noodzakelijke. Daarbij zal voorop staan dat 

informatieverstrekking het kind niet mag schaden. 
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8.4 Oudervereniging (OV) 

Aan onze school is een Oudervereniging verbonden. Een ouder van wie het kind op onze 

school ingeschreven is, kan als lid gekozen worden in deze Oudervereniging. Deze 

Oudervereniging bestaat uit tien leden. De door ouders gekozen leden kunnen zich voor een 

volgende periode herkiesbaar stellen. 

De oudervereniging richt zich op ondersteunende taken van het onderwijs. Met name op 

gebied van schoolreisjes, kampen en feesten. De oudervereniging heeft een eigen begroting 

die de penningmeester opstelt en bijhoudt. De inkomsten komen van de ouderbijdrage, die 

jaarlijks vastgesteld wordt komen dit jaar minimaal op € 40, -. Dit is een vaste vrijwillige 

bijdrage, die elk jaar van u gevraagd wordt. 

Een kascommissie controleert de kasboeken.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Oudervereniging, zie voor adressen, 

hoofdstuk 12. 

 

 

8.5 Medezeggenschapsraad (MR) en GMR 

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit vier leden van het team en 

vier ouders.  

De MR vergadert ongeveer tien keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De MR 

overlegt met de schoolleiding over het beleid van de school, zoals bijv. de identiteit, het 

formatieplan, de verkeersveiligheid rond de school, de buitenschoolse opvang en 

bouwkundige zaken. 

De MR geeft (ongevraagd advies) aan de schoolleiding en heeft in beginsel 

instemmingsrecht op andere beleidsonderwerpen.  

Naast een Raad van Toezicht en een College van Bestuur (CvB) heeft Kalisto een 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).  

De GMR is bevoegd tot bespreking van die aangelegenheden die van gemeenschappelijk 
belang zijn voor de scholen vallend onder het bevoegd gezag van de KALISTO. Daarnaast 

kan ze schriftelijk voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan het bevoegd gezag. 

De GMR heeft adviesrecht en/of instemmingbevoegdheid op bestuurlijk niveau.  

Zie voor adressen, hoofdstuk 12 en voor meer informatie www.willibrordusbreukelen.nl.  

Elke school wordt in de nieuwe GMR vertegenwoordigd door 1 GMR lid. In totaal zijn er 16 

GMR leden, waarvan 8 personeelsleden en 8 ouders zoals de Wet medezeggenschap op 

scholen voorschrijft.  

Het Dagelijks Bestuur van de GMR bestaat uit vier leden. De overige 12 GMR leden nemen 

deel aan een van de drie werkgroepen, te weten:  

1. onderwijs en kwaliteit,  

2. personeel en organisatie en  

3. bedrijfsvoering.   

Instemming en/of adviesverzoeken worden voorbereid in deze werkgroepen. Elke 

werkgroep kan nog aangevuld worden met maximaal vier personen, niet zijnde GMR leden. 
Voor de scholen vallend onder het bevoegd gezag van de KALISTO is een 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) opgericht. De GMR bestaat uit twee 

geledingen: per school een vertegenwoordiger van de ouders en een vertegenwoordiger van 

het team. 

  

http://www.willibrordusbreukelen.nl/
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8.6 Sponsoring van ons onderwijs 

Onze school kan eventuele sponsoring en giften goed gebruiken in het krappe 

bekostigingsstelsel van de rijksoverheid. 

Voor sponsoring hanteren we daarbij het sponsorbeleid dat in het handboek van ons 

bestuur is vastgelegd. Via de directie kunt u dit opvragen. 
De KALISTO is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI). Dat kan voor u als eventuele schenker/sponsor aan onze school de volgende fiscale 

voordelen opleveren: 

 Er hoeven geen schenkingsrechten of successierechten te worden betaald; 
 Giften aan de school binnen de KALISTO kunnen van de inkomsten- of 

vennootschapsbelasting worden afgetrokken binnen de geldende belastingregels. 

Voor sponsoring of schenking kunt u contact opnemen met de schoolleiding. 
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9 Eigenaarschap bij leerlingen 

9.1 Leerlingenraad 

 

Op school is een leerlingenraad ingesteld. Deze raad bestaat uit 8 leerlingen uit de groepen 

5 t/m 8. 

Hierbij gelden de volgende aspecten: 

    

 De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze 

meetellen.  

 Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.  

 Betrokkenheid met school van leerlingen wordt bevorderd.  

 Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken wordt bevorderd.  

 Leerlingen krijgen een beter inzicht in de organisatie van de school.  

 De kwaliteit van de schoolorganisatie wordt bevorderd.  

 De leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is.  

 Actief burgerschap wordt bevorderd. 

 

Doel van de leerlingenraad is: 

Leerlingen inspraak/een stem geven in het te voeren beleid. 

Leerlingen mee laten denken, ideeën laten aanleveren in het te voeren beleid. 

 

 

       Hoe is de organisatie? 

 In de groepen 5, 6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het schooljaar verkiezingen 

gehouden. 

De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een kringgesprek met een stemronde 

voldoet. 

 Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten uitleg in de betrokken 

groepen wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen 

verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd.  

 In elke groep wordt 1 leerling gekozen die namens de groep het woord zal voeren in de 

leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de leerlingenraad.  

 Voor de toekomst: De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en 

secretaris/notulant.  

 Notulen worden gepubliceerd op de website met eigen tabblad “leerlingenraad” en in “De 

maand van Willibrordus”.  

 De leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat 

één van de leden daartoe oproept.  

 Bij elke vergadering is één van de directieleden als adviseur/begeleider/vraagbaak 

aanwezig.  

 De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun 

eigen klas.  

 De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar. 

 De leerlingenraad heeft een eigen e-mailadres. 
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Waarover kan de leerlingenraad vergaderen? 

 De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken.  

 De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.  

 Leden van de leerlingenraad worden bijvoorbeeld aangesproken.  

 Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda.  

 Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.  

 Het team kan bespreekpunten inbrengen.  

 Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden 

naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.  

 Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.  

 Invulling van de vrijdagmiddagen voor een vakantie.  

 Advies bij de organisatie van het schoolreisje.  

 Invulling geven aan weeksluitingen.  

 Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.  

 Adviseren bij allerhande festiviteiten.  

 

Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad? 

 Een half uur onder schooltijd in de directiekamer.  

 

Hoe is het kiesreglement? 

 Elk schooljaar worden tijdens de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden.  

 Tijdens deze verkiezingen worden uit de groepen 5, 6, 7 en 8 leerlingen verkozen die 

gedurende het gehele schooljaar zullen zetelen in de leerlingenraad.  

 De kiesplicht geldt voor elke leerling uit groep 5 t/m 8.  

 De kandidaten worden per groep op een stembrief geplaatst. Dit betekent dat er in totaal 

evenveel stembriefjes zijn als groepen 5, 6 7 en 8.  

 Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één kandidaat aangeduid worden.  

 Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming. 

 Het tijdstip van de stemming wordt centraal geregeld.  

 Elke leerling is op de hoogte van het uur en de datum van de stemming. 

 

 

9.2 Webshop 

 

Omdat we het belangrijk vinden dat onze leerlingen kennis maken met ontwikkelingen in de 

maatschappij, is er een webwinkel gestart, die voor en door leerlingen uit groep 5 t/m8 

gerund wordt. 

Een uniek gebeuren, waar de kinderen erg veel plezier aan beleven. Op deze manier leren 

zij ook hoe de achtergrond van een webwinkel in elkaar zit, leren zij met geld om te gaan 

en hoe artikelen het best ingekocht en verkocht kunnen worden. Zie de website:  

https://williwinkel.basisschoolwebwinkel.nl/nl. 
 

9.3 Razende reporters 

Om ouders snel op de hoogte te houden van allerlei activiteiten in de school, maken 

leerlingen hier foto’s en verslagen van en dit wordt nu nog op facebook, in komend 

schooljaar zal dit via de nieuwe schoolapp gaan. 

  

https://williwinkel.basisschoolwebwinkel.nl/nl


 

Willibrordus | Het schoolgebouw en de voorzieningen 71 

 

 
 

10 Het schoolgebouw en de voorzieningen 

10.1 Mediatheek 

De school is in het bezit van een documentatiecentrum met moderne informatie over allerlei 

onderwerpen. Deze informatie, die via boeken en via het web wordt verkregen, wordt 

gebruikt voor het maken van werkstukken en spreekbeurten. Via een speciale site 

‘Leerwereld’ kunnen leerlingen doorlinken naar allerlei informatie op het web. Bij elkaar 

vormt dit een totaal aanbod op het gebied van informatieverwerking. 

Onze bibliotheek bestaat uit een collectie leesboeken die elk jaar aangevuld en opgeschoond 

wordt, mede door ouders, zodat we een mooie collectie boeken hebben waar de kinderen 

graag uit lenen en lezen. Het uitlenen geschiedt met hulp van ouders. Zij gebruiken daarbij 

de computer om het uitlenen aan de kinderen bij te houden, zodat de leerkracht inzage kan 

hebben, hoe het leesgedrag van de leerlingen in de groep is. 

In de mediatheek kan gebruik gemaakt worden van een aantal computereilanden, die de 

lessen van de leerkracht ondersteunen. Naast deze digitale middelen hebben we ook de 

kleutergroepen voorzien van touchscreens, zodat alle groepen voorzien zijn van centraal 

geregeld internet in de groep. Met deze borden kan allerlei informatie uitgewisseld worden 

via internet door leerkracht en kinderen. 

Samen vormen bibliotheek, documentatiecentrum, computers, digitale schoolborden, de 

mediatheek. 

10.2 Centrale hal met podium 

De school beschikt over een fijne multifunctionele ruimte. Deze ruimte wordt gebruikt voor 

gezamenlijke vieringen zoals het kerstfeest, eindfeest, musicals en maandvieringen. 

Daarnaast wordt de ruimte gebruikt voor overblijfactiviteiten, voorstellingen, 

tentoonstellingen en presentaties. 

De ruimte heeft naast een podium, ook een professionele geluid- en lichtinstallatie, zodat er 

een echt Willibrordustheater ontstaat. 

10.3 Hygiëne en veiligheid  

Onze school werkt volgens de richtlijnen van het ARBOveiligheidsplan. Hierin staat vermeld 

hoe de veiligheid en hygiëne geregeld is en bewaakt wordt. Onderdeel hiervan is de RI&E. 

Dit is een inventarisatie van de veiligheid en hygiëne, die eenmaal in de vier jaar 

afgenomen wordt. Naar aanleiding daarvan wordt er i.s.m. de MR een plan van aanpak 

gemaakt. Daarnaast wordt de school bezocht door een verpleegkundige ook in het kader 

van hygiëne en veiligheid. De verpleegkundige gebruikt een vragenlijst, zodat op 

systematische wijze de hygiëne en veiligheidsaspecten van het schoolgebouw in kaart 

worden gebracht. Op gebied van brandveiligheid voert de brandweer periodieke controles 

uit om het gebouw op brandveiligheid te controleren. 

Naast aspecten in de school is er ook oog voor aspecten rondom de school. Elk jaar worden 

de speeltoestellen gecontroleerd en worden aanbevelingen opgevolgd om de toestellen 

veilig te houden. 
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10.4 Verkeer en veiligheid rondom de school  

Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen op de fiets naar school komen zijn rond het 

gebouw voldoende fietsenstallingen gecreëerd. Regelmatig wordt bijgehouden hoeveel 

kinderen op een milieuvriendelijke manier naar school komen. We streven hierbij naar een 

80% score. Dit is na te lezen op de site van de verkeersslang, www.verkeersslang.nl. 

Hierdoor is het fietsgebruik wel positief beïnvloed maar nog steeds rijden veel auto’s ‘s 

morgens en ’s middags af en aan. Omdat aan de situatie bitter weinig te doen is, dan alleen 

ouders regelmatig wijzen op de verkeers(on)veiligheid, wordt in ieder geval bij 

schoolfeesten geprobeerd het verkeer in goede banen te leiden door het bevestigen van 

linten rond de perken en eventueel verkeersregelaars neer te zetten om de doorstroom te 

bevorderen en afsluitingen tijdelijk op te heffen. Daarnaast is er naar aanleiding van een 

ouderenquête met de gemeente de (on)mogelijkheden van de schoolomgeving bekeken. 

Hierbij heeft de gemeente een klein budget beschikbaar gesteld om gevaarlijke situaties aan 

te pakken. De aanpassingen zijn voor een deel verricht in schooljaar 2015-2016 zal de 

gehele situatie aangepast zijn.  

10.5 Computernetwerk 

De laatste jaren heeft het computergebruik op scholen een hoge vlucht genomen. Op onze 

school zijn alle computers op een netwerk aangesloten. Zo kunnen alle kinderen van 

dezelfde software gebruik maken. Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen met de 

meest moderne leermiddelen kunnen werken, worden ook op dit gebied forse investeringen 

gedaan. Het netwerk van de school wordt beheerd door de ICT-coördinators en een 

helpdesk op afstand, www.deklas.nu.  Binnen de stichting waar onze school deel van uit 

maakt, bepaalt het overkoepelend beleidsplan de investeringsmomenten. Op schoolniveau 

maken we hier binnen de eigen keuzes. 

Computers 

Vanaf groep 1 werken de kinderen regelmatig met de computer. De kinderen leren in de 

eerste jaren vooral de motorische vaardigheden als het omgaan met de muis. We doen dit 

spelenderwijs. Naarmate de kinderen ouder worden, gebruiken ze de computer als 

tekstverwerker, informatiebron en communicatiemiddel. De groepen 5 t/m 8 maken onder 

begeleiding gebruik van het internet. 

Naast deze activiteiten gebruiken we de computer als hulp bij ons onderwijsleerproces bij 

de dagelijkse lespraktijk en bij projecten. De leerlingen uit alle groepen maken gebruik van 

de diverse leer- en oefenprogramma’s. We hebben educatieve software voor lezen, rekenen, 

taal, zaakvakken en ook voor individuele leerlingbegeleiding. Hoe we de computers verder 

inzetten staat beschreven in ons ICT-beleidsplan, dat ter inzage ligt op school. 

 

 Digitale schoolborden 

Computergebruik en internet nemen een belangrijke plaats in, binnen ons onderwijs, 

vandaar dat we zoveel mogelijk kinderen willen laten werken in de digitale leeromgeving. 

Daar beginnen we al mee in de kleuterklassen met een touchscreen.  

Het digibord vervangt dus het ‘gewone’ bord. Het voordeel zit in de snelheid, gemak en 

aantrekkelijkheid, waarmee we ons onderwijs aan kunnen bieden aan de kinderen. In de 

computer ingevoerde programma’s worden makkelijk opgeroepen, het internet kan 

gemakkelijk gebruikt worden om bepaalde onderwerpen te verduidelijken door filmpjes en 

afbeeldingen en muziek en dat allemaal via een groot scherm. Daarnaast maken de 

methodes gebruik van de digitale leeromgeving om de leerlingen meer via een individuele 

leerlijn zichzelf te ontwikkelen. 

 

http://www.verkeersslang.nl/
http://www.deklas.nu/
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11 Trefwoorden en Afkortingenlijst 
Ook het onderwijs kent vakjargon en afkortingen. Om de taal voor iedereen begrijpelijk te 

houden volgt hier een lijstje met gebruikte afkortingen: 
 
 

Woord Betekenis 

Aanvankelijk lezen Beginnende leesactiviteiten in groep 2 en 3 

Adaptief onderwijs Onderwijs “op maat”; toegesneden op het niveau van het 

individuele kind 

Cie Commissie, alle teamleden maken deel uit van een 

commissie om de schoolorganisatie soepel te laten verlopen 

CITO Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling 

CvB College van bestuur 

Directeurenberaad Overleg tussen de directeuren van de basisscholen binnen 

de stichting 

GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Handelingsplan Plan van aanpak voor kinderen die extra zorg nodig hebben 

IB Interne Begeleiders Leerkracht die speciaal belast is met het coördineren van de 

zorg voor het kind en verantwoordelijk is voor het 

leerlingvolgsysteem 

ICO   Interne Coördinator Opleidingen 

ICT Innovatie Computer Technologie; leerkrachten die speciaal 

belast zijn met de zorg voor het computeronderwijs 

LVS Leerling Volg Systeem; verzameling van gegevens van het 

kind, waarin beschreven staat hoe het kind zich ontwikkelt 

Methodeonafhankelijke 

toets 

Toets die niet aan een soort reken- of taalmethode is 

gekoppeld, maar daar onafhankelijk van staat, de Cito-

toetsen zijn hier een voorbeeld van 

MR Medezeggenschapsraad, bestaande uit 4 ouders en 4 

leerkrachten, denken mee in het beleid van de school 

OR Oudervereniging, bestuur van de Oudervereniging, draagt 

mede zorg voor geslaagde evenementen, waaronder het 

schoolfeest. 

OnderwijsAdvies Schoolbegeleidingsdienst verbonden aan Kalisto 

Passenderwijs Samenwerkingsverband van ruim 70 scholen en 3 scholen 

voor speciaal basisonderwijs in deze regio 

Passend Onderwijs Streven van de overheid met de bedoeling de groei van het 

speciaal onderwijs terug te dringen door extra hulp te 

bieden in de eigen basisschool aan kinderen met leer- en of 

gedragsproblemen 

RT Remedial teaching Onderwijs met het doel (tijdelijke) leerproblemen te 

herstellen 

KALISTO Naam van de stichting waartoe onze school behoort 

gevestigd in Woerden 

VBKO Verenigde Besturen Katholiek Onderwijs 

Zorg De complete organisatie van het begeleiden van leerlingen 

die moeite met de eigen ontwikkeling hebben 
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12 Namen en adressen 
 

 KALISTO 

Secretariaat 

Postbus 2075 3440 DB Woerden 
Zie ook www.KALISTO.nl  

 

College van bestuur 

Voorzitter CvB,  

Mevr. Marlies van der Starre 

Tel. 06-83245197   
vanderstarre@KALISTO.nl  
 
 

 Inspectie 

info@owinsp.nl 

www.onderwijsinspectie.nl 

Vragen over onderwijs: Tel. 0800-8051 (gratis) 

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstige psychische of fysiek 

geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs Tel. 0900-1113111 (lokaal tarief) 

 
 

 Klachtencommissie  
Stichting GCBO 

Postbus 82324 

2508 EH Den Haag 

tel. 070-3861697 

e-mail info@gcbo.nl 

website www.gcbo.nl. 

 

 Contactpersoon m.b.t. de klachtenregeling: 
 
Kuypers, Fransje    0346-261832  fkuypers@willibrordusbreukelen.nl  
Kroon, Fleur, van der                          nbakker@willibrordusbreukelen.nl   

 

 BSO Petit Petit 
Heycoplaan 15, 3621 WS Breukelen Ut 

tel. 0346 264 226 

Contactpersoon Milou van Boxel 

Website www.petitpetit.nl

http://www.sksww.nl/
mailto:vanderstarre@sksww.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:info@gcbo.nl
http://www.gcbo.nl/
mailto:fkuypers@willibrordusbreukelen.nl
mailto:nbakker@willibrordusbreukelen.nl
http://www.petitpetit.nl/
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 Jeugdgezondheidsdienst / GGD: 
GGD Midden Nederland    0346-554890 
Postbus 54 
3600 AB Maarssen  
 
 

 Leerplichtambtenaar  
Voor informatie en melding van verzuim:      
Gemeente Stichtse Vecht 
Well, Yvonne        06-35115413 well.y@woerden.nl 
 
 

 Medezeggenschapsraad, algemeen e-mailadres: mr@willibrordusbreukelen.nl  
 
Personeelsgeleding: 
 
Ballegooij, van Chantal      cvballegooij@willibrordusbreukelen.nl    
(notulist) 
 
Ellenbroek, Karin 
(communicatie)     kellenbroek@willibrordusbreukelen.nl     
 
Koetsveld, Manon      mkoetsveld@willibrordusbreukelen.nl  
 
Ploeg, van der Jolanda    @willibrordusbreukelen.nl  
 
Oudergeleding: 
 
Vacature        
(voorzitter) 
 
Vacature  
(algemeen lid)      
 
Nieweg, Rudolf 
(GMR)      0346-252292 
 
Ouden, Martijn den 
(algemeen lid)     06-23981354       
 
     
 
  

mailto:well.y@woerden.nl
mailto:mr@willibrordusbreukelen.nl
mailto:cvballegooij@willibrordusbreukelen.nl
mailto:kellenbroek@willibrordusbreukelen.nl
mailto:mkoetsveld@willibrordusbreukelen.nl
mailto:aveltrop@willibrordusbreukelen.nl
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 Oudervereniging 
 
E-mail: ouderraadwillibrordusbreukelen@gmail.com    
 
Wie doet wat bij de OV 
Marianne Bruyn          06-10966653, Mariannebruyn@gmail.com         
Voorzitter & Communicatie 
 
Vacature               06-29547773, C.vandelft@gmail.com               
Financieel  
 
Sharon Smeele                       06-52371696, sharonsmeele@hotmail.com     
Secretaris & Financieel 
 
Vacature                        06-14900591, Wb_2602@hotmail.com             
Activiteiten & Styling 
 
Esther v/d Breggen                06-12101175, emelverding@live.nl                   
Activiteiten & Styling   
                         
Kerstin Pauk                            06-46723666, pnk@live.nl                                
Catering & Schoolfotograaf 
 
Debbie Berbee                        06-46404689, debbie.berbee@gmail.com        
Communicatie & Catering  
                   

Simone Goenee                      06-53906341, Simone@adsl--‐concept.nl         

Catering & Attenties 
 
 

 Overblijfcoördinator 
Schreurs, Anouk    0346-250580 of 06-28482132 
 
 

 Pastor en identiteitsbegeleider 
Huisintveld, Harry    0346-570735 
 
 

 Stichting Passenderwijs 
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs      www.passenderwijs.nl  
Stichting Passenderwijs        info@passenderwijs.nl 
Rembrandtlaan 50, 3443 EJ Woerden             
Secretariaat: Burger, Christa Langelaar      
  

 

 Schoolbegeleidingsdienst 
ONDERWIJSADVIES-Groep, Dorine Zijlstra    0182 55 65 56       d.zijlstra@onderwijsadvies.nl 
 

 Vertrouwenspersoon 
CED-Groep t.a.v. 

Mevrouw van Berghe Henegouwen en de heer Jeroen Meijboom, werkzaam bij CED-groep, Dwerggras 30, 

Rotterdam. Op werkdagen tussen 9.30 uur en 17.00 uur bellen met 010-4071599.  
Bij afwezigheid van bovengenoemde externe vertrouwenspersonen is er altijd een andere 
vertrouwenspersoon bij ONDERWIJSADVIES beschikbaar. 
of    
Vertrouwensinspecteur   0900-1113111 
 

mailto:ouderraadwillibrordusbreukelen@gmail.com
mailto:Mariannebruyn@gmail.com
mailto:C.vandelft@gmail.com
mailto:sharonsmeele@hotmail.com
mailto:Wb_2602@hotmail.com
mailto:emelverding@live.nl
mailto:pnk@live.nl
mailto:debbie.berbee@gmail.com
mailto:Simone@adsl--‐concept.nl
http://www.passenderwijs.nl/
mailto:info@passenderwijs.nl
mailto:d.zijlstra@onderwijsadvies.nl
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13 Bijlagen 

13.1 E-mailadressen leerkrachten bij dringende zaken 

Aipassa, Inge Groep 3 iaipassa@willibrordusbreukelen.nl 

Ballegooij, Chantal 
 
 

Groep 4 
intern begeleider 
contactpersoon klachtencie 

cvballegooij@willibrordusbreukelen.nl 

Bos, Miriam Groep 1/2  mbos@willibrordusbreukelen.nl 

Dijk, Daniëlle van Groep 4 dvdijk@willibrordusbreukelen.nl 

Droogh, Eva Groep 8 edroogh@willibrordusbreukelen.nl  

Ellenbroek, Karin Groep 5 kellenbroek@willibrordusbreukelen.nl 

Feis, Caroline Groep gr 1/2 cfeis@willibrordusbreukelen.nl 

Hogendoorn, Kim Onderwijsassistente khogendoorn@willibrordusbreukelen.nl 

Klisiaris, Panagiota Groep 3 pklisiaris@willibrordusbreukelen.nl 

Koetsveld, Manon Groep 1/2 
ICT-coördinator 

mkoetsveld@willibrordusbreukelen.nl 

Kolijn, Karin Groep 7  kkolijn@willibrordusbreukelen.nl 

Klarenbeek, André Groep 7 aklarenbeek@willibrordusbreukelen.nl 
 

Launspach, Jorien Directeur jlaunspach@willibrordusbreukelen.nl 

Lonneke, Steens Adjunct directeur lsteens@willibrordusbreukelen.nl 

Martens, Mariska Groep 8 mmaartens@willibrordusbreukelen.nl 

Ploeg, Jolanda van 
der 

Groep 6,  
ICT-coördinator 

jvdploeg@willibrordusbreukelen.nl 

Poel, Brigitt van der  Groep 6 bvdpoel@willibrordusbreukelen.nl 

Schouten, Simone Groep 1/2 
interne coördinator 

opleidingen   

sschouten@willibrordusbreukelen.nl 

Teylingen, Linda van  Groep  5 en  
coach 

lvteylingen@willibrordusbreukelen.nl 

Veltrop, Anja Groep 5 aveltrop@willibrordusbreukelen.nl 

Vendrig, Anne-Marie Intern Begeleider 
Remedial Teacher 

Contactpersoon 
klachtencommissie 

avendrig@willibrordusbreukelen.nl 

Verbraak, Jacqueline Groep 4 jverbraak@willibrordusbreukelen.nl 

Verlaat, Sonja Groep 1/2 sverlaat@willibrordusbreukelen.nl 

Wamel, Chantal van  Vakleerkracht gym, 
Onderwijsassistente 
Evenementencoördinator 

cvwamel@willibrordusbreukelen.nl 

Wijlacker, Inge Groep 5 iwijlacker@willibrordusbreukelen.nl 

 

Telefoonnummers administratie en beheer bij dringende zaken 

 

Leeuwen, Raymond van Conciërge  06-24819195 

Roelse, Mary Administratief medewerkster 0346-261832 
 

mailto:iaipassa@willibrordusbreukelen.nl
mailto:cvballegooij@willibrordusbreukelen.nl
mailto:mbos@willibrordusbreukelen.nl
mailto:dvdijk@willibrordusbreukelen.nl
mailto:edroogh@willibrordusbreukelen.nl
mailto:kellenbroek@willibrordusbreukelen.nl
mailto:cfeis@willibrordusbreukelen.nl
mailto:khogendoorn@willibrordusbreukelen.nl
mailto:pklisiaris@willibrordusbreukelen.nl
mailto:mkoetsveld@willibrordusbreukelen.nl
mailto:kkolijn@willibrordusbreukelen.nl
mailto:aklarenbeek@willibrordusbreukelen.nl
mailto:jlaunspach@willibrordusbreukelen.nl
mailto:lsteens@willibrordusbreukelen.nl
mailto:mmaartens@willibrordusbreukelen.nl
mailto:jvdploeg@willibrordusbreukelen.nl
mailto:bvdpoel@willibrordusbreukelen.nl
mailto:sschouten@willibrordusbreukelen.nl
mailto:lvteylingen@willibrordusbreukelen.nl
mailto:aveltrop@willibrordusbreukelen.nl
mailto:avendrig@willibrordusbreukelen.nl
mailto:jverbraak@willibrordusbreukelen.nl
mailto:sverlaat@willibrordusbreukelen.nl
mailto:cvwamel@willibrordusbreukelen.nl
mailto:iwijlacker@willibrordusbreukelen.nl

