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Een woord vooraf 
 
In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van de 

leerkrachten van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een 

basisschool moet u dan ook met zorg kiezen.  

Scholen verschillen in werkwijze, identiteit, sfeer, resultaten en in kwaliteit. Dat maakt het 

kiezen moeilijk. Deze schoolgids kan u helpen bij het bewust kiezen van een basisschool. De 

schoolgids is bedoeld voor ouders die nu al hun kinderen op school hebben en voor ouders 

die zich oriënteren op scholen.  

De schoolgids is verdeeld in twee delen. In deel 1 krijgt u antwoord op vragen als: 

 Wat is de visie op onderwijs van onze school? 

 Op welke manier geven we les?  

 Hoe begeleiden we uw kind als hij/zij het moeilijk vindt of juist te makkelijk? 

 Hoe is de zorg voor uw kind bij ons op school geregeld? 

 Wat wil de school samen met uw kind bereiken? 

 Hoe wordt u als ouder/verzorger daarbij betrokken? 
 
In deel 2 krijgt u antwoord op vragen als:  

 Hoe zijn de groepen verdeeld voor het schooljaar 2018-2019? 

 Wie werken er op onze school en welke taken hebben zij? 

 Wanneer zijn de schoolvakanties en hoe ziet de jaarplanning eruit? 
 

De informatie in deel 2 verandert elk jaar. Beide delen van de schoolgids kunt u terugvinden 

op onze website. Om deze schoolgids makkelijk leesbaar te maken hebben wij gekozen voor 

het woord ‘ouders’ in plaats van ‘ouder(s)/verzorger(s)’. 

Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen nog enkele vragen heeft of dat u gewoon eens 

langs zou willen komen om te zien in wat voor sfeer wij werken. Wij zijn altijd bereid 

antwoord te geven op uw vragen en om u rond te leiden door onze school. Er zijn een aantal 

rondleidingen per jaar, deze staan vermeld op de website van de school. Inschrijven 

daarvoor kan via de mail of telefonisch. 

Wij wensen u veel leesplezier!  

Namens het Team van de Achtbaan, 

 

Kim de Mos   

Schoolleider De Achtbaan  
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1 Het onderwijs 

1.1 De school 
Een achtbaan symboliseert plezier en uitdaging, maar ook veiligheid en 
verbondenheid met aandacht voor pieken en dalen. Doorlopend, zonder 
oponthoud langs de acht groepen van de school. 

 
De naam “de Achtbaan” is een bewuste keuze geweest. Bij het zoeken van een naam is er 
van twee doelstellingen uitgegaan: 
Het moet een naam zijn die ligt in de belevingswereld van kinderen. 
Het moet aspecten van ons onderwijs bevatten. 
 
De Achtbaan hoort bij de stichting KSU, de Katholieke Scholenstichting Utrecht. De 
Katholieke Scholenstichting Utrecht staat voor méér dan een basis. Met méér bedoelen we: 
meer kansen, ontwikkeling, resultaat. Zo bieden wij iedere leerling de kans om uit te blinken. 
 
Onze locatie bevat naast het regulier onderwijs, ook twee voltijds hoogbegaafden groepen. 
Een HB groep 5/6 en een HB groep 7/8. Voor ons hoogbegaafdenonderwijs hebben we een 
apart beleid geschreven. Deze kunt u terugvinden op onze website. In deze schoolgids 
zullen we, waar mogelijk, beide onderwijsvormen aan bod laten komen.  

1.1.1 Situering van de school  

De Achtbaan ligt in de wijk Leidsche Rijn in Utrecht. De wijk Leidsche Rijn is een Vinex 
locatie. Het deel van Leidsche Rijn waar onze school staat, ligt tussen Utrecht en De Meern. 
De naam Leidsche Rijn komt van de rivier die stroomt langs deze nieuwe wijk. Onze school 
bestaat sinds 1999 en is daarmee dus bijna 20 jaar oud. De school telt  450 leerlingen en is 
gehuisvest op 1 locatie. Dit maakt onze school een fijne en geborgen school waarbij ouders 
en kinderen zich gezien voelen. 

1.1.2 Het gebouw 

Het gebouw, waar onze school een onderdeel van is, staat bekend onder de naam 
“Kindercluster Voorn”. In het gebouw zijn, naast twee scholen, ook een kinderdagverblijf, 
peuterspeelzaal, voorschool, buitenschoolse opvang (BSO) en sportaccommodatie 
gehuisvest. Het gebouw is zo ontworpen dat er tussen 4 lokalen een gezamenlijke ruimte is 
gecreëerd. Deze ruimtes zijn uitermate geschikt om aan groepswerk te doen of om in het 
kader van de zelfstandigheid buiten de groep te werken. Als er in de school een thema 
centraal staat worden deze ruimtes daarbij betrokken. 
In onze school hebben we een speelzaal voor de groepen 1/2. Buiten hebben we een groot 
speelplein met een zandbak en allerlei buiten speelmaterialen, zoals fietsen en karren. De 
groepen 3 tot en met 8 hebben de beschikking over een prachtige sportzaal in ons gebouw. 
Verder hebben we buiten ook een kunstgrasveld, een grasveld, een verhard sportveld en 
een bouwspeeltuin. In 2019-2020 staat een grote verbouwing gepland voor het gehele 
kindercluster. De verbouwing zal bijdragen aan beter binnenklimaat en zorgen voor een 
toekomstbestendig gebouw. 

1.1.3 Leerlingen en gezinnen 

Kinderen uit de deelwijken Langerak, Parkwijk, De Woerd en ‘T Zand bezoeken onze school.  
Speciaal voor ons uitdagend aanbod voor kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn komen 
leerlingen uit Zuilen, Oog in Al, De Meern, Vleuten en Nieuwegein. 
95%van onze leerlingen hebben geen extra leerlingengewicht. Dit betekent dat we van onze 
leerlingen meer mogen verwachten dan het landelijk gemiddelde. 
Van onze leerling populatie ongeveer 10 % meer- of hoogbegaafd.  
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De twee groepen met voltijd hoogbegaafden onderwijs hebben een regionale functie. Dat 
betekent dat de kinderen uit een breder gebied komen.  
Daar onze kinderen verschillende culturele achtergronden hebben en ook vaak wat meer 
aankunnen dan het gemiddelde schoolaanbod, kiezen we voor een extra aanbod op het 
gebied van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen en een extra aanbod op het 
gebied van kunst en cultuureducatie. We streven bij dit laatste aanbod ernaar dat kinderen 
vanuit verschillende perspectieven naar de werkelijkheid kunnen kijken. Door kennis op te 
doen over verschillende godsdiensten en verschillende mensen in de wijk te ontmoeten 
dragen we bij aan onze missie: dat kinderen vriendelijk, open en met vertrouwen de wereld 
in gaan. 
 
 

gezindte Percentage van de  
Leerling populatie 

gezindte Percentage van de  
Leerling populatie 

Niet ingevuld 72,7 % Protestants 
Christelijk 

2,0 % 

Geen godsdienst  6,5  % Grieks-.Russi. 
orthod.kerk 

0,8 % 

Rooms-Katholieke 
kerk 

7,8 % Christen  0,5 % 

Katholieke 
godsdiensten 

3,8 %  Nederlands 
Hervormde Kerk 

0,3 % 

Islam 5,3 % Evangelisch 0,3 % 

 

1.1.4 Onderwijsconcept 

Onze school hanteert een leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat we de kinderen in 
leeftijdsgroepen hebben verdeeld. Binnen deze groepen bieden we ons onderwijs aan in drie 
instructieniveaus. Bovendien passen we de inhoud van de leerstof zoveel mogelijk aan op 
het niveau van uw kind. Hiermee maken we ons onderwijs adaptief. Naast het les- en 
instructie aanbod in de groep is er extra ondersteuning mogelijk in de vorm van remedial 
teaching. Ook is er extra uitdaging mogelijk in de vorm van een plusklas. Binnen de groep 
krijgen de kinderen de gelegenheid om zelfstandig en samen te werken.  
 
Voor onze voltijds hoogbegaafheidsgroepen hanteren we het onderwijsconcept dat zich richt 
op een uitdagend (plus)aanbod rond de kerndoelen. We verbreden, verdiepen de lesstof en 
zorgen voor een aanbod bovenop de kerndoelen.  
Vanuit wat een leerling laat zien, cognitief en sociaal-emotioneel, worden de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling onderzocht. De communicatie met ouders is 
hierbij van groot belang.  
Op cognitief vlak betekent dat we streven naar A+ score. Op sociaal-emotioneel vlak streven 
we naar een leerling die zelf kan, wil en durft te ontwikkelen. 
 

1.1.5 Schoolprofiel 

“Jouw talent goed op de rit.” 

Jouw talent goed op de rit, dat is waar het bij ons onderwijs op basisschool de Achtbaan om 

gaat. Het erkennen, herkennen en ontwikkelen van je talent is volgens ons alleen mogelijk 

als je je prettig en veilig voelt op school. Natuurlijk werkt er op de Achtbaan een team dat 

ervoor zorgt dat iedereen de rit in de Achtbaan op zijn eigen manier kan beleven. Plezier, 

aandacht, verantwoordelijkheid en vernieuwing staan hierbij voorop. 
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Wij zien de ontwikkeling van kinderen als een doorlopend proces waarbij we een 

procesgerichte benadering fundamenteel achten. Dit om een ‘growth mindset’ bij kinderen en 

bij teamleden te realiseren. 

 

 

 

Binnen dit doorlopende proces realiseren we ons dat we aansluiten bij de ontwikkeling die 

onze kinderen al hebben doorlopen van 0 tot 4 jaar en de verdere ontwikkeling van onze 

kinderen op het voortgezet onderwijs. (zie ook gerichte partnerschappen) 

Zoals te lezen is in hoofdstuk 1, hebben we gekozen ons te profileren op het gebied van 

onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen en kunst en cultuureducatie. Met dit 

plusaanbod is er een breed scala om de verschillende talenten te erkennen, herkennen en te 

ontwikkelen. Zo krijgt ieder kind de kans om cognitief, creatief en sociaal uit te blinken. 

We willen de kinderen leren vanuit verschillende perspectieven naar de werkelijkheid te 

kijken. Omdat we ons realiseren dat er ook kinderen zijn die talenten hebben op andere 

vlakken, zorgen we voor een diversiteit in hoogtepunten in ons aanbod. Met ons totale 

onderwijsaanbod hebben we het volgende eindprofiel van onze leerlingen voor ogen: 

Eindprofiel leerling:  
Op de Achtbaan staat jouw talent goed op de rit. 
Door kwalitatief goed onderwijs helpen wij onze kinderen zich op een prettige, veilige manier 
te ontwikkelen.  
Een kind dat De Achtbaan verlaat: 

 is op zijn eigen niveau goed voorbereid op de rest van zijn leven. 

 heeft de basisschool als een veilige basis ervaren en heeft zelfvertrouwen. 

 weet wat zijn sterke en zwakke kanten zijn. 

 kan kritisch nadenken en een mening vormen  

 is goed in staat om zelfstandig en samen te werken  

 heeft een ‘growth mindset’ 

 is in staat om vanuit verschillende perspectieven naar de werkelijkheid te kijken 

 heeft geleerd zijn emoties te kunnen benoemen en op verschillende manieren te 
uiten.  

 

Hoogtepunten 
De rit in de Achtbaan is een rit met verschillende hoogtepunten. 
Deze hoogtepunten sluiten aan bij ons plusprofiel maar houden ook rekening met andere 
talenten die kinderen hebben. Voor het realiseren van deze hoogtepunten hebben we 
gerichte partnerschappen.  
 
Voorbeelden van hoogtepunten die aansluiten bij ons plusaanbod zijn: 

 Atelier: iedere groep is bezig met een activiteit die de leerlingen zelf hebben mogen 
kiezen. Het aanbod is divers van koken tot zelfverdediging, van schaken tot dans. De 
kinderen zitten in heterogene groepen. 
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 Open Podia: de kinderen krijgen de gelegenheid (onder begeleiding van de 
leerkracht) zich te presenteren op het podium. Bijvoorbeeld door dans, theater en 
muziek.  

 Achtbaanfestival: dit festival wordt door oudercommissie georganiseerd als feestelijke 
afsluiting van het schooljaar 

 Bezoeken van kunstinstellingen 

 Kunstenaars in de school. 

 Activiteiten in de wijk in het kader van participerend burgerschap. 

 Activiteiten in de school in het kader van participerend burgerschap 

 Schoolschaaktoernooi. 

 Debattoernooi. 

 Wetenschapper in de groep. 
 
Andere hoogtepunten zijn: 

 Sportieve activiteiten: spelletjes tijdens de koningsspelen, sportdagen, 
sporttoernooien zoals: hockey, voetbal en handbal. 

 Katholieke vieringen: zoals st. Maarten, de advent periode, het kerstfeest, Carnaval 
en Pasen. Ook zijn er leerlingen die de eerste communie doen. 
 
 

1.1.6 Plusaanbod: 

Vanuit ons profiel hebben we gekozen voor ons plusaanbod.  
Het plusaanbod bestaat uit onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen en ons extra 
aanbod op het gebied van kunst- en cultuureducatie.  

Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen 

De laatste jaren is er in Nederland sprake van een toenemende aandacht voor onderwijs aan 
hoogbegaafde kinderen. Op Basisschool de Achtbaan zijn wij van mening dat ook deze 
kinderen een specifiek onderwijsaanbod nodig hebben. Basisschool de Achtbaan profileert 
zich daarom in het kader van het passend onderwijs als een school met de specialisatie 
‘onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen’. Dit realiseren wij door het aanbieden van 
voltijds hoogbegaafdenonderwijs in de HB groepen 5/6 en 7/8. In de regulieren groepen 1 
t/m 8 bieden wij aan meer- en hoogbegaafde leerlingen RT+ aan. Wij streven naar een 
nauwe samenwerking tussen de HB groepen, de reguliere groepen en de RT+. Binnen onze 
school hebben we diverse collega’s die zijn opgeleid op het gebied van meer- en 
hoogbegaafdheid. Er is een hoogbegaafdheidspecialist en er zijn diverse talentbegeleiders. 
Ook in schooljaar 2018-2019 zullen er weer 2 leerkrachten de opleiding voor 
talentbegeleiding volgen bij Novilo.   
 
RT+  
Op De Achtbaan wordt lesgegeven op meerdere niveaus. Dit is onder andere zichtbaar in de 
wijze van instructie geven, hiermee sluiten wij aan op de onderwijsbehoeften van de 
individuele leerling. Aan meer- en hoogbegaafde kinderen die uitdaging nodig hebben, geven 
wij RT+. We geven zowel RT+ in de groep als RT+ buiten de groep (de plusklas).  
 
Als school hebben wij een aantal criteria opgesteld waaraan een leerling moet voldoen om in 
aanmerking te komen voor de RT+. Deze criteria zijn terug te vinden in ons beleid ‘meer-en 
hoogbegaafdheid’. 
 
Indien ouder(s), verzorger(s), leerkrachten en/of kinderen het vermoeden hebben dat de 
leerling in staat is om prestaties te leveren op (hoog)begaafd niveau, beschikt onze school 
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over het DHH (Digitaal Handelingsplan Hoogbegaafdheid). De leerling zal na aanmelding 
middels dit signaleringsinstrument in kaart gebracht worden.  
 
Vervolgens zal gekeken worden wat er in de klas aangeboden kan worden om aan de 
onderwijsbehoeften van deze leerling te kunnen voldoen. De leerling krijgt de lesstof 
compact aangeboden, waardoor tijd vrij komt voor het werken met verrijkingsmateriaal. De 
begeleiding van deze leerlingen zal dan vooral gegeven worden door de eigen leerkracht, 
eventueel in overleg met de intern begeleider en de RT+ leerkracht. Indien blijkt dat het 
aanpassen van de lesstof in de klas niet voldoende is en meer zorg noodzakelijk is, bieden 
wij op basisschool de Achtbaan RT+ buiten de klas aan, in de vorm van een plusklas. De 
verantwoordelijkheid van het verrijkingswerk blijft volledig bij de leerkracht liggen.  
 
In de plusklas wordt o.a. gewerkt aan de sociaal emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling 
van de executieve functies, verdiepende projecten en filosoferen en debatteren. De doelen 
waaraan gewerkt wordt in de plusklas zijn te vinden in ons ons beleid voor meer- en 
hoogbegaafdheid. De begeleiding van de plusklas staat onder leiding van een leerkracht 
gespecialiseerd in de meer- en hoogbegaafde leerlingen.   
 
 

Voltijds hoogbegaafdenonderwijs  
 
KBS De Spits en KBS de Achtbaan bieden een uitdagend en passend aanbod aan 
hoogbegaafde leerlingen. Wij geven dit vorm door extra begeleiding te bieden aan het 
welzijn van de leerlingen naast de leervaardigheden. De maximale groepsgrootte van de 
voltijds HB groepen is 20 leerlingen. Wij streven er naar dat alle kinderen zich (weer) prettig 
en veilig voelen op school, thuis, met andere kinderen (peers) en met plezier aan het werk 
gaan. Het welzijn van de leerlingen staat dan ook voorop. Vanuit die veilige basis kan 
gewerkt worden aan de beheersing van de kerndoelen, verrijkende materialen, vaardigheden 
gericht op het leren leren, leren denken en leren (voor het) leven en de verdere ontwikkeling 
van de executieve functies.  
De instructie en benadering van de leerlingen is zo veel mogelijk top down. De meeste 
hoogbegaafde leerlingen leren het best vanuit een simultane strategie; geef de kinderen een 
breed aanbod en ze genereren hun eigen overzicht.  
 
Onze missie is:    
Het stimuleren en evenwichtig verbinden van de cognitieve en sociaal-, emotionele 
ontwikkeling van de leerling, waarbinnen zij de ruimte krijgen en voelen om hun talenten te 
kunnen ontplooien en ontwikkelen.  
 
Onze leerkrachten krijgen in teamverband scholing of zijn individueel geschoold op het 
gebied van het hoogbegaafde kind en hebben aantoonbare affiniteit hoogbegaafdheid. De 
(na) scholing voor onze scholen wordt verzorgd door Novilo. Dit is een opleidingscentrum op 
het gebied van hoogbegaafdheid in Nederland.  
  

Kunst- en Cultuuronderwijs 

Expressie - activiteiten zijn activiteiten die horen bij tekenen, handvaardigheid, muziek, dans 

en drama. Het gaat hier met name om het plezier dat uw kind haalt uit de creatieve vakken. 

Wij zullen het creatief vermogen van uw kind zoveel mogelijk proberen te stimuleren en te 

begeleiden door middel van aandacht geven aan zelfsturing en procesgerichtheid. Daarbij 

geven we de kinderen handreikingen op het gebied van technieken en zullen wij 

verschillende materialen aanbieden om de kinderen kennis te laten maken met wat er 

allemaal mogelijk is. Drie keer per jaar organiseren wij in de groepen 1 tot en met 8 de 
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zogenaamde ateliers. Hierbij kunnen kinderen kiezen voor een workshop naar keuze. 

Daarnaast organiseert de school meerdere keren per jaar een Open Podium. Het Open 

Podium is bedoeld om de kinderen de gelegenheid te bieden hun ouders te laten zien over 

welke talenten zij beschikken. Ze kunnen dit doen in de vorm van drama, dans, muziek en 

toneel. Daarnaast kunnen kinderen ervaren hoe het is om zich te presenteren voor een grote 

groep kinderen en ouders. 

De school is gestart met het ontwikkelen van een portfolio. Hierin worden de kunst- en 

cultuurprojecten gedocumenteerd en worden de werkstukken geëvalueerd door de leerkracht 

en leerling zelf. Ook verhalen en gedichten van de kinderen worden hierin bewaard. Binnen 

dit portfolio staat het ‘reflectief vermogen van de leerling’ en het ‘proces’ dat de leerling 

doormaakt centraal. Dit alles om het creatief vermogen van de leerling te vergroten. 

Daarnaast heeft de school een Creatief Partnerschap met De Vrijstaat. Dit is een 

kunstlocatie voor kinderen in de wijk (zie www.devrijstaat.nl). In samenwerking met de 

Vrijstaat ontwikkelt de school op maat gemaakte kunst- en cultuurprojecten voor zowel in de 

klas als erbuiten. Door dit creatief partnerschap kunnen we goede inhoudelijke 

kunstprojecten aanbieden onder leiding van professionele muzikanten, dansers en acteurs. 

Dit creatief partnerschap helpt ons de nieuwe ontwikkelingen goed in te bedden in de school. 

Daarnaast bieden we ook workshops die worden aangeboden door nog andere 

kunstinstellingen, dit zijn bijvoorbeeld musicallessen en kooklessen. Het schoollied met 

videoclip is ontworpen door de school in samenwerking met het UCK. 

De school hanteert vier doelen. Elk jaar worden er twee doelen centraal gesteld. Deze 

doelen staan dan ook centraal in externe kunst- en cultuurprojecten. Zie hieronder de 

doelen: 

* Media en communicatie (ontwikkeling van radio, televisie, telefoon, sociale media) 

* Kunst en maatschappij (wat zegt kunst over de maatschappij waarin we leven) 

* Identiteit en diversiteit (wie ben ik, geboorte, omgeving, cultureel erfgoed) 

* Inspiratie en vormgeving (inspiratie verwerken in licht en kleur, emoties omzetten in 

beelden en vormen) 

Ook neemt de school deel aan het Creatief Vermogen Utrecht. Door hieraan deel te nemen 
levert de school een bijdrage aan de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn kunst- en 
cultuuronderwijs binnen de provincie Utrecht. Op deze manier willen we laten zien dat we 
niet alleen opbrengstgericht werken binnen de reguliere vakken belangrijk vinden, maar ook 
binnen de kunst- en cultuurvakken. 

1.1.7 Muziekonderwijs 
 

Vanaf schooljaar 2016-2017 hebben we ook een muziekdocent. Doordat we de 
muzieksubsidie hebben gekregen zal muziek ook een prominente rol spelen binnen onze 
school. Kunstencentrum Nieuwe Vaart en het UCK zijn partners waarmee we samenwerken. 
Muziekonderwijs op de Achtbaan. Waarom? 
Samen muziek maken geeft kinderen veel plezier. Maar dat is nog niet alles. Onderzoek 
toont aan dat muziek maken een positief effect heeft op schoolprestaties. In het 
muziekonderwijs komen veel ontwikkelingsdoelen uit het gehele onderwijs samen. Daarom 
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vinden wij het belangrijk dat muziek een stevig verankerde plaats heeft binnen ons 
onderwijs.  
Op onze website is te lezen op welke manier wij het muziekonderwijs vorm geven.  

1.1.8 Opleidingsschool en stageschool 

Wij zijn een opleidingsschool. Dit betekent dat we een samenwerking hebben met de 
Hogeschool Utrecht om samen verantwoordelijk te zijn voor het opleiden van nieuwe 
leerkrachten. Studenten van de HU en hun begeleiders worden hierin gecoacht door een 
interne schoolopleider (dit is een leerkracht die daarvoor geschoold is) en vormen een 
onderdeel van ons team vanaf hun derde studiejaar. De schoolopleider coördineert alle 
zaken rondom het opleiden in de school.  

1.2 Missie en Visie 
 

1 Door kwalitatief goed onderwijs helpt De Achtbaan 

leerlingen zich op een prettige, veilige manier te 

ontwikkelen. We helpen ze hun zelfstandigheid te 

vergroten en kennis op te doen, zodat ze positief, 

vriendelijk, open en met vertrouwen de wereld in gaan. 

Hierdoor zijn ze in staat om op hun eigen niveau en met 

hun eigen talenten een goed leven op te bouwen. 

 
 
Bij ons op school staan wij voor openheid, duidelijkheid, structuur, veiligheid en 
rust. We hebben respect voor elkaar als individu. Leerkrachten en leerlingen 
benutten zoveel mogelijk elkaars kwaliteiten.  
 
Wij volgen de kinderen acht jaar lang in hun ontwikkeling. Dit doen we door middel 
van observaties en toetsen. De observaties verwerken we in KIJK, een leerling 
leerlingvolgsysteem dat wij gebruiken voor groep 1 en 2. In groep 3 tot en met 8 
gebruiken we ZIEN voor het volgen van de sociaal-emotionele vorming. Daarnaast 
werken we vanaf groep 2 met de toetsen van het leerlingvolgsysteem van CITO. 
Als eindtoets in groep 8 nemen we sinds 2017 de IEP toets af.   
Alle gegevens worden bij elkaar gebracht in ons registratiesysteem ParnasSys. 
 
Goede zorg is een prioriteit bij ons op school. We proberen deze zorg binnen de 
groep te houden. Dat doen we door een grote vorm van zelfstandigheid na te 
streven door methoden te gebruiken met aandacht voor verschillen in niveau.  
Door regelmatig overleg en een goede samenwerking zoeken wij als team voor 
ieder kind de beste manier van begeleiden. Alles rondom de zorg van de kinderen 
hebben wij beschreven in ons zorgprotocol. 
 
Zelfstandigheid bevorderen en ontwikkelen is een belangrijk onderdeel van ons 
onderwijs in alle groepen. Het zelfstandig werken zien we als een basis en is dus 
een voorwaarde voor ons adaptief onderwijs. Daarbij zijn we uit gegaan van de 
zelfstandigheid die kleuters al hebben en kijken we naar wat het middelbaar 
onderwijs vraagt van onze kinderen.  
 
Wij vinden het erg belangrijk om gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Kinderen 
doen dit door bijvoorbeeld samen te werken, het team doet dit door middel van 
collegiale consultaties. Dit houdt onder andere in dat collega’s bij elkaar gaan kijken 
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om op die manier van elkaar te leren. Verder organiseren we studiedagen en 
volgen scholing om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.  
Om de kwaliteit te waarborgen zullen wij op meerdere momenten door middel van 
observaties en enquêtes ons handelen toetsen.  
De inspectie van het onderwijs controleert regelmatig de kwaliteit van onze school. Deze 

bevindingen kunt u terug vinden op de website van de inspectie (www.onderwijsinspectie.nl).  

1.3 Identiteit 
De KSU is een stichting bestaande uit scholen die onderwijs verzorgen gebaseerd op de 
katholieke grondslag. 
Inspiratie (be-ziel-ing) voor het pedagogisch-didactisch handelen, vinden we traditioneel bij 
het voorbeeld, Jezus van Nazareth, zoals die in de Bijbel beschreven staat. Er is erkenning 
en respect voor andere inspiratiebronnen, omdat het daarbij gaat om waarden die, zonder 
begrenzing van enig kerkelijk instituut, als algemeen geldend worden beschouwd. Een 
katholieke school kent de Bijbel als belangrijkste bron, met respect voor en 
verdraagzaamheid naar andere levensbeschouwingen.  
De geformuleerde visie met betrekking tot de identiteit is herkenbaar in de houding van alle 
medewerkers. 
 
Als katholieke school geven wij onderwijs vanuit een katholieke levensbeschouwing. Wij 
staan voor een katholieke identiteit. Dat betekent onderwijs en zorg waarin respect en begrip 
voor elkaar en de omgeving voorop staan. We staan open voor andere culturen en 
godsdiensten. Een schoolklimaat waar kinderen zich geborgen voelen, leren leven en 
werken in een sfeer van vertrouwen in de ander en zichzelf. Hierbij volgen we de katholieke 
jaarkalender. 
 

1.4 Kernwaarden 
In het basisprofiel wordt aangegeven hoe de kernwaarden, die binnen de KSU zijn 
vastgesteld, zichtbaar zijn in de school.  
Binnen de KSU hebben we te maken met een zestal kernwaarden. Plezier, aandacht, 
verantwoordelijkheid, vernieuwing, eenvoud en ruimte. Deze kernwaarden moeten op iedere 
KSU school zichtbaan zijn, dus ook op de Achtbaan. We hebben vier kernwaarden uitgelicht.  
Hieronder wordt aangegeven hoe deze vier kernwaarden tot uiting komen op De Achtbaan. 

1.4.1 Plezier 

Op de Achtbaan hebben we open en betrokken leerkrachten. Zij doen er alles aan om het 
mogelijk te maken dat een kind met plezier naar school gaat. Een goed pedagogisch klimaat 
is daarbij erg belangrijk. Daarnaast is het van belang dat kinderen lesstof op hun niveau 
aangeboden krijgen en zo plezier hebben en houden in het naar school gaan en het leren.  

1.4.2 Aandacht 

Aandacht voor de leerlingen is terug te zien in het onderwijs dat op niveau wordt 
aangeboden. In alle groepen worden kinderen ingedeeld op drie niveaus. Hierdoor krijgen ze 
bij verschillende vakken werk op niveau aangeboden.  
Daarnaast is er ook aandacht voor de ouders van de leerlingen. Zij worden gezien als 
partner in het leren van de kinderen. Er zijn open ochtenden voor ouders zodat zij de school 
in bedrijf zien. Naast het bezoeken van de groep van hun kind(eren) kunnen ook de andere 
groepen van de school bezocht worden. 
Bij de groepen 1 tot en met 3 werken we met wekelijkse inloopochtenden. In groep 4 t/m 8 is 
er een maandelijkse inloopochtend. 
De aandacht voor kinderen uit zich ook in het gebruik van ‘het zonnetje van de week’ waarbij 
iedere week één kind centraal staat en complimenten van klasgenootjes krijgt. 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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De aandacht is er ook voor de leerkrachten. Door collegiale consultatie, groepsbezoeken 
door het managementteam en de gesprekkencyclus is er gerichte aandacht voor een 
blijvende leergierige houding. 

1.4.3 Verantwoordelijkheid 

Wij willen kinderen leren zich als een verantwoordelijk mens te gedragen. We geven het zelf 
de verantwoordelijkheid waar dat mogelijk is. We werken bijvoorbeeld met weektaken 
waarbij kinderen zelf de verantwoordelijkheid krijgen hun werk in te delen. In groep 1 en 2 
maken we gebruik van het leren elkaar te helpen. 
Onze methode ‘leefstijl’ voor de sociale/ emotionele vorming en onze methode ‘hemel en 
aarde’ maken verantwoordelijkheid nemen bespreekbaar. 
Door de hele school zitten kinderen in groepjes, waarbij ze zich ook voor elkaar 
verantwoordelijk mogen voelen. In groep 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van de ‘helpende 
handjes’. Kleuters mogen die dag de leerkracht helpen en zijn verantwoordelijk voor een 
aantal taken in de klas. In de groepen 3 t/m 8 hebben de kinderen klassendienst. Zij hebben 
die week ook extra taken, zoals bijvoorbeeld het uitdelen van de schriften of het verzorgen 
van de klas. Er wordt op schoolniveau gewerkt met een leerlijn voor het zelfstandig werken.  

1.4.4 Vernieuwing 

De school werkt opbrengstgericht en doorloopt daarmee een continu proces om tot 
verbetering te komen. Dit uit zich onder andere in het gebruik van de nieuwste methodes 
voor rekenen, taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen.  
We spelen in op nieuwe ontwikkelingen door ons aanbod hierop af te stemmen. Dit hebben 
we bijvoorbeeld gedaan met het geven van Engelse les vanaf groep 1, het verzorgen van 
workshopavonden in het kader van ouderbetrokkenheid en de inzet van smartborden vanaf 
groep 1.  
Voor de kinderen die meer kunnen is er RT+ beschikbaar.  
Daarnaast maken we gebruik van ‘kennis is kracht’. Hierbij maken we gebruik van de kennis 
van ouders en geven ouders gastlessen in verschillende groepen.  
 

1.5 Schoolregels 
De belangrijkste regels binnen onze school zijn de Leefstijlregels. Deze regels komen uit de 

methode Leefstijl. We gaan ervan uit dat teamleden, leerlingen en ouders deze regels 

naleven en het goede voorbeeld geven. De regels zijn op een positieve wijze geformuleerd 

omdat we willen aangeven wat we gewenst gedrag vinden. 

De regels zijn:  

 We komen op tijd en zijn rustig in school 

 We zijn aardig en eerlijk tegen elkaar 

 We helpen elkaar 

 We luisteren naar elkaar 

 We gaan netjes met de spullen om 
 

Met onze methode leefstijl zorgen we voor een prettig leer en leefklimaat bij ons op school. 

Op deze wijze werken wij aan een positieve groepsdynamiek en tevens preventief aan een 

anti-pestbeleid. Natuurlijk komt het ook bij ons op school voor dat er pestgedrag getoond 

wordt. We maken dit bespreekbaar in de groep en hebben een stappenplan hoe we omgaan 

met pest- en ander ongewenst gedrag. Wanneer er binnen een groep een negatieve 

groepsdynamiek ontstaat, zetten we hiervoor verschillende projecten in afhankelijk van de 

groep. 
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Wanneer u interesse heeft in het hele pestprotocol dan is deze te downloaden via de 

website. Ons pestprotocol is te vinden in ons beleid voor de sociale en emotionele 

ontwikkeling. Hierin is nog duidelijker beschreven wat de school in de omgang met leerlingen 

en tussen leerlingen doet ten behoeve van een positief leer en leefklimaat. Dit beleid vindt U 

terug op onze website. 

 

1.6 Onderwijssysteem 
Onze school hanteert een leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat we de kinderen in 

leeftijdsgroepen hebben verdeeld. Binnen deze groepen bieden we ons onderwijs aan in 3 

instructieniveaus. Bovendien passen we de inhoud van de leerstof zoveel mogelijk aan op 

het niveau van uw kind. Hiermee maken we ons onderwijs steeds meer adaptief (op maat). 

Sleutelwoorden hierbij zijn competentie, relatie en autonomie. 

Ook binnen ons voltijds hoogbegaafdenonderwijs werken we adaptief. We werken met een 

combinatiegroep 5/6 en 7/8. Naast de leervaardigheden bieden we extra begeleiding aan het 

welzijn van de leerlingen. De instructies en benadering is top down. Tevens is er extra 

aandacht voor de kerndoelen, het leren leren, leren denken en leren (voor het) leven. Zie 

verder beleid Hoogbegaafdonderwijs.  

1.6.1 Autonomie 

Binnen het adaptief onderwijs hebben wij als eerste stap gekozen voor autonomie; een 

onderdeel hiervan is het zelfstandig werken. Onder zelfstandig werken wordt verstaan: 

‘leerlingen werken gedurende enige tijd zonder hulp van de leerkracht aan een aantal taken’. 

Tijdens het zelfstandig werken gaan de kinderen na een korte instructie van de leerkracht 

aan het werk. De kinderen bepalen daarbij zelf de volgorde van de taken die zij doen. Het 

doel is drieledig: 

Educatief: de kinderen kunnen extra oefenen met leerstof waar ze nog moeite mee hebben 
of met leerstof die uitdagend is. 
 
Pedagogisch: het bevorderen van zelfstandigheid en het zelfstandig leren. 

Praktisch: de leerkracht heeft de handen ‘vrij’ voor het bieden van gerichte hulp aan kinderen 

met extra zorg. 

Wij zijn gaan kijken wat de mate van zelfstandigheid betekent voor de organisatie in de 
groep. We hebben materialen aangeschaft die nodig zijn om het zelfstandig werken te 
ondersteunen. Dit betekent dat wij werken met een instructietafel in de groep. Als de groep 
zelfstandig werkt kan de leerkracht aan deze tafel enkele kinderen helpen die meer aandacht 
nodig hebben.  

1.6.2 Competentie en relatie 

Naast autonomie hebben binnen het adaptief onderwijs competentie en relatie een duidelijke 

plaats. Competentie betekent dat kinderen weten waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. 

Zelfvertrouwen speelt hierbij een grote rol. Binnen de weektaak, de ateliers en het open 

podium proberen we kinderen uit te dagen om zoveel mogelijk van zichzelf te laten zien. Ook 

de relatie tussen kinderen, tussen volwassenen en kinderen en tussen volwassenen 

onderling is voor onze school belangrijk. We willen graag open staan voor elkaar. Als tweede 
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stap werken wij daarom binnen onze school met de methode ‘leefstijl’ voor sociaal- 

emotionele vorming. 

1.7 Groepen 

1.7.1 Werkwijze kleutergroepen 

Binnen de groepen 1/2 wordt uitgegaan van betrokkenheid, veiligheid en welbevinden. Hier 

werken we aan door de kinderen spelend te laten leren binnen thema’s die aansluiten bij de 

belevingswereld van de kinderen. 

Waarom vinden wij betrokkenheid, veiligheid en welbevinden belangrijk? 

Betrokkenheid laat zich herkennen aan geconcentreerd, aangehouden en zonder tijdsbesef 
bezig zijn, waarbij het kind zich gemotiveerd voelt en geboeid is. Het kind beweegt zich aan 
de grens van de individuele mogelijkheden (zone van de naaste ontwikkeling), waardoor 
leren ontstaat. Een goed welbevinden is een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. Een 
klas waarin een kind zich veilig op zijn gemak kan voelen is een voorwaarde om tot leren te 
kunnen komen. Wij zorgen in de klas voor een gevoel van warmte en geborgenheid door: 
ons kwetsbaar op te stellen en met de kinderen te praten over gevoelens, waarde te hechten 
aan het proces en niet alleen aan het eindproduct, interesse te tonen in het kind en samen te 
praten over gedrag dat in de groep gezien wordt als eerlijk en positief.  

Waarom vinden wij spelend leren belangrijk bij de kleuters? 

Pas als het kind de hardware heeft opgebouwd – vroeger heette dat 
schoolrijpheid – kan aan de installatie van de softwarepakketten worden 
begonnen, zoals lezen, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis… kortom 

alle schoolvakken. (Goorhuis-Brouwer S. , Spelenderwijs, 2012)  

 

Kleuters leren door te spelen, spel helpt hen hun kennis van de wereld en hun 

handelingsmogelijkheden uit te breiden. Bij intense, betrokken spelactiviteiten zijn kleuters 

bezig op de toppen van hun kunnen. Als kinderen spelen, ontwikkelen ze nieuwsgierigheid, 

motivatie en gevoel van succes. Dit alles leidt tot zelfvertrouwen en schoolsucces. Daarom is 

spel de leidende activiteit binnen onze kleuterklassen.  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen het gevoel hebben dat ze invloed kunnen uitoefenen 

op de leeromgeving en het leren. Dit geeft ze de mogelijkheid om vertrouwen te ontwikkelen 

in hun kunnen en te leren omgaan met tegenslagen. We betrekken de kinderen zoveel 

mogelijk bij het inrichten van een nieuwe hoek en het uitkiezen van een thema. Zo zijn de 

activiteiten betekenisvol en is de betrokkenheid meestal groter dan bij een volledig leerkracht 

gestuurde activiteit. In een klas waar spel de leidende activiteit is, gaat de ontwikkeling van 

de kinderen echter niet vanzelf. De leerkracht doet er wel degelijk toe. Wij vinden het daarom 

belangrijk dat de leerkracht spelactiviteiten organiseert, meespeelt en het spel begeleidt in 

de richting die de leerkracht  noodzakelijk acht. De leerkracht kan tijdens het spel 

verschillende rollen aannemen, zo kan de leerkracht observator, toneelmeester, bemiddelaar 

en speelmaatje zijn.  

Hoe ziet spelend leren er in de praktijk uit? 

Bij de start van een nieuw thema, gekozen door de kinderen en/of de leerkracht, beginnen 

we met een oriëntatie. De kinderen geven vanuit hun eigen ervaring aan wat zij al weten. 

Daarna wordt het thema verder uitgewerkt in allerlei activiteiten. Hierbij kunt u denken aan: 
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reken/taal activiteiten en creatieve/motorische vaardigheden. Deze activiteiten vinden zo veel 

mogelijk plaats in de verschillende hoeken in de klas. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan 

een huishoek die aangepast wordt aan het thema. Bij het thema ‘de bakker’ kan de huishoek 

bijvoorbeeld een bakkerij worden, waarin onder andere broden worden gebakken en 

afgerekend bij de kassa.  

Doordat de kinderen actief worden betrokken bij de vormgeving van de thema’s wordt het 
leren betekenisvol voor ze. Ze leren niet omdat bepaalde onderwerpen in een lesboek staan, 
maar omdat ze zelf ontdekken hoe belangrijk sommige dingen zijn. Daarnaast beschikken 
we over een uitgebreide orthotheek met diverse leermiddelen, waaruit door leerkrachten 
inspiratie kan worden geput. 
Om de ontwikkeling van de kinderen goed in kaart te kunnen brengen gebruiken we het 
leerlingvolgsysteem Kijk! en hebben we een jaarplan opgesteld waarin per kalendermaand 
de ontwikkelingsdoelen staan waaraan we binnen het thema (extra) aandacht besteden. Dit 
jaarplan zorgt ervoor dat we onze doelen voor groep 1-2 behalen. Hierbij houden we 
rekening met de verschillende niveaus die binnen de groep kunnen bestaan, zo kan ieder 
kind zich op zijn eigen niveau optimaal ontwikkelen. Hiermee bieden we structuur en 
duidelijkheid in onze werkwijze met de kinderen. Om de kinderen te kunnen volgen 
gebruiken we Cito en de toetsen van de Beginnende geletterdheid als observatie middel. De 
bevindingen hiervan nemen we op in het groepsplan en in het rapport. 

Hoe bereiden wij de kinderen voor op hun verdere schoolloopbaan? 

Voordat de kinderen naar groep drie gaan hebben ze geleerd om zelfstandig te werken. Dit 
hebben ze onder andere geleerd door te werken met een weektaak, hierdoor leren de 
kinderen hun werk te plannen op het kiesbord. Door te werken met een stoplicht kunnen we 
de kinderen leren om te gaan met uitgestelde aandacht en dingen zelf op te lossen zonder 
dat daar de hulp van de leerkracht bij nodig is.  
Omdat de kinderen spelend leren, ontwikkelen zij nieuwsgierigheid, motivatie en gevoel van 
succes. Dit alles leidt tot zelfvertrouwen en schoolsucces. Zij stromen vol zelfvertrouwen en 
gevoel van succes door naar groep drie. 
 

1.7.2 Groep 3 tot en met 8 

Na de kleuterperiode werken we in de groepen 3 tot en met 8 in jaargroepen. In onze twee 
voltijds hoogbegaafdengroepen werken we in combinatieklassen. Onze werkwijze is heel 
divers. Afhankelijk van de activiteit of opdracht werken de kinderen individueel, in tweetallen 
of in groepjes. Binnen de school zullen we zoveel mogelijk met dezelfde regels en afspraken 
werken, op zowel het sociale als het didactische vlak.  
 
Zelfstandigheid 

Bij de groepen 3 tot en met 8 breiden we het ‘zelfstandig werken’ uit. Dit komt voort uit de 

visie van het adaptief onderwijs. We geven dit vorm door middel van de weektaak. De 

kinderen leren de taken zelf te plannen, te registreren en soms te controleren. Er wordt zo 

een beroep gedaan op hun verantwoordelijkheid waarbij zelfreflectie een belangrijk 

onderdeel is. De leerkracht kan tijdens een zelfstandig werk-les een leerling of groepjes 

leerlingen begeleiden. Tijdens het zelfstandig werken zijn er duidelijke afspraken over het 

vragen en geven van hulp door klasgenoten of de leerkracht. Het verkeerslicht dient 

daarvoor als symbool en is terug te vinden in de groepen 1 tot en met 8. Vanaf groep 6 

werken de leerlingen met een agenda waarin ook het huiswerk opgeschreven wordt. Wij zijn 

van mening dat vanaf groep 7 de leerlingen zelfstandig hun huiswerk kunnen plannen en 

maken, met ondersteuning door de leerkracht en de ouders. 
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De leerkrachten toetsen en observeren de kinderen regelmatig. Een belangrijk 

aandachtspunt is het analyseren van de toetsgegevens. Opbrengstgericht werken en het 

analyseren van toetsen neemt een belangrijke plaats in ons onderwijs in. Daarnaast speelt 

de afstemming van het onderwijs op de niveaus van de leerlingen een steeds grotere rol.  

 

1.8 De ontwikkelingsgebieden groepen 1-8 
Hieronder geven we een globaal beeld van de leerstof. Aan het begin van ieder schooljaar 

zorgt iedere leerkracht ervoor dat u specifieke informatie van het leerjaar van uw kind krijgt. 

Dit betreft onder andere informatie over de ontwikkelingsgebieden. 

In de voltijds hoogbegaafdengroepen worden in de ochtend de reguliere basisvakken 

aangeboden zoals spelling, rekenen, technisch/begrijpend lezen en taal conform de 

richtlijnen die voor alle basisscholen geldt. Taal, spelling en rekenen wordt via compacten 

(via pre toetsen) aangeboden en de instructie gebeurt top down.  

In de middag is er tijd voor projectmatig onderwijs. Op de Achtbaan is dit in de vorm van IPC 

(International Primary Curriculum). IPC in een integraal, thematisch en creatief curriculum 

voor kinderen tussen de 4 – 12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken. Het is onderlegd 

met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak. Het leert kinderen 

verbanden te leggen tussen het geleerde en de toepasbaarheid hiervan.  

Aanvullend krijgen de kinderen ook Chinees, filosoferen, debatteren, schaken en 

verschillende gastcolleges en excursies.  

1.8.1 Lezen 

In groep 1/2 worden de basisvaardigheden geoefend. Onder basisvaardigheden valt 
bijvoorbeeld de auditieve discriminatie: ‘Kun je het verschil horen tussen reus en roos, roos 
en rook?’ of ‘Wat rijmt er op tak?’ uit de methode map fonemisch bewustzijn. Al spelend 
leren de kinderen in groep 1/2 deze en andere vaardigheden, die nodig zijn om te kunnen 
leren lezen. 
In de loop van de kleuterperiode krijgen kinderen steeds meer belangstelling voor lezen. Er 
zijn voldoende materialen die de kinderen kunnen kiezen. Voorbeelden hiervan zijn de 
leeshoek en de stempelhoek waar de kinderen woordjes kunnen stempelen. Daarnaast 
werken we met een lettermuur en een letter van de week. Wij streven ernaar om de kinderen 
aan het einde van groep 2 minimaal 15 letters eigen gemaakt te hebben.  
Het lezen krijgt natuurlijk zijn vervolg in groep 3. We bieden dit aan door middel van de 
methode ’Veilig leren lezen’. Deze methode geeft ons de mogelijkheid om kinderen op hun 
eigen niveau te laten werken. Eerst gebeurt dat met klanken, daarna met woorden en steeds 
langere en moeilijkere teksten. We proberen daarbij zoveel mogelijk zintuigen aan te 
spreken: het zien en herkennen van letters (stempelen en schrijven) het horen van klanken 
(luisteren naar gesproken tekst), maar ook het voelen van letters (kleien en 
schuurpapierletters). We streven ernaar hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten op de 
werkwijze in groep 2. Uiteindelijk moeten de leerlingen eind groep 3 vlot een eenvoudige 
tekst kunnen lezen. In groep 3 wordt er een begin gemaakt met begrijpend lezen door middel 
van verwerkingsbladen naar aanleiding van een boek uit de methode.  
 
In groep 4 en 5 komt, naast het technisch lezen, een steeds groter accent te liggen op 
begrijpend lezen. Wij gebruiken hiervoor de methode ‘Nieuwsbegrip’. Vanaf groep 6 krijgen 
de kinderen ook ‘informatieverwerking’ aangeboden. In groep 7 komt hier het aflezen van 
schema’s, grafieken en tabellen bij. Dit bieden wij aan ter bevordering van de 
studievaardigheden van de kinderen. Het technisch lezen krijgt ook nog genoeg aandacht. 
Hiervoor gebruiken wij in de groepen 4 tot en met 8 de methode ‘Estafette’.  
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1.8.2 Taal en spelling 

In de groepen 1 en 2 vinden veel taalactiviteiten plaats, zoals: vertellen, voorlezen, 
poppenkastspel en kringgesprekken. Door te praten, uit te beelden en te tekenen krijgen 
begrippen betekenis voor de kinderen.  
De thema’s van deze methode sluiten aan bij de brede taalontwikkeling van alle kinderen. De 
kinderen leren door middel van spelen, knutselen, bewegen en ontdekken. Hierbij wordt 
aandacht besteed aan woordenschat, mondelinge taalvaardigheid, beginnende geletterdheid 
en taalbeschouwing. Kinderen moeten hierbij goed gevolgd worden in hun taalontwikkeling. 
Dat doen wij door middel van het leerlingvolgsysteem ‘Kijk’.  
In groep 3 werken we met de methode Veilig Leren Lezen. Vanaf groep 4 werken we met de 
methode Taal actief. Deze methode sluit goed aan op ons adaptieve onderwijs en werkt in 
verschillende niveaugroepen. 

1.8.3 Rekenen en wiskunde 

Voorbereidend rekenen staat in groep 1 en 2 op het programma. De leerkrachten stimuleren 

de rekenontwikkeling van de kinderen op verschillende manieren. Rondom verhalen en 

thema’s leren zij de begrippen die ze nodig hebben om rekentaal te kunnen verstaan. Ze 

krijgen besef van rangorde (tellen, eerste, laatste) en hoeveelheden (bij het telwoord twee 

horen twee voorwerpen). Ze vergelijken, meten en wegen. De leerkrachten gebruiken 

ontwikkelingsmaterialen, spelen in op de behoeftes van de kinderen en creëren activiteiten 

naar aanleiding van het thema in de klas. Om meer structuur en eenheid aan te brengen in 

het voorbereidend rekenen gebruiken we ‘met sprongen vooruit’.  

Voor rekenen vanaf groep 3 is de methode ‘Wereld in getallen’ in gebruik. Ook deze 

methode sluit goed aan op ons adaptieve onderwijs en ondersteunt drie niveaugroepen. 

Naast de methode beschikken we over allerlei zelfstandig rekenmateriaal in de vorm van 

rekenspelletjes die we naast de methode in kunnen zetten. Daarnaast bieden we de boven 

presterende kinderen “rekenpanda’s of rekentijgers” aan. Dit zijn werkboeken met meer 

complexe rekenopgaven.  

1.8.4 Schrijven 

Om te kunnen schrijven moet je controle hebben over de spieren in je vingers (fijne motoriek) 

en moet de oog-handcoördinatie goed ontwikkeld zijn. In groep 1 en 2 krijgen de kinderen 

diverse materialen aangeboden om die controle en samenwerking op te bouwen zoals de 

kralenplank. In de groepen 1/2 en 3 wordt gebruik gemaakt van driekantige potloden, zodat 

de kinderen kunnen oefenen met de juiste pengreep. Ook wordt gebruik gemaakt van de 

methode ‘Schrijfdans’. Spelenderwijs oefenen de kinderen in groep 2 na de kerstvakantie 

schrijfpatronen.  

In het schooljaar 2015- 2016 is de overstap gemaakt naar de nieuwe methode 

‘Pennenstreken’. Deze methode is gekoppeld aan de leesmethode Veilig Leren Lezen in 

groep 3. Elke letter die leerlingen leren lezen, leren ze op dezelfde dag ook schrijven. De 

methode zal met de kinderen “meegroeien.” Dat betekent dat er elk jaar een leerjaar bijkomt 

die gaat werken met de nieuwe methode. De kinderen die nu werken in onze “oude” 

methode ‘Schrijven in de basisschool’, zullen hierin blijven werken. In dit schooljaar 2018-

2019 werken de kinderen tot en met groep 6 in de methode pennenstreken.                         

Als kinderen in groep 4 het “lopend schrift” kunnen schrijven krijgen ze van school een 

rollerpen. Gaat deze kapot of raken ze de pen kwijt dan moeten ze op school een nieuwe 

aanschaffen. 
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Vanaf groep 5 krijgen de kinderen de vrijheid om zelf te kiezen met welk schrijfgerei ze goed 

kunnen schrijven. Dat kan een rollerpen zijn, maar ook een potlood of een balpen. Let wel, 

de kinderen krijgen van ons 1 keer een pen in groep 4. Wanneer uw kind vanaf groep 5 kiest 

voor een andere pen, dan is het bedoeling dat u daar zelf zorg voor draagt. Samen met de 

leerkracht wordt er gekeken of deze pen geschikt is, het ontwikkelen van een goed en 

leesbaar handschrift staat op de eerste plaats!  

Vanaf groep 6 gaan de kinderen zich ook bezig houden met creatief schrijven. Dit is een wat 

vrijere vorm van schrijven zoals het schrijven van blokletters en sierletters. Ook wordt er 

regelmatig aandacht besteed aan het schrijftempo. Het doel is om een persoonlijk, goed 

leesbaar en vlot handschrift te ontwikkelen.  

1.8.5 Sociaal-emotionele vorming 

Leefstijl is de methode die wij als leidraad gebruiken voor de sociaal emotionele vorming. 

Leefstijl is een methode waardoor leerlingen zich bewust worden van waarden en normen. 

Doelen van de lessen: 

 Kinderen bewust maken van hun eigen gedrag, zichzelf en anderen te respecteren, 

onbevooroordeeld door verschillen in achtergrond, ras en cultuur. 

 Vaardigheden ontwikkelen om met elkaar om te gaan, zoals luisteren en ruzies 

oplossen. 

 Taalontwikkeling en uitdrukkingsvermogen te stimuleren door gedachten en 

gevoelens onder woorden te brengen, nieuwe begrippen te leren en de woordenschat 

uit te breiden. 

 Gezondheidsvaardigheden aan te leren door het aanbieden van gestructureerd 

lesmateriaal en activiteiten over gezond gedrag. 

De lessen zijn niet alleen theoretisch van aard, maar ook praktijkgericht, door samen met 

klasgenoten activiteiten en opdrachten te doen die het besef van ‘goed omgaan met elkaar’ 

versterken. De methode biedt naast sociaal emotionele competenties ook 

gezondheidsvaardigheden.  

Wanneer deze preventieve methode onvoldoende blijkt te zijn voor een positief werkende 

groepscohesie kunnen we diverse programma’s toevoegen aan het aanbod. Zoals het “stop 

is stop plan” en de “kanjertraining”. Tevens gebruiken wij het volgsysteem Zien! Zien! geeft 

op basis van een analyse van observaties concrete doelen en handelingssuggesties. Op die 

manier wordt de leerkracht geholpen bij het ondersteunen van leerlingen en groepen. Zien! 

ondersteunt het gehele proces van signaleren tot en met handelen. 

1.8.6 Levensbeschouwelijk onderwijs 

De Achtbaan is een open katholieke school, waarin respect voor elkaar een belangrijke 

plaats inneemt. We willen onze katholieke identiteit zodanig invullen dat ons onderwijs een 

bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Het maken van keuzes waar ze zelf 

verantwoordelijkheid voor kunnen dragen is een belangrijk onderdeel van de methode. Wij 

reiken kinderen levensbeschouwelijk materiaal aan dat hen boeit en raakt.  

Als school vinden we het belangrijk een sfeer te scheppen waarin vragen mogen worden 

gesteld en antwoorden gegeven mogen worden. Zo ontstaat er ruimte voor verwondering en 
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bewustwording. Er is ook ruimte voor feestdagen uit andere tradities/culturen. We hebben 

contact met de parochie Licht van Christus uit Vleuten, De Meern waarbij we contact hebben 

met de Mariakerk. Een bezoek van de pastor in de klas of een bezoek aan de kerk behoort 

tot de mogelijkheden. 

In groep 4 is er voor kinderen de mogelijk om de Eerste Heilige Communie te doen. We 

werken aan de levensbeschouwelijke vorming van kinderen met de methode: Hemel en 

Aarde. Deze methode richt zich op het ontwikkelen van 7 spirituele vaardigheden. Deze 7 

spirituele vaardigheden zijn: verwondering, verbondenheid, vertrouwen, verbeelding, 

ordenen, communicatie en omgaan met traditie. Wanneer u achtergrondinformatie wilt over 

de thema’s die in 2018-2019 aan bod komen verwijzen we u naar de website: 

www.hemelenaarde.nl   

1.8.7 Wereldoriëntatie 

In de groepen 1 tot en met 4 kiezen we ervoor om oriënterend naar de omgeving te kijken. In 

de praktijk betekent dit dat de kinderen kennismaken met de seizoenen, het eigen lichaam, 

dagen van de week, dagritme, ruimtelijke begrippen en de natuur rond school. Er wordt 

gewerkt in projecten die aansluiten bij de natuurlijke nieuwsgierigheid van de kinderen. 

Hierbij kunnen Schooltv programma’s een thema ondersteunen.  

Voor de groepen 5 tot en met 8 werken we met de nieuwe methode “Wijzer!” Deze methode 

bestaat uit Wijzer! Aardrijkskunde en Geschiedenis. Het is een moderne, compacte methode 

met een doorlopende leerlijn. Elk vakgebied heeft dezelfde heldere structuur en expliciete 

leerdoelen. Ook met wereldoriëntatie kunnen we op niveau werken. Voor natuur en techniek 

gebruiken we de methode Natuniek. We benaderen de wereldoriëntatie vakken in de basis 

afzonderlijk maar natuurlijk zullen we wel proberen om de verschillende onderwerpen zoveel 

mogelijk met elkaar te verbinden, want aardrijkskunde, biologie en geschiedenis staan niet 

los van elkaar. We gaan op reis in Nederland (groep 5 en 6), in Europa (groep 7), de wereld 

(groep 8), de oertijd tot aan nu en daarbij bekijken we de natuur en de techniek. 

Alle groepen zullen gebruik maken van de stichting Natuur en Milieu Communicatie (NMC) 

en projectkisten van de bibliotheek. De stichting Natuur en Milieu Communicatie is een 

stichting vanuit de gemeente die basisscholen ondersteunt bij het natuuronderwijs. We halen 

de natuur met deze projecten zo veel mogelijk in de klas, want ontdekkende en 

onderzoekende activiteiten vinden wij onmisbaar. 

1.8.8 Engels 

De kinderen krijgen vanaf groep 1 Engelse les. Vanaf deze groep maken de kinderen kennis 

met de Engelse taal, waarbij spreekvaardigheid een belangrijk onderdeel is. We gebruiken 

een digitale methode. Dit is de methode ‘Take it easy’. De les wordt gegeven met behulp van 

een ‘digital teacher’ die via het digitale schoolbord de opdrachten geeft. Voordeel van deze 

werkwijze is dat de uitleg en uitspraak door een “native speaker” wordt gedaan. Hierdoor 

wordt de juiste uitspraak aangeleerd. De kinderen werken vanaf groep 4 hierbij in een 

werkboek. Tevens bouwen de kinderen vanaf groep 7 een portfolio op. Hierin is te zien welke 

Engelse stof de kinderen hebben behandeld. Het taalportfolio krijgt de leerling mee na de 

basisschool om aan de leraar Engels in het voortgezet onderwijs te geven. Op deze manier 

krijgt de leraar Engels een beter beeld van wat aan Engels is gedaan op de basisschool. 

http://www.hemelenaarde.nl/
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1.8.9 Verkeer 

Tijdens de verkeerslessen maken kinderen kennis met verkeersborden en verkeersregels in 
hun directe omgeving. Vanaf groep 3 werken we met de methode ‘Klaar over’. In groep 7 
leggen de kinderen een praktisch en een schriftelijk verkeersexamen af.  
De Achtbaan is in het bezit van het Utrechts Veiligheids Label. Een label dat aangeeft dat de 
school ruim voldoende aandacht en oog heeft voor verkeer en de verkeerssituatie in en om 
de school. Door middel van een project geven we elk schooljaar ook extra aandacht aan 
verkeer. We zien de kinderen, en hun ouders, het liefst fietsend of lopend naar school 
komen. Zo blijft de verkeerssituatie rondom de school overzichtelijk.  

1.8.10 Actief burgerschap 

De KSU-speerpunten: 

 Elke school heeft beleid waarin visie op onderwijs en samenleving is opgenomen.  

 Elke school heeft een methode voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden ten 
dienste van actief burgerschap.  

 Elke school leert de kinderen de essentiële kenmerken van de Nederlandse 
samenleving volgens de visie van de KSU. 

 De school is een oefenplaats voor actief burgerschap.  

 Binnen de school geven ouders en leerkrachten dagelijks uiting aan de basiswaarden 
gelijkwaardigheid en diversiteit. 

 
De kinderen: 

Onze kinderen komen voornamelijk uit de wijkdelen Langerak, Parkwijk, de Woerd en Het 

Zand. Op onze school zal je de wijk herkennen in de schoolpopulatie. Zo is er een diversiteit 

aan: culturele achtergronden, opleidingsniveau van de ouders en gezinssamenstellingen.  

 

Visie en missie:  

Als katholieke school staan wij in een rijke traditie waarin nagedacht is over de 

verantwoordelijkheid van mensen voor elkaar en voor de samenleving. Fundamenteel in 

deze traditie is dat mensen hun eigen talenten kunnen ontplooien, maar tegelijk óók de 

opdracht hebben om zorg te dragen voor anderen en zich in te zetten voor een rechtvaardig 

bestaan en een leefbare aarde voor iedereen.  

 

We zien de afgelopen jaren een verharding in de maatschappij naar bijvoorbeeld de 

zorgverlener en een verharding in de acceptatie van “de ander”. Wij vinden het onze taak om 

onze kinderen goed toe te rusten. Zo zijn zij in staat een balans te vinden tussen persoonlijke 

ontwikkeling en sociale cohesie. Ze zijn zelfstandig en zelfredzaam en ook betrokken op 

elkaar en verantwoordelijk voor anderen en de samenleving. We vinden het belangrijk dat we 

kinderen voorbereiden op hun plaats in die samenleving waarin ze als goed toegeruste en 

zelfstandige mensen op sociaal, cultureel en economisch gebied hun plaats kunnen vinden. 

Op onze school vormt goed burgerschap en integratie een onderdeel van de dagelijkse 

praktijk. Op de Achtbaan geven we invulling aan burgerschap en integratie door onder 

andere het gebruik van onze methode Leefstijl. We hebben deze methode gekozen omdat 

het uitgaat van verschillende theorieën, waaronder het JoHaRi window. Deze theorie sluit 

aan bij de diversiteit die kenmerkend is voor onze schoolpopulatie. Het gaat uit van het 

vergroten van de vrije ruimte. Dat wil zeggen dat “hoe meer je van elkaar weet en hoe groter 

je zelfinzicht”, hoe beter je in staat bent om de verbinding aan te gaan met je medemens. 
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In deze methode is een onderdeel gewijd aan actief burgerschap. De kennis, vaardigheden 

en de houding van onze leerlingen worden binnen 3 domeinen onderwezen. De domeinen 

zijn democratie, participatie en identiteit. Per domein worden kennis, vaardigheden en 

houdingen ontwikkeld en aangesproken. Per leerjaar zijn er verschillende thema’s waarin de 

uitgewerkte leerlijnen worden aangeboden. 

Daarnaast hebben we, in samenwerking met welzijnsorganisatie Doenja, een doorgaande 

leerlijn ontwikkeld voor participerend burgerschap. Hierbij leren de kinderen hoe hun wijk 

eruit ziet, wie er in hun wijk wonen, welke instanties en bedrijven er in de wijk actief zijn en 

uiteindelijk creëren zij zelf een eigen onderneming. De activiteiten hebben als doel om de 

kinderen en de medewijkbewoners uit de anonimiteit te halen. 

Goede doelen 

In overleg met de MR stemmen we af welke goede doelen we steunen en op welk moment in 

het schooljaar dat passend is.  

1.8.11 Lichamelijke opvoeding 

Plezier beleven aan verschillende bewegingssituaties staat centraal bij gymnastiek, dit 

betekent samen bewegen en rekening houden met elkaar. De kinderen in de kleuterbouw 

bewegen elke morgen en elke middag. Gymmen doen de kinderen in de speelzaal en buiten 

spelen ze op het schoolplein. 

De groepen 3 tot en met 8 bewegen anderhalf uur per week. Wij hebben vijf dagen per week 

een gymdocent.  

1.8.12 ICT – beleid  

Op De Achtbaan zijn onderwijs en ICT met elkaar verweven. Bijna alle lessen worden 

ondersteund door het digibord en de computers en iPads worden dagelijks gebruikt. Binnen 

ons onderwijs zal ICT steeds meer een vanzelfsprekendheid worden, een middel waarmee 

we ons onderwijs naar een hoger plan kunnen tillen. Door de introductie van de iPads 

kunnen we flexibeler werken en de leerlingen wegwijs maken op de tablets. Uiteraard zijn 

computer en tablet ook bijzonder geschikt om informatie op te zoeken voor een project, 

boekbespreking of werkstuk. Bovendien bieden de iPads een groot aantal creatieve 

mogelijkheden, zoals het maken van animaties en videoclips en als ondersteuning tijdens de 

muzieklessen. 

 

21e eeuwse vaardigheden 

 

Het nieuwe model van de 21e eeuwse 

vaardigheden* bestaat uit 11 competenties die 

leerlingen nodig hebben om te functioneren in 

de maatschappij van de toekomst. Aan deze 

vaardigheden wordt gewerkt in het basis- en 

voorgezet onderwijs. De meeste vaardigheden 

komen in meerdere vakgebieden aan bod, door 

ICT in het onderwijs te verweven is het mogelijk 

om aan veel vaardigheden tegelijk te werken. 

Een voorbeeld: als de kleuters samen aan het 
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werk zijn met de programmeerbare robot BeeBot zijn ze bezig met wel zeven verschillende 

vaardigheden: creatief denken, probleem oplossen, computational thinking, ICT basis 

vaardigheden, communiceren, samenwerken en sociale vaardigheden.  

 

* Het model van de 21e eeuwse vaardigheden is ontwikkeld door SLO en Kennisnet, meer 

informatie is te vinden op de website: https://www.kennisnet.nl/digitale-vaardigheden/21e-

eeuwse-vaardigheden/ 

Basispoort 

Sinds september 2013 maakt onze school gebruik van de faciliteit Basispoort. Basispoort 

vormt de toegang tot de oefensoftware van de lesmethode van de school. De leerlingen 

oefenen op deze manier de lesstof op de computer. 

De methodes die bij ons op de basisschool gebruikt worden maken meer en meer gebruik 

van digitale leermiddelen om de lesstof te oefenen; toetsen worden gedeeltelijk digitaal 

afgenomen en de resultaten daarvan worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem 

(Parnassys). Om deze gegevens goed te kunnen vastleggen is er een koppeling tussen ons 

leerlingvolgsysteem en Basispoort.  

Stichting Basispoort heeft de voorwaarden en het privacy statement vastgelegd in een 

gebruikersovereenkomst, die te vinden is op http://help.basispoort.nl. De gegevens die 

worden opgeslagen in Basispoort mogen en zullen enkel en alleen gebruikt worden voor het 

regelen van de toegang tot de educatieve applicaties en nooit aan derden verstrekt.  

De leerlingen uit de voltijds hoogbegaafdengroepen hebben de mogelijkheid om gebruik te 

maken van een laptop of IPad. Wij zetten de computers in om efficiënt en gedifferentieerd 

onderwijs mogelijk te maken. Om de ontwikkeling van onze leerlingen inzichtelijk voor de 

leerling en ouder te maken wordt er gewerkt met een portfolio. We zijn bezig om een digitaal 

portfolio te ontwikkelen. In een digitale omgeving kunnen leerlingen hun vorderingen/doelen 

invoeren naast het uploaden van gemaakt werk. 

Om een doorgaande leerlijn te garanderen met betrekking tot deze vaardigheden heeft de I-

coach een 'Leerlijn Digitale Geletterdheid' opgezet, op dit moment zijn we bezig met de 

implementatie van deze leerlijn. 

1.8.13 Huiswerk 

Op de Achtbaan vinden wij het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen voor 

kinderen en huiswerk. We willen onze leerlingen voorbereiden op het voortgezet onderwijs 

en het huiswerk wat ze daar kunnen verwachten. Vanaf groep 5 hebben we een duidelijke en 

planmatige opbouw in ons huiswerkaanbod. Op deze manier worden kinderen begeleid in 

het hebben, plannen, maken van huiswerk en het leren voor toetsen.  

 

 

 

https://www.kennisnet.nl/digitale-vaardigheden/21e-eeuwse-vaardigheden/
https://www.kennisnet.nl/digitale-vaardigheden/21e-eeuwse-vaardigheden/
http://help.basispoort.nl/
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2 De dagelijkse gang van zaken 

2.1 Schooltijden 
 
Sinds schooljaar 2017-2018 hanteren we een vijf-gelijke-dagen-model.  
 
Bij het vijf-gelijke-dagen model hebben de leerlingen een korte middagpauze en gaan ze 
vroeg naar huis of naar de BSO. Dat betekent dat de kinderen na school meer tijd hebben 
om te spelen en te sporten. Leerkrachten hebben meer tijd te besteden aan 
lesvoorbereiding, nakijken, gesprekken, overleg en professionalisering. Er is meer tijd om 
tegemoet te komen aan de individuele ondersteuningsbehoefte van leerlingen, die sterk 
toegenomen is door het invoeren van de wet op het Passend Onderwijs. 
 
Doordat alle vijf de dagen gelijk zijn, verwachten we meer rust en structuur. De leerkracht is 
de gehele tijd in de klas wat zorgt voor duidelijkheid en voorspelbaarheid. De lestijd wordt 
effectiever, omdat de ochtend automatisch overvloeit in de middag, zonder onderbreking. Er 
is meer tijd voor de les en de kinderen kunnen ook sneller in de ‘leerstand’. Dit alles zal een 
positieve uitwerking hebben op de resultaten van de kinderen. 
Lestijden model: 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

 
Groep 1/m 8 

 

 
8.30u-14.15u 

 

 
8.30u-14.15u 

 

 
8.30u-14.15u 

 
8.30u-14.15u 

 

 
8.30u-14.15u 

 

 

2.2 Naar binnen gaan. 
10 minuten voor aanvang van de lessen gaan de deuren van de school open. De kinderen 
komen rustig binnen. Aan het begin van het schooljaar staat dit onderwerp centraal in alle 
groepen. De kinderen krijgen dan ook te horen welke ingang het beste gebruikt kan worden. 
We zullen dit via de Achtbaanflits ook met de ouders communiceren.  

2.3 Toezicht houden op het buitenspelen 
Tijdens de kleine en grote pauze lopen er verschillende leerkrachten buiten om te 

surveilleren. Zij zijn op dat moment aanspreekpunt voor de leerlingen die buiten zijn. 

Wanneer de schooldag voorbij is worden de leerlingen van groep 1 tot en met groep 4 door 

de leerkracht naar buiten gebracht of overgedragen aan de BSO kracht.  

De leerlingen worden van en naar de gym altijd vergezeld door een leerkracht. Tijdens de 

gymlessen is de vakleerkracht LO of de leerkracht verantwoordelijk voor de kinderen. 

2.4 Anti-pestprogramma  
Iedere school wil haar leerlingen een veilige leeromgeving bieden met een prettige en 

positieve sfeer. Daar hebben kinderen ook recht op. Maar soms is dat lastig. Dan wordt er 

gepest op school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen veilig van en naar school kunnen 

gaan. Ze dienen zich ook veilig te voelen in de groep en op het schoolplein. Uitgangspunt is 

dat kinderen op een correcte en prettige manier met elkaar omgaan en dat ze zelfstandig 

leren ruzies op te lossen. Dit doen we voornamelijk vanuit de gedachte van “Leefstijl”. 

De methode ‘Leefstijl’ is er niet alleen om probleemgedrag te bestrijden, maar juist als 

preventie van ongewenst gedrag en voor het optimaal functioneren van kinderen en het 

ontwikkelen van hun talenten.  
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In het schooljaar 2018-2019 gaan we het anti-pestprotocol evalueren en herzien. Deze is te 

vinden op onze website.  

Onze interncontactpersonen zijn tevens ook de anti-pest coördinatoren. Zij zijn samen met 

directie het aanspreekpunt voor dit programma. Ook wanneer er gepest wordt kunt u met 

hen contact opnemen. U kunt de namen van de interne contactpersonen terugvinden op 

pagina 42 van deze schoolgids. Ook zijn ze opgenomen in het veranderlijke deel (deel 2) van 

de schoolgids. 

2.5 Fietsen 
We vinden het belangrijk dat de kinderen zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school 

komen. De kinderen oefenen op deze wijze zelf verkeersdeelnemer te zijn. Daarnaast is de 

verkeerssituatie rondom de school rustiger en veiliger wanneer er minder kinderen met de 

auto worden gebracht. De fietsenstalling voor de school en achter het kinderdagverblijf is 

bedoeld voor de fietsen van de kinderen.  

2.6 Gezonde voeding 
Als school vinden we het belangrijk gezonde voeding te stimuleren. We hebben twee  

fruitdagen op school. Op woensdag en vrijdag verwachten we dat de kinderen groente of fruit 

meenemen als hapje om 10.00u. Daarnaast hebben we ook een werkgroep voor gezonde 

voeding. Zij werken samen met Boer Goes uit de wijk. Om het jaar schrijven we ons in voor 

het schoolfruit programma. We krijgen dan voor een bepaalde periode schoolfruit 

aangeboden voor 3 dagen in de week voor alle leerlingen. Voor schooljaar 2018-2019 geldt 

het schoolfruit programma niet.  

Ook in de groepen wordt er aandacht besteed aan gezonde voeding middels onze methode 

Leefstijl.  

Wanneer uw kind jarig is en trakteert op school, willen we u vragen om een gezonde traktatie 

mee te geven. Ideeën voor een gezonde traktatie en gezonde tussendoortjes kunt u vinden 

op de website: www.schoolgruiten.nl Wanneer de leerkracht inschat dat de traktatie alleen uit 

snoep of chips bestaat, dan wordt de traktatie feestelijk in ontvangst genomen maar gaat wel 

met de klasgenootjes mee naar huis om na schooltijd te worden genuttigd.  

2.7 Buitenschoolse opvang (BSO) 
Er zijn verschillende BSO aanbieders in onze wijk die kinderen van ons school opvangen. 

Met twee van deze aanbieders hebben we een convenant afgesloten. Dat zijn Partou en 

Saartje. We onderhouden met deze twee aanbieders gedurende het schooljaar actief 

contact. U dient zelf zorg te dragen voor de aanmelding van uw kind bij een BSO van uw 

keuze. Eventuele veranderingen in de jaarkalender van school die van invloed zijn op de 

opvang van uw kind, zult u zelf met de BSO moeten bespreken. 

2.8 Ziek 
Als een kind wegens ziekte niet op school kan komen, dan horen we dit graag zo snel 

mogelijk, het liefst telefonisch. U kunt ook een mail sturen direct naar de leerkracht van uw 

kind(eren) vóór schooltijd.  

http://www.schoolgruiten.nl/
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Indien er geen afmelding van uw kind ontvangen is, zal de leerkracht contact met u 

opnemen. Afwezigheid zonder geldige reden en/ of toestemming van de schoolleiding wordt 

als ongeoorloofd verzuim gezien en zal gemeld worden bij de leerplichtambtenaar. 

Als uw kind voor een afspraak naar de dokter, tandarts of specialist moet, maakt u dan bij 

voorkeur een afspraak na schooltijd. Als dat niet lukt dan horen we graag zo snel mogelijk 

wanneer uw kind afwezig zal zijn. Als uw kind medicijnen nodig heeft of bepaalde dingen niet 

mag doen in verband met gezondheidsrisico’s handelen we via het “protocol medische 

handelingen” (zie deze paragraaf in bijlage 1 Preventie schoolveiligheidsbeleid).’ 

2.9 Vakanties en vrije dagen 
Op onze website staan alle vakanties, vrije dagen en studiedagen vermeld evenals in het 

veranderlijke deel van de schoolgids (deel 2).  

2.10 Verzuim en verlof van leerlingen 
Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden lessen op school niet kan volgen. De overheid 

heeft regels vastgesteld betreffende leerlingverzuim. Elk ongeoorloofd verzuim moet en zal 

door ons gemeld worden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Overtreding 

van de leerplichtwet kan bestraft worden, dit geldt zowel voor de ouders/verzorgers die hun 

kind ongeoorloofd thuis houden als voor de schoolleider die daarvan geen melding maakt. Bij 

ieder verzoek om verlof dient u een aanvraagformulier in te vullen bij de schoolleider (zie 

bijlage 2 Verlofregeling leerlingen). 

2.11 Vervanging leerkracht. 
Op onze school werken wij met een ziekteverzuimbeleid. Hierin staat beschreven wat wij 

doen bij ziekte en afwezigheid van de leerkracht. Indien een leerkracht afwezig is zullen wij 

proberen een vervanger voor de groep te vinden. Hiervoor werken we samen met 

uitzendbureau ASA. Indien er geen externe vervanger gevonden wordt zullen wij proberen 

het intern op te lossen door leerkrachten met ambulante tijd in te zetten. Een LIO (leerkracht 

in opleiding) stagiaire kan de klas ook overnemen. Dit kan en mag echter alleen als er een 

andere leerkracht direct betrokken is bij de begeleiding en aansturing. Als dit niet mogelijk is 

zullen we de groep verdelen over verschillende klassen. In noodgevallen kunnen wij u 

vragen uw kind een dag of dagdeel thuis te houden.  

Voor de invaller ligt er altijd een plan klaar in de klassenmap, zodat deze direct met de groep 

aan de slag kan. Verder zal deze persoon altijd begeleid worden door één van de 

leerkrachten. 

Er is een aantal dagen in een schooljaar dat alle leerkrachten van het team zich tegelijk gaan 

scholen. Tijdens deze studiedagen zijn alle kinderen vrij. Deze studiedagen staan in de 

jaarkalender vermeld. 

2.12 Schoolreizen, excursies en kamp  
Als school voelen wij en zijn wij verplicht de veiligheid van onze leerlingen op school zo goed 

mogelijk te waarborgen. Dit geldt uiteraard ook wanneer wij buitenschoolse activiteiten 

ondernemen die onder de verantwoordelijkheid van de school vallen.  

Voor buitenschoolse activiteiten maakt de Achtbaan veel gebruik van ouderhulp. Er worden 

kleine groepen gemaakt die door ouders begeleid worden. De grootte van de groep is 
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afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. 

Bij schoolreis of schoolkamp in groep 8 is er altijd een leerkracht of ouder die met de auto 

meegaat en in geval van calamiteit een leerling kan vervoeren. 

Bij schoolreis worden alle kinderen voorzien van een armband met daarop het 

telefoonnummer van de verantwoordelijke leerkracht. 

Bij buitenschoolse activiteiten nemen leerkrachten een klassenlijst met daarop de 

telefoonnummers en noodnummers mee. Ook gebruiken wij de app van Parnassys, waar 

telefoonnummers van de kinderen instaan.  

2.13 Gevonden voorwerpen en kleding op school 
Alle gevonden voorwerpen en kleding worden verzameld door onze conciërge. Hij bewaart 

deze voor een bepaalde periode waar een ieder de spullen kan doorzoeken. Sleutels worden 

goed bewaard en opgehangen zodat deze weer snel gevonden worden. Voorwerpen en 

kleding zullen een paar keer per jaar in onze speelzaal tentoongesteld worden, zodat ze 

terecht kunnen komen bij hun rechtmatige eigenaar. Bij de afsluiting van het schooljaar 

zullen we de gevonden voorwerpen, die niet zijn opgehaald, wegbrengen naar de kringloop.  

2.14 Luizenbeleid 
Direct na iedere vakantie of na melding van hoofdluis door een ouder/leerkracht wordt er 

gecontroleerd. Met de leerkracht wordt afgestemd op welke dag en op welk moment er 

gecontroleerd wordt. 

Bij vaststelling van hoofdluis in een groep wordt die groep na 7 dagen nog eens controle 

uitgevoerd. Wanneer er in een groep luizen of neten geconstateerd worden, informeert de 

luizenouder de ouders van het kind dezelfde dag. Bij een grote hoeveelheid luizen of bij 

herhaling vraagt de leerkracht/luizenouder de ouders of het mogelijk is het kind direct op te 

halen (afhankelijk van het tijdstip). Dit met als doel een uitbraak van hoofdluis te voorkomen.  

Naast een persoonlijke melding aan de ouders van het kind met luis, wordt er ook een brief 

met de nodige informatie over behandeling per mail gestuurd aan de betreffende ouders. 

Een brief dat er luis in de klas is geconstateerd, wordt naar de hele groep gemaild. Het kind 

mag weer op school komen als de behandeling gestart is (alleen kammen of shampoo 

gebruiken en kammen). Bij constatering in meerdere groepen, wordt een brief gemaild aan 

de hele school. 

Wanneer er herhaling van luis bij hetzelfde kind is, volgen er gesprekken tussen de 

leerkracht en de ouders om een oplossing te zoeken.  

(Op school kunt u het hele luizenprotocol inzien). 

3 Het aanbod ten aanzien van de onderwijsbehoefte van kinderen 

3.1 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in onze school 
Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van uw kind zullen wij uw kind 

nauwlettend volgen. Dit doen wij op verschillende manieren. Dit gebeurt bijvoorbeeld aan de 

hand van observaties, het werk en de werkhouding van kinderen en door middel van toetsen. 

We registreren de ontwikkeling van kinderen in ons administratiesysteem ParnasSys. 
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Ons uitgangspunt van de zorg is dat er preventief wordt gewerkt. Er wordt gewerkt op drie 
instructieniveaus. De instructieniveaus worden gebaseerd op methode gebonden toetsen, 
uitslag van de CITO toetsen en observaties van dagelijks werk. De kinderen met een 
specifieke onderwijsbehoefte kunnen verlengde instructie krijgen, ook kunnen we kiezen om 
het lesprogramma te compacten of te verrijken. 
 
Vanuit traject afstemming is er veel aandacht voor de driehoek ouder-kind-leerkracht. Als 
ouder kunt u in het kader van dit traject, aan het begin van het schooljaar, 
afstemmingsgesprekken verwachten. Het belang van een goede samenwerking tussen deze 
drie partijen zal ten goede komen aan de leerweg die een kind volgt. 
 

3.2 Handelingsgericht werken 
Vanuit het traject afstemming (wat we binnen onze school doorlopen) geven we het 
“handelingsgericht werken” vorm op onze school. Handelingsgericht werken gaat uit van 7 
punten:  
1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal. 

We gaan uit van wat de leerling nodig heeft om optimaal te kunnen leren. 
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking. 

Leerlingen verschillen, maar groepen, leerkrachten, scholen en ouders verschillen ook! 
3. De leerkracht doet ertoe. 

Verander je de leerkracht, dan verander je het kind... en omgekeerd. 
4. Positieve aspecten zijn van groot belang. 

Aandacht voor positieve aspecten beschermt ons tegen een te negatief beeld van een 
kind, groep, ouders of van onszelf als leerkracht of team. 

5. We werken constructief samen. 
Een van de bepalende kenmerken van effectieve ouderbetrokkenheid blijkt een goede 
communicatie te zijn. 

6. Ons handelen is doelgericht. 
Zonder doelen geen richting, geen effectieve feedback en geen mogelijkheid je werk te 
evalueren. 

7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. 
Op school zeggen we wat we doen en we doen wat we zeggen. 
 

Het doel van handelingsgericht werken is dat wij als team goed onderwijs realiseren dat 
zoveel mogelijk afgestemd is op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. 
Deze manier van werken levert een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs 
voor de gewone leerling en tegelijkertijd ook voor die leerlingen die extra begeleiding nodig 
hebben zowel voor leerlingen die meer aankunnen als leerlingen die meer moeite hebben 
met de lesstof. Door uit te gaan van onderwijsbehoeften bevorderen we dat iedereen zoveel 
mogelijk onderwijs op maat krijgt. 
 
De route die we volgen binnen het handelingsgericht werken is waarnemen, begrijpen, 
plannen en realiseren. 
 
Waarnemen: Observatie, toetsing, signalering en registratie. 
Om de onderwijsbehoeften van de leerlingen te kunnen bepalen, maken we o.a. gebruik van 
(methodeonafhankelijke) toets resultaten en observaties. De toetsen worden op vaste 
tijdstippen afgenomen. De uitslagen van deze toetsen, waarbij een vergelijking met een 
landelijk gemiddelde mogelijk is, geven redelijk objectieve gegevens over de leerprestaties 
van een kind en het effect van ons onderwijs. De uitslagen worden in het plan van aanpak 
opgenomen en opgeslagen in ons leerlingvolgsysteem (Parnassys). We volgen de normen 
die passen bij onze leerling populatie. 
Bij het bepalen van de onderwijsbehoeften maken we, naast het afnemen van de 
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bovenstaande toetsen, ook gebruik van: 

 Vrije observaties. 

 Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. 

 KIJK leerlingvolgsysteem voor groep 1 en 2 

 Toets gegevens uit de methodes. 

 (Diagnostische) gesprekken met kinderen en/of ouders. 

 Analyseren van het werk van de kinderen. 

 Aanvullend onderzoek om eventuele kenmerken van leerstoornissen te signaleren. 
 
Begrijpen: Het benoemen van de onderwijsbehoefte. 
De leerkracht zal bij de leerlingen in eerste instantie zelf de onderwijsbehoefte vaststellen. 
De handleidingen van de methoden en toetsen geven verschillende mogelijkheden tot het 
analyseren van gemaakte fouten en/of vertoond gedrag. Op grond hiervan kan de leerkracht 
gaan werken aan mogelijke oplossingen. Hebben de leerkrachten meer vragen om de 
(specifieke) onderwijsbehoeften in kaart te brengen dan kunnen de intern begeleiders en/of  
onderwijsleerspecialisten een leerlingbespreking houden en/of aanvullend onderzoek doen 
en/of een externe instantie inschakelen. 
 
Plannen: Na aanleiding van het benoemen van de onderwijsbehoefte werken de leerlingen 
aan de doelen passend bij zijn/haar niveau. De leerlingen worden zoveel mogelijk geclusterd 
in niveaugroepen. Naast de didactische doelen kan er gewerkt worden aan individuele 
doelen op het gebied van taak/werkaanpak, sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag. 
 
Realiseren: In het dagelijks handelen van de leerkracht wordt er per les gekeken aan welke 
doelen er gewerkt wordt en of deze bijgesteld of aangepast moeten worden. Op deze manier 
staan de onderwijsbehoefte van de leerlingen  centraal waardoor de leerkracht kan 
afstemmen op de instructiebehoefte van de leerlingen per lesmoment. 
 
Ondersteuningsprofiel (SOP) 
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is, in het kader van Passend Onderwijs, een 
belangrijk instrument. Het beschrijft de wijze waarop de school de basisondersteuning 
vormgeeft en welke extra ondersteuning de school biedt of wil gaan bieden.  
In de stad Utrecht is door het nieuwe samenwerkingsverband PO Utrecht Stad een 
‘Standaard voor de Basisondersteuning’ uitgewerkt en vastgesteld. 
Alle scholen van het samenwerkingsverband hebben, aan de hand van een zelfevaluatie- 
instrument (format Q3 profiel), in beeld gebracht in hoeverre zij voldoen aan deze standaard, 
waar nog verbeteringen mogelijk zijn en waarin de school zich wil onderscheiden.   
 
Het schoolondersteuningsprofiel bestaat uit twee delen:  
1. de rapportage van het zelfevaluatie-instrument; 
2. een analysedocument.  

 
In het analysedocument geeft de school aan 

- op welke onderdelen zij het schoolondersteuningsprofiel nog verder wil 
versterken; 

- hoe de school het versterken van deze onderdelen gaat realiseren;  
- welke extra ondersteuning de school kan bieden.  

 
Het schoolbestuur stelt het schoolondersteuningsprofiel van alle scholen in haar stichting 
vast; de MR heeft hierin adviesrecht. 
Ook onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Ons profiel bestaat uit het werken 

met meer- en hoogbegaafde leerlingen en kunst en cultuureducatie. Hiermee voldoen wij 

aan de Utrechtse Standaard voor de Basisondersteuning. 
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Zie bijlage 3 ‘Passend Onderwijs.’ 
 

 Adres Samenwerkingsverband: 
Perudreef 90 
3563 VE Utrecht 

 Mail 
info@swvutrechtpo.nl 

 Telefoon 
Algemeen: 030 3036420 
LUPO: 030 3036410 

 
 
Ondersteuningsaanbod door Interne Begeleiding (IB) 

De groepsleerkracht is in eerste instantie verantwoordelijk voor zijn eigen groep. De intern 

begeleiders ondersteunen de leerkrachten bij de ontwikkeling van onze leerlingen en het 

afstemmen op hun onderwijsbehoeften. We hebben twee intern begeleiders bij ons op 

school. Zij volgen samen met de leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen en 

ondersteunen en adviseren de leerkracht wanneer dit nodig is. Veelal zijn de intern 

begeleiders op de achtergrond betrokken bij de ontwikkeling van uw kind en voert de 

leerkracht gesprekken met u als ouder. Het kan echter ook voorkomen dat de leerkracht 

samen met de intern begeleider in gesprek met u gaat om samen te kijken wat er nodig is 

om uw kind goed te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Zes keer per jaar hebben de 

intern begeleiders overleg met de schoolleiding over de resultaten en de zorg in de school.  

Drie keer per jaar bespreekt iedere groepsleerkracht de resultaten van de leerlingen met de 
interne begeleiding. We noemen dit de groepsbesprekingen. Hier bespreken we de 
ontwikkelingen op groepsgebied. Hierbij letten we op sociaal-emotioneel, motorisch en 
cognitief gebied. Daarnaast kunnen de leerkrachten met intern begeleiders kinderen 
individueel bespreken in een leerlingbespreking.  
Mocht er meer expertise nodig zijn voor een individuele leerling schakelt de school een 
externe instantie in. Dit zal altijd in overleg gaan met de ouders van de leerling.  
 

3.3 Leerlingbespreking en Consultatie 
Als de onderwijsbehoeften niet duidelijk zijn na intern aanvullend onderzoek en/of het 
analyseren van toetsgegevens, brengt de leerkracht de leerling in bij een leerlingbespreking 
met collega's en de intern begeleider van de school. Ook kan er gekozen worden voor een 
consultatie met een leerlingbegeleider van een externe instantie. Aan de hand van een 
hulpvraag worden oplossingen aangedragen die binnen een afgesproken termijn worden 
uitgeprobeerd. Dit kunnen o.a. handelingsadviezen zijn, aanvullend intern onderzoek doen, 
het inschakelen van het buurtteam, afnemen van een IQ en/of onderzoek op gedrag. 
 

3.4 De onderwijsleerspecialist in RT en RT+ (Plusklas) 
RT: De leerkrachten verzorgen in hun eigen groep en eventueel in de parallelgroep RT voor 
kinderen die hiervoor in aanmerking komen.   
RT+: betekent bij ons op school extra uitdaging voor de leerling binnen en buiten de groep. 
Op deze wijze komen we tegemoet aan de onderwijsbehoefte van leerlingen die hiervoor in 
aanmerking komen. 
 

mailto:info@swvutrechtpo.nl
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Op de Achtbaan krijgen kinderen de meeste begeleiding in de groep aangeboden door de 
eigen leerkracht. Op het moment dat een leerling dreigt uit te vallen, komt de leerling, in 
overleg met het zorgteam (IB, onderwijsleerspecialist en schoolleiding) en ouders, mogelijk 
in aanmerking voor RT (remedial teaching). Deze RT wordt verzorgd door een andere 
groepsleerkracht. Leerlingen die aantoonbaar meer kunnen dan de gemiddelde leerling 
worden in eerste instantie in de eigen groep uitgedaagd. Op het moment dat blijkt dat dit 
aanbod onvoldoende uitdaging biedt zullen wij de leerling toetsen volgens ons beleid op 
boven presteerders. Indien de resultaten aantonen dat de leerling in aanmerking komt voor 
RT+ en de leerling en ouders hier graag gebruik van willen maken, bestaat de mogelijkheid 
om RT+ te krijgen. RT+ houdt in dat de kinderen een aantal keer in de week buiten de klas 
les krijgen op projectmatige basis. Een geschoolde leerkracht op het gebied van boven 
presterende leerlingen begeleidt de kinderen. Daarnaast is er ondersteuning door betrokken 
ouders. 

3.5 De onderwijsleerspecialist in RT.  
RT: de remedial teacher geeft buiten en binnen de groep extra uitleg en ondersteuning aan 
kinderen die hiervoor in aanmerking komen.  
 
Op de Achtbaan krijgen kinderen de meeste begeleiding in de groep aangeboden door de 
leerkracht. Op het moment dat een leerling dreigt uit te vallen, komt de leerling, in overleg 
met het zorgteam (IB, onderwijsleerspecialist en schoolleiding) en ouders, mogelijk in 
aanmerking voor RT (remedial teaching). 
 

3.6 Verlengde leertijd 
Wij streven er naar om de kinderen zoals beschreven in onze visie in een doorlopende lijn 
door de acht jaren van de basisschool te laten lopen. Het kan echter gebeuren dat een kind 
een schooljaar over moet doen.  
Op school is hiervoor een protocol verlengde leertijd aanwezig. Hierin staan alle afspraken 
en regels omschreven die voorafgaan aan het advies van de leerkracht om een leerling een 
jaar te laten doubleren. Het protocol is ter inzage bij de schoolleiding. 
 

3.7 Overgang naar een nieuwe groep 
Kinderen stromen veelal binnen in groep 1. Omdat we gecombineerde groepen 1/ 2 hebben 
blijven kinderen over het algemeen 2 jaar in dezelfde groep. In een enkel geval kan het 
voorkomen dat kinderen in groep 1 of 2 worden overgeplaatst naar een andere groep. Dit 
heeft in de meeste gevallen te maken hebben met groei of krimp van de kleutergroepen. 
In het schooljaar 2017-2018 hebben wij 4 kleutergroepen. Bij de overgang van groep 2 naar 
3 worden de kinderen opnieuw verdeeld over de 2 groepen 3. Een groep 3 bestaat dan ook 
altijd uit een mix van kleuters uit de verschillende groepen.  
Vanaf groep 3 proberen we de groepen zoveel mogelijk in stand te houden. Indien we vooraf 
voorzien dat groepen opnieuw verdeeld moeten worden zullen we dat zo ruim van te voren 
als mogelijk met ouders delen. 
 
Daarnaast kan het voorkomen dat een leerling vervroegd doorstroomt naar een volgend 
leerjaar. Dit gaat altijd in overleg met ouders en het zorgteam op school. 
 

3.8 Het leerlingvolgsysteem 
We volgen de kinderen vanaf groep 1 tot en met groep 8 op de voet; het zogeheten 
leerlingvolgsysteem. Dit is een observatie- registratiesysteem van alle relevante gegevens 
van de leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan. Het zijn toetsen op het gebied van de 
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cognitieve prestaties, methodegebonden toetsen en CITO toetsen. Ook observaties op 
sociaal-emotioneel terrein worden bekeken.  
In groep 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van de methode KIJK; het observeren van kinderen is 
hierbij het uitgangspunt. Het biedt de mogelijkheid om de totale ontwikkeling van kinderen in 
beeld te brengen en levert tevens aandachtspunten op. In alle groepen werken we met het 
leerlingvolgsysteem van het Cito. Alle uitslagen worden ingevoerd in de computer waardoor 
wij een goed beeld krijgen van de ontwikkeling van uw kind, de groep en de school. Met 
name de schoolanalyse van de toetsresultaten is een goed startpunt voor de evaluatie van 
ons onderwijs. Wij gebruiken hiervoor het systeem ParnasSys. 
 

3.9 Rapportage 
Een goede samenwerking en afstemming tussen school en thuis vinden wij erg belangrijk. 
Daarom heeft onze school meerdere momenten in het jaar uitgekozen om u als ouder te 
informeren en in gesprek te gaan over de ontwikkelingen van uw kind. In het begin van het 
schooljaar starten we met een afstemmingsgesprek. Doel van dit gesprek is dat ouders 
informatie geven over zijn/haar kind en dat de wederzijdse verwachtingen naar elkaar 
worden uitgesproken en eventuele afspraken worden gemaakt. Dan zijn er twee keer per 
jaar gesprekken aan de hand van het rapport. Het rapport wordt door ons digitaal gemaakt 
maar ontvangt u op papier in de rapport- map. 
Naast de rapportgesprekken zijn er nog twee momenten in een schooljaar gepland voor 
facultatieve gesprekken. Indien u als ouder tussentijds nog behoefte heeft aan een gesprek, 
bent u altijd welkom. Zo zal ook de leerkracht, indien daartoe aanleiding is, u kunnen 
uitnodigen voor een gesprek.  
 

3.10 De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften 
Het team van de Achtbaan staat open voor kinderen met een beperking. Bij de afweging om 
kinderen met een beperking aan te nemen staat het belang van het kind centraal. Wanneer 
ouders hun kind met beperking op de Achtbaan willen plaatsen, worden zij door de 
schoolleiding uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek worden de 
volgende voorwaarden duidelijk: 

 het kind woont in het voedingsgebied van de school 

 het kind is voldoende aanspreekbaar en leerbaar 

 het kind vertoont geen agressief gedrag 

 het kind kan functioneren in een groep 

 ouders zeggen voldoende ondersteuning toe  

 mogelijkheid voor ambulante begeleiding door een externe organisatie 
 
De plaatsing van het kind geldt voor de periode van één schooljaar. Elk jaar zal bekeken 
worden of het kind gebaat is bij het bezoeken van onze school. De verwijzing naar het 
speciaal (basis)onderwijs blijft een mogelijkheid. Per groep is er in principe plaats voor één 
kind met speciale onderwijsbehoefte.  
 
Voor kinderen met een beperking kan de school een zorgarrangement aanvragen. 
 

3.11 De begeleiding naar het voorgezet onderwijs 
Aan het einde van de basisschool breekt een spannende periode aan voor u en uw kind: uw 
kind gaat immers na groep 8 naar een nieuwe school. Dit houdt in dat u samen met uw kind 
een keuze zult moeten maken uit de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in de 
regio. 
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Eind groep 7 krijgen al onze leerlingen een voorlopig advies.  
Er wordt gekeken naar de CITO resultaten vanaf groep 6 maar ook naar motivatie, 
werkhouding en gedrag in de klas. 
 
Al in een vroeg stadium van groep 8 (september) worden ouders en leerlingen voorgelicht 
door de groepsleerkracht over het vervolgonderwijs. Ouders uit de groepen 6 en 7 mogen 
hierbij aansluiten. Dit is de informatieavond voortgezet onderwijs, waar ook alle benodigde 
informatie wordt gegeven over de ontwikkelingen betreffende de procedure primair 
onderwijs-voortgezet onderwijs (POVO –procedure). 
In januari van groep 8 vindt er een definitief adviesgesprek voor het voortgezet onderwijs 
plaats.  

 
Alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht werken met 
eenzelfde procedure om de aansluiting te bewerkstelligen: de POVO procedure. De 
procedure bestaat uit de volgende activiteiten: 

 voorlichting aan ouders en leerlingen 

 open lesmiddagen en open dagen 

 de schoolkeuze 

 de aanmelding bij een school voor voortgezet onderwijs 

 een introductieprogramma voor de nieuwe leerlingen 

 de terugkoppeling naar de basisschool van behaalde resultaten op de nieuwe school 
 

Een aantal scholen voor voortgezet onderwijs hebben aanvullende eisen bij de aanname van 
leerlingen. 
De kinderen bezoeken de open dagen en open-lesmiddagen om zich te oriënteren op een 
passende school. Er zijn ook open dagen voor ouders.  
Het uiteindelijke aanmelden gaat via het Onderwijs Transparant (OT) formulier. Daarna 
zullen er gesprekken plaatsvinden tussen de leerkracht van groep 8 en het voortgezet 
onderwijs. Verder volgt de groepsleerkracht van groep 8 de POVO bijeenkomsten en 
bezoekt hij scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs. 
Ons uitgangspunt is dat ieder kind op een school terecht moet komen waar hij/zij het beste 
past en waar hij/zij de meeste kans maakt om met een diploma van school te gaan. 
 
Voor meer informatie kunt u de website van POVO bezoeken. Dit is de website 
www.sterkvo.nl  
 
 

3.12 Externe contacten  

3.12.1 Logopedist 

Het welbevinden, de lichamelijke en de spraak-/taalontwikkeling zijn belangrijke facetten van 
de ontwikkeling van het kind. Stoornissen of ontwikkelingsachterstanden op dit vlak moeten 
tijdig opgespoord worden. Daarom kan iedere school de hulp van een logopedist inroepen. 
De taak van de logopedist is het onderzoeken van kinderen met problemen op het gebied 
van spraak, taal, stem of gehoor. Alle andere kinderen worden alleen bekeken (gescreend) 
op verzoek van de leerkracht, schoolarts of ouders. Er is geen budget voor een verdere 
behandeling op school, de leerlingen worden dan na een screening doorverwezen naar een 
logopedist in de buurt.  

http://www.sterkvo.nl/
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3.12.2 Jeugdgezondheidszorg op de basisschool  

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de geneeskundige en gezondheidsdienst in 
Utrecht ondersteunt de basisscholen op een aantal vaste momenten in de schoolloopbaan 
van de kinderen. 
In groep 2 vindt voor alle kinderen het periodiek gezondheidsonderzoek (PGO) plaats. 
Ook in groep 2 zit de logopedische screening van alle kinderen. 
In groep 7 vindt een tweede periodiek gezondheidsonderzoek plaats bij alle kinderen. 
Onze school staat onder begeleiding van het JGZ-team, telefoon hoofdkantoor: 2863280. 

3.12.3 Buurtteam Jeugd en Gezin Leidsche Rijn op De Achtbaan 

 
B 

 
 
 

 

 

 

Vanwege de veranderingen in de zorg is het schoolmaatschappelijk werk opgegaan in het 

buurtteam. Op iedere basisschool zijn er enkele dagdelen per week buurtteammedewerkers 

aanwezig. Op de Achtbaan zijn dit Imane el Hankari, Björn Ter Maten en Celia Gramser. 

 

Zij bieden ondersteuning in gezinnen met kinderen in de basisschool leeftijd maar ook aan 

jongeren tot en met 18 jaar. Buurtteamwerkers kunnen meedenken met u bij verschillende 

vragen, groot of klein, die belangrijk zijn om de kinderen en de gezinnen in hun huis en 

leefomgeving goed op te laten groeien. U kunt met uiteenlopende vragen bij het buurtteam 

terecht zoals vragen over de opvoeding, lastig gedrag, pestgedrag, moeilijk lerende kinderen 

maar ook over oplopende schulden, echtscheidingsproblemen etc.  

Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld de leerkracht van school of de huisarts u naar het 

buurtteam verwijst. De desbetreffende verwijzer kan samen met u en het buurtteam een 

afspraak maken. 

 

Bereikbaarheid Buurtteam  
Op de Achtbaan is het Buurtteam op dinsdagochtend aanwezig. U kunt zelf een afspraak 
met het Buurtteam maken via de volgende manieren: 

 
Buurtteam Leidsche Rijn 
Burgemeester Verderlaan 17 
3544 AD Utrecht 
030-7400 515 
leidscherijn@buurtteamsutrecht.nl 
www.buurteamsutrecht.nl 
  
De aanspreekpunten vanuit het Buurtteam voor de Achtbaan zijn: 
Imane el Hankari            
Telefoon nr: 06-29793871 
email: i.el.hankari@buurtteamsutrecht.nl 
  
Bjorn Ter Maten 
Telefoon nr: 06-19911389 
Email: b.ter.maten@buurtteamsutrecht 
  

mailto:leidscherijn@buurtteamsutrecht.nl
http://www.buurteamsutrecht.nl/
mailto:i.el.hankari@buurtteamsutrecht.nl
mailto:b.ter.maten@buurtteamsutrecht
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Celia Gramser 
Telefoon nr: 06-38461131 
Email: c.gramser@buurtteamsutrecht.nl 
 

3.12.4 Kind en motoriek 

Een therapeut van kind en motoriek is met regelmaat op school om kinderen op verzoek van 
school en/of ouders te begeleiden bij achterstanden op motorisch gebied.  
 

3.12.5 Verwijsindex 

Vanaf 1 juli 2013 zijn alle scholen in Utrecht verplicht om met het signaleringssysteem 
“Verwijsindex Utrecht” te werken. De verwijsindex is een systeem waarin leerkrachten, 
hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jongeren 
(tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. 
 
Het systeem is door de gemeente Utrecht ingevoerd, waarin o.a.de partners van het 
onderwijs, de jeugdzorg, de leerplicht, de politie, justitie met elkaar samenwerken. Het doel 
van het systeem is, om met alle betrokkenen in een vroeg stadium contact te laten leggen, 
zodat de hulp en begeleiding van de jongere goed op elkaar worden afgestemd. 
 
Dus ook op de Achtbaan werken we met dit systeem. Registratie in de verwijsindex gebeurt 
altijd met kennisgeving aan de ouders/verzorgers. 
 

3.13 Schorsing en verwijdering 
Het schorsen of verwijderen van een leerling is een zwaar middel waartoe de school alleen 

overgaat als dat echt noodzakelijk is en niet eerder dan nadat een zorgvuldige procedure is 

gevolgd. De procedure hieromtrent is opgenomen in bijlage 4 “Schorsing en verwijdering”. 

 

3.14 Meldcode en Meldplicht 
Sinds 1999 geldt voor het onderwijs de ‘Wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele 
intimidatie in het onderwijs’, de zogenaamde ‘Meld- en aangifteplicht’. Met ingang van 1 juli 
2013 is de wet ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ in werking. Het nakomen 
van beide wetten, meldplicht en meldcode, is een plicht van elke medewerker van een 
onderwijsinstelling en dat geldt dus ook voor onze school. 
 
Wat staat in de wet? 

 De ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ verplicht beroepskrachten, ook 
onderwijspersoneel, om een vijfstappenplan te gebruiken als ze het vermoeden hebben 
van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. 

 De ‘Wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs’ (1999), 
ook wel de ‘Meld- en aangifteplicht’ genoemd, verplicht personeelsleden om het bevoegd 
gezag onmiddellijk te informeren als zij het vermoeden hebben van of informatie krijgen 
over, op welke manier dan ook, een mogelijk zedendelict, gepleegd door een 
medewerker van de school jegens een minderjarige leerling. 

 
 
 

mailto:c.gramser@buurtteamsutrecht.nl
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4 De ouders 

4.1 Ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie en informatievoorziening 
Onze school is een school voor de kinderen, de ouders en het team. Bij ons op school 

maken we een onderscheid in ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid.  

Ouderbetrokkenheid 

Iedere ouder is in onze ogen betrokken bij de ontwikkeling van zijn kind. Ouderbetrokkenheid 

is voor ons heel vanzelfsprekend. Dit kan zich uiten in de vragen die u uw kind stelt over de 

schooldag, het ondersteunen van uw kind bij huiswerk, interesse voor de school en de 

gesprekken die u met de leerkracht(en) van uw kind voert. We doen ons best om u de 

gelegenheid te geven zo optimaal mogelijk betrokken te kunnen zijn. Hiervoor is het in het 

belang van de kinderen dat wij als volwassenen de communicatielijnen zo kort mogelijk 

houden. We verwachten zowel van de leerkrachten als van de ouders en schoolleiding dat er 

open gecommuniceerd kan worden waarbij wij allemaal een voorbeeldrol hebben voor onze 

kinderen.  

 

Ouderparticipatie  

Ouderparticipatie houdt in dat u de school helpt bij allerlei activiteiten of ondersteunt in de 

organisatie of inrichting van de school. Zo kunt u participeren in de Medezeggenschapsraad, 

de oudercommissie, verkeerscommissie, als klassenouder en als hulpouder. Wij zijn heel blij 

met de hulp die ouders bieden en kunnen als school hierdoor extra activiteiten aan de 

kinderen aanbieden. 

Vanzelfsprekend hopen wij dat ouders actief betrokken zijn binnen de school, maar we zijn 

ons er ook van bewust dat niet iedereen die mogelijkheid heeft.  

 

4.1.1 Activiteiten 

 Werk- en spelinloop: in groep 1/ 2 en 3één keer per week, groep 4 tot en met 8 een 
keer per maand. 

 Ouders zijn van harte welkom om hun kennis te delen met onze leerlingen. Vanuit 
hun werkveld, opleiding of hobby.  

 Een thema avond met workshops of een spreker voor ouders. 

 Ouders worden betrokken bij de school in werkgroepen. 

 In het kader van afstemming betrekken we de ouders actief bij de ontwikkeling van 
hun kind(eren). Iedere groep start het nieuwe jaar met afstemmingsgesprekken. 
Hierbij is vanaf groep 5 de leerling ook uitgenodigd. 
 

4.1.2 Informatie voorziening 

 Schoolgids: De school heeft een schoolgids. De schoolgids is te vinden op de 
website van de school. 

 Digigids: De school heeft naast een schoolgids ook een digitale schoolgids. Door 
middel van filmpjes van groepen die aan het werk zijn, ouders en kinderen krijgt u 
een goed beeld van de school. De digigids is een aanvulling op onze schoolgids. De 
filmpjes zij ook te vinden op onze website.  
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 Schoolplan: Naast de schoolgids en digigids is er ook een schoolplan. Een 
schoolplan is er voor 5 jaar. Hierin vindt u meer informatie over de inhoudelijke 
ontwikkeling van ons onderwijs. 

 Informatieochtend: Aan het begin van het schooljaar is er in iedere groep een 
moment om kennis te maken. De groepen 5 tot en met 8 hebben een inloopochtend. 
De groepen 1 en 2 hebben wekelijks hun inloopochtend. De groepen 3 en 4 
organiseren een informatie avond.  

 Middels het rapport en de mondelinge rapportages wordt u op de hoogte gehouden 
en betrokken bij de ontwikkeling van uw kind(eren). 

 Nieuwsbrief: Wij brengen maandelijks een nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief staat 
alle actuele informatie voor de ouders. In de jaarkalender op de website is 
opgenomen wanneer de Achtbaanflits uitkomt. 

 Jaarkalender: op onze website staat een jaarkalender. Hierin hebben ouders direct 
inzicht in de activiteiten die gedurende een schooljaar plaatsvinden.  

 Website: Alle bovenstaande punten kunt u terugvinden op onze website: www.ksu-
deachtbaan.nl. Deze website zal gedurende het schooljaar steeds aangevuld worden 
met allerlei actuele gebeurtenissen en downloads. We zetten hier regelmatig foto’s op 
van schoolactiviteiten. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind op een foto 
staat dan kunt u dit aan het begin van het schooljaar doorgeven aan de schoolleiding. 

 Sociale media: De school is ook te volgen via de sociale media. Via Facebook 
(https://www.facebook.com/ksude.achtbaan ) en Twitter geven we een kijkje in onze 
school en laten we bijzondere activiteiten zien.  

 Social Schools: ons communicatieplatform waarin leerkrachten berichten, foto’s en 
film kunnen delen. Ouders kunnen reageren op berichten maar in het kader van de 
AVG geen foto’s of filmpjes plaatsen.  

 
De school is wettelijk verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun 
ouders, voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft ook na een (echt)scheiding bestaan, 
met name ook richting de ouder zonder ouderlijk gezag. Die verplichting geldt ook wanneer 
de ouders nooit gehuwd zijn geweest of als er geen omgangsregeling is. Hoe de school daar 
invulling aan geeft is beschreven in bijlage 4 “Informatieplicht aan gescheiden ouders”. 

 

4.2 Aanmelden 
Bij het zoeken naar een goede school voor uw kind is het belangrijk dat u weet waar uw kind 
terechtkomt. Om er zeker van te zijn dat u een goede keus maakt zult u zich goed moeten 
laten informeren. Dat kan door middel van deze schoolgids of het schoolplan, dat nog iets 
uitgebreider is. Tevens kunt u zich aanmelden voor een rondleiding. De verschillende data 
zijn te vinden op de website.  
Om toegelaten te worden op de basisschool moet uw kind vier jaar zijn. Vanaf vijf jaar is een 
kind leerplichtig. De Achtbaan staat in principe open voor elk kind vanaf 4 jaar, waarvan de 
ouders de grondslag en de doelstellingen van de school respecteren. Hier kan om gevraagd 
worden.  
Voordat uw kind 3 jaar is kunt u interesse tonen in de school door een vooraanmelding te 

doen. Een vooraanmelding wordt niet automatisch een aanmelding. Wanneer uw kind 3 jaar 

is geweest, vragen wij u of u over wilt gaan tot een aanmelding.  

 

U kunt uw kind aanmelden bij ons op school vanaf de dag dat uw kind 3 jaar is. Graag horen 

wij bij welke scholen of school er eveneens om toelating is verzocht. Het daadwerkelijk 

inschrijven mag op 1 school gebeuren. De schoolleider beslist of een kind toelaatbaar is. Dit 

gebeurt binnen 6 weken na de aanmelding. Wanneer de toelatingsbeslissing positief is, kan 

een leerling worden ingeschreven op de school. Het kan zijn dat uw kind niet geplaatst kan 

http://www.ksu-deachtbaan.nl/
http://www.ksu-deachtbaan.nl/
https://www.facebook.com/ksude.achtbaan
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worden, omdat de groep te groot wordt of omdat er een limiet zit aan zorgleerlingen in de 

groep. Het maximaal aantal kinderen in groep 1/2 is 30 kinderen in juni. Wanneer dit aantal 

wordt bereikt kan het zijn dat kinderen die in juni 4 worden pas na de zomer gaan starten in 

groep 1/2 . Een enkele keer komt het voor dat er in een groep in juni al 31 of 32 leerlingen 

zitten. Deze kinderen zijn dan in mei nog 4 geworden.  

Als uw kind bij ons is ingeschreven, wordt u vlak voordat uw kind de leeftijd van vier jaar 

bereikt, door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek kunt u de school 

achtergrond informatie geven over de ontwikkeling van uw kind. Wij weten dan waar we 

rekening mee moeten houden, wat uw verwachtingen van school zijn en tegelijkertijd weet u 

wat wij als school kunnen bieden. Dit gesprek verloopt aan de hand van een vragenlijst (die 

tevens aan de toekomstige ouders wordt gestuurd) en wordt ook wel: ‘Dit ben ik’ gesprek 

genoemd.  

De plaatsing van een 4-jarige 

Als uw kind met vier jaar voor het eerst naar school gaat dan is dat natuurlijk best intensief. 

In de twee maanden voor de vierde verjaardag mag uw kind een aantal dagdelen (dat zijn 

ochtenden of middagen) komen wennen. De groepsleerkracht neemt hierover tijdig contact 

met u op. In overleg kan dan besloten worden welke ochtenden en/of middagen het gaan 

worden.  

 

4.3 Plaatsing in groep 2 of hoger. 
In principe zijn alle kinderen welkom op onze school. Het kan echter zijn dat een kind niet 

geplaatst kan worden. Dit kan zijn omdat de groep te groot wordt of omdat er een limiet zit 

aan zorgleerlingen in de groep.  

In overleg met de Medezeggenschapsraad is er besloten een maximale groepsgrootte te 

hanteren van 28 leerlingen per jaargroep. Wanneer dit leerlingenaantal in een jaargroep is 

bereikt zullen we geen zorgplicht op ons nemen. Voor de voltijd HB groepen geldt een 

maximum van 20 leerlingen. Voor schooljaar 2018-2019 geldt dat voor de groepen 

1,2,3,4 6, 7,8 HB 5/6 en HB 7/8 de maximale groepsgrootte is bereikt. Deze groepen 

zitten dus vol. In de groepen 5  hebben we nog wel plek.  

Voor leerlingen die al bij ons op school zitten maken we soms in de maximale groepsgrootte 

een uitzondering. Door deze uitzondering kunnen we kinderen bijvoorbeeld een 

versnellingsjaar of een extra schooljaar aanbieden. Door deze aanpassing kan het zijn dat 

een groep meer leerlingen krijgt dan 28 (in een reguliere groep) of meer dan 20 ( in een HB 

groep)  

Uitzondering hierop is de periode in december en rond de zomervakantie. Deze periode is 

niet geschikt om kinderen te laten wennen. Kinderen die in december, juni, juli en augustus 

jarig zijn, zullen na de vakantie gewoon starten in de nieuwe groep, zonder wenperiode 

vooraf. Mocht het nodig zijn, dan kan er gewend worden als uw kind al 4 jaar is.  

De dag na de vierde verjaardag van uw kind is de eerste schooldag. Ondanks dat uw kind 

pas met 5 jaar formeel leerplichtig is gaan wij er vanuit dat zij vanaf hun 4e verjaardag 

dagelijks naar school komen.  
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Voor alle andere (externe) aanvragen zullen wij voor de inschrijving bij de oude school 

informeren over het ontwikkelingsverloop van uw kind. Wij hopen zo uw kind op de juiste 

plaats binnen onze school te kunnen plaatsen. Als er gegronde redenen zijn om te 

verwachten dat het kind het onderwijs op school niet kan volgen en/of meer voorzieningen 

nodig zal hebben dan de school redelijkerwijs kan bieden, dan zullen we eerst met u hierover 

in gesprek gaan. Gegronde redenen om een kind niet te plaatsen kunnen voortkomen uit een 

extern onderzoeksverslag, het advies van de oude school of conclusies uit het pedagogisch 

didactisch onderzoek.  

Wanneer u uw kind(eren) wilt inschrijven voor een groep, kunt u contact opnemen met de 

schoolleiding. Zij zullen u laten weten of er nog plaats is voor uw kind(eren) in de 

desbetreffende groep. De intern begeleider zal contact opnemen met de school van 

herkomst (vanaf groep 2) voor de bespreking van de ontwikkeling van uw kind(eren). 

Wanneer de onderwijs behoeften van uw kind(eren) aansluiten bij het onderwijsaanbod van 

de desbetreffende groep dan zaI er, in overleg met u, een moment gekozen worden om uw 

kind(eren) op onze school te laten wennen/ starten. 

De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. De 

toelating tot de school is niet afhankelijk van het houden van rechtmatig verblijf in de zin van 

artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000. De toelating mag niet afhankelijk worden gesteld 

van een geldelijke bijdrage van de ouders. Overeenkomsten waarbij ouders worden verplicht 

tot het betalen van een geldelijke bijdrage zijn nietig, behoudens voor zover zij na de 

toelating van de leerling tot de school schriftelijk zijn aangegaan en in het desbetreffende 

schriftelijke stuk aan de ouders kenbaar is gemaakt dat het een vrijwillige bijdrage betreft 

waarvoor de overeenkomst niet behoeft te worden aangegaan, doch waarvoor geldt dat na 

de ondertekening wel een verplichting tot betaling van de overeengekomen bijdrage bestaat. 

Zodanige overeenkomsten zijn evenzeer nietig, indien deze niet hebben voorzien in de 

vermelding dat de ouders de mogelijkheid hebben er voor te kiezen om de overeenkomst 

slechts voor bepaalde voorzieningen aan te gaan en ten behoeve daarvan niet een 

specificatie voor de te onderscheiden voorzieningen in de overeenkomst is opgenomen. 

Zodanige overeenkomsten zijn voorts nietig indien ten aanzien daarvan geen reductie- en 

kwijtscheldingsregeling geldt en de inhoud van die regeling niet in de overeenkomst is 

opgenomen. Een overeenkomst wordt telkens voor de periode van een schooljaar 

aangegaan.  

Bron: KSU 

4.4 Aanmelding voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs 
Het uitgangspunt is dat hoogbegaafde leerlingen met een passend aanbod bij hun 

onderwijsbehoeften in het regulier primair onderwijs kunnen blijven. 

Dit houdt in dat er sprake moet zijn afwijkende onderwijsbehoeften waardoor de leerling niet 

op sociaal/ emotioneel/ cognitief gebied kan aansluiten in het regulier onderwijs en 

gelijkgestemden nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. Als dit laatste zo is dan gaan we 

de procedure starten.  

Voordat we tot plaatsing kunnen overgaan, hanteren we een zorgvuldige 

aanmeldingsprocedure.  
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Tijdens deze procedure willen we in beeld brengen of uw kind baat heeft bij onze vorm van 

onderwijs. Deze procedure bestaat uit een viertal stappen: 

Stap 1: Invullen van het interesseformulier met IQ onderzoek.  

Stap 2: Inzicht in onderwijsbehoeften en het welbevinden. 

Stap 3: Beleven voltijds hoogbegaafdenonderwijs tijdens proefperiode. 

Stap 4: Advies over wel of geen plaatsing.  

Deze procedure hanteren we zowel voor leerlingen “intern” als extern. Hierbij hebben we een 

IQ bepaling nodig. Indien u nog niet over een dergelijk onderzoek beschikt, is het raadzaam 

om dit onderzoek uit te laten voeren door een Leonardo Prefered tester. Dit kan uiteraard 

ook na het oriëntatie gesprek.  

4.5 De Medezeggenschapsraad en oudercommissie 
De school heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR), deze bestaat uit 3 ouders en 3 

personeelsleden. De MR biedt ouders en leerkrachten de mogelijkheid om mee te denken 

over bepaalde onderwerpen of over school specifiek beleid mee te adviseren of mee te 

beslissen. In bijlage 6 “Medezeggenschapsraad” kunt u meer over de rol en positie van de 

MR lezen. Wanneer u wilt deelnemen aan de MR kunt u zich hiervoor kandidaat stellen. 

De MR is er voor en namens u. De leden van de raad horen daarom graag uw mening, uw 

vragen of opmerkingen. Iedere MR heeft zijn eigen manier van werken en zal elk jaar zijn 

eigen prioriteiten stellen. Informatie daarover vindt u in de nieuwsbrief, in de notulen en op 

de website. Daarnaast kunt u uiteraard altijd de leden persoonlijk benaderen.  

Naast de MR is er dan nog de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze 

medezeggenschapsraad behandelt vraagstukken die van belang zijn voor alle scholen van 

de stichting.  

De oudercommissie (OC) stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders en school te 

bevorderen. Door middel van werkgroepen hebben we de taken binnen de oudercommissie 

vorm gegeven. U kunt dan denken aan werkgroepen zoals Kinderboekenweek, Sinterklaas, 

Kerst, carnaval en Pasen. Bij de oudercommissie kunt u zich ook opgeven als hulpouder. Uw 

hulp zal dan bij de verschillende vieringen gevraagd worden. U kunt in een schooljaar onder 

andere de volgende activiteiten van de oudercommissie in samenwerking met het team 

verwachten: 

 Schoolreisje voor groep 1 t/m 7 (Ieder jaar kiest de schoolreiscommissie hiervoor een 

bestemming uit.) 

 Sportdag (De kinderen maken kennis met verschillende spelletjes en sporten. Voor 

de groepen 1/2 wordt dit meestal georganiseerd rond de school terwijl de groepen 3 

t/m 8 naar de atletiekbaan gaan.) 

 Afscheid groep 8 (Het afscheid van groep 8 bestaat uit twee delen. De kinderen 

voeren een musical op voor hun ouders. Voorafgaand aan de musicalavond eten de 

kinderen met alle leerkrachten als afscheid samen op school.) 

De bovenstaande activiteiten worden bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. 
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4.6 De vrijwillige ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De ouderbijdrage bedraagt voor schooljaar 2018-

2019  €45,-. Uit de ouderbijdrage worden activiteiten als Sinterklaas, kerstviering, sportdagen 

en het schoolreisje bekostigd. Voor het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage krijgt u aan 

het begin van het schooljaar een email met een betalingsverzoek.  

Wanneer u een U-pas houder bent, willen we u vragen een kopie van de U-pas aan het 

begin van het schooljaar bij de directie in te leveren. Wanneer uw kind(eren) in groep 8 op 

kamp gaan vragen we daarvoor een extra bijdrage van €45,- om het kamp te kunnen 

financieren en daarmee te realiseren. 

Voor deelname aan een voltijd HB groep wordt aan de ouders een extra vrijwillige bijdrage 

gevraagd van €750,- per schooljaar. Dit bedrag gaat volledig naar de formatie en geeft wat 

verlichting in de kosten van een kleine klas.  

 

4.7  Foto's en filmopnames van kinderen 
Omtrent het maken van foto’s en filmopnames van kinderen houden we ons aan de huidige 

wet- en regelgeving. Meer informatie hierover en hoe we ons in algemene zin aan de wet- en 

regelgeving houden rondom het verwerken van persoonsgegevens is terug te vinden op 

www.ksu-utrecht.nl  

 

4.8 Verzekering 
De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen afgesloten. 

Hierdoor zijn alle personen die behulpzaam zijn bij het onderwijs en toezicht houden bij het 

overblijven van de kinderen op school verzekerd.  

Het schoolbestuur, de KSU, heeft een collectieve scholierenongevallenverzekering 

afgesloten. Deze verzekering dekt (deels) de financiële schade die gevolg is van letsel, 

voortvloeiend uit een ongeval. Het gaat hier om een zgn. schooldekking: de verzekering is 

van kracht tijdens schoolactiviteiten en geldt ook als de leerlingen onderweg zijn van en naar 

school (maximaal één uur heen en één uur terug). De uitkeringen van de verzekering zijn 

beperkt. 

Het hebben van een eigen WA verzekering voor kinderen dan wel ouders is in Nederland 

niet verplicht is maar wanneer er sprake is van een ongeval of incident en je als ouder 

aansprakelijk gesteld wordt voor eventuele schade dan bestaat de kans dat deze kosten zelf 

betaald moeten worden. 

 

4.9 Tevredenheidsonderzoek 
‘Wij werken systematisch aan kwaliteit om ervoor te zorgen dat de kwaliteit binnen onze 

school van voldoende niveau is en blijft. Wij stellen ons hierbij steeds de vragen:  

- Doen wij de goede dingen goed? 
- Vinden anderen dat ook? 
- En zien we dat terug in de resultaten? 

 

http://www.ksu-utrecht.nl/
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Omdat de kinderen en de ouders hierin een zeer belangrijke rol vervullen, zullen wij u 

periodiek om uw mening vragen. Wij doen dit aan de hand van een digitale vragenlijst die u 

per email ontvangt dan wel op school kunt invullen.’ De bevindingen uit de enquêtes worden 

verwerkt in het jaarplan en in de meerjarenplanning van de school. De bevindingen worden 

met de ouders gedeeld.  

4.10 Klachten 
Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden 

problemen mee hebben. Bij voorkeur en in eerste instantie gaat u als betrokkenen hierover 

met elkaar in gesprek. De praktijk wijst gelukkig uit dat in de meeste gevallen door een 

gesprek tot een oplossing gekomen wordt. Het kan echter voorkomen dat dat niet lukt en dan 

bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Hoe een klacht kan worden ingediend, 

staat beschreven in bijlage 7 “De Klachtenregeling”. 

 

4.11 Kledingprotocol  
KSU-scholen zijn scholen met een katholieke signatuur met respect voor en 

verdraagzaamheid naar andere levensbeschouwingen. Datzelfde respect vragen wij aan 

iedereen die onze scholen bezoekt. Vanuit diezelfde houding kijken wij ook naar kleding; 

kleding van medewerkers, kinderen en ouders moet voldoen aan de normen: verzorgd, 

fatsoenlijk en representatief. Het KSU-kledingprotocol is bestemd voor de kinderen en hun 

ouders van de KSU-scholen en voor alle medewerkers van de KSU. Het KSU-

kledingprotocol is in dit document opgenomen als bijlage 8 ‘Reglement Kledingprotocol 

KSU’. 
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5 De ontwikkeling van het onderwijs in de school; kwaliteitszorg en 

resultaten 
 

Volgens afspraak tussen de gemeente en de drie grote schoolbesturen hanteren alle scholen 

van de KSU, PCOU en SPO Utrecht een gelijke opzet voor het beschrijven en weergeven 

van de onderwijsresultaten, zodat tussen scholen onderling een vergelijking kan worden 

gemaakt. De elementen in dit hoofdstuk zijn dan ook voor alle scholen van deze besturen 

dezelfde. 

5.1 Kwaliteitszorg  
Onze school werkt systematisch aan kwaliteitszorg. Onder kwaliteitszorg verstaan we: 

activiteiten die erop gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te 

borgen en te verbeteren. Met andere woorden: wat vinden wij goed onderwijs, wat zijn de 

eisen van de overheid, welke doelen stellen we, hoe zorgen we ervoor dat we kwaliteit 

leveren, hoe houden we de bereikte kwaliteit vast en hoe weten we dat mensen die 

betrokken zijn bij onze school dit ook vinden? Onze school werkt aan de ontwikkeling en 

vernieuwing van het onderwijs en zorgt dat zaken die goed gaan, goed vastgelegd worden. 

Binnen onze school maken wij gebruik van het kwaliteitszorgsysteem Integraal. Dit is een 

onderdeel van het leerlingvolgsysteem ParnasSys dat wij al langer gebruiken. Onderdeel van 

integraal zijn vragenlijsten op verschillende onderwerpen die we op verschillende momenten, 

in een vierjarige cyclus, ook aan ouders en leerlingen voorleggen om hun ervaringen mee te 

nemen en zo de kwaliteit van ons onderwijs beogen te waarborgen. 

De schoolleiding heeft hoge verwachtingen van de leerkrachten en de leerkrachten hebben 

hoge verwachtingen van de kinderen. Met het team hebben we studiedagen gevolgd op het 

gebied van opbrengstgericht werken. We nemen de tijd om onze opbrengsten te evalueren 

en te analyseren. Op basis hiervan formuleren we speerpunten (ontwikkelpunten) en 

verbeterpunten. Onze speerpunten vindt u terug in ons schoolplan wat jaarlijks vertaald 

wordt naar een jaarplan. Onze verbeterpunten staan weergegeven in onze kwaliteitsagenda. 

Met onze speer-en verbeterpunten doorlopen we de PDCA (plan, do, check, act) cirkel.  

Korte terugblik schooljaar 2017-2018  
 

 Het portfolio. Afgelopen jaar hebben we uitgezocht of ons portfolio digitaal gemaakt 

kan worden. Hier gaan we komend jaar een vervolg aangeven. 

 

 Onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Afgelopen schooljaar hebben we 

invulling gegeven aan voltijd HB onderwijs bij ons op school in twee groepen. HB 5/6 

en HB 7/8. Een deel van deze leerlingen hebben op de vorige locatie gezeten. We 

hebben het schooljaar gebruikt om het lesaanbod stevig neer te zetten, de groepen te 

laten integreren in de school en in het activiteitenplan van de school. We hebben 

gewerkt aan kwaliteit. Het resultaat is dat we inmiddels volle groepen hebben, een 

wachtlijst en vertrouwen krijgen van de huidige ouders.  

 

 Jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Dit schooljaar heeft de onderbouw 

zich qua studie gericht op deze groep. Met als resultaat dat leerlingen vervroegd 
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konden doorstromen of deel hebben genomen aan een RT+ programma. Tevens zal 

het spelend en ontdekkend leren in de kleuterbouw een doorstart krijgen.  

 

 Muziekmethode en naschools muziekaanbod zullen centraal staan.  

 

 Twee leerkrachten hebben de opleiding voor Talentbegeleider succesvol afgerond. 

De opgedane kennis hebben zij gelijk in kunnen zetten tijdens de Plusklas en in hun 

eigen groep. 

 

 We hebben het certificaat opleidingsschool ontvangen.   

 

 We hebben deelgenomen aan het WOU (werkplaats onderwijsonderzoek Utrecht) 

met een onderzoek. Dit onderzoek richt zich op de sociale, emotionele en morele 

vorming. 

 

 Muziekonderwijs heeft een grote plek gekregen binnen onze school. De 

muziekleerkracht heeft samen met verschillende partners een mooi lesprogramma 

neergezet. Tevens is het team verder hierin geschoold. Dit zal worden doorgezet.  

 

 Ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap. Het team heeft doormiddel 

van reflecterend leren, collectief leren en samenwerken stappen gezet richting een 

meer professionele cultuur.  

 

 Het rapport is aangepast zodat het beter aansluit bij ons profiel, er is meer ruimte 

voor opmerkingen en de grafieken van CITO zijn toegevoegd. 

 

Vooruit blik op schooljaar 2018-2019:   

 Het digitale portfolio wordt verder ontwikkeld. Samen met Schoolpoort zullen we een 

verdere invulling geven aan dit document en zullen meer klassen deze gaan 

gebruiken. Tot die tijd zal het portfolio in de huidige vorm blijven bestaan. 

 

 Leerkrachten zullen in een andere groep werken met kinderen die extra aandacht 

kunnen gebruiken op het gebied van lezen, rekenen en taal (RT).  

 Onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen; de acties en speerpunten van 

afgelopen schooljaar worden doorgezet en geborgd. Twee leerkrachten zullen de 

opleiding voor Talentbegeleider volgen. Verder gaan we de executieve functies 

verbeteren in de groep, willen we de onderwijsbehoefte van de kinderen beter in 

kaart brengen. Ook willen we een samenwerking tussen de RT+ en HB-groepen.  

 Muziekonderwijs blijft gegeven worden door een specialist. De methode 123 Zing 

wordt verder geïntegreerd en het naschools muziekaanbod wordt opnieuw 

aangeboden. De samenwerking met verschillende partners houden we in stand.  

 



KBS. De Achtbaan  Schoolgids 2018-2019 

41 

 

 Het WOU traject met onderzoek zal opnieuw plaatsvinden. Er wordt een nieuwe 

onderzoeksvraag opgesteld door het team.  

 

 We willen meer gebruik maken van specialisaties binnen het team. Ook willen we de 

werkdrukbeleving aanpakken. Om die reden zullen we gaan werken met een 

leerkracht beeldende vorming.  

 

 Het programma van Kunst en Cultuur zal worden geëvalueerd en bijgesteld.  

 

5.2 De resultaten van het onderwijs  
De leerlingen worden regelmatig getoetst met de zogenaamde methodegebonden toetsen. 

Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, 

lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen van het Cito1. Deze toetsen worden 

afgenomen volgens een planning die is vastgelegd in een toetskalender met een bijbehorend 

toetsprotocol. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de groepsplannen (het 

leerstofaanbod van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.  

5.3 De resultaten nader bekeken 
Hieronder ziet u een overzicht van de resultaten van de Cito eindtoets van de laatste drie 

jaar. In de beoordeling is rekening gehouden met specifieke schoolkenmerken (de 

leerlingpopulatie). Sinds 2 jaar nemen we de IEP eindtoets af. IEP staat voor ICE 

Eindevaluatie Primair onderwijs. Deze eindtoets vonden wij beter passen bij onze visie en 

ons onderwijs. Voor meer informatie over deze toets kunt u kijken op: 

http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets.  

 
schooljaar 

schoolscore  
 

beoordeling volgens de norm 
van de Inspectie van het 
Onderwijs  

landelijk 
gemiddelde 

2017-2018 IEP    85,3   81,0 

2016-2017 IEP     84,6   78,3 

2015-2016 Cito  535,2 534,9 

2014-2015 Cito  537,9 535,3 

Toelichting: 

Wij zien dat onze schoolscores boven het landelijk gemiddelde liggen en boven de door de 

inspectie gestelde norm. Wij zijn tevreden wanneer onze scores boven het landelijke en 

stedelijke gemiddelde liggen. Op dit moment laten de resultaten van de groepen 8 

(schooljaar 2017-2018) zien dat we een resultaat kunnen verwachten boven het niveau van 

het landelijk gemiddelde. 

schooltype 2014-2015 2015-2016 2016-2017  2017-2018 

VSO/LWOO-zorg     

Internationale kopklas     

Vmbo-k, vmbo-b, LWOO 13 10 6 2 

                                                
 

 

http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets
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Vmbo-t 11 9 11 14 

Havo 17 12 17 17 

Vwo 13 22 35 34 

 
2 Centraal Instituut Toets Ontwikkeling , Arnhem.  http://www.cito.nl 

6 Algemene informatie 

6.1 Lesmethoden  
o Lezen: Veilig Leren Lezen, Estafette, Nieuwsbegrip. 
o Engels: Take it easy 
o Taal: Taal actief/ Veilig Leren Lezen 
o Schrijven: Pennenstreken (groep 3, 4, 5) schrijven in de basisschool (groep 6-8) 
o Spelling: Taal actief 
o Rekenen/ wiskunde: De wereld in getallen 
o Catechese: Hemel en Aarde 
o Wereldorientatie HB groepen: IPC 
o Aardrijkskunde:  

o Regulier: Wijzer!  
o HB: IPC 

o Geschiedenis:  
o Regulier: Wijzer!  
o HB: IPC 

o Natuur/Techniek:  
o Regulier: Natuniek 
o HB: IPC 

o Tekenen, drama, dans, handvaardigheid, muzikale vorming: Moet je doen 
o Verkeer: Klaar over 
o Sociaal-emotionele ontwikkeling: Leefstijl 
o Seksuele Voorlichting: De week van de lentekriebels 
o Burgerschapsvorming: Leefstijl 
o Bewegingsonderwijs: Basislessen bewegingsonderwijs 

6.2 Gebruikte toetsen 
Naast de methode gebonden toetsen gebruiken we de toetsen van het 
leerlingvolgsysteem CITO vanaf groep 2. Alle kinderen in groep 8 maken een eindtoets. 
We gebruiken hiervoor de eindtoets van IEP.  

6.3 Namenregister 
o www.ksu-deachtbaan.nl  
o College van Bestuur: voorzitter Jan van der Klis, lid Carel Laenen 
o Schoolleider: Kim de Mos. 
o Clusterdirecteur: Caroline Versprille 
o Bestuur: Katholieke Scholenstichting Utrecht, Postbus 9001, 3506 GA Utrecht,  

tel. 030-2642080, secretariaat@ksu-utrecht.nl 
www.ksu-utrecht.nl 

o Contactpersonen/vertrouwenspersonen: 
Intern: Janieke van den Heuvel en Tiersja Kamta. 
Extern: Mevrouw Els Rietveld- van Santvoort en de heer Jeroen Meijboom  

                                                
 

http://www.cito.nl/
http://www.ksu-deachtbaan.nl/
mailto:secretariaat@ksu-utrecht.nl
http://www.ksu-utrecht.nl/
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Mevrouw Rietveld- van Santvoort en de heer Meijboom zijn als volgt bereikbaar: 
CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam. T.: 010-4071599 
Centraal e-mailadres voor externe vertrouwenspersoon-zaken (incl. klachtzaken en 
advies): evp@cedgroep.nl 
Bezoekadres van de CED-Groep: Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam 

o Vertrouwensinspecteur: 0900-1113111. 
 

Privacy 
 De Achtbaan houdt zich aan de huidige wet- en regelgeving omtrent de algemene 

verordening gegevensbescherming voor zowel u als uw kinderen. Daarbij waarborgen 
wij ook de privacy van onze medewerkers. Voor meer informatie over welke 
persoonsgegevens wij verwerken, op welke wijze en met welk doel, kunt u de 
privacyverklaring van de KSU opvragen bij de schoolleider of raadplegen op www.ksu-
utrecht.nl . Hierin worden tevens uw rechten als ouder, verzorger of voogd beschreven.  

Klachten  

o Bureau van de Klachtencommissie, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag 
Tel. 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) 
E-mail: info@gcbo.nl 
Meer informatie treft u aan op www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl 

 
De volledige klachtenregeling vindt u op www.ksu-utrecht.nl 

 
o Schoolbegeleidingsdienst: E-vizier 

 
o Team Jeugdgezondheidszorg: Jgz/ gg&gd 

 
o Buurtteam 

http://www.buurtteamsutrecht.nl/ 
 

 
o Informatie voor ouders 

www.ouders.nl of telefoon    020 - 6762638 
www.verus.nl/ouderbetrokkenheid 
 
Onderwijsgids Primair Onderwijs:  
www.nationaleonderwijsgids.nl/basisonderwijs 
 

o Samenwerkingsverband.  http://www.swvutrechtpo.nl 
De school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV 
Utrecht PO). Passend onderwijs betekent goed onderwijs: ieder kind in Utrecht heeft 

recht op onderwijs en ondersteuning, zodanig dat hij/zij zich zo goed mogelijk kan 
ontwikkelen. Centraal staat de vraag: wat heeft deze leerling nodig, hoe kan dat worden 
georganiseerd en wie en wat zijn daarvoor nodig? 
 

 

mailto:evp@cedgroep.nl
http://www.ksu-utrecht.nl/
http://www.ksu-utrecht.nl/
mailto:info@geschillencies-klachtencies.nl
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
http://www.ksu-utrecht.nl/
http://www.buurtteamsutrecht.nl/
http://www.ouders.nl/
http://www.verus.nl/ouderbetrokkenheid
http://www.nationaleonderwijsgids.nl/basisonderwijs
http://www.swvutrechtpo.nl/
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Bijlage A Organogram van de KSU 

 



KBS. De Achtbaan  Schoolgids 2018-2019 

45 

 

Bijlage B Formulier instemming schoolgids 

 
 
 

Formulier instemming schoolgids 
 

 
         School:          De Achtbaan          
 
              Adres:           Akkrumerraklaan 121 
 
              Postcode / Plaats: 3544TT Utrecht 
 
              Brinnummer:   27 CL                             Handtekening clusterdirecteur: 
 
 
 
 
 
 

 
  De Medezeggenschapsraad van de Achtbaan school verklaart bij deze in te  
 
  stemmen met de voorliggende schoolgids van de Achtbaan school  
 
  voor de periode 2018 – 2019. 
 
 
 
 
 
                                               Plaats:               Utrecht, …  …  2018 
                          
                                               Naam:                
 
                                               Functie:             Voorzitter MR 
 
                                               Handtekening: 
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Bijlage C Formulier vaststelling schoolgids    

 
 

Formulier vaststelling schoolgids 
 

 
         School:      De Achtbaan              
 
              Adres: Akkrumerraklaan 121 
 
              Postcode / Plaats: 3544TT Utrecht 
 
              Brinnummer:             27CL                     Handtekening            
                                                                             clusterdirecteur/schoolleider: 
 
 
 
 
 

 
  Het bevoegd gezag van de KSU heeft de schoolgids van de ……………school  
 
  voor de periode 2018 – 2019 vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Plaats:               Utrecht, …  …  2018 
                          
                                               Naam:               C. M. M. Laenen 
 
                                               Functie:             Lid College van Bestuur 
 
                                               Handtekening: 
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Bijlage 1 Preventie schoolveiligheidsbeleid  
Iedere KSU school heeft een concrete visie op veiligheid en heeft deze vertaald in een 
schoolveiligheidsbeleid en schoolregels. De visie is ontwikkeld in samenspraak met alle 
teamleden en wordt door hen uitgedragen. 
De schoolregels zijn niet alleen op school terug te vinden maar zijn ook opgenomen in de 
schoolgids en op de schoolwebsite.  
 
Leerlingen en ouders worden actief betrokken bij: 

- het maken van plannen om de veiligheid te verbeteren, 
- het vergroten en onderhouden van de fysieke veiligheid.  

Leerlingen worden aangesproken op het verantwoordelijk gebruik en beheer van materialen 
en ruimten. 
 
Aan de hand van het schoolveiligheidsbeleid worden doelen vastgelegd om te komen tot een 
veilig pedagogisch klimaat. In het schooljaarplan wordt uitgewerkt hoe deze doelen bereikt 
gaan worden (Plan van Aanpak) en wie daarbij betrokken wordt en wie er verantwoordelijk 
voor is. De doelen worden mede bepaald op basis van de risico-inventarisatie, de 
incidentenregistratie en de veiligheidsbeleving en klachten van leerlingen, ouders en 
personeel. 
 
Protocol medische handelingen 
Het kan voorkomen dat een kind ’s morgens gezond op school komt en tijdens de lesuren 
last krijgt van hoofd-, buik- of oorpijn. Ook kan het kind bijvoorbeeld door een insect 
gestoken worden of van een speeltoestel vallen. Een leerkracht moet dan direct bepalen hoe 
hij/zij moet handelen 
 
In zijn algemeenheid is een leerkracht niet de aangewezen deskundige om een juiste 
diagnose te stellen. De grootst mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden.  
Uitgangspunt is dat een kind dat ziek is, dan wel zich ziek voelt, naar huis moet. 
 
De leerkracht moet in geval van een incident altijd contact opnemen met de ouders om te 
overleggen wat er dient te gebeuren ook als de leerkracht inschat dat het kind met een 
eenvoudig middel (‘paracetamolletje’) geholpen is.  
Wij adviseren het kind met de ouders te laten bellen als dat mogelijk is. Vraag daarna om 
toestemming aan de ouders om een bepaald middel te verstrekken.  
Ouders is gevraagd bij inschrijving van het kind op school en in de jaarlijkse overdracht, het 
toestemmingsformulier ‘handelwijze bij incidenten op school’ te ondertekenen. Wanneer dit 
formulier niet ondertekend is maar ouders telefonisch toestemming geven dan moet dit door 
een collega bevestigd kunnen worden. Ouders worden in dat geval gevraagd alsnog het 
toestemmingsformulier te ondertekenen. 
 
Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger(s)[1] om hun 
kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen die zij een aantal malen 
per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens lesuren. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan ‘pufjes’ voor astma, antibiotica, of zetpillen bij toevallen (een aanval van epilepsie). 
Ouders kunnen aan de schoolleiding en/of leerkracht vragen deze middelen te verstrekken. 
Schriftelijke toestemming van de ouders is hierbij noodzakelijk. 
 
Het gaat vaak niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die bij 
onjuist gebruik tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden. Laat daarom het 
formulier volledig invullen en ondertekenen. Ouders geven hiermee duidelijk aan wat zij van 
de schoolleiding en de leerkrachten verwachten zodat zij op hun beurt weer precies weten 
wat ze moeten doen en waar ze verantwoordelijk voor zijn.  
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In uitzonderlijke gevallen, vooral als er sprake is van een situatie die langer bestaat, wordt er 
door ouders een beroep gedaan op de schoolleiding of leerkrachten om medische 
handelingen te verrichten die vallen onder de wet Beroepen in de Individuele 
Gezondheidszorg (BIG). Hierbij kan gedacht worden aan het geven van sondevoeding. 
 
Wij vinden het van groot belang dat een langdurig ziek kind of een kind met een bepaalde 
handicap of ziekte zoveel mogelijk gewoon naar school gaat. Het kind heeft contact met 
leeftijdsgenootjes, neemt deel aan het normale leven van alledag op school en wordt 
daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn handicap of ziek zijn. Het is belangrijk voor het 
psychosociaal welbevinden van het langdurig zieke kind om, indien dat maar enigszins 
mogelijk is, naar school te gaan. Maar met het verrichten van medische handelingen 
(voorbehouden handelingen) die vallen onder de wet BIG worden verantwoordelijkheden 
aanvaard en begeven leerkrachten zich op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. 
Zodoende heeft het College van Bestuur van de Katholieke Scholenstichting Utrecht het 
volgende besloten: 
 
Medewerkers in dienst van de stichting en/of vallend onder de verantwoordelijkheid van de 
stichting mogen geen medische handelingen verrichten die vallen onder de wet BIG. 
Een bekwaamheidsverklaring van een arts, c.q. in opdracht van een arts, en/of 
een toestemmingsverklaring van de ouders schriftelijk vastgelegd, is voor het bestuur geen 
reden van zijn hierboven genoemd standpunt af te wijken. 
 
Voor meer informatie omtrent het beleid rondom medische handelingen en het protocol 
hygiënisch handelen verwijzen wij naar het ‘protocol medische handelingen’ te vinden via 
www.ksu-utrecht.nl 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ksu-utrecht.nl/
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Bijlage 2 Verlofregeling leerlingen  
Het is niet mogelijk extra verlof te krijgen voor korte vakanties tussendoor of voor 
vakantieverlenging voor een bezoek aan het moederland. De enige uitzondering is gemaakt 
voor die ouders die door de aard van hun beroep geen gebruik kunnen maken van de 
vastgestelde vakanties (bv. horeca of landbouw). In die gevallen kan de schoolleiding 
maximaal twee weken extra verlof verlenen. Dit mogen echter nooit de eerste twee weken 
van een schooljaar zijn. De schoolvakanties staan vermeld in onze schoolkalender. 
 
Er is een aantal, ook door de leerplicht erkende, uitzonderingen. Hierbij valt te danken aan 
bruiloften, jubilea en begrafenissen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u een 
officieel verlofaanvraagformulier in te vullen. Dit is te verkrijgen bij de leerkracht en dient bij 
de schoolleiding ingeleverd te worden. Zij geven u in dit soort gevallen toestemming voor het 
extra verlof. 
Ongeoorloofd verzuim moet aan het bureau Leerplicht van de gemeente Utrecht gemeld 
worden. Wij geven in principe geen toestemming voor extra verlof. Wij rekenen erop dat alle 
ouders hun vakanties regelen binnen de vastgestelde perioden. 
 
Bron: KSU 
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Bijlage 3 Passend Onderwijs  
 

Passend Onderwijs is een complex verandertraject dat niet van de ene op de andere dag 
gerealiseerd kan worden. Vandaar dat het nieuwe samenwerkingsverband, SWV Utrecht 
PO, de tijd neemt om de nieuwe procedures in te voeren. Sommige daarvan worden al snel 
zichtbaar (de toelaatbaarheidscommissie), andere regelingen lopen nog twee jaar door (de 
overgangsregeling Rugzakleerlingen). Voor meer informatie kunt u terecht op de website van 
het samenwerkingsverband: http://www.swvutrechtpo.nl 
 
Passend onderwijs betekent goed onderwijs: iedere leerling krijgt het onderwijs en de 
ondersteuning waarop hij of zij recht heeft. Centraal staat de vraag: wat heeft een leerling 
nodig, hoe kan dat worden georganiseerd en wie zijn daarvoor nodig? 
 
Ambities & Uitgangspunten 
Ieder kind in Utrecht heeft recht op het onderwijs en de ondersteuning, zodanig dat hij/zij zich 
zo goed mogelijk kan ontwikkelen. 
De Utrechtse bestuurders van (passend) onderwijs werken samen met de gemeente aan 
een zorgvuldige voorbereiding op de invoering van passend onderwijs en de transitie zorg 
voor de jeugd. Daarbij is de gedachte om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de omgeving van 
kind en gezin, door niet te problematiseren, maar juist te versterken waar nodig. Op kleine 
schaal wordt er geëxperimenteerd met het sneller en dichterbij inzetten van generalistische 
ondersteuning, door een inschatting te maken van de context van kind, gezin en school, en 
vervolgens aan te sluiten bij wat nodig is. Leidend principe is één kind, één gezin, één plan. 
 

 

 Figuur 1 – Ondersteuning van kind, gezin en onderwijs verbonden 

 
  
De generalistische aanpak en de uitgangspunten van het SWV, komt inhoudelijk sterk 
overeen: 
 
1. Sterke basis: goed onderwijs en positief opvoeden. 

 
2. Steun waar nodig: 

a. Bij specifieke ondersteuningsvragen in het onderwijs en bij de groei en ontwikkeling 
van het kind: 
- Handelingsgerichte begeleiding door de leerkracht(en) en intern begeleider(s). 
- Adequate hulp in het gezin, gericht op het versterken van de eigen kracht. 
 

b. Door intensieve ondersteuning en/of hulp bij meervoudige problematiek, zoveel 
mogelijk door één (generalistische) ondersteuner. 

http://www.swvutrechtpo.nl/
http://www.swvutrechtpo.nl/wp-content/uploads/piramide2.png
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3. Speciaal als het moet: inzetten van specialistische onderwijsbegeleiding en/of 

specialistische zorg vanuit een afgestemd onderwijszorgarrangement. 
 
De overgangen tussen de drie niveaus zijn geen statische overgangen. Het is de bedoeling 
dat er soepele overgangen zijn, snel en goed communicerende generalisten, die de regie 
nemen met het gezin, maar als dat nodig is, ook meer gespecialiseerde werkers kunnen 
raadplegen en betrekken. 
 
SWV Utrecht PO wil voor ieder kind een passende onderwijsplek, bij voorkeur in de buurt. 
Om dit te realiseren is het allereerst nodig dat de scholen goede kwaliteit leveren. Als het 
dan niet lukt met een leerling is een snelle toegang tot onderwijsondersteunende middelen 
en weinig bureaucratie van belang. Anders gezegd: wanneer een leerling dreigt vast te 
lopen, moet deze zo snel mogelijk worden geholpen. Hierbij ligt de nadruk op wat het kind 
nodig heeft. 
  
Sterke basis 
Om dit te realiseren is samen met het voortgezet onderwijs en de gemeente Utrecht een 
model ontwikkeld om de visie op Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd weer te geven. 
Dit model gaat uit van een sterke basis op school. Besturen, scholen, leerkrachten en IB’ers 
realiseren met elkaar, samen met ouders en waar nodig met (keten)partners (buurtteam 
/centrum voor jeugd en gezin en leerplicht), deze basisondersteuning. Het niveau van deze 
basisondersteuning is  vastgelegd in de Utrechtse Standaard. 
 
Steun waar nodig 
Wanneer extra ondersteuning nodig is dan kan die met behulp van (keten)partners worden 
geboden. Het SWV speelt hierbij een centrale rol. Enerzijds door de samenwerking binnen 
de keten doelmatig in te richten en er naar te streven dat de kwaliteit van deze 
ondersteuning hoogwaardig is. Anderzijds doordat zij de ondersteuning toekent in de vorm 
van een arrangement. Hierbij wordt van scholen een inhoudelijke onderbouwing (aanvraag) 
gevraagd. ‘Wat heeft het kind nodig?’ staat daarbij centraal. 
  
Speciaal als het moet 
Binnen het SWV is uitgesproken dat er scholen dienen te zijn voor speciale 
onderwijsvoorzieningen (SBO en SO). De toelaatbaarheid van kinderen naar het SBO en SO 
vindt plaats bij het SWV. 
 

Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd doen we samen. 
Om de visie in de praktijk vorm te geven, worden de volgende gemeenschappelijke 
uitgangspunten gehanteerd: 
 
De opgroei-, ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van het kind staan centraal. We stellen 
ons de vraag: wat heeft een positief effect op het kind? 

 We richten ons op de wisselwerking en afstemming tussen kind, gezin en school. Vanuit 
zowel hulpverlening als onderwijs kijken we naar het kind en zijn/haar context en de 
onderlinge interacties. Maatwerk is standaard. 

 We sluiten aan bij het primaire proces van opvoeding en onderwijs: ouder(s) en 
leerkracht(en) doen ertoe. Wat hebben zij nodig om het kind te kunnen bieden wat het 
nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen? 

 Er wordt integraal samengewerkt tussen jeugdhulpverlening en onderwijs. Outreachend, 
preventief en curatief. Voor zover mogelijk dichtbij en generalistisch. 

 Er wordt systematisch, doelgericht en transparant gewerkt. Opbrengsten worden 
systematisch geëvalueerd. 
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 We praten niet óver maar mét kind en ouders. We maken samen met de ouders 
afspraken over de ondersteuning die aansluit bij vragen en mogelijkheden van kinderen, 
gezinnen en hun omgeving. 

 
Veranderingen 
 
Het aantal kinderen met ondersteuningsvragen in het SWV Utrecht PO is al een flink aantal 
jaren stabiel. In vergelijking met landelijke cijfers, worden in Utrecht relatief weinig kinderen 
verwezen naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Daaruit kun je afleiden dat 
veel problemen van leerlingen op de eigen school worden opgelost, ondanks dat de 
problemen van kinderen in Utrecht niet anders zijn dan in andere grote steden. Het nieuwe 
SWV streeft er naar deze goede resultaten te behouden. 
Feitelijk betekent dit  dat er voor kinderen, ouders, leerkrachten en scholen na 1 augustus 
2014 niet zo veel verandert. Alleen de besturen van de scholen krijgen te maken met een 
grote (financiële) verandering. De middelen die zij voorheen kregen voor ondersteuning van 
leerlingen gaan vanaf 2014 naar het SWV. 
 
 
Passend Onderwijs 
 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. 
Passend Onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. 
Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed 
mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt 
nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs verwezen worden. 
De Wet Passend Onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Als de 
wet op 1 augustus 2014 ingaat, krijgen scholen een zorgplicht voor leerlingen met een extra  
ondersteuningsbehoefte. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn voor een goede 
onderwijsplek voor elk kind: op de eigen school ( eventueel met extra ondersteuning in de 
klas), op een andere reguliere school in de regio of in het (voortgezet) speciaal onderwijs. 
Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede 
onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale 
samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over 
de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. 
 
Het doel van Passend Onderwijs is: het huidige systeem optimaliseren, de kosten in de hand 
houden en het aantal thuiszitters terugdringen. 
 
 
Samenwerkingsverbanden (SWV) 
 
Een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV) is de nieuwe vorm waarin scholen 
gaan samenwerken op het gebied van Passend Onderwijs. Er zijn nu ook al 
samenwerkingsverbanden van scholen (Weer Samen Naar School); deze worden in het 
nieuwe systeem per regio samengevoegd. Deze nieuwe samenwerkingsverbanden krijgen er 
andere taken bij. 
 
 
Situatie vóór Passend Onderwijs 
 
WSNS 
Begin jaren negentig zijn de samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School (WSNS) 
ontstaan. Basisscholen moesten meer dan voorheen kinderen met speciale zorgbehoeften 
binnen het reguliere onderwijs opvangen. Basisscholen gingen investeren in de ontwikkeling 

http://www.swvutrechtpo.nl/factsfigures/
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van leerkrachtvaardigheden om zo betere instructie en begeleiding te kunnen bieden. Ook 
deden de interne begeleiders hun intrede. Deze IB’ers ondersteunen leerkrachten in het 
bieden van goede begeleiding aan kinderen met speciale zorgbehoeften. 
 
SWV RK/AB, PC en SPO 
In de stad Utrecht zijn in de jaren ‘90 drie WSNS verbanden (SWV RK/AB, PC en SPO) 
opgericht. Ieder WSNS maakte zijn eigen beleid om de zorg voor de kinderen op hun 
scholen zo goed mogelijk te organiseren, maar er werd ook samengewerkt. Voorbeelden van 
die samenwerking zijn het gezamenlijk zorgplan en de ontwikkeling van de Utrechtse 
Standaard in 2012. In de Utrechtse Standaard is vastgelegd wat het niveau van 
basisondersteuning moet zijn op iedere Utrechtse basisschool. Het feit dat de besturen in 
Utrecht het hier over eens zijn, is een belangrijke mijlpaal waarop het 
samenwerkingsverband voort kan bouwen. Deze mijlpaal kon ook worden bereikt omdat in 
Utrecht het handelingsgericht werken al jaren een speerpunt is. 
 
Bron: KSU 

 
 



KBS. De Achtbaan  Schoolgids 2018-2019 

54 

 

Bijlage 4 Schorsing en verwijdering 
 
Inleiding 
 
De wettelijke richtlijnen en algemene omschrijving. 
 
De procedure rond het verwijderen van een leerling is voor het basisonderwijs geregeld in 
artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Dit artikel zegt: ‘De beslissing over 
toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag’. In dit geval: (de 
voorzitter van) het College van Bestuur van de KSU, die de betreffende clusterdirecteur 
gemandateerd heeft. 
 
“De toelating mag niet afhankelijk gesteld worden van een geldelijke bijdrage van de ouders. 
Indien het bevoegd gezag weigert een leerling toe te laten, deelt het de reden van die 
weigering schriftelijk aan de ouders mee. Over de verwijdering hoort het bevoegd gezag de 
betrokken groepsleraar en de ouders van de leerling". 
 
Een schorsing of verwijdering van een leerling kan nodig zijn indien sprake is van zodanig 
wangedrag dat daardoor de rust, de orde, veiligheid of het onderwijsleerproces op school 
ernstig wordt verstoord. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: 
- een houding van grove onverschilligheid (hetgeen zich kan uiten in wangedrag en/of 

overmatig veel verzuim); 
- een bedreigende houding van een leerling ten opzichte van een leerkracht, een mede-

leerling, een (hulp)ouder of de school.  
Ook wanneer een leerling zoveel aandacht van de leerkracht vraagt dat hierdoor het 
onderwijs aan andere leerlingen in het gedrang komt, kan schorsing en/of verwijdering 
volgen. 
 
Procedure voorafgaand aan schorsing of verwijdering:  
 
1. Probleemsignalering; contacten met betreffende leerling en ouders hebben nog niet het 

gewenste resultaat gehad; de leerkracht brengt het probleem in tijdens de leerlingbe-
spreking c.q. bij de schoolleiding. 
 

2. Collega's (schoolleiding, interne leerlingbegeleider) denken mee en geven suggesties; er 
wordt een handelingsplan opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. 
 

3. Een deskundige (van bijvoorbeeld het SWV Utrecht PO) kan worden ingeschakeld voor 
overleg en een nader onderzoek. 
 

4. De ouders zijn en worden door de school diverse malen uitgenodigd voor een gesprek 
met als doel de ontstane problemen te bespreken en de situatie te verbeteren. Vanuit de 
school zijn hierbij in ieder geval de leerkracht van de leerling en de schoolleider 
aanwezig. 
 

5. De school benadert andere personen/instanties voor overleg en advies; dit kunnen, 
afhankelijk van het probleem, o.a. zijn: de schoolarts, Leerplicht, de Raad voor de 
Kinderbescherming, bureau Jeugdzorg. De inspectie wordt altijd geïnformeerd. 
 

6. De school houdt verslag/dossier bij van de gebeurtenissen en gevoerde gesprekken met 
ouders en benaderde instanties. En verwerkt deze in het leerlingendossier.  
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7. De schoolleider informeert de clusterdirecteur en de clusterdirecteur houdt het College 
van Bestuur op de hoogte van de voortgang. 

 
8. Bij onvoldoende aanpassing van het wangedrag worden de ouders/verzorgers opnieuw 

uitgenodigd op school voor een gesprek met de leerkracht en de schoolleider en/of 
clusterdirecteur.  

 

 
Procedure schorsen en verwijderen 
 
1. Als eerste disciplinaire maatregel kan een leerling voor een bepaalde tijd (variërend van 

een dag tot maximaal een week) geschorst worden. De leerling werkt thuis aan een 
huiswerktaak. Aan de ouders wordt schriftelijk meegedeeld dat, als eerste signaal, 
schorsing gaat plaatsvinden en daarna eventueel verwijdering. De brief wordt door de 
clusterdirecteur, namens het College van Bestuur, ondertekend.                                                                                                                            
In de brief wordt genoemd: 
- De reden voor schorsing/voornemen tot verwijdering; 
- De voorgeschiedenis; 
- Reeds genomen stappen/afspraken; 
- Bij schorsing: de duur van de schorsing; 
- Laatste kans/afspraak/ultimatum; 
- De wijze waarop bezwaar kan worden aangetekend: binnen 4 weken bij de 

clusterdirecteur. 
 

 

2. Verschillende - al eerder betrokken - instanties worden hierover ingelicht: 
- Het College van Bestuur van de KSU; 
- De inspectie van het onderwijs; 
- De afdeling leerplicht van de gemeente. 

 
3. Naar aanleiding hiervan wordt opnieuw met de ouders, en zo mogelijk de leerling, 

besproken welke stappen ondernomen worden om herhaling van het gedrag in de 
toekomst te voorkomen. Dit wordt schriftelijk vastgelegd en in het leerling-dossier 
bewaard.  
 

4. Bij terugkerend wangedrag wordt de leerling voor onbepaalde tijd geschorst en wordt 
gezocht naar alternatief passend onderwijs voor de leerling. Op grond van artikel 40 lid 
11 van de Wet Passend Onderwijs is het niet mogelijk een leerling te verwijderen voordat 
het kind op een andere school is ingeschreven.  

 
5. Het voornemen tot verwijdering gebeurt door de clusterdirecteur na het horen van school 

en ouders. De ouders worden schriftelijk, per aangetekende brief, voorzien van redenen, 
op de hoogte gebracht van het voorgenomen besluit. Daarbij worden zij erop gewezen 
dat tegen dit voorgenomen besluit binnen zes weken schriftelijk bezwaar mogelijk is bij 
het bevoegd gezag van de school, namelijk bij het College van Bestuur van de KSU. 
Indien tegen de beslissing schriftelijk bezwaar wordt gemaakt, hoort het College van 
Bestuur de ouders en neemt, binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar, een 
besluit. 
De ouders kunnen daarna eventueel de beslissing van het bevoegd gezag laten 
beoordelen door de burgerlijke rechter. 
 

Het voorgenomen besluit van verwijdering wordt direct aan de leerplichtambtenaar 
gemeld. Ook wordt de brief geplaatst in het digitale schooldossier van de inspectie. Er 
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kan pas overgegaan worden tot uitschrijving van de leerling als een andere school de 
leerling heeft toegelaten.  

 
6. Niet alleen (herhaaldelijk) wangedrag van een leerling kan tot verwijdering leiden. 

Verwijdering van een leerling kan ook plaatsvinden vanwege wangedrag van een van de 
ouders. Bij de belangenafweging dient in dat geval rekening te worden gehouden met het 
feit dat de leerling zelf geen verwijt treft. 

 
7. Wanneer schorsing of zelfs verwijdering in overweging genomen wordt, dan is er wel een 

lange weg afgelegd. Een dergelijke maatregel wordt pas getroffen wanneer het onderwijs 
binnen een groep zeer ernstig verstoord is en de schoolleiding geen enkele andere 
mogelijkheid meer ziet hierin een kentering aan te brengen of wanneer de relatie tussen 
school en ouders zo verstoord is dat de school zich niet meer in staat acht de leerling op 
verantwoorde wijze verder te onderwijzen en te begeleiden.  
 

Samengevat: 
- Schorsen en verwijderen is altijd in overleg met de clusterdirecteur. 
- Het is niet verplicht om een schorsing van een dag bij de Inspectie te melden; dit wordt 

echter wel op prijs gesteld door de Inspectie om een beeld te krijgen van wat er speelt. 
- Wanneer een schorsing langer duurt dan een dag dient dit zowel aan Inspectie als aan 

Leerplicht gemeld te worden; 
- De clusterdirecteur wordt van de schorsing op de hoogte gebracht door de schoolleider. 

De school levert input aan de clusterdirecteur voor de brief die verstuurd wordt naar 
ouders en in cc aan Leerplicht en deze wordt geplaatst in het schooldossier van de 
inspecteur. (Onderbouwing van schorsing, begin- en eindtijd, afspraken over huiswerk 
meegeven, nakijken en beoordelen, hoe contact onderhouden wordt met ouders.) Het 
secretariaat van de KSU maakt en verstuurt de brief die voldoet aan de wettelijke 
beroepsprocedures. 

- De maximale schorsingsperiode is vijf lesdagen conform wetgeving PO. 
- Als er de noodzaak is om een leerling langer dan een week te schorsen, kan de leerling 

vrijstelling gegeven worden voor het bezoeken van de basisschool, dit in overleg met de 
leerplichtambtenaar. Hierbij geldt natuurlijk dat hierover zorgvuldig gecommuniceerd 
wordt met alle betrokkenen en dat alle procedurele verplichtingen rond een schorsing 
nagekomen worden. 

- In het format schoolgids van de KSU is een standaardtekst opgenomen over de 
procedure van schorsen en verwijderen, de schoolleider neemt dit over in zijn schoolgids. 

 
 
Bijgevoegd een bijlage van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) ARTIKEL 40 en 43 c. 
 
 
Samenvatting van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) artikel 40 en 43 c. 

 

Sinds 1 augustus 2014 zijn er nieuwe regels over toelating, schorsing en verwijdering. Ten 

gevolge van de invoering van de Wet passend onderwijs (wijzigingen van onder de Wet op 

het Primair Onderwijs) geldt in het vervolg het volgende: 

Toelating   

Nieuw is dat het bestuur de zorgplicht heeft om voor aangemelde leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. 
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Een school die het aanmeldformulier als eerste school ontvangt, moet een zo passend 

mogelijk aanbod doen. Er moet een plek gevonden worden op een school waar de leerling 

ook daadwerkelijk geplaatst kan worden. 

Indien een school een leerling die extra ondersteuning behoeft moet weigeren, is zij verplicht 

ervoor te zorgen dat deze leerling op een andere school terecht kan (artikel 40 lid 4 WPO). 

Dit is een resultaatsverplichting.  

Schorsing 

Schorsing was tot 1 augustus 2014 niet wettelijk geregeld in de WPO. Sinds 1 augustus 

gelden dezelfde regels als in het voortgezet onderwijs (40cWPO). Het bestuur kan met 

opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen. 

Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. Indien sprake is 

van een schorsing voor een periode van langer dan één dag stelt het bestuur de 

onderwijsinspectie schriftelijk en met opgave van redenen hiervan in kennis door de 

verzonden brief op te nemen in het schooldossier van de inspectie. 

Verwijdering 

Definitieve verwijdering van een leerling kan alleen wanneer het bestuur ervoor heeft 

gezorgd dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. De inspanningsverplichting 

om 8 weken naar een andere school te zoeken voordat besloten wordt te verwijderen, is 

komen te vervallen. Nieuw is ook hier de resultaatsverplichting om een andere school te 

vinden, voordat een leerling verwijderd kan worden (artikel 40 lid 11 WPO).  

Geschillencommissie passend onderwijs 

Nieuw is dat er sinds 1 augustus 2014 een Geschillencommissie passend onderwijs is 

gekomen. Aan deze commissie kunnen ouders geschillen voorleggen over de weigering tot 

toelating van een kind dat extra ondersteuning behoeft, de vaststelling of wijziging van het 

ontwikkelingsperspectief en de verwijdering van elke leerling.  
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Bijlage 5 Informatieplicht aan gescheiden ouders 
Inleiding 
Volgens de wet is de school verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen 
aan hun ouders, voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft na (echt)scheiding bestaan, 
met name ook voor de informatieverstrekking aan de ouder zonder ouderlijk gezag. Die 
verplichting geldt ook wanneer de ouders nooit gehuwd zijn geweest of als er geen 
omgangsregeling is.  
In bijna elke klas zitten wel een of meer kinderen van gescheiden ouders. Elke leerkracht 
wordt daardoor geconfronteerd met de vraag of en in hoeverre men aan deze 
informatieverstrekking kan, mag of moet meewerken.  
Bij het wettelijk kader mogen wij niet vergeten dat er ook een menselijk kader is. Het belang 
van het kind wordt gediend met een goede informatievoorziening. Ook een niet-verzorgende 
ouder voelt vaak een grote behoefte om op de hoogte te worden gehouden van de 
ontwikkelingen van het kind.  
 
Uitgangspunt van de school met betrekking tot informatievoorziening aan ouders is, dat 
beide ouders zoveel mogelijk samen naar de informatieavonden / oudergesprekken komen.  
Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder (verzorger), de 
andere ouder informeert omtrent de ontwikkeling en de vordering van het kind. Helaas is dit 
niet altijd mogelijk. Om er als school voor te zorgen dat beide ouders voorzien worden van 
informatie over hun kind bestaat de mogelijkheid voor extra informatievoorziening. Daarover 
gaat onderstaande procedure. 
 
Procedure 
Bij inschrijving van de leerling wordt melding gedaan 
van de gezinssituatie waarin het kind opgroeit; 
van de gezagsrelatie van de (afzonderlijke) ouders met het kind.  
Indien van toepassing zijn de adressen van beide ouders en de relevante passages uit het 
ouderschapsplan en de beschikking van de (kinder-)rechter bij de school bekend.  
Bij wijzigingen dienen de ouders de schoolleider daarvan direct in kennis te stellen onder 
overlegging van de passages uit de gerechtelijke stukken.  
 
Wanneer beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben (of na echtscheiding hebben 
behouden), dan blijven zij in gelijke mate recht op informatie en consultatie door de school 
houden. Ook in dit geval zijn de adresgegevens van beide ouders bij de school bekend. 
 
1. In geval van echtscheiding of verbreking van de relatie tussen ouders, neemt de 

school jegens hen beiden een neutrale positie in. De school onthoudt zich dus van 
betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt zich 
primair op haar pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling. 

  
2. Er is een verplichting van ouder tot ouder om informatie te verstrekken. Op grond van 

artikel 1:377b BW is de ouder die belast is met het gezag over het kind verplicht om de 
andere ouder, die niet met het gezag belast is, op de hoogte te stellen van gewichtige 
aangelegenheden en te raadplegen over te nemen beslissingen met betrekking tot het 
kind. 
Mocht die informatievoorziening niet goed lopen, dan neemt de school haar wettelijke 
verantwoordelijkheid. 

 
3. Alle ouders met gezag hebben het hetzelfde recht op informatie en consultatie 

door de school. De wet maakt daarbij geen onderscheid tussen verzorgers en niet-
verzorgers. 
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4. Wanneer welke informatie verstrekken? 
Welke informatie verstrekt de school aan de ouder bij wie de leerling niet woont, op 
zijn/haar verzoek? Dat is afhankelijk van de wettelijke positie ten opzichte van de leerling. 

  
A. Indien de niet-verzorgende ouder wel (mede) het gezag heeft over het kind 
In geval van (mede-)gezag omvat de informatieverstrekking ten minste: 
- het verstrekken van de schoolgids, de periodebrieven, de rapporten/toetsresultaten 

van de leerling in kwestie, overige relevante informatie over de leerling; 
- uitnodiging voor ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel 

activiteiten waarbij ouderparticipatie vanuit de school gewenst is; 
- verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling in het 

kader van diens schoolloopbaan; 
- inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het 

leerlingendossier wanneer de leerling jonger is dan zestien jaar. 
 
Uitgangspunt hierbij blijft dat beide ouders op gelijke wijze geïnformeerd en 
geconsulteerd worden. Met andere woorden er is geen sprake van onderscheid tussen 
verzorger en niet-verzorger. Dit nog los van het feit dat in geval van co-ouderschap dit 
onderscheid niet te maken is. 

  
B. Indien de ouder niet het gezag over het kind heeft 
De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op zijn/haar verzoek informatie over 
belangrijke feiten en omstandigheden. Op basis van jurisprudentie blijkt dat te gaan om 
de volgende zaken:  
rapporten,  

- informatie rond schoolkeuze,  
- informatie met betrekking tot de schoolloopbaan,  
- specifieke problemen  
tenzij: 
- de informatie ook niet aan de met het gezag of verzorging belaste ouder zou 

worden verstrekt ( zie artikel 377c BW) of 
- het belang van de leerling zich daartegen verzet. Indien de school een verzoek 

om informatie afwijst, zal zij dit met redenen omkleed kenbaar maken aan 
verzoeker/verzoekster. Zie ook punt 6. 

  
5. Uitnodiging voor een ouderavond  

De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders.  
In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken. Er moet dan 
binnen een week na de uitnodiging voor de tafeltjesavond een verzoek worden ingediend 
bij de schoolleider voor een afzonderlijk gesprek op de ouderavond (zodat dit ook tijdig 
georganiseerd kan worden). 

  
6. Indien informatieverstrekking niet in het belang van de leerling lijkt te zijn  

In situaties waarin de school vermoedt dat informatieverstrekking niet in het belang van 
de leerling is, zal zij de kwestie voorleggen aan een onafhankelijke deskundige zoals de 
huisarts, psycholoog. Met het oog op artikel 377c en vanwege het risico dat ouders naar 
de rechter gaan, is een onafhankelijk advies een vereiste. 

  
7. Geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder  

Uiteraard respecteert de school de gezinssituatie waarin de leerling feitelijk leeft.  
De school heeft echter geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder, 
ook niet als deze deel uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit.  
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Bijlage 6 Medezeggenschapsraad 
Alle basisscholen behoren een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR bestaat uit 
de oudergeleding en personeelsgeleding en vergadert ongeveer tien keer per jaar. De 
schoolleiding woont, indien nodig en gewenst, de vergaderingen bij. De vergaderingen zijn 
openbaar en kunnen dus door u bijgewoond worden. (Dit graag van tevoren even aan de 
secretaris melden). 
 
De zittingsduur van MR-leden is drie jaar. Daarna volgen verkiezingen. Om de continuïteit te 
bevorderen is het streven om deze zittingsduur niet voor alle leden in hetzelfde schooljaar te 
beëindigen. 
 
De MR werkt binnen de schoolorganisatie als een zelfstandig orgaan en heeft vooral de taak 
de openheid, de openbaarheid en het onderlinge overleg te bevorderen binnen de school. 
Ook moet zij ageren tegen elke vorm van discriminatie op school. 
 
De MR heeft de bevoegdheid alle zaken betreffende het schoolbeleid te bespreken en 
daarover voorstellen te doen aan het schoolbestuur en de schoolleiding. 
 
Sommige voorgenomen besluiten van het schoolbestuur behoeven de instemming van de 
MR, over andere voorgenomen besluiten wordt zo nodig advies gevraagd of ongevraagd 
door de raad gegeven. 
 
De MR fungeert tevens als overlegplatform tussen leerkrachten en ouders. Waardoor vanuit 
verschillende posities en belangen meegedacht wordt over belangrijke ontwikkelingen, 
maatregelen of onderwijskundige vernieuwingen op school. 
 
De MR is er ook voor en namens uw kind en uzelf. De leden van de raad horen daarom 
graag uw mening, uw vragen of opmerkingen. Iedere MR heeft zijn eigen manier van werken 
en zal elk jaar zijn eigen prioriteiten stellen. Informatie daarover vindt u in de nieuwsbrief, in 
de notulen en op de website. Daarnaast kunt u uiteraard altijd de leden persoonlijk 
benaderen.  
 
De stichting heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), 
bestaande uit afgevaardigden van MR-leden van verschillende KSU-basisscholen. Zij 
stemmen of geven advies over plannen van het bevoegd gezag die stichtingsbreed 
zijn. 
Bron: KSU 
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Bijlage 7 De klachtenregeling 
Klachten op school, hoe los je ze op? 
 
Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden 
problemen mee hebben. Ze zijn dan niet machteloos, ze kunnen hierover in gesprek gaan 
met de betrokkenen of een klacht indienen. Een onafhankelijke klachtencommissie doet er 
dan een uitspraak over. Een klacht indienen kan op elk moment. Wel weegt de 
klachtencommissie bij haar uitspraak mee of er genoeg moeite is gedaan om het probleem 
op school op te lossen. Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle 
partijen een oplossing betekenen. Maar een procedure bij de klachtencommissie duurt lang 
en vraagt veel van alle betrokkenen. Vaak zijn de verhoudingen daarna verstoord. In veel 
gevallen is het beter te proberen het niet zo ver te laten komen. Dat kan door met elkaar in 
gesprek te gaan en samen naar een oplossing te zoeken. Iedere klacht is immers ook een 
advies voor de school. Zo’n oplossing vinden is niet altijd makkelijk. Het vraagt inspanningen 
van ouders én van de school, die bereid moet zijn het gesprek aan te gaan.  
 
1. Grijp snel in 
Hoe sneller u handelt, hoe beter. Daarmee voorkomt u dat de situatie onnodig uit de hand 
loopt. Bedenk ook dat ouders vaak eerder dan de school in de gaten hebben dat er iets aan 
de hand is. Leraren hebben veel leerlingen in de klas en kunnen niet altijd alles overzien. 
 
2. Spreek de juiste persoon aan 
Bespreek uw probleem eerst met de leraar om wie het gaat of met de mentor van uw kind. 
Als dat niets oplost, kunt u naar de schoolleider stappen en vervolgens naar de 
clusterdirecteur. 
 
3. Neem de tijd 
Voer een gesprek over een probleem niet even tussendoor of telefonisch, maar maak een 
afspraak en zorg dat u voldoende tijd heeft uw standpunt toe te lichten. Realiseert u zich wel 
dat de leraar ook andere dingen moet doen en dat het gesprek misschien pas over een paar 
dagen kan plaatsvinden. 
 
4. Wees duidelijk 
Beperk u tot de belangrijkste punten. Probeer niet te emotioneel te worden maar leg rustig uit 
wat uw probleem is. Als u dat lastig vindt, kunt u al voor het gesprek uw standpunten op 
papier zetten. U kunt ook een familielid of vriend meenemen. Meldt dat wel van tevoren. 
 
5. Bedenk een oplossing 
Het is handig als u al voor het gesprek manieren bedenkt hoe het probleem kan worden 
opgelost. Dat betekent niet dat u de suggesties van de ander moet afwijzen. U moet een 
oplossing vinden waar u beiden achterstaat. 
 
6. Leg afspraken vast 
Als na afloop van het gesprek de gemaakte afspraken worden vastgelegd, kan er geen twijfel 
over ontstaan. Het ligt voor de hand dat de school dit verslag maakt en dat beide partijen het 
ondertekenen. U kunt ook voor uzelf van elk gesprek een kort verslag maken. Zo’n verslag 
kan handig zijn als u een klacht bij de klachtencommissie wilt indienen. 
 
Ga naar de contact- of vertrouwenspersoon  
Als u er niet in slaagt het probleem alleen op te lossen, kunt u altijd terecht bij de 
contactpersoon die iedere KSU school heeft. Hij of zij is verbonden aan school en kan u 
adviseren met wie u het beste in gesprek kunt gaan. De contactpersoon kan u ook 
doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school. Bij beiden kunt u 
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vertrouwelijk uw verhaal kwijt. Als u wilt, kan de vertrouwenspersoon ook bemiddelen bij een 
conflict. Mocht u besluiten een klacht in te dienen bij de klachtencommissie, dan kan de 
vertrouwenspersoon u daarbij ondersteunen. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Vertrouwensinspecteur  
Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering, 
ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld (pesten) kunt u ook contact opnemen met een 
vertrouwensinspecteur van de Inspectie. De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt 
u bij deze klachten. Leerlingen, leraren, ouders en andere betrokkenen kunnen een beroep 
doen op de vertrouwensinspecteur. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is een school 
wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. De 
vertrouwensinspecteurs zijn telefonische bereikbaar via telefoonnummer 0900-1113111. 

 
De klachtenregeling 
Naast deze uitleg en het klachtenschema, heeft u ook de mogelijkheid om de 
klachtenregeling van de KSU in te zien, ook te vinden via www.ksu-utrecht.nl 
 
Contact- en vertrouwenspersoon 
De contactpersoon kan u meer informatie over de klachtenregeling geven. Hij of zij 
bespreekt de klacht niet inhoudelijk met u. Dat laatste doet de vertrouwenspersoon wel.  
Hij of zij zal, als u dat wilt proberen, een probleem eerst binnen de school op te lossen.  
De vertrouwenspersoon kan u ook ondersteunen bij het indienen van een klacht, 
bijvoorbeeld bij het schrijven van de klacht of tijdens de zitting.  
U kunt zich tijdens de zitting laten bijstaan door een familielid of bekende, maar ook door een 
jurist of een andere deskundige. 
 
Klacht opstellen 
Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Daarbij moet u zo duidelijk mogelijk 
omschrijven wat uw klacht is en om wie het gaat. Vaak zal het gaan om klachten tegen 
meerdere personen. Stel dat u met de leraar van uw kind hebt gepraat omdat uw kind wordt 
gepest terwijl hij niet ingrijpt. U verwijt de docent dan dat hij geen actie wil ondernemen. 
Daarnaast verwijt u de schoolleiding en het bestuur dat ze onvoldoende aandacht geven aan 
het tegengaan van pesten.  
Als het mogelijk is moet u uw klacht onderbouwen met verslagen van gesprekken of 
getuigenverklaringen. 
 
 
 

De contactpersonen voor onze school zijn:  

Janieke van den Heuvel en Tiersja Kamta. 

Zij zijn ook te bereiken via telefoonnummer 030-6702201. 

De externe vertrouwenspersonen voor onze school zijn:  
Mevrouw Els Rietveld-van Santvoord en de heer Jeroen Meijboom  
Mevrouw Rietveld en de heer Jeroen Meijboom zijn als volgt bereikbaar: 
CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam. T.: 010-4071599 
 
Centraal e-mailadres voor externe vertrouwenspersoon-zaken (incl. 

klachtzaken en advies): evp@cedgroep.nl 

Bezoekadres van de CED-Groep: Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam 
 

http://www.ksu-utrecht.nl/
mailto:evp@cedgroep.nl
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Klachtencommissie 
Elke KSU school is aangesloten bij het bureau geschillen-, bezwaren- en 
klachtencommissies Katholiek Onderwijs. De klachtencommissie beslist eerst of uw klacht in 
behandeling wordt genomen. Als u bijvoorbeeld een andere procedure had moeten volgen, 
gebeurt dat niet. 
Uitspraak 
Als de commissie de klacht in behandeling neemt, zal eerst een schriftelijk antwoord worden 
gevraagd aan degene over wie de klacht gaat. Dat zogeheten verweer krijgt u als klager ook 
te lezen. Als de commissie voldoende informatie heeft, volgt een hoorzitting. De klager en de 
verweerder mogen dan hun verhaal toelichten. Na afloop beslist de commissie of de klacht 
wel of niet gegrond is. De commissie kan ook een advies geven aan het schoolbestuur, 
waarin bijvoorbeeld staat welke maatregelen het bestuur kan nemen. Het bestuur mag dat 
naast zich neerleggen, al gebeurt dat meestal niet. De school moet de MR en de inspectie 
laten weten wat er met de uitspraak en advies wordt gedaan. De klager krijgt de uitspraak en 
het advies ook te lezen.  
 
Een uitspraak van de commissie is niet bindend. Het is aan te raden met alle betrokkenen 
nog een afsluitend gesprek op school te voeren nadat de commissie een uitspraak heeft 
gedaan. Dat maakt het makkelijker om weer samen verder te gaan. 
 
U bent het er niet mee eens 
Er is geen mogelijkheid voor beroep bij de klachtencommissie. U kunt ook geen bezwaar 
maken tegen de manier waarop het schoolbestuur omgaat met het advies van de commissie. 
Als u vindt dat de school te weinig doet met de uitspraak en eventuele aanbevelingen, kunt u 
opnieuw een klacht indienen. Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van de commissie, 
dan kunt u een rechtszaak beginnen tegen het schoolbestuur. 
 
Algemene tips voor ouders 
Hoe verleidelijk het ook is, betrek andere ouders niet onnodig bij uw probleem. Dat leidt snel 
tot roddelen. 
- Praat er ook niet over met uw kind erbij. Uw kind mag geen doorgeefluik worden. 
- Praat liever een keer uitgebreid en goed met uw kind dan hem of haar er dagelijks mee 

lastig te vallen. 
- Als meer ouders dezelfde klacht hebben, kunnen ze gezamenlijk een klacht indienen. 
 
Contact leggen met de klachtencommissie kan als volgt: 
 
De landelijke geschillencommissies bijzonder onderwijs. 

Postbus 82324  
2508 EH Den Haag 
 
T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) 
F 070-3020836 
E info@gcbo.nl  
 
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl 
 

 

 

 

mailto:info@geschillencies-klachtencies.nl
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
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Bijlage 8 Reglement Kledingprotocol KSU 
 

Inleiding 

 

Het KSU-kledingprotocol is bestemd voor de kinderen en hun ouders van de KSU-scholen 
en voor alle medewerkers van de KSU. De kledingvoorschriften zijn openbaar en door 
derden te raadplegen via het webboek.  
 
KSU-scholen zijn scholen met een katholieke signatuur met respect voor en 
verdraagzaamheid naar andere levensbeschouwingen. Datzelfde respect vragen wij aan 
iedereen die onze scholen bezoekt. Vanuit diezelfde houding kijken wij ook naar kleding; 
kleding van medewerkers, kinderen en ouders moet voldoen aan de normen: verzorgd, 
fatsoenlijk en representatief. 
 
Op alle scholen in het primair- en het voortgezet onderwijs en op alle instellingen voor 
middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie komt een verbod op het dragen van 
gelaatsbedekkende kleding. De ministerraad heeft daar op voorstel van de bewindspersonen 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mee ingestemd.  
 
 Voor goed onderwijs is het van essentieel belang dat leraren en leerlingen elkaar 
 kunnen zien. Door het dragen van gelaatsbedekkende kleding is een goede  
 communicatie onmogelijk wat kwalitatief goed onderwijs in de weg staat. Leraren 
 moeten kunnen zien hoe een leerling zich voelt en reageert op zaken die in de les of 
 op het  schoolplein worden besproken.   
 
 Het verbod zal via inrichtingsvoorschriften gelden voor alle scholen, dus zowel open-
 bare als bijzondere, bekostigde als niet-bekostigde, op het hele schoolcomplex     
 inclusief de buitenterreinen, gedurende de dagen dat er onderwijs wordt gegeven en 
 voor alle personen die zich bevinden in de school en op de terreinen van de school 
 (inclusief leveranciers, bezoekers, ouders en alle personeel). 
 
Wetsvoorstel Kledingvoorschrift 
Status van het wetsvoorstel: instemming ministerraad 16-09-2011. Vervolgens is het 
wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd.  
 

Reglement 

- Medewerkers vervullen naar hun omgeving een voorbeeldrol; ook in kledingkeuze moet 
dit zichtbaar zijn. Van medewerkers wordt verwacht dat zij gevoel hebben voor bij de 
schoolomgeving passende kleding. Zij vertegenwoordigen de school en accepteren 
kadering vanuit de school. 
 

- Ook voor kinderen en ouders geldt dat zij kleding dragen die voldoet aan de algemene 
Nederlandse fatsoensnormen. 

 
- Op onze scholen leven en werken wij samen en is ontmoeting een belangrijk aspect. Wij 

hebben respect voor verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Daar hoort 
ook bij dat wij respect tonen en verwachten voor religieuze symbolen als het dragen van 
een kruisje of een hoofddoek. 
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- Visueel contact en het kunnen zien van emoties op gezichten zijn belangrijke aspecten 
van de communicatie en ontmoeting binnen de school en van groot belang voor het 
pedagogisch klimaat. Daarom is het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de 
school en op het schoolplein niet toegestaan. 

 
- Om veiligheidsredenen en gezondheidsredenen is tijdens de gymles het dragen van 

gymkleding (bij de kleuters is het een onderbroek en hemd) en gymschoenen verplicht. 
Om diezelfde redenen is het dragen van sieraden tijdens de gymles verboden en het 
dragen van een hoofddoek alleen toegestaan in de vorm van een elastische hoofddoek. 

 
- Leerkrachten, kinderen en ouders kunnen op hun kledingkeuze worden aangesproken. 

Wij verwachten in deze van iedereen een coöperatieve houding. 
 
- Dit protocol geeft medewerkers, leerlingen en ouders aanwijzingen voor hun 

kledingkeuze. Deze aanwijzingen richten zich op een gedragslijn die uitgaat van de 
normale regels voor kledinggedrag op scholen en instellingen.  

 
- Indien zich in de toekomst een situatie zou voordoen waaruit blijkt dat dit reglement 

onvoldoende houvast biedt, behouden wij ons het recht voor om de regels aan te 
scherpen. 

 
- Met elkaar spreken we de wens uit dat we samen in staat zullen zijn om door middel van 

onderlinge steun en wederzijds respect een organisatie te zijn waarin iedereen zich veilig 
voelt en gewaardeerd weet.  

 

Verwante documenten 

 

- Reglement Klachtencommissie Katholiek Onderwijs 
 
- Reglement gedragscode personeel KSU-huis 
 

 


