1. Voorwoord
Voor u ligt de nieuwe editie van onze schoolgids.
Deze schoolgids is bedoeld voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u
praktische informatie over onze school, zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, de schoolregels en de
organisatie van opvang. Deze schoolgids wordt u, samen met de activiteitenkalender, digitaal toegezonden. In
de kalender staan alle belangrijke data en schoolactiviteiten vermeld. In de loop van het cursusjaar houden we
u op de hoogte via de wekelijkse nieuwsbrieven.
Kinderen brengen een groot deel van hun jonge leven op een basisschool door; vandaar dat wij erg hechten
aan een goed en open contact met de ouders. Zij kunnen altijd een afspraak maken met de leerkrachten;
daarnaast kunnen zij meehelpen op school.
We hopen dat u deze gids met plezier zult lezen en niet zult aarzelen wanneer u nadere toelichting wilt
hebben.

Namens het team van C.N.S. d'Uylenborch,
N.G. van Ooijen – van Breugel MA
Directeur

Almkerk, augustus 2018

opmerkingen :
- in deze gids komt u vaak het woord 'ouders' tegen; hiermee wordt ieder bedoeld en aangesproken, in enkelof meervoud, die verantwoordelijk is voor de opvoeding van een of meer kinderen;
- een inhoudsopgave vindt u op de laatste pagina’s.
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2. Onze school
C.N.S. d’Uylenborch is een christelijke basisschool. Vanuit het voorbeeld van Jezus Christus, met de Bijbel als
onze inspiratiebron, willen wij richting geven aan het leven van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.
Daarom vertellen wij kinderen uit de Bijbel en proberen wij de boodschap te vertalen naar de tijd waarin wij nu
leven. Door hier samen met de kinderen over te praten en na te denken, willen wij hen in navolging van de
christelijke boodschap een hoopvolle levensvisie voor de toekomst meegeven. We willen hen leren
onderscheid te maken tussen zinvol en zinloos, recht en onrecht. Openheid, respect en vertrouwen zijn voor
ons daarin belangrijke sleutelwoorden.
Wij vertellen de bijbelverhalen met behulp van onze methode Kind op maandag of lezen de verhalen uit de
Bijbel en vertalen dit naar de huidige tijd: hoe gaan we met elkaar om, wat kunnen we uit de verhalen leren en
hoe passen wij dit toe in onze wereld? Dagelijks worden er ook christelijke liederen gezongen. De dag wordt in
alle groepen begonnen en beëindigd met gebed.
Elk jaar vieren we één christelijk feest in de kerk. Het ene jaar vieren we samen met alle kinderen en ouders het
Kerstfeest in de kerk en het andere jaar vieren we samen het Paasfeest. Daarnaast wordt er jaarlijks een kerkschool-gezinsdienst gehouden. Deze dienst wordt voorbereid door teamleden, ouders en afgevaardigden van
de plaatselijke kerken. De twee weken voorafgaand aan de kerk-school-gezinsdienst lezen, zingen en werken
we in de klassen over het gekozen thema dat centraal staat in deze dienst.
Ieder kind is welkom op d’Uylenborch en moet zich veilig en thuis kunnen voelen bij ons op school, ongeacht
ras, godsdienst of cultuur. Respect voor elkaar en de ander, oog voor de kwetsbare mensen en een
verantwoord omgaan met de schepping vinden wij belangrijke uitgangspunten.
Op deze manier geven we inhoud aan de christelijke identiteit van onze school. We doen dat graag samen met
ouders die dit alles ondersteunen of ermee kunnen instemmen.
De woorden hierboven sluiten mooi aan bij onze missie:
‘d’Uylenborch een veilig nest’
De naam van onze school bestaat uit de woorden uil en borch.
De uil is het symbool van wijsheid. Een begrip dat wij onze leerlingen naar vermogen, rekening houdend met
de onderwijsbehoeften, willen bijbrengen. Borch komt van burcht, een veilige, beschermde omgeving. Dat
proberen wij onze leerlingen te geven. Kernwoorden die hierbij voor ons centraal staan en zichtbaar zijn in ons
werk zijn:
 Aandacht: zorg voor de leerlingen en rekening houdend met verschillen in onderwijsbehoeften.
 Acceptatie: iemand erkennen zoals hij is. Dit geldt voor de relatie tussen leerlingen en leerkrachten,
maar ook voor leerlingen onderling.
 Betrokkenheid: open staan voor de omgeving rond het kind en betrokken zijn bij hun ontwikkeling.
 Geborgenheid: een gevoel van veiligheid ervaren waarin je jezelf mag zijn..
 Respect: accepteer en waardeer elkaar zoals je bent, iedereen telt mee.
 Vertrouwen: doe wat je belooft en laat niemand in de steek.
 Veilig: voel je vrij om mee te doen op onze school.
 Geloof: onze school leeft en werkt vanuit het geloof in Jezus Christus
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Zendingsgeld
Iedere maandag wordt er in elke groep zendingsgeld verzameld. Dit geld wordt onder andere gebruikt om ons
adoptiekind Ezechiel te helpen. Het zendingsgeld wordt op deze manier via Woord en Daad besteed aan
Ezechiel, zodat hij christelijk onderwijs kan volgen, dagelijks te eten krijgt, kleding krijgt en zo nodig medische
zorg ontvangt. Verder steunen wij ieder jaar enkele Christelijke projecten, zodat wij onze welvaart delen met
anderen.
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3. Algemene organisatie
C.N.S. d’Uylenborch is één van de tien scholen die
onder het bevoegd gezag vallen van “De
Stroming”, Vereniging voor Protestants Christelijk
Onderwijs in het Land van Heusden en Altena.
Onder deze vereniging vallen de scholen (op
alfabetische volgorde):
 De Ark te Meeuwen
 De Parel te Rijswijk
 De Sprankel te Dussen
 De Zaaier te Andel
 d’Uylenborch te Almkerk
 Eben Haëzer te Woudrichem
 Het Baken te Werkendam
 Het Fundament te Genderen
 ’t Kompas te Werkendam
 Waardhuizen

eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het
onderwijs op de 10 scholen en voor alle
medewerkers, welke onder onze vereniging vallen.
Het College van Bestuur wordt bijgestaan door een
beleidsmedewerker personele zaken, mevr. E.J.
(Elise) van Es, en een administratief medewerker,
mevr. A.(Adrie) Scherff.

Wij willen met elkaar zorgen voor het voortbestaan
van het protestants christelijk onderwijs in het
Land van Heusden en Altena. Om dit te
verwezenlijken hebben we elkaar nodig.
Wij vinden het geven van goed protestants
christelijk onderwijs in onze regio van groot belang.
Daarvoor hebben we niet alleen gekwalificeerd
personeel nodig, maar ook een sterke achterban
die ons steunen wil. Vandaar dat we een
vereniging zijn. De algemene ledenvergadering
vormt het hoogste orgaan. De vereniging bestaat
uit leden (ouders) die zich sterk betrokken voelen
bij de scholen.

Het belang van ouderparticipatie en de
medezeggenschap neemt toe. Via de
(schoolgebonden) medezeggenschapsraad (MR) en
de (bovenschoolse) gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) wordt deze inbreng
gewaarborgd.

Sinds 1 augustus 2018 is het bestuur en het intern
toezicht organiek gescheiden. De heer A.C.J (Ton)
Lenting is het College van Bestuur (ook wel
directeur-bestuurder) en is daarmee

De Raad van Toezicht bestaat uit 7 leden: Dhr. T.
Groeneveld (voorzitter), Mevr. N. van Dalen-van
Balen, Dhr. R. Hartman, Dhr. G. Verhoeven, Dhr. A.
Smits, Dhr. K.J. Oudshoorn en Mevr. R. Bouman.
Met elkaar houden zij toezicht op het College van
Bestuur en daarmee op de kwaliteit van het
onderwijs.

Voor u als ouder blijft de school uiteraard het
aanspreekpunt voor alle zaken die uw kind of de
school aangaan. De directie draagt de
verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van
zaken.
De school legt verantwoording af aan ouders
middels deze schoolgids. Het College van Bestuur
legt verantwoording af aan al haar
belanghebbenden over al haar scholen middels het
jaarverslag.
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4. De schoolorganisatie
Op onze school wordt het
leerstofjaarklassensysteem gehanteerd: kinderen
worden op grond van hun leeftijd bij elkaar
geplaatst. Bij het onderwijs wordt rekening
gehouden met het niveau van de leerlingen. Wie
moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt
extra hulp en oefenstof; voor goede leerlingen
proberen we naar extra uitdagende opdrachten te
zoeken. De vakken taal, lezen en rekenen vormen
de kern van ons onderwijs; het zijn de
basisvaardigheden en vormen de basis voor elke
andere ontwikkeling.

Aanmelden en toelaten van nieuwe
leerlingen
Kinderen mogen vanaf hun 4e jaar naar een
basisschool; wanneer ze 5 jaar zijn, moeten ze dat
volgens de wet. Op maandag 21 januari 2019
nodigen wij ouders uit met hun kind(eren) een
bezoek te komen brengen aan onze school tijdens
de open dag. Dit gebeurt door een oproep te
plaatsen in 'Altena Nieuws', onze website en via
Facebook. De open dag is bedoeld om kennis te
maken met onze school en om eventueel kinderen
aan te melden die tijdens het komende schooljaar
4 jaar worden. Uiteraard bent u ook van harte
welkom om op een ander moment te komen kijken
op onze school. Wij gaan graag met u in gesprek en
laten u met veel plezier onze school zien.
Na de aanmelding krijgen ouders bericht wanneer
hun kind voor het eerst naar school mag:
Dit is meestal op de eerste dag na hun vierde
verjaardag of na een vakantie. Alle nieuwe kleuters
mogen 2 ochtenden komen kennismaken en wel
op de 2 vrijdagen vlak voor hun vierde verjaardag
(van 08.30 tot 11.45 uur). De leerkrachten van
groep 1 zullen u daar t.z.t. (ongeveer drie weken
van te voren) een uitnodigingskaart voor sturen.
Hier staat op wanneer de wenmomenten zijn en
wanneer de eerste officiële schooldag is. De
kinderen worden verdeeld over de 2
kleutergroepen die wij op dit moment hebben.
We willen u erop wijzen dat het bij ons op school
niet mogelijk is om nieuwe kleuters meer dan 2
wenochtenden te laten wennen. De kinderen die
rondom de zomervakantie (de maanden juni t/m

augustus) 4 jaar worden, krijgen voor de
zomervakantie een uitnodiging om een middag
kennis te komen maken. Kinderen die in december
jarig zijn, starten pas in januari. In de maand
december is er veel onrust in de groepen door
Sinterklaas en kerst. In de maand juli zijn we in het
afrondende deel van het schooljaar en daarom
laten wij vanaf juli liever geen nieuwe leerlingen
toe. In overleg met de ouders kan er anders
besloten worden.
Voor kinderen die in de weken na de start van het
nieuwe cursusjaar 4 jaar worden gelden de
volgende afspraken:
 Als uw kind in de eerste schoolweek na
de zomervakantie 4 jaar wordt, kan het
vanaf de eerste schooldag na de vakantie
op school komen. Deze kinderen maken
dan gebruik van 5 wendagen.
 Als uw kind vanaf de tweede schoolweek
t/m 30 september 4 jaar wordt, kan het 2
dagdelen per week naar school komen
om te wennen aan het groepsgebeuren.
Wij kiezen daarbij voor de dinsdag- en
donderdagochtend.
De kinderen die na 1 januari voor het eerst op
school komen, zijn onze jongste kleuters. Deze
kleuters worden verdeeld over de 2
kleutergroepen. De kinderen mogen in de ochtend
en de middag naar school komen. Vaak is een
volledige schooldag voor 4-jarigen nog erg
vermoeiend. U kunt in overleg met de leerkracht
van groep 1 ervoor kiezen uw kind alleen op de
ochtenden naar school te laten gaan. Op deze
manier kunnen zij rustig wennen aan het
schoolleven.
Kleuters die in oktober, november of december 4
jaar worden (de zogenaamde ‘najaarskinderen’)
worden gewoon in groep 1 geplaatst. In principe
gaan zij aan het eind van groep 1 door naar groep
2. Natuurlijk is het zo, dat de individuele
ontwikkeling zodanig kan zijn, dat bezien moet
worden of er (voldoende) redenen zijn om van dit
uitgangspunt af te wijken. De kleuters die vanaf
januari komen (de zogenaamde
instromers), worden over het algemeen het
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volgend schooljaar weer in groep 1 geplaatst en
het jaar daarna in groep 2. Bij de oudste kleuters
heeft de leerkracht een meer sturende rol en
worden activiteiten aangeboden die voorbereiden
op het leerproces van groep 3. Hiertoe zijn
onderling streefdoelen afgesproken en vastgelegd.
Wij verwachten dat de kleuters die op school
komen zindelijk zijn. Het is immers voor de
kleuterleerkrachten een onmogelijke taak om
kleuters uit de groep met regelmaat te moeten
verschonen.
Binnen het onderwijs in Nederland is een
zogenaamde gewichtenregeling ingevoerd. Deze
gewichtenregeling houdt in het kort het volgende
in: Kinderen van ouders met een lagere
beroepsopleiding (vso, praktijkonderwijs of lbo)
lopen, in het algemeen gesteld, meer kans om
extra hulp te krijgen op een basisschool dan
kinderen van ouders met een hogere opleiding. De
regeling zorgt voor financiële middelen om die
hulp mogelijk te maken. Om de gewichten te
kunnen bepalen is het nodig dat de school op de
hoogte is van het opleidingsniveau van de
(adoptie)ouders. Dit vragen wij aan u via een
ouderverklaring, die de leerlingen tijdens één van
de eerste schoolweken meekrijgen.

Uitschrijven van leerlingen
Wanneer uw kind niet meer op onze school blijft,
vanwege een verhuizing of keuze voor een andere
school, dan willen wij dat tijdig van u horen. Er is
dan voldoende tijd om een onderwijskundig
rapport op te kunnen stellen om dat mee te geven.

Ziek zijn/verzuim
Wij verwachten, dat u de school informeert
wanneer uw kind ziek is en niet naar school kan
komen. Dit kan het best door naar school te bellen;
vanaf 08.00 uur is er altijd wel iemand aanwezig
om uw telefoontje aan te nemen. Ook is het
mogelijk een mail te sturen naar de
groepsleerkracht. Uit ervaring weten we dat
boodschappen via broertjes en/of zusjes lang niet
altijd overkomen. Mochten wij helemaal niets van
u horen dan nemen wij als school contact met u

op. Het is daarom belangrijk te weten waar u
bereikbaar bent. Graag horen wij van u waar wij u
op bepaalde momenten het beste kunnen
bereiken of eventueel een ander aanspreekpunt.
Probeert u bezoekjes aan artsen etc. zoveel
mogelijk buiten de schooltijden te plannen.

Vrij vragen en de leerplichtwet
Alle kinderen van 5 jaar en ouder zijn in Nederland
verplicht om onderwijs te volgen. Het kan zijn dat
er door bijzondere omstandigheden een kind een
dag of (korte) periode de school niet kan bezoeken.
De meest voorkomende aanvragen voor
buitengewoon verlof betreffen het bijwonen van
trouwerijen of begrafenissen.
Het was vroeger mogelijk om ook verlof aan te
vragen voor ouders met seizoensgebonden arbeid.
U kunt hierbij denken aan agrariërs, militairen,
horeca of anderszins. Dit verlof is nog steeds aan te
vragen, maar de eisen om dit verlof toe te kennen
zijn enorm verhoogd. De wet omschrijft het als
volgt: ‘Er moet redelijkerwijs te voorzien en/of
aangetoond worden dat een vakantie in de
schoolvakantieperiode tot onoverkomelijke
bedrijfseconomische problemen zal leiden. Het
gegeven van omzetverlies is onvoldoende.’
U ziet dat dit een zeer zware toevoeging is,
waaraan zelden voldaan kan worden. U moet dus
in alle vakantieperioden niet in de gelegenheid zijn
op vakantie te gaan. Ook moet aangetoond kunnen
worden dat een vakantie in de reguliere
vakantieweken tot onoverkomelijke problemen zal
leiden. Er moet dan bijvoorbeeld sprake zijn van
faillissement van het bedrijf, want het argument
van omzetverlies (door vervangingskosten of door
tijdelijk het bedrijf te sluiten) is onvoldoende. Wij
begrijpen dat voor verschillende gezinnen van onze
school deze regelgeving vervelend uitwerkt. Toch
zijn wij verplicht ons hier aan te houden. Binnen
het overleg met alle scholen in de gemeenten
Werkendam en Woudrichem is afgesproken dat
alle scholen deze regel zullen toepassen. De
onderwijsinspectie controleert scholen op de
naleving van deze wet en is gemachtigd boetes op
te leggen.
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Vakanties
Het vakantierooster voor het schooljaar 2018 - 2019 ziet er als volgt uit:

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen/meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Eerste dag
22-10-2018
24-12-2018
25-02-2019
19-04-2019
30-05-2019
10-06-2019
22-07-2019

Laatste dag
26-10-2018
04-01-2019
01-03-2019
03-05-2019
31-05-2019
30-08-2019

Vrije middagen
21 december – 22 februari - 19 juli
Studiedag
3 oktober 2018
Studiemiddagen
10 september - 14 februari - 25 juni
Het schoolkamp van groep 8 is van 8 t/m 10 mei 2019; de andere groepen hebben dan gewoon school.

Schooltijden
Deze zijn voor alle groepen gelijk behalve vrijdagmiddag.
ochtend
middag

08.30 – 11.45 uur
13.00 – 15.15 uur

woensdag

08.30 – 12.15 uur

vrijdagmiddag vrij voor
groep 1 t/m 4

Op maandagmiddag hebben groep 1 en 2 één keer in de twee weken vrij. Voor de precieze data verwijzen wij
u naar onze kalender.

Groepsverdeling
Voor het cursusjaar 2018 – 2019 zijn wij tot de hieronder staande verdeling gekomen. Wij werken dit jaar met
2 heterogene kleutergroepen. Verder hebben wij één combinatiegroep: een groep 5b/7b.
De groepsverdeling voor 2018 - 2019 ziet er als volgt uit:
groep 1a/2a
juf Eva Wuijten
groep 1b/2b
juf Hanny Zeijlmans van Emmichoven en juf Marjolein Ouwerkerk
groep 3
juf Anita Ruiter en juf Mirjam van den Assem
groep 4
juf Loes Schouten
groep 5b/7b
juf Ingrid van Vuuren en juf Isabel van der Meij
groep 5a
meester Johan de Visser en juf Conny van der Kooij
groep 6
juf Liesbeth van Middelkoop en meester Johan de Visser
groep 7a
Juf Lisa de Fijter en juf Mariëlle Bouman (SB stagiaire Marnix Academie)
groep 8a
Juf Karlien Hijmering en juf Conny van der Kooij
groep 8b
meester Harmen den Boer en juf Carola ‘t Lam
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Gymnastiek
De kleuters hebben hun binnenspel in het
speellokaal. Ze hebben dan gym met klim- en
klautermateriaal, ballen, blokken, hoepels e.d. Ze
hebben hiervoor gymschoenen nodig (liefst geen
veterschoenen). Deze gymschoenen bewaren we
op school. In de periode van de herfst- tot de
voorjaarsvakantie gymmen de kleuters op één dag
in de week in het speellokaal; in de rest van het
schooljaar is dat afhankelijk van het weer. Wilt u
uw kinderen op de gymdag gemakkelijke kleding

aantrekken? Zolang het mooi weer is, gaan de
kleuters niet naar het speellokaal, maar spelen ze
buiten.
Vanaf groep 3 gymmen we in 't Verlaat. Als
gymkleding gebruiken de kinderen een turnpakje
of korte broek met shirt. In de gymzaal is het
gebruik van gymschoenen verplicht; dit schoeisel
mag niet buiten gebruikt worden.

Gymtijden
groep 3
groep 4
groep 5a + 5b
groep 6
groep 7a + 7b
groep 8a
groep 8b

maandagochtend
maandagochtend
maandagmiddag
maandagmiddag
maandagochtend
donderdagmiddag
donderdagochtend

Schoolzwemmen
Kinderen bewegen veel en graag. Het in stand
houden van die actieve leefstijl is een belangrijke
doelstelling van het bewegingsonderwijs. Om dat
doel te bereiken en om ieder kind te leren
zwemmen, krijgen de leerlingen van groep 4 en 5
op donderdagmorgen zwemles in het zwembad
AquaAltena te Andel. Het behalen van diploma A is
hierbij het uitgangspunt. Als er kinderen zijn
waarbij dat aan het eind van groep 5 nog niet
gelukt is, dan bestaat de mogelijkheid de
zwemlessen in groep 6 voort te zetten, totdat het
A-diploma wel behaald is. Dit laatste is echter niet
het geval bij het behalen van diploma B en/of C. De
zwemlessen worden bekostigd door de gemeente

Woudrichem; aan de ouders wordt een bijdrage
gevraagd in de vervoerskosten (± € 1,72 per
zwemles). U ontvangt via de nieuwsbrief bericht
wanneer u het bedrag, eventueel in 2 termijnen,
moet betalen. Voor de inning en administratie is
dit de beste manier; bovendien kunt u dan altijd
aantonen dat u betaald heeft. Er moet apart
betaald worden voor een diploma of certificaat.
Aan het eind van het schooljaar wordt nagegaan of
u geld terugkrijgt of nog wat bij moet betalen. Voor
verdere informatie over de zwemles verwijzen wij
u naar het zwemprotocol. Dit protocol is op te
vragen bij de directeur.
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Schoolverzekering

Adreswijzigingen

Voor alle kinderen is er een ongevallenverzekering
afgesloten; deze geldt van 1 uur vóór tot 1 uur ná
schooltijd en ook tijdens sportdagen, excursies,
schoolreizen, schoolkamp e.d. Deze verzekering
wordt door de school betaald en geldt ook voor
leerkrachten en ouders die op school meehelpen.
Mocht u bij een excursie als ouder rijden met uw
eigen auto en kinderen vervoeren, dan maken wij
alleen gebruik van uw hulp als u een
inzittendenverzekering hebt afgesloten.

Graag willen wij tijdig van u horen wanneer u een
ander adres, telefoonnummer o.i.d. krijgt. Mocht u
op bepaalde dagen op een ander adres/tel.nr.
bereikbaar zijn dan horen we dat ook graag, zodat
we in voorkomende gevallen contact op kunnen
nemen.

Overblijven (tussenschoolse opvang)
Het overblijven op onze school wordt
georganiseerd door HOPPAS kinderopvang. Het
overblijven vindt in principe plaats in het Verlaat.
Op dinsdag en donderdag zijn er ook groepen
kinderen die onder begeleiding van HOPPAS op
school blijven. De kosten voor het overblijven
bedragen €2,88. De financiële afhandeling van het
overblijven zal geregeld worden door HOPPAS
kinderopvang. Vragen over de praktijk van het
overblijven kunnen gesteld worden aan HOPPAS,
telefoon 0183-442662. Informatie over dit
gastouderbureau kunt u ook vinden op
www.HOPPAS.nl.

Voor- en naschoolse opvang
Als school zijn wij voor de buitenschoolse opvang
ook een samenwerking aangegaan met HOPPAS
kinderopvang. HOPPAS kent twee manieren van
opvang. In de eerste plaats zijn er de gastouders,
daarnaast is er ook groepsopvang geregeld in ‘t
Verlaat. Alle contacten m.b.t. de buitenschoolse
opvang lopen via HOPPAS.

Brabants Veiligheids Label (BVL)
Het BVL is een uiterlijke waardering voor de
geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van
verkeersveiligheid. Scholen laten met het BVL zien
dat het de school ernst is met de
verkeersveiligheid. Het BVL is tastbaar en
herkenbaar voor scholen, voor de (potentiële)
leerlingen, hun ouders en voor alle anderen. Bij de
kwaliteitsverbetering die tot toekenning van het
BVL leidt, gaat het voor scholen in het
basisonderwijs om de volgende onderdelen waar
aan kan worden gewerkt:
 de schoolorganisatie,
 verkeerseducatie in de klas,
 verkeerseducatieprojecten,
 praktische verkeerseducatie,
 een verkeersveilige schoolomgeving
en verkeersveilige school-thuisroutes,
 de betrokkenheid van ouders bij
verkeerseducatie.
Het bijbehorende label hangt bij de voordeur van
de school. Momenteel bestaat onze werkgroep uit
twee teamleden en drie verkeersouders. Zij zorgen
voor de organisatie van verschillende acties en
projecten rondom verkeer en verkeersveiligheid.
Hierbij kunt u denken aan: ‘de parkeeractie’, ‘het
dode hoek-project’, ‘de fietsverlichtingscontrole’
en ‘de Verkeersweek’.

U bent overigens niet verplicht zich aan te sluiten
bij HOPPAS kinderopvang. U mag ook zelf een
andere manier van opvang regelen.
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Parkeerbeleid
We willen als school graag bereiken dat alle kinderen veilig op school kunnen komen en weer naar huis kunnen
gaan. Daarom zijn er een aantal regels opgesteld met het oog op de verkeerssituatie rondom de school. We
hopen dat ook u zich aan deze regels wilt houden, zodat het voor alle kinderen veilig is. Wilt u deze regels ook
doorgeven aan andere verzorgers, die wellicht uw kind komen brengen of ophalen van school? Regelmatig zal
er een moment zijn, waarop ouders en/of leerkrachten rondom de school surveilleren, om ervoor te zorgen dat
de regels gehandhaafd worden. We hopen op uw medewerking!
De regels zijn als volgt:
Voor schooltijd:
Parkeer niet in de schoolzone, uitgezonderd de parkeervakken ( de schoolzone is te herkennen aan de
gekleurde zuilen met ‘school’ erop en de letters ‘school’ op de straat)
o Parkeer indien mogelijk achteruit in, maar soms is vooruit handiger/veiliger, gezien de
hoeveelheid kinderen die op dat moment in de straat fietsen.
Parkeer uw fiets zo dat deze niet in de weg staat:
o Zorg bij de kleuterpoort dat uw fiets aan de linker of rechterkant van het tegelplaatsje staat
en niet voor het hek.
o Zorg bij het grote plein dat uw fiets de weg van het opritje, schuin richting de poort niet
verspert.
o Zorg dat u en uw kind niet over de stoep fietsen.
Gebruik de groenstrook bij het grote plein als zoen– en zoefzone
o Gebruik deze strook alleen voor het uitstappen van uw kind. Zorg er voor dat u niet stopt bij
het opritje voor de fiets en stap zelf niet uit.
Parkeer buiten de schoolzone niet in de bocht, of op de opritten van huizen.
Na schooltijd: zie hierboven, maar:
Gebruik de groenstrook bij het grote plein niet als zoefzone of parkeerplaats. Voordat u het weet
staan er toch weer meerdere auto’s achter elkaar geparkeerd, waardoor het voor de fietsers opnieuw
onveilig is.
Wees bereid om een stukje verder te lopen als u uw kind komt ophalen. Dit komt niet alleen de veiligheid van
uw kind ten goede, maar de veiligheid van alle kinderen.
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5. Organisatie van het onderwijs
Iedere school beschikt over een schoolplan. In het
schoolplan worden op een bondige manier de
uitgangspunten, werkwijzen en lesmethoden
beschreven, maar het hoofddoel is
beleidsvoornemens te verwoorden voor de
komende jaren; m.a.w. hoe staan we er nu voor
met onze organisatie en methoden en wat willen
we de komende jaren bereiken. De planning m.b.t.
het aanschaffen van nieuwe methoden wordt ook
vermeld. Tevens moeten we ons de vraag stellen
hoe we de geformuleerde doelstellingen willen
verwezenlijken.
Het schoolplan is zodoende het centrale
beleidsdocument voor allen die betrokken zijn bij
het beleid van onze school. Het huidige schoolplan
is in 2015 door het bestuur, met instemming van
de MR vastgesteld en is geldig tot augustus 2019.
Dit schooljaar zal er een start gemaakt worden met
het schrijven van ons nieuwe schoolplan voor de
periode 2019-2023.

Wat leren de kinderen allemaal op
d'Uylenborch?
groep 1 en 2:
De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van die in de
andere groepen; wel wordt er zodanig gewerkt dat
er een doorgaande, vloeiende lijn is naar groep 3
toe. In de kleutergroepen wordt gewerkt aan de
hand van een thema. Een thema duurt meestal
vier tot zes weken. In deze weken wordt het thema
met de kinderen uitgewerkt bij zoveel mogelijk
verschillende vakgebieden.
De kleuterklassen hebben een andere inrichting
van het lokaal en ook hun manier van werken is
anders. Het programma van de dag wordt
zichtbaar gemaakt aan de hand van
dagritmekaarten. De kleuters weten op die manier
welke activiteit er steeds aan de beurt is. De
schooldag begint in de kring. In de kring is er een
dagopening en een kringactiviteit voor het
vakgebied godsdienstige vorming. Gedurende de
schooldag wordt er steeds vanuit de kring
gewerkt. Ook de werkvorm kleine kring wordt
regelmatig ingezet. Hierbij zit er een kleine groep
kinderen bij de juf in de kring en de andere

kinderen gaan zelfstandig spelen en werken.
Tijdens kringactiviteiten komen allerlei
vakgebieden aan bod: taal- en rekenactiviteiten,
muzikale- en dramatische vorming en sociaal
emotionele ontwikkeling. Naast de
kringactiviteiten spelen en werken de kleuters met
(ontwikkelings)materiaal. Dit doen we aan de
verschillende tafels en in de hoeken. Voorbeelden
van hoeken zijn: huishoek, bouwhoek,
constructiehoek, letterhoek, cijferhoek, leeshoek,
teken- en kleurhoek, zand- en watertafel, verf- en
krijtbord, puzzelhoek en computerhoek. Aan de
groepstafels worden opdrachten gedaan met
bijvoorbeeld: verf, klei, papier-maché, papier,
kleurpotloden en krijt. De kinderen leren o.a.
knippen, plakken en prikken. De fijne motoriek,
vormgeven en creatief denken wordt
gestimuleerd. Een andere vakgebied, dat dagelijks
op het rooster staat is zintuigelijke en lichamelijke
ontwikkeling. De kinderen spelen dan buiten op
het kleuterplein met allerlei materialen. Ook
worden er gymlessen en spellessen gegeven in het
speellokaal. Ieder ochtend rond tien uur gaan de
kleuters in de kring om met elkaar te drinken en
een tussendoortje te eten.
In het lesrooster van groep 1 en 2 worden de
verschillende leer- en vormingsgebieden weliswaar
apart aangegeven, in de praktijk is dat in het lokaal
nauwelijks waar te nemen: wie bezig is met een
lotto leert ook getallen en kleuren en wie met een
bepaalde tekenopdracht bezig is, doet aan
voorbereidend schrijven; spelen in de huishoek is
een activiteit die heel goed is voor de
taalontwikkeling.
Bij ieder thema zorgen de kleuterleerkrachten
ervoor dat er zoveel mogelijk doelen op het gebied
van taal, rekenen, motoriek en sociaal emotionele
ontwikkeling aan bod komen. Soms wordt ervoor
gekozen om enkele doelen binnen een thema extra
aandacht te geven. Tijdens observaties tijdens de
lessen blijkt of doelen behaald zijn. Twee perioden
in een schooljaar wordt er intensief geobserveerd
in de groep en individueel buiten de groep. Op die
manier weten de leerkrachten welke kinderen nog
extra oefening nodig hebben of juist extra
uitdaging nodig hebben voor een bepaald gebied.
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De thema’s worden door de kleuterleerkrachten
gekozen. Soms wordt er gebruik gemaakt van een
thema uit de methode “Schatkist”. Bij deze
methode hoort de handpop Pompom. Ook de
methode “Onderbouwd” wordt ingezet als bron
om doelen aan bod te laten komen. Verder is er de
beschikking over het kleuterpakket van de
rekenmethode: “De wereld in getallen”. Voor het
vakgebied sociaal emotionele ontwikkeling
gebruiken de kleutergroepen, net als de andere
groepen, de methode “Kanjer”.
Op d’Uylenborch wordt gewerkt met heterogene
kleutergroepen; de groepen 1 en 2 zitten bij elkaar.
Op maandagmiddag komt de ene week groep 1 's
middags naar school en de andere week groep
2.Tijdens de maandagmiddagen waarop er wel
school is, worden er activiteiten uitgevoerd die
specifiek voor groep 1 of 2 zijn. Bij groep 1 denken
we aan zaken met betrekking tot de motoriek en
extra aandacht aan woordenschat- en
taalontwikkeling. In groep 2 wordt dan vooral
gewerkt aan voorbereidende reken- en
taalactiviteiten voor groep 3. Bovendien kunnen er
op deze middagen een aantal toetsen van het CITO
– LOVS afgenomen worden. De voordelen van deze
maatregel zijn; men werkt om de week een middag
in een kleine groep, er is meer interactie met de
leerlingen en door de afname van toetsen komt er
meer effectieve tijd voor aandacht aan
zorgleerlingen.

groep 3 t/m 8

Godsdienstige vorming
d'Uylenborch is een christelijke school: de
geloofsopvoeding van de ons toevertrouwde
kinderen vinden we erg belangrijk. Elke schooldag
wordt begonnen met een lied en gebed. We
werken met de methode: ‘Kind op maandag’.
Wekelijks worden er verhalen uit de bijbel verteld
en bijbehorende liederen gezongen. Ook het met
elkaar spreken over het geloof is van veel belang.
Ieder jaar hebben wij twee weken lang een project
dat door de commissie ‘Kerk-School-Gezin’ wordt
opgezet. Dit schooljaar staat het project gepland in
november. In de omgang met elkaar, de keuze van
leermiddelen, de taal die gebezigd wordt en de
sfeer die er in school heerst, proberen we waar te
maken dat wij een christelijke school zijn.

Technisch lezen
Vanaf het schooljaar 2016 -2017 leren de
leerlingen van groep 3 lezen en woorden schrijven
met de methode ‘Lijn 3’. ‘Lijn 3’ is een nieuwe
methode voor aanvankelijk lezen in groep 3. De
kinderen gaan met buslijn 3 een jaar lang op reis
door Leesstad. Zij gaan langs 12 haltes (12
thema’s). Bij iedere halte maken de kinderen
kennis met de letters en woorden rondom het
thema.
Leren lezen in groep 3 is ook de wereld om je heen
leren begrijpen. Kinderen in groep 3 willen weten
hoe dingen werken. Die wereldoriënterende kennis
is belangrijk voor het latere begrijpend lezen.’ Lijn
3’ speelt hierop in. In de thema’s komen typische
kindervragen aan bod, zoals: Hoe komt prik in
limonade? Waarom vallen de bladeren van de
bomen? Deze nieuwe methode is een voorloper
van ‘Taalactief 4’, de taalmethode die gebruikt
wordt in de groepen 4 t/m 8.
Sinds enkele jaren vindt in groep 3 het
zogenaamde ‘vriendjeslezen’ plaats. Hierbij wordt
een leerling uit groep 8 gekoppeld aan een leerling
uit groep 3 en als vriendjes lezen zij samen. Dit
‘vriendjeslezen’ start na de voorjaarsvakantie.
Voor het voortgezet technisch lezen gebruiken we
in groep 4 t/m 8 de methode: ‘Flits’. Daarnaast
wordt in groep 4 t/m 8 vier keer per week gelezen
volgens het ‘circuitmodel’. Dit houdt in, dat de
kinderen in groepjes zelfstandig lezen uit
leesboeken, informatieve boeken, strips, etc. Dit
gebeurt in een roulerend systeem. Iedere dag is er
voor ieder groepje een ander soort boek aan de
beurt. De leerkracht begeleidt tijdens dit
zelfstandig lezen, de kinderen die moeite hebben
met het technisch lezen. Hiervoor wordt de
remediërende methode ‘Leesweg’ gebruikt en de
leesmethode RALFI.
Naast het oefenen op school vinden wij het ook erg
belangrijk dat er thuis hardop gelezen wordt door
de kinderen. Kinderen, die moeite hebben met
technisch lezen, krijgen om thuis te kunnen
oefenen, een ‘Leeskoffer’ mee naar huis met
daarin iedere week een leesboekje van de
remediërende methode ‘Leesweg’.
De vorderingen in het technisch lezen worden een
aantal keren per jaar getoetst; dit gebeurt door
middel van de AVI-leeskaarten en de DrieMinuten-Leestoets. Daarnaast worden in groep 3
ook methodegebonden leestoetsen afgenomen.
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Schrijven

Rekenen en wiskunde

In groep 3 t/m 6 gebruiken we voor het
schrijfonderwijs de methode ‘Pennenstreken’. Als
remediërende methode bij het schrijven en voor
de ontwikkeling van de schrijfmotoriek gebruiken
we de methode ‘Schrijfdans’. In groep 7 en 8 ligt
het accent op het toepassen van de geleerde
schrijfvaardigheden. In groep 8 is het de bedoeling
dat de leerling langzaam maar zeker een eigen
handschrift gaat ontwikkelen; hierbij wordt het
methodisch schrijven natuurlijk niet overboord
gezet.

Wij werken met ‘De wereld in getallen 4’ (WIG4).
Deze methode is bestemd voor groep 1 t/m 8 en
valt onder de realistische rekenmethoden. De
methode is opgebouwd volgens de
dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming,
oefenen en automatiseren. Deze editie bevat nog
meer oefening en herhaling. Er is een weektaak
voor zelfstandig werken en praktische
differentiatie op 3 niveaus.
De rekenmethode heeft diverse toetsmomenten
en geeft vervolgens mogelijkheden om met
zwakkeren en sterkeren verder aan de slag te
kunnen gaan. Ook in het kader van het CITO
leerlingvolgsysteem wordt jaarlijks tweemaal
nagegaan hoe het reken-/wiskundeniveau op dat
moment is.

Dit schooljaar gaan wij onze schrijfmethode
evalueren en maken wij de overweging om
eventueel over te stappen op een nieuwe
schrijfmethode.

Nederlandse taal
In de groepen 4 t/m 8 werken we met de nieuwste
versie van ‘Taal actief’. ‘Taal actief’ is een
resultaatgerichte en praktische methode met een
duidelijke structuur en doordachte leerlijnen.
Hierin wordt volgens recente inzichten alle
aspecten van taal aangeboden. Het gaat hierbij
om: taal verkennen, schrijven, woordenschat,
luisteren en spreken. Uiteraard voldoet de
methode aan het referentiekader voor taal en
ondersteunt ‘Taal actief’ opbrengstgericht werken.
Differentiëren gebeurt standaard in 3 niveaus per
les. ‘Taal actief’ besteedt veel aandacht aan
woordenschat. Ook voor het vakgebied spelling
werken wij met ‘Taal actief Spelling’. Deze is
optimaal afgestemd op de leerlijnen en structuur
van ‘Taal actief taal’.

Begrijpend lezen
Voor het vakgebied begrijpend lezen gebruiken wij
de methode ‘Nieuwsbegrip’. ‘Nieuwsbegrip’ is een
methode voor de groepen 4 t/m 8 met interactieve
leeslessen en contextopgaven aan de hand van de
actualiteit. Aan de teksten zijn leesbegrip- en
woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel
leerlingen strategisch te laten lezen. De actualiteit
motiveert leerlingen om de tekst te lezen.
Leerlingen maken oefeningen op papier en online.
Het NOS Jeugdjournaal maakt wekelijks een filmpje
bij het onderwerp dat die week tijdens de lessen
behandeld wordt.

Wereldoriëntatie
Wat er om ons heen gebeurt en gebeurde, komt
natuurlijk heel vaak aan de orde. In de eerste
leerjaren gaat dit in de vorm van projecten,
klassengesprekken, het maken van werkstukjes en
kijken naar schooltelevisieprogramma's. Vooral
vanaf groep 5 maken we gebruik van bepaalde
methoden.
Het overzicht van de in gebruik zijnde methoden is
als volgt:
Natuur
techniek’
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Verkeer

‘Argus Clou natuur en
‘De Blauwe Planeet’
‘Argus Clou geschiedenis’
‘Let’s go’

Dit schooljaar gaan wij op zoek naar een nieuwe
methode voor Aardrijkskunde

Intercultureel onderwijs
De toegenomen diversiteit in de samenleving stelt
nieuwe eisen aan het onderwijs. Leerlingen komen
met uiteenlopende sociaal-culturele
achtergronden en referentiekaders op school. Dit
stelt leerkrachten voor de uitdaging om rekening
te houden met deze verschillen, onderwijs te
bieden dat voldoende aansluit bij hun
belevingswereld en een klassenklimaat te creëren
waarin alle leerlingen zich thuis en veilig voelen.
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Bovendien wordt van scholen verwacht dat ze
leerlingen toerusten voor participatie in een
pluriforme samenleving. Aan deze
maatschappelijke taak van de school wordt vanuit
onderwijsbeleid steeds meer waarde gehecht. Zo
staat in de Wet op het Primair Onderwijs (2017)
dat het onderwijs er mede van uitgaat dat
“leerlingen opgroeien in een pluriforme
samenleving” en dat “leerlingen kennis hebben van
en kennismaken met verschillende achtergronden
en culturen van leeftijdgenoten". Omgaan met
culturele verschillen wordt daarmee als een
belangrijk aandachtsgebied gezien.
Op onze school zitten weinig leerlingen met een
andere culturele achtergrond dan de autochtone
achtergrond van de Almkerkse kinderen die bij ons
op school zitten. Dit stelt ons juist tot uitdaging
deze andere culturen bespreekbaar te maken en
leerlingen kennis te laten maken met verschillende
achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten.
Kennismaken met verschillende culturen zit voor
een klein deel verweven in onze methodes van
geschiedenis en aardrijkskunde. Om kinderen ook
vanuit andere invalshoeken kennis te laten maken
met andere culturen en om tijd te reserveren hier
met kinderen over in gesprek te gaan, hebben we
voor de verschillende midden- en
bovenbouwgroepen boeken aangeschaft. Zij
bieden ons handvatten kinderen te leren omgaan
met de diversiteit in onze samenleving op diverse
vlakken: ideeën, culturen, mensen, waarden en
normen, opvoedings- en verwachtingspatronen.
Verschillende culturele aspecten vinden hun
oorsprong in een bepaalde religie en daarom zullen
ook verschillende andere religies tijdens de lessen
over intercultureel onderwijs aan de orde komen.
Binnen onze school blijven wij het Christelijke
geloof uitdragen, zoals beschreven in onze missie.
Dit blijft leidend in ons handelen en in ons
lesgeven. In gesprekken met de kinderen blijven
we dit ook benoemen. Voor onze school, voor ons
team blijft het geloof in God en Jezus als Zijn zoon,
met de Bijbel als inspiratiebron, leidend.

Sociaal emotionele ontwikkeling; ‘Kanjer’
We spreken in het algemeen van een geslaagde
sociale ontwikkeling als kinderen goed met andere
kinderen omgaan (samen spelen, samenwerken en
samen delen) en in staat zijn alledaagse bij de
leeftijd passende problemen (lastige situaties en

conflicten) op te lossen. Het aanleren van deze
sociale vaardigheden verloopt via sociale
processen thuis, op school en in de vrije tijd. De
meeste kinderen beheersen de basis van deze
sociaal emotionele vaardigheden wanneer zij op de
basisschool starten. Via de methode ‘Kanjer’
krijgen kinderen inzicht in sociale situaties, eigen
gedrag en dat van de ander. Dit wordt via spel
uitgelegd via vier gekleurde petten en
bijgehorende dieren die bepaald gedrag vertonen.
Iedereen draagt een witte pet met een voorkeur
voor het oplossen van problemen in een bepaalde
kleur. Ouders hebben eens per jaar de
mogelijkheid om een ‘Kanjerles’ bij wonen. Het
welbevinden van kinderen wordt groter, omdat zij
handvaten krijgen om te kunnen omgaan met
probleemsituaties, hun eigen gedrag meer kunnen
sturen en dat van een ander beter begrijpen.
Bij ‘Kanjer’ wordt gewerkt aan de volgende sociale
vaardigheden:
Oog hebben voor de ander (rekening
houden met de ander, verbale en nonverbale signalen goed interpreteren)
Overleggen met de ander (samenwerken,
luisteren en helpen, eigen mening niet
opdringen)
De bedoelingen van de ander aanvoelen
(gevoelens van anderen begrijpen)
Beheersen van eigen emoties (kunnen
omgaan met tegenslag, niet bij het minste
of geringste in huilen uitbarsten, verbale
beheersing)
Controleren van eigen gedragingen
(fysieke beheersing, nadenken alvorens te
handelen)
Oplossen van problemen (cognitieve
beheersing, in staat zijn conflicten op te
lossen)
Respecteren van regels (je kunnen
houden aan afspraken, beloftes nakomen)
Via de methode ‘Kanjer’ willen we op d’Uylenborch
werken aan een goed pedagogisch klimaat.
Soms doet de situatie zich voor dat kinderen vaker
dan gebruikelijk moeite hebben met het
respecteren van de regels, het beheersen van zijn
eigen emoties en gedrag waardoor er in de klas
een klimaat ontstaat waarbij de ontwikkeling van
andere kinderen in het gedrang komt. In die
gevallen wordt contact gezocht met ouders om de
situatie te bespreken en mogelijk vervolgstappen
te nemen.
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Engels
Op d’Uylenborch werken wij met de methode
‘Take it Easy’ voor het vak Engels. We hebben er
bewust voor gekozen om in groep 5 te starten met
Engels. Het kunnen begrijpen en spreken van deze
wereldtaal wordt in onze maatschappij steeds
belangrijker. In groep 5 en 6 begint de ontwikkeling
van Engels spelenderwijs met 18 lessen per jaar. In
de groepen 7 en 8 wordt dit verder ontwikkeld met
30 lessen op jaarbasis. Deze methode is volledig
digibord gestuurd en voldoet aan alle kerndoelen
die het ministerie van onderwijs heeft vastgesteld.
De groepen 1 t/m 4 oriënteren zich op de Engelse
taal d.m.v. de digibordlessen van’ Take it Easy’.
Dit schooljaar gaan wij op zoek naar een nieuwe
methode voor Engels.

Creatieve vakken
Dramatische expressie, tekenen, handvaardigheid
en muzikale vorming komen wekelijks terug in het
lesprogramma. Hoewel de leervakken erg
belangrijk zijn, vinden we dat de creatieve vakken
niet mogen ontbreken. Naast het element van
onderbreking van het leergebeuren, is de
ontwikkeling van het creatieve-in-het-kind van erg
groot belang. Vandaar dat ook voor deze
onderdelen een vaste plaats is ingeruimd in het
lesrooster en er met vele en verschillende
materialen en methoden gewerkt wordt.

Muziek
Dit schooljaar starten wij met de nieuwe methode
Eigen-wijs Digitaal. Eigen-wijs Digitaal is een
complete digitale muziekmethode voor het
digibord in de klas. Het bevat lessen voor alle
groepen én de grootste verzameling van de leukste
kinderliederen voor de basisschool.

Handvaardigheid, textiele werkvormen
en tekenen
Onze school werkt met de methode ‘Uit de kunst’.
Deze methode is ontwikkeld voor de groepen 1
t/m 8 en voldoet aan de eisen van de kerndoelen
voor de beeldende vakken: tekenen en
handvaardigheid. Tevens wordt er aandacht
besteed aan kunstbeschouwing en aan bepaalde

overlappende doelen van het vakgebied techniek.
De methode is thematisch van opzet. Er is gekozen
voor 8 thema’s die aansluiten bij de leefwereld van
de kinderen. Naast deze 8 verplichte themalessen
biedt de methode diverse extra lesideeën,
waaronder creatieve suggesties rondom vieringen
en seizoenen.
Dit schooljaar gaan wij de nieuwste versie van ‘Uit
de kunst’ uitproberen.

Cultureel Onderwijs
Sinds de start van schooljaar 2017/2018 hebben
wij een Interne Cultuur Coördinator (ICC) binnen
onze school. Deze coördinator heeft als taak de
activiteiten ronden cultuur en muziek binnen onze
school te stimuleren en te coördineren. C.N.S.
d’Uylenborch hecht veel waarde aan haar
cultuurbeleid. Dit houdt in dat wij cultuur- en
muziekeducatie een vaste plek in ons onderwijs
aan kinderen willen geven. Wij volgen sinds dit
schooljaar een programma van Muziekwijzer
Altena. Het doel is zoveel mogelijk kinderen muziek
te laten maken. Naast de bekende blazersklassen
op onze school is dit programma een welkome
aanvulling op ons muziekonderwijs. Kinderen
maken kennis met diverse facetten van zelf muziek
maken. De leerlingen ontdekken muziekstijlen,
koper en houten blaasinstrumenten,
snaarinstrumenten, slagwerk, zang en samenspel.
Volgend schooljaar (2018/2019) zullen wij
aansluiten bij een nieuw jaarlijks
cultuurprogramma van Cultuurmenu Altena.
Cultuurmenu Altena bestaat jaarlijks uit diverse
projecten, voor iedere klas één. De projecten zijn
afwisselend en in samenwerking met zowel lokale
als landelijke kunstprofessionals. Ieder jaar staat
een andere kunst-/cultuurdiscipline centraal.
Programma voor schooljaar 2018/2019
De discipline voor schooljaar 2018-2019 is een
combinatie van theater en erfgoed.
Huis van Hielke - Theater ZieZo - Groep 1/2
Vind je altijd wat je zoekt? Kom je waar je heen
wilt? Krijg je terug wat je verloren hebt? Als je
weggaat, kom je dan ooit nog thuis? Tijdens de
verhuizing is Hielke haar lievelingspop, haar
knuffel, kwijtgeraakt. Ze wil haar pop terug. Ze wil
de geur van haar oude huis terug. Alles wat
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vertrouwd was. Door haar zoektocht ontdekt ze
dat ze meer terug vindt dan ze zocht. Hielke
ontdekt dat ‘thuis’ is waar je gelukkig bent,
onafhankelijk van de plek waar je je bevindt.
Theater ZieZo betovert het publiek met
meeslepende en multidisciplinaire voorstellingen.
De speciaal voor deze voorstelling geschreven
bewegingschoreografie en de levendige muziek
nodigen uit mee te doen. Bij de voorstelling is
aanvullend lesmateriaal ontwikkeld waarin de
leerlingen kennismaken met de voorstelling en
erfgoed uit hun direct omgeving.
Op reis door Altena - Buro Alsof - Groep 3/4/5
Wat is er allemaal te zien? Waar woon ik? Wat was
hier vroeger? Waarom heet mijn straat zo? Welke
verhalen hebben zicht hier afgespeeld? Waarom
bewaren we dingen? Wat zou ik willen bewaren
voor later en waarom?
In dit project komen historische figuren en locaties
uit de regio Altena tot leven. Het is een
ontdekkingsreis door de eigen omgeving van de
leerling. Waarbij de leerling op speelse wijze de
waarde van het bewaren van erfgoed leert kennen.
Een lespakket waarbij de leerling het lokale
erfgoed middels theater tot leven laat komen. Het
lespakket bestaat uit voorbereidende lessen, een
theaterworkshop en een theater-toolkit om ook na
het bezoek van de theaterdocent met de klas aan
de slag te kunnen.

Esther was Joods – Stichting Theaterproducties
Gorcum - Groep 6/7/8
Jodenvervolging, verzetshelden, landverraders, 4
en 5 mei… de leerlingen horen en lezen erover in
de les. Hoe boeiend verteld ook, de Tweede
Wereldoorlog blijft meestal net zo vaag en ver weg
als Karel de Grote en Napoleon.
Met het spannende lespakket Esther was Joods
wordt de oorlog dichterbij gebracht. Leerlingen
beseffen vaak niet dat de oorlog ook in onze regio
plaatsvond. Met dit pakket beleven ze de
oorlogsverhalen uit hun regio, duiken in de muziek,
speuren naar lokale mensen uit die tijd. Onderdeel
van het project is een bezoek aan de succesvolle
muziektheatervoorstelling over Esther van
Vriesland, de ‘Gorcumse Anne Frank’. Een puber
zoals alle anderen, helaas met ook zo’n schrijnend
verhaal in haar dagboek.

Bewegingsonderwijs
Aan de hand van de methode ‘Basisdocument
Bewegingsonderwijs’ en de inbreng van de
sportcoach komen de drie domeinen van de
landelijke kerndoelen aan de orde: gymnastiek en
atletiek, spel en bewegen op muziek. Het
bewegingsonderwijs zorgt ervoor dat de leerlingen
door de hele basisschool heen leerwinst boeken op
het terrein van: het bewegen zelf en het leren over
het bewegen. We gebruiken hiervoor de gymzaal
in ’t Verlaat. De groepen 4 en 5 gaan één uur per
week gymmen. Zij gaan daarnaast op donderdag
zwemmen. De groepen 3, 6, 7 en 8 gymmen 1 ½
uur per week.

Schoolzwemmen
Dit vindt plaats in het zwembad ‘AquaAltena’ te
Andel. De kinderen worden opgeleid voor één of
meerdere zwemvaardigheidsdiploma's, basisdoel
voor onze school is het behalen van diploma A. Het
Zwem ABC bestaat uit een ononderbroken
opleiding met drie diploma's: A en B zijn als het
ware opstapjes en met het C- diploma wordt de
opleiding afgerond. Kinderen die het Zwem ABC
hebben voltooid, zijn behoorlijk zwemveilig en vaardig genoeg om bepaalde situaties in het water
aan te kunnen. De leiding in het zwembad bepaalt
op welk niveau de kinderen beginnen.
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Lesuitval

ICT-onderwijs

Het kan voorkomen dat de vaste groepsleerkracht
niet voor de groep kan staan vanwege ziekte;
verlof o.i.d. In die gevallen doen we een beroep op
een invalkracht; dit kan de duo-collega zijn of één
van degenen, die zich als zodanig heeft aangemeld.
Mocht het niet mogelijk zijn om vervanging te
kunnen regelen, dan voegen wij een aantal
groepen samen. In uiterste noodzaak zullen de
kinderen naar huis moeten worden gestuurd;
alvorens dit te doen zullen we contact opnemen
met de betrokkenen.

De samenleving waarin we leven verandert in een
hoog tempo. Technologische ontwikkelingen gaan
snel, veel informatie is altijd en overal beschikbaar.
De samenleving is daardoor gemedialiseerd: media
zijn alomtegenwoordig en mensen maken er,
bewust en onbewust, massaal gebruik van. 24/7
kunnen mensen met diverse devices kennis en
informatie delen via platformen als Facebook,
Twitter, You Tube, Instagram en Snapchat. Dit
hoeft echter niet te betekenen dat alle gebruikers
(dus ook kinderen) zich bewust, kritisch en actief in
het medialandschap kunnen voortbewegen. ICT is
een onlosmakelijk onderdeel van ons onderwijs en
de maatschappij geworden en neemt daarom een
belangrijke plek in op onze school. Met de
aanschaf van nieuwe digiborden hebben wij vorig
jaar een eerste stap kunnen maken in de nieuwe
ontwikkelingen op technologisch gebied. In mei
2018 zijn ook 90 chromebooks aangeschaft om
allereerst de groepen 7 en 8 met o.a. de
verwerkingssoftware te laten werken op de
ochtenden. De andere groepen maken op andere
momenten gebruik van deze devices. Het gebruik
van de chromebooks in de groepen zal de
komende jaren uitgebreid worden.

Huiswerk
Kinderen die extra aandacht nodig hebben, krijgen
ook wel eens werk mee naar huis. Het spreekt
vanzelf dat het rendement het grootst is, wanneer
dit werk zorgvuldig gemaakt wordt. Vanaf groep 5
krijgen de kinderen vaker huiswerk mee en dan
vooral voor aardrijkskunde, geschiedenis en Engels.
We zullen dit in groep 5 rustig opbouwen. Vanaf
groep 7 wordt er steeds meer huiswerk
meegegeven, dit gebeurt vooral om de kinderen
vast wat te laten wennen aan wat hen wacht in het
voortgezet onderwijs. In groep 8 wordt de zgn.
'baalkaart' gebruikt; de kinderen mogen in dit
leerjaar hun huiswerk 3x 'laten zitten'. Het is fijn
wanneer ouders hun kinderen begeleiden bij het
huiswerk.

In de bovenbouw werken wij met het lespakket
Diploma Veilig Internet. Deze methode leert
leerlingen om te gaan met de mogelijkheden en
risico's van internet. In ieder lokaal hangen regels
m.b.t. het computer- en internetgebruik.
In het schooljaar 2017 – 2018 is er een nieuw
beleidsplan opgesteld met betrekking tot het ICTonderwijs. Via onze website en de facebookpagina
kan iedereen het laatste nieuws bijhouden,
schoolgegevens vinden en op de hoogte blijven van
wat er in de klassen gebeurt. In schooljaar 20182019 zal er een nieuwe website worden
gelanceerd. Daarnaast heeft iedere leerkracht een
eigen e-mailadres. U kunt deze e-mailadressen
achter in de schoolgids vinden. Het ICT-team bij
ons op school bestaat uit Juf Ilse van Tilborg,
meester Harmen den Boer en Juf Mirjam van den
Assem.

19

Verdeling van de tijd over de verschillende leer- en vormingsgebieden
Onderdeel

zintuiglijke en lichamelijke oef.

Groepsaanduiding
4
5

1 en 2

3

9 uur

30 min

bewegingsonderwijs

6

7

8

1u 30m 2u 30m 2u 30m 1u 30m 1u 30m 1u 30m

ontwikkelingsmateriaal

7u 45m

taalontwikkeling

2u 15m

taal – lezen

6u 25m 7u 10m 7u 40m 7u 55m 7u 55m 7u 55m

schrijven

2u 30m 1 uur

30 min

30 min

5 uur

5 uur

5 uur

rekenen en wiskunde

0u 45m

5 uur

Engelse taal

5 uur

5 uur

45 min

45 min

aardrijkskunde

1 uur

1u 30m 1u 30m 1u 30m

geschiedenis

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

natuur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

verkeer / Engels

45min

45 min

verkeer

0u 30m 0u 30m

kennisgebieden:
aardrijkskunde, geschiedenis,
natuur, Engels en verkeer

1u 15m 1u 30m

tekenen

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

30 min

30 min

30 min

45 min

45 min

45 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

muziek

1 uur

handvaardigheid
sociaal emotionele ontw.

30 min

30 min

godsdienstige vorming

2u 15m

2u 20m 2u 20m 2u 20m 2u 20m 2u 20m 2u 20m

pauze
TOTAAL

1u 15m 1u 15m 1u 15m 1u 15m 1u 15m 1u 15m
23u30m 23u
30m

23u
30m

25u
45m

25u
45m

25u
45m

25u
45m
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Kwaliteitszorg

Onderwijskundige vernieuwingen

Met de invoering van het webbased
kwaliteitsinstrument Werken met Kwaliteit (WMK)
in 2016 hebben wij een eerste basis gelegd om
onze kwaliteitszorg goed in kaart te brengen en te
onderhouden. Kwaliteitszorg omvat alle
activiteiten en maatregelen waarmee de school de
onderwijskwaliteit bewaakt en verbetert. In
februari 2018 hebben alle ouders een vragenlijst
ontvangen. Niet alleen binnen ons team bespreken
wij de verbetering van ons onderwijs, ook
leerlingen en ouders willen wij graag hierbij
betrekken. Tweejaarlijks worden de leerlingen en
de ouders daarom via WMK-PO bevraagd op
diverse aspecten zoals, aanbod, schoolklimaat,
afstemming en opbrengsten. In een cyclus van vier
jaar komen zo alle kwaliteitsaspecten systematisch
aan de orde.

Op onze school wordt les gegeven met moderne
lesmethoden, er wordt steeds voldoende geld
beschikbaar gesteld om verouderde methoden
bijtijds te vervangen. In de komende schooljaren
gaan we voort op het vernieuwingspad. We
denken dan aan:
- Oriëntatie op een nieuwe methode voor
Engels, Aardrijkskunde, Schrijven en
handvaardigheid/textiele
werkvormen/tekenen
- Verder uitwerken van het nieuwe ICTbeleidsplan
- Verdere implementatie ‘Kanjertraining’
- Oriëntatie op het voeren van
kindgesprekken
- Herziening protocol hoogbegaafdheid,
plusklas en ontdekkers- en Acadingroep
- Professionalisering team op het gebied van
(hoog)begaafdheid.
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6. Dagelijkse gang van zaken
Ingaan van de school

Pleinwacht

Voor de leerlingen zijn er 2 ingangen (de
hoofdingang is niet voor de leerlingen).
De ingang aan De Borchgravestraat is alleen voor
de kleuters. De ingang aan de Dirk van Clevestraat
is voor alle overige groepen; kinderen met de fiets
moeten wel afstappen. Om 08.15 uur en om 12.45
uur worden de poorten opengemaakt. Hierna
mogen de kleuters naar binnen, alleen of door
iemand gebracht of meegenomen.
De kinderen uit de andere groepen mogen voor
schooltijd niet naar binnen, behalve de
klassendienst of kinderen met waardevolle spullen.
Als de bel gaat, gaan de kinderen in de rij staan en
vervolgens met de leerkracht naar binnen.
Als het erg slecht weer is, laten we de kinderen
eerder naar binnen.

Leerkrachten houden iedere dag pleinwacht: zij
openen en sluiten de poorten en houden toezicht
wanneer er kinderen op het plein zijn. De poorten
gaan om 08.15 uur en om 12.45 uur open. Op dat
moment is er toezicht van de leerkrachten. Op alle
overige momenten buiten schooltijd is er geen
toezicht. In verband met de veiligheid mag er op
het plein niet worden gefietst. Steppen, skate-, oxen waveboarden zijn in de pauzes niet toegestaan
op het plein. Wij zijn zuinig op alle planten, bomen
en struiken die er op het schoolplein staan.

We vinden het trouwens heel normaal, dat de
kinderen bij slecht weer niet zo vroeg komen!
De ouders van de kleuters brengen de kinderen in
de klas. Na schooltijd worden de kleuters door hun
leerkrachten naar de straat gebracht.
Om 08.25 uur en 12.55 uur gaat de schoolbel voor
de groepen 3 t/m 8. Het is de bedoeling dat alle
kinderen uit deze groepen dan in rijen op het
schoolplein gaan klaarstaan om opgehaald te
kunnen worden door de groepsleerkrachten. Op
deze manier kunnen de lesactiviteiten op tijd
starten.

Schoolplein
Na evaluatie van de proefperiode, in februari 2017,
hebben wij besloten, dat alle groepen tegelijk
pauze hebben. De groepen 3 en 4 spelen dan op
het kleuterplein. De groepen 5 t/m 8 spelen op de
rest van het plein.
Ongewenste personen op het schoolplein
Personen die niet tot de schoolbevolking behoren
en zich op het schoolplein ophouden, worden door
de buiten lopende leerkracht(en) verzocht zich te
verwijderen. Wordt hieraan geen gehoor gegeven,
dan wordt dit direct gemeld bij de directie. Deze
onderneemt verdere actie.

Buitenspel groep 3
Tot aan de herfstvakantie speelt groep 3 twee keer
per week ’s middags een kwartiertje buiten op het
grote plein.

Met de fiets naar school
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen
fietservaring opdoen. Daarom mogen alle kinderen
op de fiets naar school komen. De leerlingen van
groep 6 t/m 8 zetten hun fietsen aan de kant van
de Van Clevestraat, de kinderen van groep 3 t/m 5
gebruiken het eerste gedeelte van het fietsenhok
(tot de schutting) en de kleuters gebruiken de rest
van het fietsenhok.

Smartphones en andere telefoons
Het is fijn dat veel oudste leerlingen al een
mobieltje krijgen of hebben, maar deze toestellen
zijn op onze school in de klassen en op het plein
niet toegestaan.
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Tussendoortje

Petten

De kleuters mogen een kleine tas meenemen met
iets te drinken en/of een hapje fruit. Dit wordt dan
halverwege de ochtend opgegeten. In de hogere
groepen mogen de kinderen iets te eten of drinken
meenemen voor rond het speelkwartier. Denkt u
aan gepaste porties? Uiteraard graag iets gezonds!
Snoepen en/of kauwgom onder schooltijd vinden
wij niet goed!

Het dragen van petten en andere hoofddeksels
tijdens de les is niet toegestaan.

Jarig zijn
Wat fijn wanneer een kind jarig is/wordt en op
school mag trakteren. Wilt u dan zoveel mogelijk
een gezonde traktatie verzinnen (voor leerlingen
en leerkrachten) en niet naar een snelle,
ongezonde hap grijpen? De jarige mag een
cadeautje uit de grabbelton halen.
Verder mag een jarige leerling uit groep 1, 2 of 3
de andere klassen langs gaan (ook alleen groep 1,2
en 3). Het rondgaan betreft alleen de
benedenverdieping. De kinderen uit groep 4 t/m 8
trakteren alleen hun eigen groep, zij gaan dus niet
meer de klassen langs. De leerkrachten mogen ze
eventueel wel trakteren, maar dan in de
koffiepauze.

Luizenmoeders
Af en toe worden er kinderen op onze school
bezocht door hoofdluizen. Deze beestjes zijn echte
overlopers; via haar, kleding, autobanken etc. gaan
zij van de één naar de ander. Om dit probleem
terug te dringen en in een zo vroeg mogelijk
stadium te ontdekken, worden de leerlingen op
elke eerste maandag van de maand door een
aantal moeders gecontroleerd. Op de
activiteitenkalender kunt u de data waarop
gecontroleerd wordt vinden. Wilt u uw kind dan
geen gel of extra versieringen in het haar doen?
Achterin de schoolgids vindt u de namen van de
luizencoördinatoren.

Speelgoedochtend
Op de vrijdagmorgen voor iedere vakantie mogen
de kinderen van groep 1/2 speelgoed van thuis
meebrengen. Zwaarden, pistolen e.d. zijn niet
toegestaan. Spelletjes waarmee meerdere
kinderen kunnen spelen zijn op zo’n morgen ook
erg leuk.
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7. De zorg voor de leerlingen
Om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen
helpen, is het nodig regelmatig en systematisch te
volgen wat zij doen. Mochten hierdoor bepaalde
dingen gesignaleerd worden, dan proberen we
zodanige actie te ondernemen dat er een goede
oplossing voor de geconstateerde problemen
gevonden kan worden.
Wij adviseren u met klem om bij eventuele
problemen eerst hulp te vragen op school, via de
leerkracht of IB-er. Zij kunnen vervolgens het
schoolondersteuningsteam inschakelen.
Hulpverleningstrajecten buiten school om zijn vaak
niet inpasbaar binnen het schoolgebeuren en in
sommige gevallen niet wetenschappelijk
onderbouwd bewezen. Kiest u toch voor een
andere oplossing dan is dat voor uw eigen
verantwoording en de kosten zijn dan voor uw
rekening. In die situatie is het ook mogelijk om
d.m.v. een verwijskaart (aan te vragen bij de
huisarts) een vergoeding bij de gemeente aan te
vragen. Dit moet dan wel vooraf gebeuren.
Het volgen van de ontwikkeling/vorderingen van
de leerlingen gebeurt op diverse manieren:

In de kleutergroepen
In de kleutergroepen worden observatielijsten op
het gebied van spraak-/taalontwikkeling,
voorbereidend rekenen, motoriek en sociaalemotionele ontwikkeling bijgehouden. Eind groep
1 worden er voor het eerst CITO-toetsen
afgenomen (Rekenen voor kleuters en Taal voor
kleuters). Doel hiervan is om de ontwikkeling van
een leerling verder in kaart te brengen en
eventueel, n.a.v. de uitslag, direct in groep 2 te
kunnen beginnen met Remedial Teaching.
Halverwege en eind groep 2 worden de eerder
genoemde CITO-toetsen opnieuw afgenomen. Na
het constateren van achterstanden in de
ontwikkeling wordt nagegaan waar de problemen
zitten en welke maatregelen er getroffen moeten
worden om naar verbetering te streven. Naast het
extra volgen en begeleiden door de
groepsleerkracht, bijvoorbeeld door middel van
activiteiten in de kleine kring, kan de remedial

teacher in een 1-op-1 relatie of in een groepje,
extra hulp verlenen.

Correctie van het gemaakte werk
Het gaat hier dan vooral om de basisvaardigheden:
taal -lezen -schrijven -rekenen. Het schriftelijke
werk wordt doorgaans door de leerkracht
nagekeken en waar nodig becijferd; soms wordt
het werk klassikaal nagezien of controleren
leerlingen zelfstandig hun werk. In het eerste geval
heeft de leerkracht meer zicht op het gepresteerde
en kunnen vaak voorkomende problemen met de
gehele groep, of met één of meer leerlingen
besproken worden. In het tweede en derde geval
wordt er een beroep gedaan op de leerling om
kritisch het zelfgemaakte werk te bekijken. De
resultaten van de creatieve vakken worden
regelmatig opgehangen en waar nodig door en/of
met de hele klas besproken.

Leerlingvolgsysteem (CITO LOVS)
Naast de toetsen die bij de in gebruik zijnde
methoden horen, worden op onze school veel
toetsen gebruikt die zijn ontwikkeld door het CITO.
De door ons af te nemen toetsen die door het CITO
zijn gemaakt, gaan over verschillende leer- en
vormingsgebieden: voor de kleuters gebruiken we
'Taal voor kleuters' en ‘Rekenen en wiskunde voor
kleuters’; voor de groepen 3 t/m 8 bijv. 'Spelling',
'Begrijpend -, Technisch lezen', ‘Begrijpend
luisteren’, 'Woordenschat', 'Rekenen en wiskunde'
en 'Studievaardigheden'. Verder nemen we ZIEN
af, dit is een toetsinstrument dat gericht is op de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.
De meeste onderdelen worden 2x per jaar
afgenomen. Het complete overzicht van de af te
nemen toetsen staat op onze zorgkalender.
In groep 8 nemen wij medio oktober het
Drempelonderzoek af en in april wordt de Centrale
Eindtoets afgenomen. Deze twee toetsen
ondersteunen naast de LOVS-toetsen de leerkracht
van groep 8 in het geven van een advies over welk
type voortgezet onderwijs het beste past bij uw
kind.
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Extra zorg aan de leerlingen
Na het afnemen van de LOVS toetsen worden de
resultaten bekeken en besproken door de
groepsleerkracht en één van de interne
begeleiders (IB-er), bij ons zijn dat juf Carola ’t Lam
en juf Jacqueline Rietveld. In veel gevallen gaat het
voldoende tot goed met de ontwikkeling van de
leerlingen. Het gebeurt ook, dat er geconstateerd
wordt dat bepaalde leerlingen onder het
gemiddelde niveau uitkomen. Dan wordt het zaak
om na te gaan hoe dit zou kunnen komen en
worden er oplossingen gezocht om het kind verder
te helpen. De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4
kunnen de leerling aanmelden voor Remedial
Teaching. De IB-er onderbouw en de RT-leerkracht
bepalen samen welke leerlingen er binnen of
buiten de eigen groep RT krijgen. De leerlingen van
de groepen 5 t/m 8 krijgen extra begeleiding van
de eigen leerkracht. Dit gebeurt tijdens de les. Wij
denken dan aan verlengde instructie.
Voor de leerlingen uit groep 1 t/m 4 wordt er door
de RT-er een handelingsplan gemaakt. Dit plan
wordt in het groepsplan opgenomen. Na afloop
van de RT-periode wordt dit plan met de
groepsleerkrachten geëvalueerd en bijgesteld.
In groep 5 t/m 8 wordt de hulp, bijvoorbeeld
verlengde instructie, in het groepsplan
opgenomen. Van iedere leerling is in onze
leerlingadministratie terug te vinden welke extra
hulp er is gegeven. Soms gebeurt het dat een
leerling voor een bepaald vakgebied tot het eind
van de basisschool op een ander niveau blijft
werken en niet het eindniveau van groep 8 haalt.
Heeft deze leerling een aangepast programma, of
heeft het een achterstand van anderhalf jaar op
meerdere vakken, dan wordt er gewerkt met
ontwikkelingsperspectief.
Bij de invoering van het Handelingsgericht Werken
worden de handelingsplannen opgenomen binnen
het groepsplan. In het handelingsplan wordt
beschreven wat het probleem/de beginsituatie is,
wat het te behalen doel is en hoe er gedurende
een RT-periode met het kind gewerkt zal gaan
worden. Na afloop van een RT-periode vindt er een
evaluatie plaats tussen de groepsleerkracht en de
RT-er. Er wordt dan besproken of het kind
voldoende vooruit gegaan is en of er nog behoefte
is aan verdere RT. Ook worden de nieuwe RTleerlingen tijdens dit evaluatiegesprek aangemeld.
Tijdens het schooljaar hebben we 2 keer zo’n RTevaluatie en opgavemoment van nieuwe RT

leerlingen. Deze evaluaties vinden zo veel mogelijk
plaats voordat het rapport wordt samengesteld en
de rapportgesprekken worden gehouden. Op deze
manier kan de groepsleerkracht de resultaten
meenemen in het gesprek met u. Indien er toch
vragen zijn die u liever rechtstreeks aan de RT–er
wilt stellen, is er ook de mogelijkheid de RT-er te
spreken tijdens een rapportgesprek of tijdens een
individuele afspraak.
Soms gebeurt het dat een leerling voor een
bepaald vakgebied tot het eind van de basisschool
op een ander niveau blijft werken en niet het
eindniveau van de basisschool haalt. Gelukkig zijn
er vormen van voortgezet onderwijs waar de
betreffende leerling dan verder kan.

HGW (Handelingsgericht werken)
Wij werken op school met HGW
(handelingsgericht werken). Doel van HGW is dat
kinderen zorg op maat krijgen aangeboden. Er
wordt gekeken naar de onderwijsbehoefte van de
leerling. Ouders spelen hier een grote rol in, omdat
zij als ervaringsdeskundigen worden gezien als het
hun kind betreft. Aan het begin van het schooljaar
wordt er gestart met de oudervertelmomenten,
doel hiervan is een goede afstemming tussen
ouders-kind-school. Enkele keren per jaar is er een
groepsbespreking tussen de leerkracht en de IB-er.
De groepsbespreking draait om de hele groep. De
bespreking gaat over de sociaal emotionele– en
cognitieve aspecten van de leerlingen. Tijdens de
bespreking worden de groepsplannen geëvalueerd
en indien nodig opnieuw opgestart. Tevens worden
er dan leerlingen geselecteerd voor de
leerlingbespreking. Daarna kunnen leerlingen die
dat nodig hebben ook nog apart in het
ondersteuningsteam besproken worden. Er wordt
dan specifiek naar de onderwijsbehoefte van de
leerling gekeken. Wat heeft de leerling nodig, hoe
gaan we het plan uitvoeren en wat is de rol van het
ondersteuningsteam hierin? Ouders zullen hierin
een belangrijke rol spelen en uitgenodigd worden
om bij de bijeenkomst van het
ondersteuningsteam aanwezig te zijn.
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Afname Centrale Eindtoets bij
zorgleerlingen
Vanaf 2015 zijn alle scholen verplicht om in april
een Centrale Eindtoets voor alle leerlingen van
groep 8 af te nemen voor taal en rekenen. De
belangrijkste functie van deze toets is dat het kind
succesvol overstapt naar het voorgezet onderwijs.
De overheid biedt basisscholen een centrale
eindtoets aan die door het CITO is gemaakt.
Scholen kunnen er ook voor kiezen om een andere
eindtoets te gebruiken. Deze toets moet dan wel
voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen.
In oktober/november wordt bij alle leerlingen in
groep 8 het Drempelonderzoek van Kapinga en een
proefcito afgenomen. In december bekijken we
naar aanleiding van deze uitkomsten of een
leerling naast de landelijke eindtoets ook mee doet
aan het NIO (Nederlandse Intelligentietest voor
Onderwijsniveau). Van leerlingen met een grote
didactische achterstand vraagt het Voortgezet
Onderwijs namelijk om een intelligentieonderzoek
om een betere overgang te waarborgen.
De school kan voor de leerlingen met dyslexie of
dyscalculie bij de afname van de centrale eindtoets
aanpassingen treffen, zoals het gebruik van autoondersteuning, meer tijd of bijvoorbeeld een
rekenmachine.

Protocol medicijnverstrekking en medisch
handelen
Als personeelsleden worden betrokken bij de zorg
rond een (chronisch) zieke leerling, dan worden zij
daarmee partners in die zorg. In zo’n geval kan het
voor komen dat aan personeelsleden wordt
gevraagd om een medische handeling bij een
leerling uit te voeren, waartoe zij niet bekwaam
en/of bevoegd zijn. Deze, niet alledaagse, positie
van een personeelslid wordt door het bestuur van
De Stroming uiterst serieus genomen. Daarom
vinden we dat personeelsleden van de Stroming in
beginsel geen medische handelingen mogen
uitvoeren.
In bijzondere situaties kan, na voorafgaand overleg
tussen de directie, ouders en een individueel
personeelslid en met toestemming van het
bestuur, een uitzondering worden gemaakt, die
dan zorgvuldig moet worden vastgelegd en
regelmatig moet worden geëvalueerd. Het kan dan
nodig zijn om een personeelslid een

bekwaamheidsverklaring te laten halen. Heeft een
personeelslid namelijk geen
bekwaamheidsverklaring, dan kan hij bij
onoordeelkundig handelen aangesproken worden
voor de aangerichte schade. Het personeelslid dat
onbekwaam en/of zonder opdracht van een arts
een medische handeling (BIG) verricht, is niet
alleen civielrechtelijk aansprakelijk (betalen van
schadevergoeding), maar ook strafrechtelijk
(mishandeling). Het schoolbestuur kan op zijn
beurt als werkgever eveneens civiel- en
strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden.
Met het protocol ‘medicijnverstrekking en medisch
handelen’ scheppen we helderheid over de
beleidslijnen en de (on)mogelijkheden van medisch
handelen op de scholen. Door, op basis van dit
protocol, duidelijke afspraken te maken en vast te
leggen, wordt zoveel mogelijk zekerheid aan
leerling, ouders, personeelsleden en schoolleiding
geboden rondom de medische zorg voor
leerlingen. Ook voor de verzekeraar van de school
en de Stroming moet duidelijk zijn dat er zo
zorgvuldig mogelijk is gehandeld. Vanzelfsprekend
kan de school alleen zorgvuldig handelen als de
ouders de school proactief en volledig informeren
over de voor de school van belang zijnde medische
gegevens over de leerling. Zijn de ouders hierin
nalatig dan kan het de school nimmer worden
verweten als er in voorkomende situaties niet
adequaat is gehandeld. Het is mede daarom van
belang dat de scholen het bestaan van dit protocol
vermelden in hun nieuwsbrief aan de ouders en
opnemen op de website en in de schoolgids.

Vertrouwenspersoon voor de leerlingen
Er kunnen op school of thuis dingen gebeuren, die
heel heftig zijn voor een kind. Hierbij kunt u
denken aan pestgedrag, ongewenste intimiteit en
lichamelijk geweld. Het kan helpen om hier met
iemand over te praten. Gelukkig kan elk kind
hiermee altijd terecht bij zijn/haar eigen
leerkracht. Mocht dit, om wat voor reden dan ook,
lastig zijn, dan kan er contact gezocht worden met
de vertrouwenspersonen van onze school. Op onze
school zijn dat juf Lydia van Anrooij en juf Liesbeth
van Middelkoop.
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Meldcode kindermishandeling
Vanuit de overheid zijn wij als school verplicht te
werken via de meldcode kindermishandeling.
Dit houdt in dat wij melding moeten doen bij
‘Veilig thuis’, wanneer er vermoedens bestaan van
(een vorm van) kindermishandeling. Als er een
daadwerkelijke melding gedaan moet worden, is
dit besproken met de betrokkenen.

Passend onderwijs
Wat is passend onderwijs?
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
De overheid wil dat zoveel mogelijk kinderen naar
een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want
zo hebben ze de beste kansen op een
vervolgopleiding en meedoen in de samenleving.
Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar
het speciaal (basis)onderwijs. Per kind wordt
bekeken wat de meest passende onderwijsplek is.
Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs
aan leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel
lichte, als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra
begeleiding op school, aangepast lesmateriaal,
hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.
Passend onderwijs is dus geen schooltype;
kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs.
Scholen werken met elkaar samen in
samenwerkingsverbanden. De scholen in het
samenwerkingsverband maken onderling
afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle
leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.
Hoe werkt passend onderwijs?
Scholen die samenwerken in een
samenwerkingsverband krijgen geld om het
onderwijs te regelen voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben. Het
samenwerkingsverband ontvangt het geld en
besluit over de toewijzing van ondersteuning en
geld naar de scholen. Maar ook het geld voor
ondersteuning op speciale scholen en het speciaal
basisonderwijs gaat naar het
samenwerkingsverband. De samenwerkende
scholen maken een plan om ervoor te zorgen dat
iedere leerling passend onderwijs krijgt. In het ene
samenwerkingsverband zullen scholen dat anders
doen dan in het andere samenwerkingsverband. Er
zullen dus verschillen zijn tussen regio’s in de

manier waarop onderwijs aan leerlingen met extra
ondersteuning eruit komt te zien. De bedoeling is
dat de scholen precies kunnen nagaan wat er nodig
is voor hun leerlingen, zodat ze ondersteuning op
maat kunnen organiseren. Het ondersteuningsplan
van ons samenwerkingsverband ‘Driegang’ is op
school beschikbaar.
Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat
scholen elk kind een passende onderwijsplek
moeten bieden. Of op de school waar het kind
wordt aangemeld, eventueel met extra
ondersteuning, of op een andere school in het
regulier of speciaal (basis)onderwijs. Ouders
worden hier uiteraard nauw bij betrokken en
scholen werken daarbij samen.
Wat betekent dit in de praktijk?
De extra ondersteuning die een kind nodig heeft,
wordt in overleg met de ouders, rechtstreeks door
de school georganiseerd. Ouders kunnen dus met
school in gesprek over de wijze waarop de
ondersteuning aan het kind wordt geregeld.
Wordt voor een kind gedacht aan extra
ondersteuning?
Bij een nieuwe aanmelding:
Ouders kiezen de school waarvan zij denken dat
die voor hun kind het meest geschikt is en melden
hun kind minimaal 10 weken van tevoren
schriftelijk aan. In het schoolondersteuningsprofiel
(zie website) staat welke ondersteuning de school
kan bieden. Binnen 6 tot 10 weken laat de school
weten of een kind wordt toegelaten, of komt de
school met een voorstel voor een beter passende
plek voor uw kind op een andere school. Dat
gebeurt altijd in nauw overleg met de ouders.
Een kind zit al op school?
Kijk in deze schoolgids en op de website welke
ondersteuning onze school kan bieden en ga in
gesprek met de leerkracht van uw kind en/of de
intern begeleider.
Wat betekent bovenstaande voor onze school:
Sinds augustus 2014 hebben wij op school een
schoolondersteuningsteam (SOT). In het
schoolondersteuningsteam hebben een
orthopedagoog, een PAB generalist (= ambulant
begeleider van het SBO), de IB-ers van school en
eventueel anderen die bij de zorg van de leerling
betrokken zijn, zitting. Ouders worden eveneens
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gevraagd om de bespreking van hun kind bij te
wonen. Het Ondersteuningsteam heeft 6
bijeenkomsten per jaar. Dit schooljaar op 27-09,
22-11, 31-01, 14-03, 16-05, 27-06.
Aanmelding gebeurt door leerkrachten in
samenspraak met ouders. Ouders moeten
toestemming geven om hun kind te laten
bespreken in het schoolondersteuningsteam.
In een overleg van het schoolondersteuningsteam
worden leerlingen besproken die didactischeen/of sociaal emotionele problemen hebben. Ook
de (hoog) begaafde leerlingen kunnen in dit
overleg aan de orde komen. In het
schoolondersteuningsteam wordt dan overwogen,
of het SBO (= preventieve ambulante begeleiding),
of dat er een PAB specialist (= een preventief
ambulant begeleider van het REC) nog extra hulp
kan verlenen. Ook kan het zijn dat een leerling
onderzocht gaat worden door een orthopedagoog.
De jongere kinderen worden onderzocht bij ons op
school. Al deze stappen gebeuren alleen na
toestemming van de ouders. Ook andere instanties
kunnen een leerling onderzoeken.
Op basis van de onderzoeksresultaten volgt een
advies: de leerling kan op de basisschool blijven
met extra begeleiding van het SBO (speciaal
basisonderwijs) of SO (speciaal onderwijs). In een
ander geval is het beter dat een leerling geplaatst
wordt op het SBO of SO.
Blijft de leerling hier op school, wat meestal het
geval is, dan kan het zo zijn dat er een geldstroom
op gang moet komen. Gelden om leerlingen extra
te begeleiden komen vanuit het
Samenwerkingsverband ‘Driegang’. Na akkoord
van het schoolondersteuningsteam en ouders
wordt er een aanvraag voor een
onderwijsarrangement ingediend bij de
Toekenningscommissie (TKC), voorzien van een
onderbouwing, een ontwikkelingsperspectief en
een plan van inzet.

Het arrangement
Niet voor alle leerlingen is de weg op de
basisschool even makkelijk te gaan. Sommige
kinderen blijken moeite te hebben met leren,
hebben een lichamelijk probleem of blijken
problemen te hebben zich aangepast te gedragen.
De laatste tien jaren werken de gewone

basisscholen eraan om zoveel mogelijk kinderen op
te kunnen vangen. De eerste stap in die
ontwikkeling heette Weer samen naar school,
daarna kwam het project de Rugzak, de officiële
naam hiervoor was de leerling gebonden
financiering (LGF). Per 1 augustus 2014 is dit
veranderd in een arrangement.
Ouders van een kind met een handicap kunnen
zich met hun kind melden bij een gewone
basisschool om te vragen of het kind die gewone
basisschool mag bezoeken. De opname van zo’n
kind vraagt het een en ander van de school. Het
kind met een (gediagnosticeerde) handicap kan
een arrangement van het Samenwerkingsverband
krijgen, met daarin extra geld om op school die
extra hulp te kunnen financieren. Deze aanvraag
loopt via het schoolondersteuningsteam. Na 1 jaar
vindt er een evaluatie plaats door de
toekenningscommissie (TKC). Als er op school geen
sprake meer is van een handelingsverlegenheid ten
opzichte van de betreffende leerling, zal de
geldstroom stoppen.

Grenzen aan de mogelijkheden van ons
onderwijs
CNS d’Uylenborch verzorgt onderwijs aan
leerlingen met uiteenlopende onderwijs- en
zorgbehoeften. Intensieve zorg is niet alleen de
verantwoordelijkheid van de leerkracht, maar is
een gezamenlijke verantwoording van het hele
team. Bij de hieronder genoemde onderdelen
wordt aangegeven dat grenzen in zicht komen,
wanneer de groepen groter worden en het aantal
leerlingen met ernstige zorgproblemen in een
groep groeit. Het welbevinden van de leerkracht
en van de groep wordt hierdoor negatief
beïnvloed. Dit geldt ook voor de effectiviteit van de
lessen en de organisatorische mogelijkheden.
Bij leren en ontwikkeling wordt het moeilijk
wanneer een leerling echt stagneert in zijn/haar
ontwikkeling en zijn/haar welbevinden structureel
achteruit gaat. Ook wanneer de leerling niet alleen
specifieke onderwijsbehoeften heeft op het gebied
van leren en ontwikkeling, maar deze in
combinatie met andere problematieken vallen. Als
er geen compenserende factoren meer zijn zoals
bijvoorbeeld werkhouding wordt het moeilijk.
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Voor specifieke onderwijsbehoeften, die vooral
draaien om werkhouding kan de school geen
passend onderwijs bieden als er al te veel kinderen
met extra onderwijsbehoeften in de groep zitten
en de prestaties en onderwijsbehoeften van de
leerling zelf of van zijn/haar klasgenoten in het
gedrang komt.
In het fysiek - medisch domein kan de school geen
passend onderwijs realiseren wanneer kinderen
doof of blind zijn en dus gebarentaal of braille
nodig hebben. Ook bij meervoudige
problematieken en ernstige beperkingen geeft de
school haar grenzen aan, het gebouw is niet
geschikt voor intensieve verzorging.
Ten aanzien van de sociaal - emotionele
ontwikkeling kan de school geen onderwijs
organiseren voor leerlingen die voor zichzelf,
medeleerlingen of leerkracht structureel een
bedreiging vormen, wanneer de veiligheid en het
welbevinden in gedrang komt.
Wat betreft het domein thuissituatie is de grens
bereikt wanneer van leerkrachten verwacht wordt,
dat zij de rol van maatschappelijk werker in de
thuissituatie moeten gaan vervullen. Wel kan

ouders de weg gewezen worden naar instanties
waar zij evt. terecht kunnen.
In het algemeen kan men dus stellen dat de grens
bereikt is wanneer het welbevinden van het kind in
het gedrang is, wanneer de veiligheid in het
gedrang is of wanneer de hele klassenplanning niet
meer uitgevoerd kan worden. Kortom: wanneer op
één of andere manier de balans in de groep
verstoord wordt, met alle bovenstaande punten
daarbij in acht genomen.
Hoe gaat het bij ons in zijn werk?
Als ouders een kind met een handicap hebben,
kunnen zij zelf kiezen of ze hun kind aan willen
melden bij een school voor speciaal basisonderwijs
of bij een gewone basisschool. Voor onze school
overgaat tot toelating van een leerling met een
eventueel arrangement , dient een zorgvuldige
afweging plaats te vinden. Een eventuele plaatsing
van een dergelijke leerling in het regulier
basisonderwijs mag niet de ontwikkeling van het
kind en de anderen kinderen schaden. Hoewel
onze school het als haar taak ziet in voldoende
mate tegemoet te komen aan de
ontwikkelingsbehoefte van de leerling, zijn
sommige kinderen beter op hun plaats in het
speciaal onderwijs
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Ons stappenplan.
We hanteren het volgende stappenplan:
Fase 0:
Ouders vragen in een gesprek de mogelijkheden van de school aan. Dit initiatief kan ook van school uitgaan.
Fase 1:
Aanmelding: (middels aanmeldformulier)
De ouders melden de leerling op onze school aan.
Fase 2:
Informatie verzamelen
Met toestemming van de ouders wordt, in overleg, gestart met het verzamelen van gegevens over de leerling.
Fase 3:
Informatie bespreken
De ingewonnen informatie wordt door de schoolleiding en de intern begeleiders verwerkt. Deze informatie
wordt doorgesproken met het team.
Fase 4:
Inventarisatie
Pedagogisch: de school zal haar grenzen ook aan moeten geven.
Didactisch: er moeten afspraken gemaakt worden over de begeleiding.
Hoe zit het met de kennis en vaardigheden van de begeleiders?
Zijn er organisatorische mogelijkheden/onmogelijkheden qua school en qua groep?
Zijn er aanpassingen nodig en mogelijk aan het gebouw?
Wat is de impact voor medeleerlingen, klasgenoten en ouders?
Fase 5:
Overwegingen
De school motiveert de redenen welke aangeven waarom de leerling wel/niet toelaatbaar is op onze school. Dit
wordt besproken met het team van de school.
Fase 6:
Besluitvorming
Na deze bespreking volgt een definitief besluit.
Fase 7:
Eindgesprek
Het besluit wordt toegelicht aan de ouders.
Ons motto: Samen als het kan, apart als het moet.

De Toekenningscommissie (TKC)
De TKC heeft de wettelijke taak om op aanvraag
van de ouders te bepalen of plaatsing van een
leerling op een speciale school voor basisonderwijs
noodzakelijk is: de TKC beoordeelt of een leerling
toelaatbaar is tot een speciale school voor
basisonderwijs. Een beslissing over toelaatbaarheid
is niet hetzelfde als een beslissing over toelating.
Het bestuur van de speciale school voor
basisonderwijs neemt de beslissing over de
toelating. Dit bestuur kan een leerling echter
uitsluitend toelaten als de TKC reeds heeft
uitgesproken dat de leerling toelaatbaar is.
De TKC beoordeelt de toelaatbaarheid aan de hand
van drie hoofdaspecten, te weten:

Kind kenmerken
Procedurele zorgvuldigheid
Handelingsverlegenheid van de school
De TKC kan op basis van de beschikbare gegevens
tot een van de volgende conclusie komen:
De leerling wordt toelaatbaar geacht tot een
speciale school voor basisonderwijs.
De leerling is niet toelaatbaar tot een speciale
school voor basisonderwijs en kan met de nodige
begeleiding op de eigen school blijven.
Advies tot plaatsing van de leerling op een andere
basisschool.
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Advies om de leerling te plaatsen in een speciale
onderwijsvoorziening of hulpverleningsvoorziening
binnen en/of buiten het samenwerkingsverband.
De TKC bestaat uit de volgende
vertegenwoordigers:
Een functionaris vanuit het basisonderwijs.
Een onafhankelijk orthopedagoog.
Een functionaris vanuit de school voor speciaal
basisonderwijs
De coördinator van het samenwerkingsverband.
De volgende functies kunnen op afroep door
wisselende personen ingevuld worden: jeugdarts,
schoolarts, logopedist, schoolmaatschappelijke
werker, eventuele externe (ortho)pedagoog,
psycholoog, vertegenwoordigers van het
basisonderwijs. Ook aan ouders kan gevraagd
worden om bij de zitting aanwezig te zijn.
De TKC wordt ondersteund door een
administratieve kracht vanuit het
samenwerkingsverband.
Adres:
Secretaris TKC van Samenwerkingsverband
Driegang,
Hoefslag 6,
4205 NK Gorinchem

De procedure
De ouders vragen, normaler wijze in goed overleg
met de basisschool, schriftelijk om een beslissing
van de TKC over de toelaatbaarheid. Hiervoor
moet het dossier van de leerling naar de TKC
gestuurd worden. In het dossier moet relevante
informatie zitten zoals: handelingsplannen,
verslagen van het ondersteuningsteam, een
uitdraai van het leerlingvolgsysteem, eventuele
dyslexie- of dyscalculie verklaring en testuitslagen.
De TKC beziet of het verzoek compleet is. Zo niet,
dan wordt een termijn gesteld voor de
completering.
Bij alle gegevens die meegestuurd worden zit ook
een verslag met de motivering van directie en IB-er
waarin staat waarom men van mening is dat de
leerling al dan niet kan worden gehandhaafd op
school. Ook worden de maatregelen beschreven
die zijn getroffen om te bewerkstelligen dat de
leerling op de basisschool zou kunnen blijven. De

TKC kan aan de basisschool desgewenst ook
andere informatie vragen. De basisschool wordt
verzocht alle gegevens binnen de wettelijk termijn
van 1 maand te verstrekken. Vervolgens kan de
TKC de ouders horen. Dat kan mondeling of
schriftelijk gebeuren. Van het horen kan worden
afgezien als de vereiste spoed zich daartegen
verzet, of als de ouders al in de gelegenheid zijn
geweest hun zienswijze eerder naar voren te
brengen en zich sindsdien geen nieuwe feiten of
omstandigheden hebben voorgedaan.
De beslissing van de TKC wordt schriftelijk en
gemotiveerd aan de ouders meegedeeld. Een kopie
wordt verstrekt aan de desbetreffende
basisschool. De beslissing moet binnen een
redelijke termijn tot stand komen. Uiteraard is er
een bezwaar- en beroepsprocedure. In
voorkomende gevallen is deze opvraagbaar bij het
secretariaat van de TKC , dan wel de basisschool.
De dossiers die de TKC hanteert, vallen onder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hulpklas
De hulpklas bewijst ieder jaar zijn waarde. Ook het
komend jaar gaat een aantal kinderen uit de
groepen 5 t/m 8, vier ochtenden per week naar de
hulpklas om speciale aandacht te krijgen,
hoofdzakelijk voor de onderdelen taal-lezenschrijven en rekenen. De desbetreffende leerlingen
hebben met één of meerdere van de genoemde
onderdelen dusdanige moeite dat zij binnen de
eigen jaargroep niet voldoende aandacht kunnen
krijgen.
Ook worden kinderen die niet naar het SBO
kunnen of mogen en daar eigenlijk wel thuis horen
in de hulpklas geplaatst. Kinderen die wel een
beschikking voor het s(b)o hebben gekregen, maar
waar de ouders geen gebruik van wensen te
maken, worden alleen in de hulpklas toegelaten als
er voldoende ruimte is. De leerkrachten van deze
groep zullen regelmatig contact met de
desbetreffende groepsleerkrachten hebben en de
stand van zaken doorspreken.

De Ontdekkersgroep, Plusklas en
Acadingroep
In het cursusjaar 2009-2010 zijn wij op onze school
gestart met het opzetten van de plusklas.
Inmiddels hebben we de Ontdekkersgroep voor
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groep 1 t/m 4 en de Plusklas voor groep 5 t/m 8.
De Ontdekkersgroep is bedoeld voor kinderen uit
groep 1 t/m 4 met een ontwikkelingsvoorsprong
en/of kinderen die extra uitdaging nodig hebben
om tegemoet te komen aan hun
onderwijsbehoeften. Deze groep kinderen komt
één middag per week bij elkaar om aan uitdagende
opdrachten te werken passend bij hun
ontwikkelings- en denkniveau. Twee keer per jaar
kunnen de kinderen voor deze groep worden
aangemeld. Dit wordt gedaan op grond van
observaties door de eigen leerkrachten en
signalen afkomstig van ouders. In samenwerking
met de IB-er wordt er gekeken of het voor de
onderwijsbehoefte van dit kind wenselijk is dat
het in de Ontdekkersgroep komt. In de praktijk
kan het gebeuren dat een kind maar 1 periode
gedurende het schooljaar in deze groep zit om zo
ook andere kinderen een kans te geven in deze
groep mee te draaien.
De plusklas komt één dagdeel per week bij elkaar.
Tijdens deze ochtend vindt er uitleg en verwerking
plaats. Het kan zijn dat een leerling net niet aan de
criteria voor toelating aan de plusklas voldoet. In
dat geval wordt bekeken of hij/zij kan werken in de
Acadingroep. Acadin is een digitale leeromgeving
voor talentvolle leerlingen. Het helpt leerkrachten
deze kinderen te prikkelen met uitdagende
leerstof. Deze groep komt 2 uur per week bij
elkaar. In deze tijd krijgen de leerlingen uitleg en
kunnen zij zelfstandig aan de slag.
Onze school gebruikt een speciaal Protocol voor
meerbegaafde kinderen.

Zitten blijven
We proberen ons onderwijs zo in te richten, dat de
kinderen de basisschooltijd zonder al te grote
haperingen kunnen doorlopen. Het komt daarbij
voor dat leerlingen alleen het minimumprogramma
kunnen volgen en/of bij bepaalde gebieden dat
niveau niet kunnen halen. Soms kan het
voorkomen dat we het zinvol vinden om een kind
nog een jaar langer in een bepaalde groep te
houden. Met de ouders wordt hierover gesproken,
in overleg met het ondersteuningsteam proberen
we een beslissing te nemen. De juiste beslissing is
altijd die waarvan verwacht mag worden dat zij de
beste is voor het kind.

Omgaan met resultaten
Het geven van onderwijs is niet vrijblijvend:
kinderen leveren prestaties en die worden
beoordeeld. Deze beoordelingen vindt u terug op
de rapporten. Ondanks het feit dat leerkrachten
trachten zo zorgvuldig mogelijk tot een
beoordeling te komen, zijn deze niet altijd even
objectief. Om dit te ondervangen, maken we
gebruik van toetsen die niet gebonden zijn aan een
methode, ze zijn dus onafhankelijk en hebben een
landelijke normering. Hierover las u al eerder bij
het kopje 'LOVS ' .

Wat levert ons onderwijs op?
Elke dag proberen we zo goed mogelijk onderwijs
te geven. Alles wat er gebeurt, staat in het teken
van de zorg voor een goede kwaliteit. Kwaliteit is
echter niet alleen het behalen van goede
resultaten. Zeker zo belangrijk is het pedagogisch
klimaat in de school, de sfeer in de groep, het
welzijn en welbevinden van leerlingen en
leerkrachten. Maar die laatste aspecten zijn tot op
heden niet te meten en laten zich niet vertalen in
objectieve cijfers en getallen. Wij beperken ons
hier tot aspecten die wel te meten zijn, ook al
weten we dat die cijfers niet het volledige beeld
van de kwaliteit van het onderwijs op onze school
geven.
Op onze school worden de vorderingen van alle
kinderen regelmatig (tweemaal per schooljaar)
doorgesproken in een groepsbespreking tussen
groepsleerkracht en intern begeleider. Kinderen
met specifieke onderwijsbehoeften krijgen extra
aandacht in die bespreking. Die aandacht wordt
meestal vertaald in een handelingsadvies waarmee
de groepsleerkracht aan de slag gaat. Een aantal
leerlingen uit deze groep wordt ook regelmatig
besproken in het schoolondersteuningsteam.
In de ‘Hulpklas’ is maximaal ruimte voor 12
leerlingen. Zij krijgen hier extra begeleiding op het
gebied van taal, spelling, rekenen en begrijpend
lezen. Voor deelname aan deze klas zijn strenge
voorwaarden ontwikkeld.
Ook voor leerlingen met een
ontwikkelingsvoorsprong zijn voor het werk in de
plusgroepen criteria afgesproken. In de
‘Ontdekkersgroep’ zijn jonge leerlingen (groep 1
t/m 4) met een ontwikkelingsvoorsprong actief.
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Begaafde leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 krijgen
les in de ‘Plusklas’. Daarnaast biedt de school
Acadin aan voor leerlingen die extra verrijking
nodig hebben, maar net niet voldoen aan de
criteria begaafden onderwijs. Alle protocollen zijn
op te vragen bij de schoolleiding.
In alle leerjaren worden toetsen van het CITO
leerlingvolgsysteem afgenomen. Twee keer per
jaar ontvangen de ouders naast het rapport een
overzicht van deze toetsen. In het team en met het
bestuur worden de opbrengsten van deze toetsen

2015
2016
2017
2018

Aantal leerlingen
38
36
40
25

2 keer per jaar geanalyseerd. Eventuele
actiepunten worden verwerkt in de jaarplanning .
In groep 8 wordt sinds 2015 de landelijke eindtoets
van CITO afgenomen. Deze toets wordt in april, na
de verwijzingsgesprekken en aanmelding op het
VO, afgenomen.
Hieronder vindt u de scores van onze school uit de
afgelopen vier jaar.

Schoolscore
538,1
532,2
537,6
540,4

Landelijk gemiddelde
534,8
534,5
535,6
535,6

Uitstroom leerlingen groep 8 schooljaar 2017/2018:
School
Altena College
CS de Hoven, locatie de Schans
CS de Hoven, locatie Lyceum Oudehoven
Montessori Lyceum Flevoland
Sint Oelbert Gymnasium
Totaal

aantal leerlingen
15
7
1
1
1
25

Percentage
60 %
28 %
4%
4%
4%
100 %
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8. Privacy
Op CNS d’Uylenborch gaan wij zorgvuldig om met
de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in
het privacyreglement van onze school. Hierin staat
beschreven hoe we op school omgaan met
leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van
ouders en leerlingen. Dit reglement is met
instemming van de (G)MR vastgesteld. De
gegevens die over leerlingen gaan, noemen we
persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van
persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren
en begeleiden van onze leerlingen, en voor de
organisatie die daarvoor nodig is. In het
privacyreglement kunt u precies lezen wat voor
onze school de doelen zijn voor de registratie van
persoonsgegevens. De meeste gegevens
ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving
op onze school). Daarnaast registreren leraren en
ondersteunend personeel van onze school
gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers
en vorderingen. Soms worden er bijzondere
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor
de juiste begeleiding van een leerling, zoals
medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons
(digitale) administratiesysteem Parnassys. Ook de
vorderingen van de leerlingen worden hierin
vastgelegd. Dit programma is beveiligd en toegang
tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van
onze school. Omdat CNS d’Uylenborch sinds 1
augustus 2018 onderdeel uitmaakt van de
Stroming, worden daar ook (een beperkt aantal)
persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van
de gemeenschappelijke administratie en het
plaatsingsbeleid.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal
digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte
set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld
een leerling te kunnen identificeren als die inlogt.
Wij hebben met deze leveranciers duidelijke
afspraken gemaakt over de gegevens die ze van
ons krijgen. De leverancier mag de
leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar
toestemming voor geven, zodat misbruik van die
informatie door de leverancier wordt voorkomen
Ouders hebben het recht om de gegevens van en
over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet
kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden.
Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer
relevant zijn voor de school, mag u vragen die
specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor
vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u
contact opnemen met de leraar/lerares van uw
kind, of met de schooldirecteur.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van
leerlingen op bijvoorbeeld de website van de
school of in de nieuwsbrief, vragen wij jaarlijks uw
toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om
die toestemming niet te geven, of om eerder
gegeven instemming in te trekken. Als u
toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk
zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per
keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.
Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s
kunt u terecht bij de leraar/lerares van uw kind, of
bij de directeur.
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9. Schoolveiligheidsplan
In het veiligheidsplan worden alle afspraken
betreffende veiligheid in en rondom de school en
voor binnen- en buitenschoolse activiteiten bij
elkaar gebracht. Het doel van een veiligheidsplan is
dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de
afspraken rondom veiligheid, opdat we

gezamenlijk proberen de veiligheid voor de ons
toevertrouwde leerlingen te optimaliseren. Het
veiligheidsplan wordt gedragen en getoetst door
de directie, de teamleden, het bestuur en GMR en
de MR. Het veiligheidsplan is op te vragen bij de
directie.

10. School en ouders
Een goed contact tussen ouders en school is van
groot belang. Vanuit de school proberen wij u zo
goed mogelijk op de hoogte te houden van het
gebeuren op school en van het wel en wee van uw
kind in het bijzonder. We stellen het zeer op prijs
wanneer de ouders de school informeren over
belangrijke gebeurtenissen thuis. Ook zijn we blij
dat we nooit tevergeefs een beroep op ouders
hebben gedaan om ons met bepaalde zaken te
helpen.

Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt, ontstaan wel eens
misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat is
op onze school niet anders. U bent altijd welkom
om dergelijke punten met ons te bespreken. Onze
school is aangesloten bij de Landelijke
Klachtencommissie voor Primair en Voorgezet
Onderwijs. Het adres treft u aan achter in deze
schoolgids. Het reglement en de
klachtenprocedure zijn op school ter inzage.
Ook is er een interne vertrouwenspersoon
aangewezen bij wie u terecht kunt als u een klacht
heeft over gedrag of machtsmisbruik door
personeel, leerlingen, ouders, vrijwilligers, enz. Zie
hiervoor de adressenlijst.
Onze school heeft ook twee externe
vertrouwenspersonen, die deskundig zijn op het
terrein van machtsmisbruik en de gevolgen ervan.
De externe vertrouwenspersonen zullen met u
over de klacht praten en bekijken of, en zo ja,
welke volgende stappen wenselijk of nodig zijn. Dit
kan in de vorm van hulpverlening zijn, het indienen
van een klacht en/of het doen van aangifte bij de
politie. U beslist welke stappen u wilt zetten, de

vertrouwenspersonen ondersteunen u desgewenst
daarbij. Zie hiervoor de adressenlijst.
Indien er klachten zijn over het onderwijs dan kunt
u zich vervoegen bij:
1. de groepsleerkracht
2. de directie
3. het college van bestuur (het bevoegd gezag van
de school)
4. de medezeggenschapsraad
Indien er klachten zijn over een persoon:
1. de directie
2. het college van bestuur (het bevoegd gezag van
de school)
Allereerst wordt er naar gestreefd om in goed
onderling overleg tot een oplossing te komen. Als
dit niet lukt dan kunt u gebruik maken van de
klachtenregeling die door het college van bestuur
in nauw overleg met de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad is vastgesteld.
Wat wordt verstaan onder een klacht?
In het reglement wordt een klacht als volgt
omschreven: een klacht is een uiting van onvrede
over een behandeling die, of een besluit dat, door
de betrokkene(n) als onjuist wordt ervaren.
Hoe werkt de klachtenregeling?
Als u een klacht heeft hetzij over een persoon,
hetzij over een besluit, dan gaat u eerst zoals in het
voorgaande al is aangegeven met de direct
betrokkene hierover in gesprek. Het kan
voorkomen dat u er met het bespreken van de
klacht met elkaar niet uitkomt. Uw klacht wordt
niet opgelost. Dan kunt naar de contactpersoon
(de interne vertrouwenspersoon) van onze school.
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Voor onze school zijn dit juf Van Anrooy en Van
Middelkoop. Zij verwijzen u naar de externe
vertrouwenspersonen. De externe
vertrouwenspersonen bemiddelen tussen klager
en beklaagde, waarbij geprobeerd wordt beide
partijen met elkaar in gesprek te brengen. Lukt dit
niet dan kan overwogen worden een klacht in te
dienen bij de landelijke klachtencommissie. De
externe vertrouwenspersonen kunnen u hierbij
helpen.
De externe vertrouwenspersonen van De Stroming
zijn:
De heer Annewiebe de Boer:
annewiebe.deboer@gmail.com
tel: 06-53205828
Mevrouw Lettie van Haaften:
lettie@van-haaften.eu
tel: 06-22314733
Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs,
Voortgezet Onderwijs en BVE.
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
tel.: 070 – 3861697
e-mail: info@gcbo.nl www.klachtencommissie.org
Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
tel.: 0900-1113111

Medezeggenschapsraad (MR) en
Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR)
De school heeft een Medezeggenschapsraad (MR),
die een aantal keer per jaar vergadert. De MR
heeft instemmings- of adviesrecht over besluiten,
die met het beleid van de school te maken hebben.
Denk hierbij aan de vakantieregeling, de
ouderbijdrage, de begroting en het beleid
betreffende leerkrachtenbenoemingen. De MR
bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 namens het
onderwijsteam. Van de gekozen ouder wordt
verlangd dat de taak in de MR wordt vervuld in
overeenstemming met de grondslag en de
doelstelling van de schoolvereniging. Zo mogelijk
door verkiezingen, na het verlopen van de termijn
of als er geen kinderen meer op school zitten,
worden de nieuwe leden gekozen. Via de
wekelijkse nieuwsbrief wordt er een oproep

geplaatst voor nieuwe leden. De uitslag wordt op
de nieuwsbrief vermeld. Elders in deze schoolgids
leest u de namen van de MR-leden. Mocht er een
onderwerp zijn dat u onder de aandacht van de MR
wilt brengen, dan kunt u één van de leden
aanspreken. De notulen van de MR-vergaderingen
zijn op te vragen/in te zien bij de secretaris van de
MR.
Er is ook een GMR. Deze is verbonden aan de
vereniging. Vanuit elke school is daarin een ouder
en een personeelslid vertegenwoordigd. Zij hebben
instemmings- of adviesrecht bij bepaalde bovenschoolse zaken op bestuursniveau.

Ouderraad ( OR )
De ouderraad bestaat op dit moment uit 12 leden
en verricht in samenwerking met het
onderwijsteam diverse werkzaamheden met
betrekking tot sinterklaasfeest, kerstviering,
paasviering, sportdag en andere
sportevenementen, grabbelton, schoolkrant,
laatste schooldag, bijzondere acties en overige
activiteiten. Daarnaast worden ouders ook
benaderd om te helpen bij: de begeleiding bij
schoolreis of excursie, creatieve activiteiten in
sommige groepen etc. Tot op heden hebben we
nooit tevergeefs een beroep op ouders gedaan!

Ouderbijdrage
De hierboven genoemde activiteiten worden niet
door de overheid bekostigd. Om deze dingen toch
te kunnen doen, vraagt de school eenmaal per jaar
een vrijwillige bijdrage van de ouders. De hoogte
hiervan is voor ieder kind gelijk, namelijk €15,-. In
oktober en februari ontvangt u via de nieuwsbrief
bericht waarin staat dat u de bijdrage in één keer
of in 2 termijnen kunt betalen. Voor schoolreis en
schoolkamp moet apart worden betaald, ook dit
gebeurt op vrijwillige basis.
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Oudervertelmomenten
Tijdens de eerste schoolweken worden de ouders
door de groepsleerkracht uitgenodigd om met
elkaar te spreken over het wel en wee van hun
kind. Ouders maken het kind op een andere
manier mee dan de groepsleerkracht. Om tot een
goede aanpak te komen, is het kennen van de
wederzijdse ervaringen met betrekking tot de
benadering van een kind een goede manier om
beter met de leerlingen om te gaan.

Openbare lessen
Ouders van de kinderen in groep 1 en 3 worden
uitgenodigd om het onderwijs eens van nabij mee
te maken tijdens een kijkuurtje.

Rapporten/contactavonden
De kinderen uit groep 1 en 2 krijgen 2x per jaar een
plakboek, gevuld met verwerkingen uit de
afgelopen periode, mee naar huis. Daarnaast
krijgen de kinderen uit groep 2 2x per jaar (in
februari en juni) een rapport mee naar huis. Op het
rapport staan ook de uitslagen van de CITOtoetsen ‘Taal voor Kleuters’ en ‘Rekenen voor
Kleuters’ .
Vanaf groep 3 krijgt ieder kind 2x per jaar een
rapport mee. Op deze manier ontstaat een breder
en reëler beeld m.b.t. de resultaten van de
leerlingen. Het eerste rapport verschijnt in februari
en het tweede rapport ontvangt u in juni. Naar
aanleiding van deze rapporten zijn er
contactmomenten. In november worden er
vorderingsgesprekken gehouden. De behaalde
resultaten van de leerlingen worden dan
besproken. U mag natuurlijk ook zelf een gesprek
aanvragen.

actuele zaken worden besproken. Ouders hoeven
niet specifiek met vragen te komen, het mag
natuurlijk wel. Soms komt de directie met een
vraag om uw mening daarover te horen. De data
van de koffie-uurtjes voor komend schooljaar treft
u in de nieuwsbrief aan.

Naar het voortgezet onderwijs
In het najaar kunnen de ouders van de leerlingen
van groep 8 een regionale informatieavond
bijwonen over het voorgezet onderwijs. Te zijner
tijd ontvangen de betreffende ouders hierover
bericht.
Ook attenderen we de ouders van de leerlingen
van groep 8 op de voorlichtingsmomenten van die
scholen en geven we via de leerlingen nog wat
algemene informatie mee. Vervolgens worden de
ouders uitgenodigd om in overleg met de
leerkracht van groep 8 tot een keuze te komen. De
leerkracht moet daarna de gekozen school een
onderwijskundig rapport van elke aangemelde
leerling toesturen. Daarin geeft hij/zij, gemotiveerd
en met LOVS uitslagen te kennen voor welke vorm
van voortgezet onderwijs de leerling geschikt
wordt geacht. U moet uw kind zelf op de nieuwe
school aanmelden.

Activiteitenkalender
Aan het begin van het cursusjaar, tegelijkertijd met
de schoolgids, ontvangt u van ons digitaal een
kalender. Dit is een maandkalender waarop de
belangrijke data van vakanties en
schoolactiviteiten staan vermeld. Ouders van
aangemelde leerlingen ontvangen deze kalender
ook.

Briefjes
Koffie-uurtje met directie
Tijdens het koffie-uurtje wordt u uitgenodigd om
op informele wijze contact te hebben met de
directie over datgene wat er zich op school
afspeelt. Tijdens het koffie-uurtje kunnen allerlei

Tussendoor worden er ook regelmatig berichten
via de e-mail verstuurd of gaan er briefjes mee
naar huis; wanneer er meerdere dingen aan de
orde zijn, proberen we die berichten te bundelen
in onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief ontvangt u
iedere dinsdag via e-mail.
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11.Buitenschoolse activiteiten
Met buitenschoolse activiteiten worden
activiteiten bedoeld die onder schooltijd
plaatsvinden, maar niet op school plaatsvinden.
Het zijn activiteiten die passen binnen de
doelstellingen van het onderwijs. Deze activiteiten
vinden altijd plaats onder verantwoordelijkheid
van de school. Voorbeelden van buitenschoolse
activiteiten zijn: zwemles, gymles, schoolkamp,
excursie, schoolreisjes, vieringen, sportdagen etc.
Algemene uitgangspunten bij buitenschoolse
activiteiten zijn:
de activiteiten passen binnen de
doelstellingen van het onderwijs;
de activiteiten passen binnen de missie en
visie van de school;
de activiteiten kunnen worden begeleid
door zowel personeelsleden als nietpersoneelsleden;
de begeleiders van deze activiteiten zijn
minimaal 18 jaar oud en zijn herkenbaar
voor de leerlingen;
de begeleiders van een buitenschoolse
activiteit zijn zich bewust van de
verantwoordelijkheid die ze dragen voor
de leerlingen en zorgen ervoor dat de
veiligheid gewaarborgd is.
ouders zijn van tevoren op de hoogte van
een buitenschoolse activiteit.
Naast buitenschoolse activiteiten bestaan er ook
naschoolse activiteiten. Dit zijn activiteiten die niet
onder schooltijd plaatsvinden en niet tot het
lesprogramma behoren. Deze activiteiten vallen
niet onder verantwoordelijkheid van de school. De
kinderen kunnen aan deze activiteiten op vrijwillige
basis deelnemen. Bij naschoolse activiteiten kan
gedacht worden aan: voetbaltoernooi,

korfbaltoernooi, avondvierdaagse etc. Voor
verdere informatie verwijzen wij u naar ons
protocol Buitenschoolse activiteiten. Dit protocol is
op te vragen bij de directeur.

Schoolreis/schoolkamp
Ieder jaar gaan de kinderen van de groepen 1 & 2
en groep 3 t/m 7 op schoolreis. Zij gaan als start
van het schooljaar in één van de eerste
schoolweken op schoolreis.
De kinderen van groep 8 gaan op een 3-daags
schoolkamp, in de directe omgeving van de Loonse
en Drunense Duinen. Het schoolkamp wordt geleid
door een aantal leerkrachten; waar nodig worden
hun groepen door andere collega's of vervangers
waargenomen.

Verkeersexamen
Het verkeersexamen vindt plaats in groep 7. Eerst
is er een schriftelijk gedeelte; dit examen nemen
we zelf af. Later in het schooljaar wordt er nog een
praktisch verkeersproef in ons dorp afgenomen.

Excursies
Ieder jaar heeft elke groep een excursie. Dit kan
zich afspelen in ons dorp of soms ook verder weg.
De keuze van het doel hangt meestal af van het
onderwerp waarmee men aan het werk is.
Natuurlijk hoort u als ouder wanneer zoiets
plaatsvindt; bovendien doen wij dan vaak een
oproep om mee te gaan als begeleiding. Als u als
begeleider met uw eigen auto rijdt dan gaan wij
ervan uit dat u een inzittende verzekering heeft en
de kinderen in de gordels (en voor de kleuters evt.
op een verhoging) vervoerd.
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12.Buitenschoolse contacten
Samenwerking
Na jaren als een zelfstandige school in de
onderwijswereld, een zogenaamde één-pitter, te
hebben bestaan, is d’Uyenborch sinds 1 augustus
2018 aangesloten bij De Stroming. Dit betekent dat
wij veel contacten hebben met de andere scholen
van De Stroming. Elke maand is er een
directeurenberaad waarbij alle directeuren van de
aangesloten scholen aanwezig zijn. Een paar keer
per jaar is er ook op directieniveau overleg tussen
scholen uit de gemeenten Woudrichem en
Werkendam. Verder is er zes keer per schooljaar
overleg tussen de Intern Begeleiders van de
genoemde Woudrichemse en Werkendamse
scholen. In het kader van Passend Onderwijs
participeert onze school in het
samenwerkingsverband ‘Driegang’.

Jeugdgezondheidszorg
Uitnodiging voor onderzoek
Voor het onderzoek op school krijgt u een
uitnodiging. Hierin wordt uitgelegd hoe het
onderzoek in zijn werk gaat. U krijgt ook een
vragenlijst met vragen over de ontwikkeling en
gezondheid van uw kind. Deze lijst moet ingevuld
en aan de GGD per post teruggestuurd worden, of
aan uw kind worden meegegeven naar het
onderzoek. De leerkracht krijgt zelf ook een lijst
waarop hij/ zij invult bij welke kinderen hij/ zij
extra aandacht gewenst vindt. Voordat uw kind op
deze lijst wordt ingevuld, zal de leerkracht dat met
u bespreken.
Onderzoek op 5-6 jarige leeftijd en 10-11 jarige
leeftijd
De doktersassistente voert voor kinderen van 1011 jarige leeftijd het onderzoek (screening) uit. Ze
doet geen uitgebreid onderzoek, maar kijkt of er
aanleiding is om nader onderzoek door de
jeugdarts of jeugdverpleegkundige te laten doen.
Ze bekijkt daarvoor de vragenlijst en meet de
lengte en het gewicht. Bij kinderen van 5-6 jaar
worden ook de ogen getest. Als daar aanleiding toe
is, gebeurt dat ook bij de kinderen van 10-11 jaar.
Op deze manier krijgt de doktersassistent een
goede indruk van de ontwikkeling en gezondheid
van uw kind. Gezien de aard van de screening is uw

aanwezigheid bij het onderzoek niet nodig. Als u
dat wilt kunt u er natuurlijk wel bij aanwezig zijn. U
kunt dat aangeven bij het afsprakenbureau (tel.
076-5282486).
Na het onderzoek: resultatenformulier
Na het onderzoek krijgt u per post een brief met de
resultaten thuisgestuurd. Eventueel volgt later een
uitnodiging voor een spreekuur van de
jeugdverpleegkundige of de jeugdarts.
Zelf een afspraak maken voor het spreekuur
Ook als uw kind buiten de onderzoeksgroep valt,
kunt u met uw vragen terecht op het spreekuur bij
de jeugdarts en/ of de jeugdverpleegkundige. U
kunt dan het afsprakenbureau bellen. Soms is het
eerstvolgende spreekuur bij de GGD, soms op een
nabij gelegen locatie van het Centrum voor Jeugd
en Gezin.
Centrum Jeugd en gezin
Opvoeden; soms gaat het vanzelf, soms lukt het
even niet. Maar vragen hebben we eigenlijk
allemaal wel eens.
Mijn kind eet zo slecht.
Het kost zo veel tijd, voor mijn kind ’s avonds
eindelijk in bed ligt.
Hoe kan ik mijn kind meer zelfvertrouwen geven?
Altijd die ruzies, hoe ga ik daar mee om?

Met deze en nog veel meer vragen over opvoeden
en opgroeien kunt u bij het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG) terecht. Het CJG biedt advies en
ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. In
tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is
het CJG niet gehuisvest in één centrum of gebouw.
Het CJG is een samenwerking tussen o.a. GGD,
Thebe jeugdgezondheidszorg, Trema en scholen.
Op verschillende plaatsen in de gemeente kunt u
tijdens een inloopspreekuur binnen lopen en uw
vraag stellen.
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U kunt ook telefonisch contact zoeken met het
CJG, dit kan via 0183-308118. Ook kunt u via dit
telefoonnummer een afspraak maken voor het
Opvoedspreekuur. Wilt u weten waar een
inloopspreekuur bij u in de buurt is, dan kunt u
kijken op www.opgroeieninwerkendam.nl of
www.opgroeieninwoudrichem.nl. Hier vindt u de
meest actuele informatie over locaties en
openingstijden. Op deze websites informatie te
vinden over verschillende onderwerpen en
thema’s rond opvoeden en opgroeien. Mocht u
desondanks toch de informatie niet terug kunnen
vinden, dan kunt u altijd online u vraag stellen.

Opleidingsinstituten
Als gecertificeerde basisschool begeleiden wij
stagiaires van de Marnix Academie (PABO) uit
Utrecht. Er zijn elk jaar gemotiveerde studenten
binnen onze school te vinden die hun
nieuwverworven kennis binnen brengen en door
onderzoek samen met leerkrachten een
waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling
van onze school. Ook op deze manier blijven wij
een lerende organisatie.
Ook verwelkomen wij ieder jaar leerlingen van het
voortgezet onderwijs die hun maatschappelijke
stage op onze school willen uitvoeren.
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13.Namen en adressen
School

telefoon
e-mail

Christelijk Nationale School voor basisonderwijs ‘d’Uylenborch’
De Borchgravestraat 54
4286 BN Almkerk
0183 – 401339
cns@uylenborch.nl

Schoolleiding
CNS d’Uylenborch heeft een directeur; mevr. N.G. van Ooijen – van Breugel. Zij vormt samen met juffrouw Van
Tilborg en juffrouw Van Vuuren het managementteam (MT). Mevr. N.G. van Ooijen – van Breugel vervult haar
directietaken van maandag tot en met donderdag.
Bestuurskantoor De Stroming:
Bezoekadres:
CBS Waardhuizen
Waardhuizen 38
4287 LS WAARDHUIZEN
Telefoonnummer: 0183 - 50 16 13
Postadres:
De Stroming
Postbus 161
4250 DD WERKENDAM

Medezeggenschapsraad (mr@uylenborch.nl)
Namens de ouders
Mevr. N.A. Verhoeven – van Wijk
esthervwijk@hotmail.com

Namens het onderwijsteam
Mevr. I. van Vuuren
i.vanvuuren@uylenborch.nl

Dhr. A. Nieuwenhuizen
adnieuwenhuizen@kpnmail.nl

Men. H. den Boer
h.denboer@uylenborch.nl

Mevr. I. Arts
iarts@isabetharts.nl

Mevr. M. Ouwerkerk-Hoeke
m.ouwerkerk@uylenborch.nl
(Voorzitter)

41

Ouderraad (ouderraad@uylenborch.nl)
Mevr. A. van Gils
voorzitter

Mevr. T. de Ruiter
algemeen lid

Mevr. H. van der Pol
algemeen lid

Mevr. L. v.d. Burgh
algemeen lid

Mevr. P. Pruijssen
algemeen lid

Mevr. J. Burghout
algemeen lid

Mevr. C. Dominicus
algemeen lid

Mevr. R. Kammer
algemeen lid

Mevr. P. Heijstek
algemeen lid

Mevr. P. van de Westen
algemeen lid

Mevr. A. Meerman
algemeen lid

Mevr. C. van der Meijden
algemeen lid

Mevr. I. den Toom
algemeen lid

Coördinatie luizencontrole
Mevr. M. Koch
0614410170

Mevr. A. Koekkoek
arjaanehartman@kpnmail.nl

Schoonmaaksters
Onze school wordt schoongehouden door:
Mevr. A. Huizer
Mevr. J.W. van Elswijk - Saarloos

Inspectie Basisonderwijs

Jeugdgezondheidsdienst

Onderwijsbegeleidingsdienst

www.onderwijsinspectie.nl
Vragen ouders en leerlingen:
Postbus 51
0800 - 8051
Vertrouwensinspectie
0900 - 1113111

GGD Stadsgewest Breda
Afd. Jeugdgezondheidsdienst
vestiging Almkerk
Knotwilg 2a
4286 DE Almkerk
0183 - 401013

EDUX
Tolweg 11
4851 SJ Ulvenhout
076 - 5245500

Zwemonderwijs

Bewegingsonderwijs

Zwembad ’AquaAltena’
Middenweg 1
4281 KH Andel
0183 - 445041

Sporthal ‘t Verlaat
’t Verlaat 1
4286 DB Almkerk
0183 - 402992
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Organisatie overblijven en Buitenschoolse Opvang
HOPPAS Gastouderbureau
Maasdijk 40
4284 VB Rijswijk
tel. 0183-442662
email: info@HOPPAS.nl
website: www.HOPPAS.nl

Landelijke klachtencommissie
Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en BVE.
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
tel.: 070 – 3861697
e-mail: info@gcbo.nl www.klachtencommissie.org
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: tel.: 0900-1113111

Vertrouwenspersonen
De heer Annewiebe de Boer: annewiebe.deboer@gmail.com
06-53205828
Mevrouw Lettie van Haaften: lettie@van-haaften.eu
06-22314733

CJG Werkendam Woudrichem
Postadres: Postbus 6, 4285 ZG, Woudrichem
Telefoon: 0183-308118
e-mail: cjg@woudrichem.nl
www.opgroeieninwerkendam.nl www.opgroeieninwoudrichem.nl

Onderwijsteam
Mevr. E.N. Wuijten
groep 1a/2a
maandag t/m vrijdag
e-mail: e.wuijten@uylenborch.nl

Mevr. L. van Anrooij-Kraaij
remedial teacher groep 1 t/m 6
ontdekkersgroep gr. 1 t/m 4
e-mail: l.vananrooij@uylenborch.nl

Mevr M. Ouwerkerk-Hoeke
groep 1b/2b
e-mail: m.ouwerkerk@uylenborch.nl

Mevr. J.H. Zeijlmans van Emmichoven – de Ruiter
groep 1b/2b
e-mail: h.zeijlmans@uylenborch.nl

Mevr. A. J. Ruiter-Koek
groep 3
maandag en dinsdag
e-mail: a.ruiter@uylenborch.nl

Mevr. M.M. van den Assem- Kortlever
groep 3
woensdag t/m vrijdag
ICT-werkgroep
e-mail: m.vandenassem@uylenborch.nl
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Mevr. J.E. Rietveld- de Koning
hulpklas: dinsdag en woensdag
IB groep: 4, 5a, 6, 7a, 8a
e-mail: j.rietveld@uylenborch.nl

Mevr. E.W. van Middelkoop- Veenvliet
groep 6
maandag t/m woensdag en vrijdag
leescoördinator
e-mail: l.vanmiddelkoop@uylenborch.nl

Mevr. R van Drunen- Middelkoop
plusklas: woensdag
inval werkdrukgelden
e-mail: r.vandrunen@uylenborch.nl

Mevr. M.C.L. Schouten
groep 4
maandag t/m vrijdag
e-mail: l.schouten@uylenborch.nl

Mevr.W.N de Fijter
Groep 7a
maandag t/m vrijdag
e-mail: l.defijter@uylenborch.nl

Dhr. J. de Visser
groep 5a
maandag t/m woensdag
groep 6
donderdag
e-mail: j.devisser@uylenborch.nl

Mevr. C.J. van der Kooij- Koren
Groep 5a
donderdag, vrijdag
Groep 8a
maandag
e-mail: c.vanderkooij@uylenborch.nl

Mevr. M.M. Hijmering
groep 8a
dinsdag t/m vrijdag
e-mail: k.hijmering@uylenborch.nl

Mevr. J.C. ’t Lam- van de Water
groep 8b
dinsdag
Arrangementen begeleiding
IB groep: 1/2a, 1/2b, 3, 5b/7b, 8b
e-mail: c.tlam@uylenborch.nl

Mevr. I. van Vuuren-Colijn
Groep 5b/7b
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
lid MT, teamleider bovenbouw
e-mail: i.vanvuuren@uylenborch.nl

Dhr. H. den Boer
groep 8b
maandag en woensdag t/m vrijdag
ICT-werkgroep
e-mail: h.denboer@uylenborch.nl

Mevr. E.M. van Tilborg
hulpklas: donderdag, vrijdag
lid MT, teamleider onderbouw
ICT-werkgroep
e-mail: i.vantilborg@uylenborch.nl

Mevr. I. Van der Meij
Groep 5b/7b
Woensdag
i.vandermeij@uylenborch.nl

Mevr. K de Vries
onderwijsassistent
e-mail: k.devries@uylenborch.nl

Mevr. E.J.W. Pierik
onderwijsassistent
e-mail: e.pierik@uylenborch.nl

Mevr. W. Koekkoek- van Herwijnen
onderwijsassistent
e-mail: w.koekkoek@uylenborch.nl
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Interne begeleiding
Mevr. J.C. ‘t Lam
intern begeleider groep 1/2a, 1/2b, 3, 5b/7b, 8b
e-mail: c.tlam@uylenborch.nl

Mevr. J.E. Rietveld-de Koning
intern begeleider groep 4, 5a, 6, 7a, 8a
e-mail: j.rietveld@uylenborch.nl

Directeur
Mevr. N.G. van Ooijen-van Breugel
aanwezig: maandag t/m donderdag
e-mail: w.vanooijen@uylenborch.nl
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