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EEN WOORD VOORAF 
 
Waarom een schoolgids voor ouders? 
Wanneer uw kind 4 jaar wordt en naar de 
basisschool gaat, is dit een nieuwe fase in 
het leven van de kinderen en in dat van u. 
Een belangrijke fase, want in deze 8 jaar 
wordt de basis gelegd voor hun verdere 
leven. Daarom is het van belang een 
basisschool te kiezen die bij u en uw kind 
past.  
Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en 
kwaliteit en dat maakt het kiezen moeilijk. 
Om deze reden vraagt de overheid aan 
basisscholen een schoolgids te maken.  
 
In de schoolgids leggen wij uit wie wij 
zijn, waar we voor staan, wat we willen 
bereiken en wat u als ouder van de school 
verwachten kunt. In deze schoolgids 
spreken we voortaan steeds over ouders. 
Hiermee bedoelen we ouder(s) of 
verzorger(s). De schoolgids wordt ieder 
jaar opnieuw uitgegeven bij aanvang van 
het nieuwe schooljaar en bevat naast 
algemene informatie ook de praktische 
informatie voor het komende schooljaar.  
 
Wie hebben aan de schoolgids gewerkt? 
De schoolgids is tot stand gekomen in 
samenwerking met het team en de 
medezeggenschapsraad van ‘t 
Schoolhuys.  
 
Wenst u informatie? 
Behalve in de schoolgids kunt u ook 
informatie vinden op onze eigen website: 
www.schoolhuys.nl. Op deze site zijn 
behalve de speerpunten van ons 
onderwijs ook het laatste nieuws te 
vinden en de agenda voor het hele jaar. 
We hopen dat u onze schoolgids met 
plezier leest en dat deze in uw eerste 
informatiebehoefte voorziet. Natuurlijk 
bent u altijd welkom voor een toelichting 
en/of rondleiding op ’t Schoolhuys. Belt u 
gerust om een afspraak te maken of voor 
meer informatie. 
 
Directie ’t Schoolhuys, 
Menke Assen  
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1. DE SCHOOL 
 
1.1 De school 
Katholieke Basisschool ’t Schoolhuys 
maakt onderdeel uit van de Katholieke 
Scholenstichting Fectio. Fectio heeft 
13 scholen in Houten, Bunnik, Odijk en 
Werkhoven.  
Onze school is in 1982 gestart en is de 
enige katholieke school aan de 
noordoostzijde van de spoorlijn en 
heeft een mooie, ruime 
schoolomgeving. De kinderen komen 
uit vele wijken naar de school: van de 
Gilden, Akkers, Bermen, Sloten en 
Velden tot aan de Molens, de Hagen en 
de Weiden; meestal en bij voorkeur (!) 
op de fiets. 
 
1.2 Schoolgrootte 
Sinds mei 1986 is de school gehuisvest 
op de huidige plek. We hebben 
ongeveer 210 leerlingen, die dit jaar 
verdeeld zijn over 9 groepen. Het 
gebouw heeft negen lokalen en een 
noodlokaal. 
 
1.3 Identiteit 
’t Schoolhuys is een katholieke school 
en dit uit zich in de katholieke waarden 

en normen, die wij op school laten zien. 
Wij staan open voor elkaar en 
respecteren elkaar. We mogen zijn wie 
we zijn en dringen niemand iets op. We 
staan open voor andere 
levensbeschouwingen en – visies. 
Iedereen is welkom! 
 
Onze katholieke identiteit is zichtbaar 
door de bijbelverhalen, die in alle 
groepen aan de orde komen en door de 
gezamenlijke vieringen; met name 
hebben we aandacht voor advent, 
Kerst, Pasen, de Eerste Communie en 
het Vormsel.  
 
1.4 Missie, kernwaarden en 

visie 
Missie 
’ t Schoolhuys een School Thuys!  
 
Op 't Schoolhuys vinden wij een 
prettige sfeer belangrijk, waarbij de 
leerkrachten verschillen in ontwikkeling 
bij de kinderen onderkennen en 
respecteren. Vanuit deze basis komen 
kinderen tot leren, tot het opnemen 
van kennis, het combineren van kennis 
en het verwerken van kennis. 
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Kernwaarden  
De kernwaarden komen tot uiting in 
onze katholieke identiteit, de principes 
van de Vreedzame School en de 
principes van Meervoudige 
Intelligentie. 
 
Visie 
‘t Schoolhuys is een democratische 
gemeenschap, waarin leerlingen, 
ouders en leerkrachten zich met elkaar 
verbonden voelen en indien mogelijk, in 
overleg beslissingen nemen.  

Genoemde groepen geven om elkaar 
en creëren een sfeer van 
saamhorigheid. Het is onze klas, onze 
school, onze wijk, die wij een warm hart 
toedragen. 
 
Onze school wordt gevormd door 
actieve en verantwoordelijke leerlingen 
en leerkrachten, waarbij ieder een 
bijdrage levert aan een ontspannen 
sfeer en leeromgeving. Deze sfeer 
wordt samen opgebouwd; we zijn 
hiervoor allen verantwoordelijk. 
Problemen worden uitgepraat en er 
wordt naar een passende oplossing 
gezocht. Er is respect en waardering 
voor verschillen op ieder gebied. 
De wijze van lesgeven sluit hierbij aan.  
De leerkracht stemt de leerstof af op 
de mogelijkheden van het kind door de 
lesstof van de hoofdvakken in principe 
op drie niveaus aan te bieden, maar ook 
door te kijken waar interesses liggen of 
ontwikkelmogelijkheden.  
 
De kinderen worden gestimuleerd om 
zelfstandig en zorgvuldig met de 

leerstof om te gaan. Ook kunnen zij 
omgaan met uitgestelde aandacht.  
Zij voelen zich verantwoordelijk voor 
hun eigen werk en het werk van 
anderen. Zij zijn in staat om anderen op 
positieve, effectieve wijze hulp te 
bieden. Kortom: Een School Thuys!!!  
 
1.5 Speerpunten uit ons 

onderwijs 
 

Vreedzame School 
Al een aantal jaar 
volgen we het 
programma ‘de 
Vreedzame School’. 
Met dit programma 
willen we het sociale 
en emotionele 

klimaat in de klas en op school 
handhaven en indien nodig verbeteren. 
We vinden het belangrijk dat het 
verantwoordelijkheidsgevoel van 
kinderen toeneemt en dat er sprake is 
van een grote betrokkenheid naar 
elkaar. Ook vinden we het belangrijk 
dat leerlingen hun conflicten zelf of 
met behulp van medeleerlingen, de 
mediatoren, oplossen. Naast de ruime 
aandacht voor de vaardigheden om 
conflicten op te lossen, leren we de 
kinderen op een positieve manier met 
elkaar om te gaan. Er ontstaat een 
soort vanzelfsprekendheid: ‘zo doen wij 
dat hier op school’. Meer informatie 
over de Vreedzame School kunt u 
vinden op 
http://www.devreedzameschool.net en 
in paragraaf 3.3 van deze schoolgids. 
 
MI: Meervoudige Intelligentie 
Mensen leren op verschillende 
manieren: de een leert door te doen, de 
ander door te lezen en weer een ander 
wil graag eerst zien hoe iets in elkaar 
zit. De Amerikaanse hoogleraar Howard 
Gardner heeft hierbij acht verschillende 
intelligenties onderscheiden: logisch-
mathematisch, verbaal-linguistisch, 
visueel-ruimtelijk, lichamelijk-
motorisch, naturalistisch, 
interpersoonlijk, intrapersoonlijk en 

http://www.devreedzameschool.net/
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muzikaal-ritmisch. Dit principe noemen 
we Meervoudige Intelligentie (MI). ‘t 
Schoolhuys is in 2008 gestart met het 
traject om de principes van 
meervoudige intelligentie in het 
lesaanbod te integreren. Geschiedenis, 
aardrijkskunde, natuur en techniek 
worden inmiddels geheel volgens het 
model van VierKeerWijzer (gebaseerd 
op de principes van M.I.) aangeboden. 
’s Middags wordt er thematisch 
gewerkt aan één geschiedenis-, 
aardrijkskunde- of een 
natuuronderwerp. Bijvoorbeeld De 
Gouden Eeuw of West-Nederland. Aan 
het begin van elk thema krijgen de 
kinderen vijf leervragen, waar ze 
gedurende het project het antwoord op 
moeten vinden. Dit doen ze aan de 
hand van opdrachtkaarten die 
gebaseerd zijn op de acht intelligenties: 
getalkaarten, taalkaarten, kijkkaarten, 
doekaarten, natuurkaarten, ikkaarten, 
samenkaarten en muziekkaarten.. 
Gedurende het project werken de 
kinderen actief en zeer betrokken aan 
het thema. Aan het einde van ieder 
project volgt een evaluatie in de vorm 
van een toets, presentatie of andere 
werkvorm. In groep 7 en 8  worden de 
spreekbeurten en werkstukken aan de 
thema’s van MI gekoppeld. In mei 2014 
heeft ‘t Schoolhuys als twaalfde school 
in Nederland de  certificering als 
VierKeerWijzer school ontvangen. 
 
Weektaak op niveau 
Op 't Schoolhuys leren we de kinderen 
zelf hun werk te plannen. In de groepen 
1/2 wordt dit gedaan met behulp van 

het planbord en vanaf groep 3 krijgen 
de kinderen een papieren weektaak. In 
groep 3 staat er nog voornamelijk extra 
werk op de weektaak, werk wat niet bij 
de lesmethodes hoort. In groep 4 komt 
er meer  extra werk op te staan en in 
groep 5 komen geleidelijk de 
opdrachten vanuit de lesmethodes op 
de weektaak te staan. Vanaf groep 6 
staat al het werk op de weektaak en 
plannen de kinderen hun werk voor de 
hele week in. De weektaak is aangepast 
aan het niveau van ieder kind, zodat elk 
kind per vakgebied op zijn of haar 
niveau zich de lesstof eigen kan maken. 
In de bovenbouw moeten de kinderen, 
wanneer zij hun weektaak niet af 
hebben, deze thuis of op school 
afmaken. 
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2. SCHOOLJAAR 2017-2018 
 
2.1 De organisatie van de school 
Het management bestaat uit de 
directie, de onderbouwcoördinator 
(groep 1 t/m 4) en de 
bovenbouwcoördinator (groep 5 t/m 
8).  
 
De groepsleerkrachten begeleiden de 
kinderen in de groep. Zij worden hierbij 
ondersteund door de intern 
begeleiders (IB-ers) en de 
onderwijsassistent.  
 
De medezeggenschapsraad (MR) ziet 
toe op de totstandkoming en toetsing 
van het beleid. De raad bestaat uit 
ouders en personeelsleden. 
 
De oudervereniging (OV) organiseert 
allerlei activiteiten. Ze doet dit in 
samenwerking met teamleden in 
speciale werkgroepen. 
 
2.2  Groepsgrootte en criteria 

groepsindeling 
We kijken per jaar hoe de 
groepsindeling gevormd wordt. In 

groep 1/2 werken we met 
samengestelde groepen, zodat de 
oudere kinderen de jongere kinderen 
kunnen helpen. Vanaf groep 3 streven 
we naar enkele groepen, maar dit is 
niet altijd mogelijk vanwege het 
leerlingenaantal. Dit jaar starten we 
met 9 groepen, waarvan een 
combinatiegroep 5/6.  
Bij het vormen van de groepen gaan wij 
uit van de zorg die de leerlingen van 
ons vragen. De grootte van de groep is 
niet bepalend, maar de aandacht die de 
kinderen vragen op het gebied van het 
leren en hun sociaal emotionele 
ontwikkeling. Zo nodig zetten we extra 
ondersteuning in, zodat het team 
optimaal uitvoering kan geven aan de 
onderwijsbehoeften van de kinderen.  
 
 
2.3  Directie, groepsindeling en 

teamleden

 
 

Directie   

Menke Assen   

Groepsleerkracht(en) Groep 

Nel Dolphijn en Martine de Klein 1/2A 

Martine de Klein en Saskia Pothoven 1/2B 

Mieke van der Linden en Mark Goes 3 

Mariëtte Paquay en Marijke Mesenig 4 

Anouchka Dekker 5 

Mark Goes en Josélique Kokhuis 5/6 

Francien Galjart en Mariska de Ligt 6 

Annette de Wit 7 

Elaine van Ewijk 8 

Ondersteuning onderwijs en management   
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Ellen Arendonk administratief medewerkster 

Mieke van der Linden bouwcoördinator groep 1 t/m 4 

Francien Galjart bouwcoördinator groep 5 t/m 8 

Carmen Klaver IB-er groep 4 t/m 8 

Elies Eijdems IB-er groep 1 t/m 3/4 

Marcella Smit onderwijsassistent 

Maria Groen klassenassistent 

 
2.4 Schooltijden 
Groep 1 t/m 4 krijgen minimaal 880 
klokuren onderwijs per jaar en groep 5 
tot en met 8 1000 klokuren. De 
verdeling over de week is als volgt: 

 
Bij aanvang van de schooltijden 
Vóór schooltijd is er ‘s ochtends geen 
surveillance. De schooldeuren gaan 
open om 08.20u. Wij vragen de ouders 
om hun kind alleen de klas in te laten 
gaan. Dit bevordert de zelfstandigheid 
van het kind.  

 
‘s Middags kunnen de kinderen met de 
bel van 12.55u alleen naar binnen 
gaan, met uitzondering van de 
allerjongste kinderen van groep 1. 
We willen de lessen om 8.30u en 
13.00u kunnen starten. 
 
Omwille van het goed verlopen van het 
overblijven en de scheiding van 
verantwoordelijkheden, willen we 
graag dat de kinderen niet vóór 12.45u 
op school terugkeren. Vanaf dat 
moment is er surveillance op het plein 
door leerkrachten. 
 
Ouders, die hun kind(eren) komen 
halen, wachten buiten op het plein hun 
kind op.  
 
 
 
 

  

Dag Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8 

Maandag 
08.30 – 12.00 
13.00 – 15.00 

08.30 – 12.00 
13.00 – 15.00 

Dinsdag 
08.30 – 12.00 
13.00 – 15.00 

08.30 – 12.00 
13.00 – 15.00 

Woensdag 08.30 – 11.30 08.30 – 12.30 

Donderdag 
08.30 – 12.00 
13.00 – 15.00 

08.30 – 12.00 
13.00 – 15.00 

Vrijdag 08.30 – 12.00 
08.30 – 12.00 
13.00 – 15.00 
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2.5 Schoolvakanties, vrije 
dagdelen en vrije uren 

Het schooljaar 2017-2018 begint op 
maandag 21 augustus 2017 en eindigt 
op vrijdag 14 juli 2018. De vakanties en 
vrije dagen zijn: 
 
Schoolvakanties: 

 

Vakantie Data 

Herfst Zaterdag 14 oktober t/m zondag 22 oktober 2017 

Kerst Zaterdag 23 december 2017 t/m zondag 7 januari 2018 

Voorjaar (krokus) Zaterdag 24 februari t/m zondag 4 maart 2018 

Goede Vrijdag Vrijdag 30 maart 2018 

Pasen Maandag 2 april 2018 

Mei (tulp) Zaterdag 21 april t/m zondag 6 mei 2018 

Hemelvaart Donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei 2018 

Pinksteren Maandag 21 mei 2018 

Zomer Zaterdag 14 juli t/m zondag 26 augustus 2018 

  
Vrije dagen, dagdelen en vrije uren  
 

  Data 

Studiedagen/ 
leerlingvrije 
dagen school 

Maandag   11 september 2017 
Donderdag                                  5 oktober 2017 (groep 1 t/m 4) 
Woensdagochtend  8 november 2017 
Woensdagochtend   7 februari 2018 
Woensdagochtend  27 juni 2018 

Sinterklaas 
Dinsdag 5 december: groep 1 t/m 4 ’s middags vrij, groep 5 t/m 8 
continurooster tot 14.00u. 

Kerst 
Donderdagmiddag 21 december: ’s middags geen school, vanaf 17.00u wel 
aanwezig op school i.v.m. kerstviering. 
Vrijdagmiddag 22 december zijn alle kinderen vrij. 

Carnaval 9 februari: groep 5 t/m 8 continurooster tot 14.00u 

Koningsspelen 20 april: groep 5 t/m 8 continurooster tot 14.00u 

Laatste 
schooldag 

Vrijdagmiddag 14 juli. De kinderen zijn vanaf 12.00u vrij. 

 
 
2.6 Buitenschoolse activiteiten 

voor kinderen 
Gedurende ieder schooljaar 
organiseren de school en de 

oudervereniging verschillende 
activiteiten: 
 Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 

kunnen meedoen aan de 
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sporttoernooien voor alle 
basisscholen in Houten   

 In mei doen we mee aan de 
avondvierdaagse, georganiseerd 
door de oudervereniging. 

 In juni gaan we het ene jaar op 
schoolreisje, het andere jaar is er 
een bosdag. Dit schooljaar hebben 
we een bosdag. Groep 8 gaat ieder 
jaar op kamp. 

 Incidenteel gaan groepen op 
excursie, meestal staat dit in 
verband met de MI-projecten. 

 De groepen 6 t/m 8 hebben jaarlijks 
een atletiekdag, waarbij de kinderen 
begeleid worden door leerlingen 
van het Oosterlicht College in 
Nieuwegein. 

 
Zie voor concrete data de agenda op 
onze website en de belangrijke data in 
de tweewekelijkse nieuwsbrief. 
 
2.7 Speerpunten van beleid dit 

schooljaar 
Onze school werkt volgens een 
kwaliteitscyclus van jaarplan, 
jaarverslag en meerjarenplanning. Dit 
resulteert ieder jaar in een plan waarin 
de doelstellingen die we met elkaar 
willen bereiken worden uitgewerkt. Op 
de informatieavond aan het begin van 
het schooljaar worden deze plannen 
met u gedeeld. Alle plannen en 
beleidsdocumenten zijn openbaar. U 
kunt de directie er om vragen.  
 
Hieronder vindt u een beknopt 
overzicht van de voornemens voor het 
schooljaar 2017-2018:  
 Voortdurende verbetering 

leeropbrengsten  
 Invoering versterkt Engels van 

groep 1 t/m 8 
 Versterken professionele 

leergemeenschap 
 Ouders optimaal betrekken bij het 

onderwijsleerproces van hun kind 
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3. LEERACTIVITEITEN VAN KINDEREN 
 
3.1 Groepen 1 en 2 
We hebben bewust gekozen voor 
gecombineerde groepen 1/2, waarbij 
de jongere kinderen van de oudere 
kinderen kunnen leren. Met name in 
deze groepen is de structuur van de 
dag heel belangrijk. Deze structuur 
wordt aan de kinderen zichtbaar 
gemaakt door middel van 
dagritmekaarten. Vrijwel iedere 
morgen wordt er begonnen met een 
kringactiviteit, gevolgd door een 
werkles. Bij de werkles wordt 
gebruik gemaakt van het planbord. 
Door middel van het planbord leren 
de kinderen van jongs af aan zelf 
hun werk te plannen, maar deze 
wordt door de leerkrachten ook 
gebruikt om onderwijs op maat te 
geven. Ook bij jonge kinderen is er 
sprake van niveauverschillen binnen de 
groep en hier spelen we op in. Het ene 
kind heeft meer uitdaging nodig en het 
andere kind juist meer oefening. Dit 
alles is vastgelegd in het groepsplan. 
 
De kringactiviteiten kunnen taal-, 
reken- of schrijfactiviteiten zijn, maar 
ook activiteiten die zijn gericht op 
leesbeleving (voorlezen, een 
prentenboek bespreken, een verhaal 
vertellen of een klassengesprek, 
muziek, vreedzame school of 
Bijbelverhalen). De groepen werken 
zowel met de grote kring (de hele 
groep) als de kleine kring (een deel van 
de groep).  
We maken gebruik van de methode 
Kleuterplein, waarbij deze activiteiten 
gestructureerd aan de orde komen. 
 
Ook neemt het bewegingsonderwijs 
een belangrijke plek in bij de 
kleutergroepen. Niet alleen door het 
buitenspelen, maar ook bij de lessen in 
de speelzaal, waarbij het klimmen en 

klauteren verder wordt ontwikkeld, de 
balvaardigheid, bewegen op muziek, 
maar ook het voorbereidend schrijven 
(Schrijfdans), taal- en rekenbegrippen. 

 
3.2 Groepen 3 t/m 8 
In de groepen 3 t/m 8 besteden we 
veel aandacht aan de 
basisvaardigheden lezen, schrijven, 
rekenen en taal. Voor de vakgebieden 
spelling, rekenen en technisch en 
begrijpend lezen maken we gebruik 
van groepsplannen. In deze 
groepsplannen staan de doelen voor de 
jaargroep omschreven en de instructies 
die voor ieder kind nodig zijn. De 
kinderen worden hierbij ingedeeld in 
drie niveaus (top, basis en intensief), 
zodat ieder kind op zijn eigen niveau 
les krijgt.  
 
In onderstaande tabel staat hoe de 
lesuren per week verdeeld zijn over de 
verschillende vakken in de 
verschillende groepen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 1/2 3 4 5/6 7/8 

Buitenspel 3 1,25 1,25 1,25 1,25 
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Catechese 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Cultuureducatie 3 2,5 2,5 2,5 2,5 

Engels 0,5 0,5 0,5 1 1 

Gym 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Lezen 3 4,5 4,5 4,25 4,25 

Rekenen 3 4 4 5 5 

Schrijven 1 2,5 1,5 1 0,5 

Taal 4 3,25 3,75 5 5 

VreedzameSchool 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Zaakvakken 3 2 2,5 3,5 4 

Totaal uren 23 23 23 26 26 

 
Overzicht van de gebruikte methodes: 
 

Vakgebied Methode 

Aanvankelijk lezen  
(groep 3) 

Veilig leren Lezen (Kim versie) 

Taal  
(groep 4 t/m 8) 

Taal op maat  

Spelling  
(groep 4 t/m 8) 

Spelling op maat 

Technisch lezen (groep 4 t/m 8) Estafette nieuw 

Begrijpend lezen (groep 4 t/m 8) Nieuwsbegrip XL 

Rekenen  
(groep 3 t/m 8) 

Alles Telt 

Schrijven Schrijven in de basisschool 

Engels 
(groep 1 t/m 8) 

Stepping Stones (pilot) 

 
3.3 Vreedzame School 
De Vreedzame School is een 
programma om het sociale en 
emotionele klimaat in de groep te 
handhaven en waar nodig te 
verbeteren. Het is tevens een anti-
pestprogramma. De methode biedt 
voor iedere groep een lessenserie, die 
we gebruiken als kapstok. Het gaat 
erom dat de leerkracht datgene, wat in 
de lessen aangeboden wordt, toepast 
in elke situatie die zich maar voordoet. 
Door het volgen van dit programma 
realiseren wij als school een sociaal 
klimaat, dat de school tot 
gemeenschap maakt, waarin iedereen 

zich medeverantwoordelijk, thuis en 
betrokken voelt. 
 
Het programma is ingedeeld in 6 
blokken, in volgorde: 
1. een positieve klas; creëren van een 

positief klimaat in de groep 
2. conflicten zelf oplossen; wat is een 

conflict, hoe reageer je erop 
3. communicatie; hoe doe ik dit goed, 

verplaatsen in de ander, luisteren 
4. gevoelens; (h)erkennen van eigen 

en andermans gevoelens 
5. mediatie; een nieuw begrip, een 

stappenplan 
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6. anders en toch samen; 
samenwerken en waarderen van 
verschillen 
 

Aan het begin van het schooljaar wordt 
met de leerlingen het 
gedragsprotocol besproken en 
worden de klassenregels opgesteld. 
Het gedragsprotocol vindt u in de 
bijlage. Ook worden er aan het begin 
van het schooljaar taken 
afgesproken waar iedere groep 
verantwoordelijk voor is. 
Bijvoorbeeld boekenkasten in de 
aula opruimen, papierbakken legen, 
spelletjes begeleiden bij de kleuters 
enz. Zo wordt de 
verantwoordelijkheid van kinderen 
vergroot. 
 
3.4 Engels groep 1 t/m 8 
Missie 
Op onze school vinden wij het 
belangrijk dat de kinderen die onze 
school verlaten een goed Engels niveau 
beheersen en zich goed kunnen redden 
en vaardig genoeg zijn om gesprekjes 
in het Engels te voeren. De leerlingen 
voelen zich veilig om Engels te durven 
praten en accepteren dat er verschillen 
zijn in het niveau m.b.t. het spreken in 
het Engels. 
 
Visie 
Ons doel voor de komendje jaren is te 
starten met “Regulier Engels” vanaf 
groep 1, waarbij we over 5 jaar het doel 
“Versterkt Engels” willen bereiken. In 
de onderbouwgroepen zal Engels 
aangeleerd gaan worden m.b.v. liedjes, 
versjes, prentenboeken, filmpjes etc. 
Ook het aanleren van kleuren, vormen 
en eenvoudige zinnetjes hoort hierbij. 
In de groepen 3 en 4 worden de 
thema’s die aangeboden zijn in de 
groepen 1 en 2 uitgebouwd.  
In de onderbouw is Engels vooral 
gericht op spreken en luisteren. 
Vanaf groep 5 ligt de nadruk nog 
steeds op spreken en luisteren, maar 
zal er een start gemaakt worden met 
schrijven en lezen. 

 
 
3.5 Actief burgerschap en 

sociale integratie 

Op ’t Schoolhuys zijn we actief bezig 
met burgerschapsontwikkeling en 
sociale integratie. Wij geven dit een 
plek in het dagelijks onderwijs, zodat 
we kunnen bereiken dat allochtone en 
autochtone leerlingen een 
gemeenschappelijk en gedeeld 
perspectief krijgen op de bijdrage die 
zij als burgers aan onze multiculturele 
samenleving kunnen leveren. 
Wij zien het als een taak van de school 
om de burgerschapsontwikkeling een 
plaats te geven, zodat de kinderen zich 
ontwikkelen:  
 tot fatsoenlijke evenwichtige 

mensen die respectvol (vanuit 
duidelijke waarden en normen) 
omgaan met de medemens; 

 tot personen die weten wat 
democratie inhoudt en daar ook 
naar handelen; 

 tot mensen die “meedoen”, die 
actief betrokken willen zijn bij de 
samenleving en die gericht zijn op 
samenwerking. Ze leren 
organisatorische vaardigheden aan 
en leren verantwoordelijkheid te 
nemen; 

 tot personen die kennis hebben van 
en respect hebben voor andere 
opvattingen en overtuigingen 
(religies); 

 
Dit alles komt met name terug in het 
aanbod van de Vreedzame School. Ook 
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wordt tijdens catecheselessen en 
kringgesprekken over burgerschap 
gesproken en hoe we met elkaar 
omgaan. Bovendien krijgen 
actuele gebeurtenissen aandacht 
in de groepen.  
Tot slot organiseren we ieder jaar 
het Goede Doelenproject, waarbij 
kinderen en ouders zich inzetten 
om geld te sparen voor een goed 
doel en doen we mee aan de actie 
Schoenmaatjes, waarbij de 
kinderen een schoendoos 
versieren en vullen voor een kind 
in een arm land. 

3.6 Catechese 
Catechese is ook wel godsdienstige 
vorming of geloofsopvoeding. 
Catechese is geen schoolvak in de zin 
van rekenen of taal. Geloven is een 
levenshouding. De geloofsopvoeding 
vinden we primair een 
verantwoordelijkheid voor de ouders. 
Daarbij gaat het erom dat kinderen 
ontdekken wie ze zelf zijn en dat zij 
gevoelig worden voor diepere vragen 
in het leven. Dit proces ondersteunen 
we van harte door middel van 
verschillende activiteiten: 
 De verhalen uit de Bijbel komen 

regelmatig aan de orde. 
 Met Advent/Kerstmis en Pasen 

wordt de diepere betekenis van de 
twee feesten omgezet in een 
viering voor alle kinderen. 

 We werken mee aan de 
voorbereiding op de Eerste 
Communie in groep 4 en het 
Vormsel in groep 8. We verwachten 
dat elke leerling meedoet met de 
voorbereidende projecten op 
school, ook als de kinderen niet aan 
de viering rond deze sacramenten 
deelnemen. 

 We hebben een stiltehoek in onze 
school, waar we even stil kunnen 
staan bij hetgeen ons bezighoudt: 

de blije dingen, maar ook de 
verdrietige. 

 In de lessen van de Vreedzame 
School komt ook catechese aan de 
orde met betrekking tot omgaan 
met elkaar, gevoelens, e.d. 

 We houden verschillende goede 
doelen acties, zoals Actie 
Schoenmaatjes, kinderpostzegels, 
Goede Doelen Project. 

 Vanaf groep 6 wordt tevens 
aandacht besteed aan andere 
religies dan het katholieke geloof. 

 
3.7 Techniek  
We leven in een wereld vol techniek. 
Techniek is verweven in ons dagelijks 
leven, maar niet altijd direct zichtbaar. 
Om kinderen bewust te maken van 
techniek is het van belang ze in contact 
te brengen met alle aspecten van 
techniek. Op die manier krijgen zij een 
realistisch beeld van hoe de wereld in 
elkaar zit. 
Op ’t Schoolhuys hebben wij ervoor 
gekozen om de techniekopdrachten te 
koppelen aan de MI thema’s van 
aardrijkskunde. Door verschillende 
vaardigheden regelmatig aan bod te 
laten komen, komen wij tegemoet aan 
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alle kerndoelen voor techniek.  
 
In de groepen 1 en 2 werken de 
kinderen regelmatig met de leskisten 
uit de techniektorens. Zij worden hierbij 
begeleid door leerlingen uit de 
bovenbouw en komen zo in aanraking 
met verschillende vormen van 
techniek. In de groepen 3 t/m 8 zetten 
wij de lessen uit de techniektorens in 
als aanvullend lesmateriaal. 
 
3.8 Gym 
De groepen 1/2 hebben dit 
schooljaarjaar gym in de speelzaal de 
Brug. Zij krijgen afwisselend spelles en 
een les met materialen. Wij vragen op 
de gymdag de kinderen een tas met 
gymschoenen mee te geven.  
De groepen 3 t/m 8 hebben eens per 
week gymles, waarbij spellessen en 
toestellenlessen worden afgewisseld. 
Wij vragen u vanaf groep 3 de kinderen 
een gymtas mee te geven met 
gymkleding, gymschoenen en een 
handdoek. De kinderen frissen zich op 
na de gymles. De gymtas gaat na de les 
weer mee naar huis om de kleding en 
handdoek te kunnen wassen. 
De leerlingen hebben op de volgende 
dagen gym: 
Maandag 
 groep 3 en 4 (Klavertje 4) 
Dinsdag:  
 groep 5, 6, 7 en 8 (Molenwiek) 
Woensdag 
 groep 5/6 (Klavertje 4) 
 
3.9 Creatieve vakken 
Op ’t Schoolhuys besteden we ook 
aandacht aan de creatieve vakken, 
zoals tekenen en handvaardigheid. 
Vaak vloeit er een creatieve opdracht 
voort uit het MI project, waar de groep 
mee bezig is. Hiervoor gebruiken de 
groepen 5 t/m 8 de map Creatief 
Anders van VierKeerWijzer. 
Elke groep verzorgt één keer per jaar 
een podiumoptreden met daarin 
toneel, dans, muziek of een combinatie 
hiervan. Ook in de klassen is aandacht 
voor de vakgebieden drama, muziek en 

dans. Groep 7 verzorgt ieder jaar de 
kerstmusical en groep 8 de 
eindmusical. 
 
3.10 Kunstzinnige Vorming: 
Jaarlijks krijgen alle groepen minimaal 
één keer een programma op het gebied 
van kunstzinnige vorming. Het 
programma wordt samengesteld door 
een werkgroep van alle Houtense 
basisscholen. Zij stelt in overleg met de 
stichting “ Kunst Centraal” een 
gevarieerd programma op. Ook zijn er 
afzonderlijke projecten en/of 
uitstapjes. 
Er is tevens een aanbod voor alle 
groepen met betrekking tot het 
cultureel erfgoed binnen Houten en 
omgeving.  
 
3.11  Computer op ’t Schoolhuys 
De computer is een steeds belangrijker 
onderwijsmiddel en wordt in alle 
groepen gebruikt. Onze school heeft 
een netwerk waarop per lokaal 5 
computers zijn aangesloten. In totaal 
hebben we ongeveer 55 computers. De 
kinderen werken binnen de 
verschillende vakgebieden regelmatig 
met de computer en raken vertrouwd 
met gebruiksmogelijkheden als 
tekstverwerking, presenteren en 
Internet. We zien voor de kinderen veel 
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toepassingsmogelijkheden. De 
computer is vooral een zeer geschikt 
leermiddel om de kinderen op hun 
eigen ontwikkelingsniveau te laten 
werken. In de groepen 3 t/m 8 wordt 
met een Smartboard gewerkt. De 
groepen 1/2 maken gebruik van een 
verrijdbaar digibord.  
Daarnaast is er ook aandacht voor de  
(on)veiligheid van het internet. Vanaf  
groep 4 wordt bij de module “Pesten” 
van de Vreedzame School stil gestaan 
bij digitaal pesten. Daarnaast verdiepen 
de kinderen zich verder in de 
(on)veiligheid van het internet in groep 
6, 7 en 8. 
 
3.12 Thuisopdrachten:  
We vinden het belangrijk dat kinderen 
geleidelijk aan leren plannen en een 
thuisopdracht kunnen uitvoeren. Zo 
wordt van alle kinderen verwacht dat 

ze, indien gevraagd, iets van thuis 
kunnen meenemen. 
De leerlingen worden langzaam maar 
zeker vertrouwd gemaakt met het 
maken van huiswerk. Het leren van een 
topo-opdracht, het leren van Engelse 
woordjes, het maken van een 
spellingoefening, het maken van een 
werkstuk en het voorbereiden van een 
spreekbeurt zijn onderdelen die in de 
laatste 3 jaar van de basisschool 
langzaam worden uitgebreid. Dit is om 
de overgang van het basisonderwijs 
naar het voortgezet onderwijs minder 
groot te maken. In groep 8 is het 
gebruik van een agenda verplicht. Ook 
dit is ter voorbereiding op de 
middelbare school. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de 
thuisopdrachten : 
 
 

Groep 3 
 Voorlezen 
 Zelf lezen 

Groep 4 
 Oefenen tafels 1 t/m 5 en 10 
 Boekbespreking eind groep 4 
 Voorbereidingen voor de 1e Heilige Communie 

Groep 5 
 Spreekbeurt 
 Topografie van Nederland 
 Oefenen van de tafels 

Groep 6 

 1 á 2 keer in de week Muiswerk (rekenen, begrijpend lezen, taal, spelling) 
 Topografie van Nederland 
 Wereldoriëntatie zoekopdrachtjes  
 Incidenteel een taalwerkblad 
 Werkstuk samen in de klas maken als voorbereiding op het echte werkstuk 
 1 werkstuk thuis maken (mbv studiewijzers) 
 Eén keer per jaar een spreekbeurt houden (mag het onderwerp van het werkstuk 

zijn). 

Groep 7 

 1 á 2 keer in de week Muiswerk (rekenen, begrijpend lezen, taal, spelling) 
 Topografie van Europa 
 Engels  
 In nov/dec kerstmusical oefenen 
 1 werkstuk thuis maken 
 1 spreekbeurt thuis voorbereiden. 
 Het onderwerp van de spreekbeurt en werkstuk  is  gekoppeld aan een MI 

thema. 

Groep 8 

 1 á 2 keer in de week Muiswerk (rekenen, begrijpend lezen, taal, spelling) 
 Engels 
 Topografie van de wereld 
 Voorbereiding op het Vormsel 
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 2x in de week meerdere opdrachten, die op één dag af moeten zijn. 
 1 werkstuk maken 
 1 spreekbeurt thuis voorbereiden. 
 Het onderwerp van de spreekbeurt en werkstuk is gekoppeld aan een MI thema. 

 

3.13 Speelgoedmiddagen / 
spelletjesmiddagen 

Kinderen spelen graag. Zeker met 
speelgoed/gezelschapsspelletjes van 
thuis naar eigen keuze. Daarom is er 
ook een aantal middagen voor deze 
activiteiten ingeroosterd voor de 
kinderen van groep 1 t/m 4. Deze data 
zijn opgenomen in de agenda op onze 
website. 
 
3.14 Gezamenlijk Podium 
In schooljaar 2017-2018 is er 4x een 
podium dat verzorgd wordt door 
telkens twee groepen. Alle leerlingen 
van die twee groepen worden ingezet 
van presentatie tot uitvoering. Alle 
kinderen van school kijken naar het 
podium en alle ouders van de twee 
optredende groepen mogen komen 
kijken. De data zijn terug te vinden in 
de agenda op de website. We vinden 
het leuk als u komt kijken. 
 
3.15  Buitenschoolse activiteiten 
Vanuit de verschillende 
sportverenigingen komt de vraag of we 
als school willen meedoen aan 
schooltoernooien. 
Bij elke uitnodiging wegen we af of het 
toernooi in de planning past en of alle 
kinderen van de betreffende groepen 
in de gelegenheid worden gesteld mee 
te doen aan het toernooi. We kunnen 
voor het goed verlopen van deze 
activiteiten niet zonder de hulp van 
ouders. Zie ook hoofdstuk 2.6. 
 
3.16  Afsluiten van de basisschool 

(groep 8) 
Alle leerjaren op de basisschool hebben 
hun eigen elementen, maar groep 8 is 
toch wel een extra bijzonder leerjaar. In 
dit leerjaar gaat de leerling, samen met 
de ouders en de leerkracht op zoek 
naar een middelbaar school, die goed 

aansluit bij de mogelijkheden van de 
leerling. Aan het einde van het jaar 
nemen de kinderen afscheid van de 
basisschool en bereiden zich voor op 
de middelbare school. 
Het werken met een agenda wordt het 
hele jaar geoefend, zodat daarmee 
weinig problemen te verwachten zijn in 
het Voortgezet Onderwijs.  
De leerlingen van groep 8 verzorgen 
een eindmusical, hebben een 
afscheidsfeest en een kamp als 
afsluiting van de basisschool.  
 
3.17  Het keuzeadvies: naar het 

voortgezet onderwijs 
 
 
Het schooladvies is leidend voor 
plaatsing in het voorgezet onderwijs. 
Uit onderzoek is gebleken dat het 
schooladvies een betere voorspeller is 
van de schoolloopbaan in het 
voorgezet onderwijs dan de resultaten 
van de Eindtoets. 
 
Elementen voor vaststellen 
schooladvies 
Bij het opstellen van het schooladvies 
kijken we naar de volgende elementen: 
1. Resultaten: 

a. Methodegebonden toetsen 
b. CITO vanaf groep 6:  

o Rekenen & wiskunde 
o Begrijpend lezen 
o Evt. Technisch lezen, 

Spelling, 
Studievaardigheden 
en Woordenschat (bij 
geen duidelijk beeld)  

2. Werkhouding / motivatie 
Hierbij wordt ook gekeken naar 
inzet, tempo, zelfbeeld en 
huiswerk.  

3. Belemmerende- en stimulerende 
factoren (denk hierbij aan evt. 
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stoornissen, thuissituatie, enz.) 
en onderwijsbehoefte 

4. Evt. aanwezige intelligentietest 
 
Betrokken personen bij het 
schooladvies 
Bij het voorlopig advies zijn de 
leerkrachten van groep 6 en betrokken 
en de IB-er. Bij het definitief advies zijn 
dit de leerkrachten van groep 7 en 8 en 
de IB-er. 
De directeur wordt geïnformeerd door 
de IB-er en in geval van twijfel 
betrokken bij het opstellen van het 
advies.  
Het advies wordt met de ouders en de 
leerling doorgenomen en eventuele 
andere verwachtingen van zowel 
ouders, leerlingen als leerkrachten en 
de ontwikkelpunten worden 
besproken. 
Wanneer een leerling in aanmerking 
komt voor leerwegondersteuning (voor 
leerlingen met VMBO advies, die meer 
begeleiding nodig hebben en daarmee 
beter tot hun recht komen in een 
kleinere klas), worden de ouders 
hierover tijdig (uiterlijk december 
groep 8) geïnformeerd en wordt met 
elkaar de onderwijsbehoefte 
vastgesteld en legt de leerkracht het 
traject uit. 
 

Eindtoets 
In het voorjaar maken de kinderen van 
groep 8 een Eindtoets. Deze is niet om 
het advies te bepalen (het 
basisschooladvies is leidend). Indien 
het resultaat van de Eindtoets hoger is 
dan het advies, wordt het advies 
heroverwogen en kan het alleen naar 
boven worden aangepast. 
 
Evaluatie 
De basisschool ontvangt gedurende 
drie jaar de leer- en studieresultaten 
van de oud-leerlingen, waarmee 
vastgesteld kan worden of de 
schoolloopbaan overeenkomt met het 
gegeven advies. Deze worden jaarlijks 
door de directie geanalyseerd en de 
bevindingen worden gedeeld met de 
leerkrachten van groep 8 en de IB-er. 
Kijkend naar de plaatsing van de 
leerlingen in het derde jaar voortgezet 
onderwijs, zit 75% van onze leerlingen 
op hetzelfde niveau. Dit is meer dan 
het landelijk gemiddelde van 65%. 
 
In bijlage A vindt u een overzicht van 
de schoolkeuzes van de leerlingen van 
groep 8 van de afgelopen jaren. 
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4.  Aanmeldingsprocedure
 
4.1 De aanmelding van nieuwe 

leerlingen 
Wanneer u enthousiast bent over onze 
school en erover denkt om uw 
kind(eren) op ’t Schoolhuys aan te 
melden, maken wij graag een afspraak 
voor een gesprek. Wij raden u altijd aan 
om onder schooltijd te komen. Dan 
kunt u de sfeer op onze school proeven 
en zelf ervaren. Ook kunnen we in dit 
oriëntatiegesprek een toelichting 
geven op onze manier van werken en 
onze kijk op onderwijs. U kunt tijdens 
dit gesprek ook uw vragen stellen. Aan 
het einde van het gesprek krijgt u een 
inschrijfformulier mee, zodat u uw kind 
kunt inschrijven. 
 
4.2 Aannamebeleid van 

leerlingen 
Voor kinderen die van een andere 
basisschool willen instromen, geldt ons 
aannamebeleid. We kijken naar de 
groepsgrootte van de betreffende 
groep. De specifieke zorg die een 
bepaalde groep vereist is vanaf de 
middenbouw het criterium voor de 
groepsgrootte. Daarnaast kijken we 
zorgvuldig of we de leerling die 
instroomt de noodzakelijke begeleiding 
en eventuele extra zorg daadwerkelijk 
kunnen bieden. De directie beslist 
uiteindelijk of uw kind wordt 
toegelaten op ‘t Schoolhuys. 
 
4.3 Aanmelden van uw kind 
Het aanmelden van nieuwe leerlingen 
gebeurt door het invullen van een 
inschrijfformulier. U kunt dit formulier 
ingevuld op school afgeven of naar het 
schooladres retourneren. Belangrijk 
hierbij is het toevoegen van een kopie 
van een officieel document waarop het 
burgerservicenummer van uw kind 
staat. U ontvangt een schriftelijke 
bevestiging van de aanmelding.  
 

 
Wanneer u uw kind op één van de 
scholen van Fectio aanmeldt, volgen 
wij de volgende procedure: 
 
Aanmeldingsprocedure Fectio: 
Ouders melden hun kind aan bij de 
school van hun keuze, uiterlijk 10 
weken voordat het kind 4 jaar wordt / 
het schooljaar start. Na aanmelding 
heeft de school 6 weken de tijd om te 
beslissen over de toelating van de 
leerling. Deze periode kan met eenmaal 
4 weken worden verlengd.*) 
 
De school houdt altijd een gesprek met 
de ouders van het aangemelde kind. 
 
Jonge kleuter: 
Ouders geven informatie over hun 
kind, de school schrijft de leerling in. 
Als het voorlopig aangemelde kind 3 
jaar en 8 maanden oud is, stuurt de 
school een intakevragenlijst incl. 
begeleidend schrijven naar de ouders 
met de vraag of er nieuwe 
ontwikkelingen zijn waarvan de school 
op de hoogte dient te zijn. 
Zijn er nieuwe ontwikkelingen, dan 
nodigt de school ouders uit voor een 
tweede gesprek om meer informatie op 
te halen. 
Zo nodig wordt er 
 Binnen het samenwerkingsverband 

gekeken welk extra 
ondersteuningsaanbod mogelijk is 
om op de basisschool wel een 
passend aanbod te kunnen 
verzorgen. 

 Binnen het samenwerkingsverband 
door de school waar de leerling is 
aangemeld een passende plek 
gezocht. 

 
Leerling die tussentijds instroomt vanuit 

een andere school: 
School vraagt informatie op bij de 
huidige basisschool om de 
onderwijsbehoefte van de leerling vast 
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te kunnen stellen (leerlingvolgsysteem, 
contact tussen intern begeleiders). 
School neemt een besluit over 
toelating: 
 Leerling wordt toegelaten 
 Leerling wordt in eerste instantie 

niet toegelaten omdat de 
onderwijsbehoefte te groot is om 
passend te kunnen bieden binnen 
de school. Een nieuwe keuze dient 
zich aan: 
- Binnen het 

samenwerkingsverband wordt 
gekeken welk extra 
ondersteuningsaanbod 
mogelijk is om op de 
basisschool wel een passend 
aanbod te kunnen verzorgen 

- Binnen het 
samenwerkingsverband wordt 
door de school waar de leerling 
is aangemeld een passende plek 
gezocht 

 
*) Heeft de school / het bestuur na 10 
weken nog geen besluit genomen, dan 
heeft de leerling recht op tijdelijke 
plaatsing op de school van aanmelding 
tot de school wel een goede plek heeft 
gevonden.  
 
Ongeveer 4 weken voordat uw kind 4 
jaar wordt, neemt de groepsleerkracht 
contact met u op om een nader 
kennismakingsmoment af te spreken. 
Tevens worden afspraken gemaakt 
voor een aantal wendagen. Dat kunnen 
maximaal 5 dagdelen zijn.  
Kinderen die 3 weken of minder vóór 
de zomervakantie 4 jaar worden, 
starten in principe na de 
zomervakantie. Tijdens de wenperiode 
van uw kind ontvangt u van de 
groepsleerkracht een formulier m.b.t. 
de ontwikkelingskenmerken van uw 
kind. Zodra uw kind ongeveer 6 weken 
op school is, nodigt de leerkracht u uit 
voor een eerste gesprek over uw kind. 
De leerkracht vult na ruim een maand 
een zelfde formulier over uw kind in 
waarin zij de eerste indrukken 
aangeeft. Beide formulieren vormen de 

basis voor het gesprek. Daarnaast komt 
in het gesprek de ontwikkeling van uw 
kind aan de orde van 0 tot 4 jaar. 

 
 
4.4 Uitschrijving van leerlingen 
Bij iedere leerling die de school verlaat, 
vindt er een zorgvuldige overdracht 
plaats. Dit betreft zowel een warme 
overdracht tussen de IB-ers van de 
betrokken scholen als een 
administratieve overdracht.  
In verband met de uitschrijving van uw 
kind, hebben wij de gegevens van de 
nieuwe school nodig.  
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5. DE ZORG VOOR KINDEREN 
 
5.1 Het volgen van de kinderen 

in hun ontwikkeling 
Onze school volgt de kinderen 
nauwgezet in hun ontwikkeling. Dit 
proces wordt op school door onze 
interne begeleider aangestuurd. 
Taken van de interne begeleider: 
 Bewaken van de zorgstructuur 

binnen de school.  
 Onderhouden van externe 

contacten met o.a. de 
schoolbegeleidingsdienst. 

 Ontwikkelen en beheren van het 
leerlingvolgsysteem, waarin 
vorderingen en ontwikkelingen op 
het gebied van onder andere lezen, 
rekenen en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van elke leerling 
geregistreerd staan. 

 Besprekingen houden met elke 
groepsleerkracht, over de gehele 
groep en/of over individuele 
leerlingen. Samen met de leerkracht 
oplossingen zoeken en vinden voor 
problemen die zich voordoen. 

 Op verzoek van de ouders of de 
groepsleerkracht kan een gesprek 
met de ouders plaatsvinden. 

 Onderhouden van contacten met 
de andere intern begeleiders in het 
IB- netwerk van Fectio. 

 Onderhouden van contacten met 
de andere intern begeleiders in het 
samenwerkingsverband Profi Pendi. 

 Onderhouden van het contact met 
de school voor speciaal 

basisonderwijs, met name bij het 
verwijzen van een leerling. 

 Onderhouden van contacten met 
de schoolarts, 
schoolmaatschappelijk werk en 
andere instanties die gerichte hulp 
verlenen. 

 
We hanteren in de groepen 1 en 2 het 
leerlingvolgsysteem, “Kijk!”. De 
leerkracht kan met behulp van dit 
systeem uw kind op alle gebieden 
volgen en het niveau bepalen. 
Bovendien wordt vanaf groep 1 een 
start gemaakt met het 
leerlingvolgsysteem van CITO. Dit is 
een onafhankelijk meetinstrument, 
waarmee de ontwikkeling van ieder 
kind gevolgd kan worden. Twee keer 
per jaar wordt de ontwikkeling van uw 
kind in kaart gebracht. De resultaten 
worden met u besproken. 
Vanaf groep 3 worden in de loop van 
het schooljaar een aantal 
methodegebonden toetsen en een 
aantal methodeonafhankelijke toetsen 
(CITO) afgenomen. Op deze manier 
wordt de ontwikkeling van de kinderen 
in kaart gebracht. Alle observaties, 
toetsresultaten en rapportages worden 
bewaard, deels in een 
leerlingendossier, deels in een 
klassenmap. Dit dossier ligt na afspraak 
ter inzage aan de ouders. 
Als uw kind de school verlaat, worden 
deze dossiers nog 5 jaar bewaard; 
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5.2 Stappen in de zorg 
In dit hoofdstuk leggen we uit op welke 
structurele manier we onze leerlingen 
begeleiden en volgen. De term ‘zorg’ 
moet u eigenlijk lezen als ‘begeleiding’. 
We begeleiden de leerling van groep 1 
tot en met groep 8, en gedurende die 
periode kan er sprake zijn van een meer 

intensieve begeleiding gedurende een 
korte of lange periode. 
In dit document hebben we de 
begeleidingsroute uitgezet in een 
schema en deze wordt vervolgens 
toegelicht. Het schema volgt de 
volgende stappen: 
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5.3 Verantwoording van de 
resultaten van ’t Schoolhuys 

Om de ontwikkeling van de leerlingen 
te volgen, maken we naast de 
methodegebonden toetsen ook 
gebruik van methodeonafhankelijke 
toetsen van CITO. Twee keer per jaar 
maken de leerlingen een CITO-toets en 
in het rapport zijn de resultaten van uw 
kind te volgen. 
Wij analyseren de resultaten om 
behalve de aandachtspunten per 
individuele leerling, ook de 
aandachtspunten per groep en voor de 
hele school op te stellen.  
 
In groep 8 wordt een Eindtoets 
afgenomen, de afgelopen jaren is dit 
de CITO-Eindtoets geweest. 
 

CITO 
Eindtoets 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

Resultaat 
Schoolhuys 537 528,9 534,7 

Landelijke 
gemiddelde 536,9 536,9 536,9 

 
De resultaten van de schooljaren 2014-
2015 en 2015-2016 zijn conform onze 
verwachting en hebben de leerlingen 
passend bij hun schooladvies gescoord. 
Het afgelopen schooljaar hebben de 
leerlingen onder onze verwachtingen 
gescoord. De resultaten van de 
Eindtoets laten een lager beeld zien 
dan de resultaten op de 
tussenmetingen van de afgelopen 
jaren, waarbij deze groep leerlingen op 
alle vakgebieden boven het landelijk 
gemiddelde scoorde.  
 
De Eindtoets is geanalyseerd en hieruit 
zijn een aantal verbeterpunten 
gekomen, die opgenomen zijn in het 
jaarplan: 
 Begrijpend en studerend lezen 
 Rekenen: automatiseren, 

verhoudingen en meten 
 
5.4 Opbrengstgericht werken  
‘t Schoolhuys heeft sinds geruime tijd 
veel aandacht voor opbrengstgericht 
werken. Dit is een initiatief van de 

overheid om onder meer de kwaliteit 
van het taal- en rekenonderwijs te 
verbeteren. Kwaliteitsverbetering is 
mogelijk door het volgen van de 
ontwikkeling van leerlingen op leerling-
, groeps- en schoolniveau. Met het 
systematisch volgen van onze 
leerlingen met ons zorgstappenplan en 
het leerstofaanbod af te stemmen op 
de behoefte van de leerlingen, zijn we 
in staat de leerling optimaal te 
begeleiden in zijn ontwikkeling. 
 
Concreet betekent dit, dat we zorgen 
voor een samenhangende 
onderwijsstructuur: 

1. Groepsplan: 
In het groepsplan leggen we in 3 
instructieniveaus (intensief, basis en 
top) vast welke (begeleide) 
instructies het kind op het gebied 
van rekenen, lezen, taal, spelling en 
begrijpend lezen nodig heeft. De 
groepsindeling is gebaseerd op 
behaalde resultaten op de 
onafhankelijke cito-toetsen en de 
observaties van de leerkracht 
(methodegebonden toetsen, het 
werk van de leerling en de 
taakwerkhouding van de leerling op 
dat specifieke vakgebied). Het 
onderwijsaanbod van leerlingen die 
een meer specifieke begeleiding 
nodig hebben, wordt vastgelegd in 
een individueel handelingsplan. 

2. Weektaak 
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Het aanbod op de weektaak is 
gebaseerd op de instructieniveaus 
per vak. De leerling werkt aan het 
onderwijsaanbod waar het op basis 
van zijn resultaten behoefte aan 
heeft.  

 
Uitgangspunt van het aanbod zijn de 
leerdoelen per vak per jaar. De 
leerkracht weet precies wat de leerling 
aan het einde van een schooljaar moet 
weten en kan daar gericht met de 
leerling samen naar toe werken. 
 
 
5.5 Passend Onderwijs 
 
Wat is passend onderwijs? 
Alle kinderen verdienen een zo passend 
mogelijke plek in het onderwijs. 
Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat 
uitgaat van hun mogelijkheden en 
rekening houdt met hun beperkingen. 
Kinderen gaan, als het kan, naar het 
regulier onderwijs. Zo worden ze zo 
goed mogelijk voorbereid op een 
vervolgopleiding en op een plek in de 
samenleving. Als leerlingen 
ondersteuning nodig hebben, wordt 
dat georganiseerd, als het even kan op 
de reguliere basisschool. Bijvoorbeeld 
extra begeleiding of aangepast 
lesmateriaal.  
Als onderwijs op een speciale (basis) 
school nodig is, is dat ook mogelijk. 
 
Wat is een samenwerkingsverband? 
Om elk kind een passende 
onderwijsplek te bieden, werken 
scholen samen in regionale 
samenwerkingsverbanden. Het 
samenwerkingsverband maakt onder 
meer afspraken over welke begeleiding 
de reguliere scholen bieden 
(opgenomen in de 
schoolondersteuningsprofielen, het 
zogenaamde SOP), welke kinderen een 
plek kunnen krijgen in speciaal (basis) 
onderwijs en over de verdeling van de 
ondersteuningsmiddelen. Het 
samenwerkingsverband stemt de 

plannen af met de gemeenten in de 
regio. 
Alle scholen voor regulier en speciaal 
(basis) onderwijs (met uitzondering van 
instellingen cluster 1 en 2) maken deel 
uit van een samenwerkingsverband. 
Dat samenwerkingsverband ontvangt 
vrijwel al het geld voor de 
ondersteuning in het onderwijs. Zij 
hebben vastgelegd in het 
ondersteuningsplan hoe ze het geld 
voor die extra ondersteuning inzetten.  
Het onderwijs aan blinde en 
slechtziende leerlingen (cluster 1) en 
aan kinderen met gehoorproblemen of 
een taalontwikkelingsstoornis (cluster 
2) wordt in een landelijk systeem 
georganiseerd.  
 
Wat is de zorgplicht? 
Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dit 
houdt in dat ze verplicht zijn om een 
passende onderwijsplek te vinden voor 
leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte. Deze 
zorgplicht is opgenomen in de Wet 
passend onderwijs.  
 
Profi Pendi, het samenwerkingsverband 
(SWV), waar onze school bij hoort 
Bij samenwerkingsverband 
Profi Pendi horen alle 
vestigingen van basisscholen 
en de scholen voor speciaal 
basisonderwijs in de 
gemeenten Houten, IJsselstein, 
Lopik, Nieuwegein en Vianen 
en de vestiging in Houten van de Berg 
en Boschschool voor speciaal onderwijs 
cluster 4. Ook behoren tot het 
samenwerkingsverband scholen voor 
speciaal onderwijs van cluster 3 en 4 
waarvan de vestigingen gelegen zijn 
buiten het gebied van Profi Pendi. 
Deze scholen hebben ervoor gekozen 
aan het samenwerkingsverband deel te 
nemen, omdat er kinderen naartoe 
gaan die in onze regio wonen. 
 
Doelstelling 
Profi Pendi heeft als doel een 
samenhangend geheel van 
ondersteuningsvoorzieningen, binnen 
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en tussen de deelnemende scholen, te 
realiseren en wel zo dat alle leerlingen 
een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen 
doormaken en dat leerlingen die extra 
ondersteuning behoeven een zo 
passend mogelijke plaats in het 
onderwijs krijgen. 
 
Profi Pendi, uitvoering van de 
doelstelling 
De schoolbesturen in het gebied van 
SWV Profi Pendi zijn zich bewust van 
hun zorgplicht.  
Het uitgangspunt is dat kinderen 
thuisnabij onderwijs volgen op de 
reguliere basisschool. Daar zal men 
zich sterk voor maken. Het zal niet 
altijd mogelijk zijn, want niet alle 
gespecialiseerde vormen van 
ondersteuning kunnen worden 
geboden binnen de scholen die 
gevestigd zijn in de regio. Doordat 
naast de scholen voor SBO en SO 
binnen Profi Pendi ook SO-scholen 
buiten deze regio deelnemen aan het 
samenwerkingsverband, kan worden 
voldaan aan de wettelijke plicht om 
voor leerlingen, die in verband met hun 
ondersteuningsbehoeften niet worden 
toegelaten tot een school in het gebied 
van het SWV, een andere school te 
vinden die bereid is de leerling toe te 
laten. Voor leerlingen die naast 
specifieke onderwijsbehoeften ook 
vormen van jeugdzorg nodig hebben, 
zijn met de gemeenten in de regio 
afspraken gemaakt. Maar dat niet 
alleen, de gemeenten en het onderwijs 
trekken nauw samen op als onderwijs 
en zorg elkaar nodig hebben. 
 
Basisondersteuning op de scholen van 
Profi Pendi 
Basisondersteuning omvat de 
ondersteuningsvoorzieningen die alle 
scholen in het gebied moeten kunnen 
bieden. In het SOP van de school staat 
vermeld wat de school kan bieden.  
 
Extra ondersteuning in het SWV 
Naast de ondersteuning die de 
basisscholen kunnen bieden, kan het 

SWV meedenken over mogelijkheden 
voor leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben. Dit kan vaak worden 
gegeven op de eigen basisschool.  
Het kan ook dat plaatsing elders 
passender is, op één van de vier 
scholen voor speciaal basisonderwijs 
(SBO). Daarnaast zijn er verschillende 
soorten scholen voor speciaal 
onderwijs (SO). 
 
De route naar extra ondersteuning – 
Multidisciplinair overleg (MDO) 
Overleg op de basisschool met ouders, 
leerkracht, IB’er en de Collegiaal 
Consultant uit het 
onderwijsexpertisecentrum (OEC) 
noemen we het Multidisciplinair 
Overleg (MDO). In de meeste van onze 
gemeenten is het ook gebruikelijk dat 
een lid van het jeugd/sociaal team (of 
breed sociaal loket) aanwezig is. Om ter 
plekke af te stemmen of afspraken te 
maken over een aanpak waar onderwijs 
en zorg elkaar raken. Ook andere 
deskundigen kunnen deelnemen. Het 
gaat er om dat alle belanghebbenden 
met elkaar komen tot een werkwijze 
om aan de benodigde ondersteuning 
tegemoet te komen.  
 
Naar SBO of SO – 
toelaatbaarheidsverklaring 
Om onderwijs te mogen volgen op een 
school voor SBO of SO, moet het SWV 
de leerling toelaatbaar verklaren. 
Daaraan vooraf gaan altijd enkele 
MDO’s, waarin de deelnemers 
uiteindelijk met elkaar vinden dat 
plaatsing op een SBO of SO de beste 
ondersteuning biedt. Er worden altijd 
afspraken gemaakt tussen basisschool 
en de speciale (basis) school voor 
evaluatie en informatie om de leerling 
te volgen en zo mogelijk terug te 
plaatsen naar het regulier 
basisonderwijs. 
 
Samenwerking met ouders 
De concrete invulling van educatief 
partnerschap tussen school en ouders 
is in de eerste plaats de 
verantwoordelijkheid van school en 
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ouders samen. In de standaarden voor 
de basisondersteuning heeft het SWV 
wel een aantal voorwaarden benoemd 
voor constructieve samenwerking met 
ouders.  
 
Medezeggenschap en passend 
onderwijs 
Ouders en personeel van de scholen in 
het SWV hebben op twee niveaus 
medezeggenschap. 

 Advies over het 
schoolondersteuningsprofiel 
(SOP) door de MR van de 
school 

 Instemming met het 
ondersteuningsplan door de 
Ondersteuningsplanraad (OPR) 
van Profi Pendi. Zie voor de 
actuele samenstelling van de 
OPR: www.profipendi.nl 

Op 
www.steunpuntpassendonderwijs.nl 
staat veel informatie over 
medezeggenschap. 
 

5.6 Uitstroomprofiel 
De overheid heeft twee niveaus 
vastgesteld waarop een leerling van de 
basisschool kan uitstromen naar het 
voortgezet onderwijs: 
 
 1F (functioneel of fundamenteel 

niveau): alle leerlingen van de 
basisschool moeten minimaal op dit 
niveau uitstromen; 

 1S (streefniveau): dit zijn de 
leerlingen die doorstromen naar het 
VMBO-T en hoger voortgezet 
onderwijs. 

 
Kinderen die op een lager niveau dan 
1F uitstromen, werken met een eigen 
leerlijn (individueel handelingsplan) of 
stromen uit naar het speciaal 
basisonderwijs. 
De school moet aan het einde van het 
6e leerjaar een uitstroomprofiel 
definiëren van hun leerlingen. Dit 
volgen we uiteraard nauwgezet in de 
laatste twee jaren en we stellen het 
aanbod bij op basis van de 

leerlingresultaten. Dit uitstroomprofiel 
wordt bij het voorlopig advies in groep 
7 met ouders besproken 
 
 
5.7 Rapportage 
De ouders van de kinderen van groep 1 
en 2 ontvangen één keer per jaar in juni 
een verslag over de ontwikkeling van 

hun kind. De ouders van de kinderen 
uit de groepen 3 t/m 8 rapporteren we 
twee keer per jaar over de vorderingen 
van hun kind(eren). 
Na twee tot drie weken vinden de 
startgesprekken plaats. De 
leerkrachten spreken met alle ouders 
de verwachtingen voor het komend 
schooljaar door. Ook wordt er tijdens 
dit startgesprek afgesproken of er 
meerdere gesprekken wenselijk zijn om 
de ontwikkeling van uw kind goed te 
volgen of dat de reguliere 
rapportgesprekken voldoende zijn. De 
ouders van groep 1 hebben na zes 
weken school een gesprek en in april. 
Op deze avonden kunt u ook de 
schriften van uw kind inkijken. 
Na het rapport in juni vindt alleen op 
uitnodiging van de leerkracht of op 
verzoek van de ouders een gesprek 
plaats.  
Als er sprake is van een 
belangwekkende ontwikkeling van uw 
kind, zowel in positieve als negatieve 
zin, zal de groepsleerkracht u daarvan 
op de hoogte stellen. 
Uiteraard informeert de leerkracht de 
volgende leerkracht over de leer- en 
sociaal emotionele ontwikkeling van de 
kinderen. Dit gebeurt in een 

http://www.profipendi.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
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persoonlijke overdracht aan het einde 
van het schooljaar. 
 
5.8 Remedial Teaching (RT) 
Binnen onze school houden enkele 
teamleden zich bezig met hulp aan 
kleine groepjes of individuele 
leerlingen, de zogenaamde Remedial 
Teaching. Deze hulp wordt 
ingeschakeld als een leerling, naast de 
intensieve begeleiding in de groep 
door de eigen leerkracht (zoals 
vastgelegd in het groepsplan), meer 
hulp nodig heeft op het gebied van 
taak-/werkhouding, sociaal-emotionele 
ontwikkeling en lezen (de zgn. 
duurdiagnose). Deze gerichte hulp 
vindt buiten of binnen de groep plaats. 
Dit is afhankelijk van de zorgvraag en 
de afgesproken begeleiding. Een 
leerling krijgt steeds ongeveer 8 weken 
begeleiding, waarna bekeken wordt 
hoe de vooruitgang is. Tijdens alle 
speciale zorg is er regelmatig contact 
tussen ouders en school. 
Ten allen tijde blijft de 
groepsleerkracht de verantwoordelijke 
persoon voor een zorgleerling. U als 
ouder zal altijd met de leerkracht te 
maken hebben. Zij is namelijk degene 
die elke dag met uw kind te maken 
heeft. Zij is tevens degene die melding 
maakt van problemen bij uw kind, en zij 
houdt u op de hoogte van plannen die 
gemaakt worden om de problemen van 
uw kind aan te pakken. 
 
In principe doorloopt een kind de 
school in een aaneengesloten periode 
van 8 jaar. In een enkel geval kan het zo 
zijn dat de school tot de conclusie komt 
dat een kind een extra jaar op de 
basisschool ten goede komt. De 
directie beslist hierover uiteindelijk 
over na het overleg met 
groepsleerkracht(en), ouders en intern 
begeleider. Beslissingen op dit vlak 
worden altijd genomen in het belang 
van het kind. Een kind krijgt dan een 
aangepast programma en werkt op 
eigen niveau door. Het streven is om in 
dat extra jaar de ontwikkeling een extra 

impuls te geven, zodat het kind aan het 
eind van dat jaar met een stevige basis 
doorgaat naar de volgende groep. In 
ons begeleidingsplan hebben wij de 
criteria en motivatie beschreven in 
welke gevallen wij doublure adviseren. 
 
5.9 Hoog- en meerbegaafde 

leerlingen 
Zoals hiervoor is aangegeven, hebben 
we extra zorg voor leerlingen met 
specifieke behoeften. Kinderen die 
meer begaafd zijn binnen bepaalde 
ontwikkelingsgebieden krijgen ook 
extra zorg om hun mogelijkheden 
optimaal te benutten. 
Hoogbegaafdheid is soms moeilijk te 
onderkennen. Teamleden zijn 
geschoold opdat leerlingen met een 
ontwikkelingsvoorsprong snel 
gesignaleerd kunnen worden en we 
deze leerlingen kunnen begeleiden in 
hun eigen ontwikkeling. Er worden 
handelingsafspraken gemaakt die het 
kind uitdagen het talent te laten zien 
en verder te ontwikkelen. Binnen de 
groep krijgen de leerlingen een 
aangepast leerstofaanbod (compacten 
en verrijken). Afhankelijk van de 
behoefte van de kinderen en de 
mogelijkheid een meergroep buiten de 
klas te organiseren, streeft ’t 
Schoolhuys ernaar kinderen op deze 
manier te faciliteren. Een talentcoach 
begeleidt de groepsleerkrachten in het 
afstemmen van de lesstof op de 
behoefte van de leerling. Daarnaast zijn 
de ouders van de leerling voor ons een 
belangrijke gesprekspartner.  
Als het aanbod van de school 
onvoldoende aansluit bij de 
onderwijsbehoefte van de leerling, 
ontstaat er handelingsverlegenheid. 
Dat betekent, dat de school –ondanks 
de specifieke geleverde zorg- een 
beroep kan doen op de Virtuele Klas 
van Fectio. Deze start in september 
2016. Om kinderen hiervoor aan te 
melden geldt de volgende procedure:  
 Leerling zit in groep 5 t/m 8 
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 School is handelingsverlegen voor 
wat betreft de begeleiding van de 
leerling 

 De IB-er / Talentcoach meldt de 
leerling na overleg met de ouders 
en de groepsleerkracht aan bij de 
Virtuele klas. 

Handelingsverlegenheid betekent dat 
je als school op dat moment niet meer 
in staat bent om aan de specifieke 
onderwijsbehoefte van de betreffende 
leerling te voldoen. Er is een interventie 
nodig die je als school niet kunt bieden. 
Het beleid rondom hoogbegaafdheid is 
vastgelegd in het begeleidingsplan van 
onze school. Deze vindt u op onze 
website: www.schoolhuys.nl of kunt u 
opvragen bij de directie. 
 
5.10 Langdurig zieke leerlingen 
Sinds de wetswijziging van 1 augustus 
1999, waarin werd vastgesteld dat de 
school verantwoordelijk is voor 
(langdurig) zieke leerlingen, zijn bij de 
schoolbegeleidingsdienst 
gespecialiseerde consulenten in dienst 
getreden. Zij hebben als taak om zowel 
de leerkracht als de leerling te 
begeleiden in het veranderde 
leerproces. Aanmelding voor 
begeleiding van uw kind gaat via de 
leerkracht.  
 
5.11 Veiligheidsprotocol 
Veiligheid op school vinden we erg 
belangrijk. De eisen van de ARBO-wet 
en het Besluit Veiligheid 
Speeltoestellen zijn ons richtsnoer. 
Eens per vier jaar houdt de 
Arbocommissie (directie + leerkracht) 
een zgn. risico-inventarisatie- en 
evaluatie. Dit wordt besproken met de 
MR. De resultaten hiervan zet de 
directie om in een Plan van Aanpak dat 
ter goedkeuring aan de Arbodienst 
wordt voorgelegd. Jaarlijks wordt de 
voortgang en uitvoering van dit plan 
gecontroleerd.  
Een van de leerkrachten is 
Arbocoördinator 
/preventiemedewerker. Een aantal 
leerkrachten hebben een diploma 

bedrijfshulpverlening. Jaarlijks frissen 
de leerkrachten hun kennis op. De 
school voldoet aan de meest recente 
eisen m.b.t. de brandveiligheid en 
beschikt over een zgn. 
gebruiksvergunning. De school heeft 
een evacuatieplan dat in werking treedt 
bij calamiteiten. Bij alle ingangen van 
de lokalen en de scholen hangt de 
vluchtroute. Er wordt één keer per jaar 
met de hele school een 
ontruimingsoefening gehouden. Ieder 
schooljaar wordt het evacuatieplan 
door de preventiemedewerker 
bijgesteld. 
Jaarlijks worden alle speeltoestellen 
professioneel gecontroleerd en 
onderhouden. 
Wanneer een kind onverhoopt een 
ongeluk(je) overkomt waarvoor we naar 
de Eerste Hulp afdeling van het 
ziekenhuis moeten, dan proberen we 
een van de ouders te bereiken en het 
kind te laten ophalen. Lukt dat niet of is 
het ongeval zo ernstig dat wachten niet 
verantwoord is, dan gaan we zelf naar 
de Eerste Hulp. We brengen de ouders 
dan alsnog z.s.m. op de hoogte. De 
school houdt een ongevallenregister 
bij. Zo komt aan het licht, wat de 
gevaarlijke situaties/speeltoestellen 
zijn waarop we dan weer adequaat 
kunnen reageren. 
Behalve aandacht voor de fysieke 
veiligheid, hebben we ook de sociale 
veiligheid in het veiligheidsprotocol 
vastgelegd. In dit deel staat 
beschreven wat wij verstaan onder 
sociaal gedrag en is ook het 
gedragsprotocol en het pestprotocol 
terug te vinden. Het gedragsprotocol 
vindt u als bijlage in deze schoolgids.  
 
5.12 Interne Contactpersoon 
Op ‘t Schoolhuys zijn twee leerkrachten 
opgeleid tot interne contactpersoon, 
juf Nel en juf Francien. Wanneer een 
kind zorgen heeft en deze niet kwijt 
kan bij de ouders of de eigen 
leerkracht, kan een kind altijd contact 
opnemen met de interne 
contactpersoon. Zij luisteren naar het 

http://www.schoolhuys.nl/
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kind en nemen de zorgen serieus. Zij 
zullen het kind gaan helpen.  
Aan het begin van het schooljaar 
stellen zij zich voor aan de kinderen en 
krijgen de kinderen een folder mee 
naar huis (zie ook hoofdstuk 10).  

 
 
 
 

6. DE LEERKRACHTEN  
 
6.1 Inzet personeel 
Alle leerkrachten hebben een 
aanstelling bij de Katholieke 
Scholenstichting Fectio (KS Fectio). De 
aanstelling is een bestuursaanstelling. 
Bij terugloop van de formatie aan een 
van de scholen onder het bestuur, is 
het bestuur verplicht de leerkracht over 
te plaatsen naar een andere school 
binnen de stichting mits er formatieve 
ruimte voor handen is. 
 
De meeste leerkrachten op onze school 
hebben een eigen groep. De 
leerkrachten hebben extra taken. Zo 
maken zij allen deel uit van een 
activiteitenwerkgroep. Sommigen 
coördineren activiteiten in de eigen 
bouw (onder-/bovenbouw), sturen het 
computerbeheer aan (ICT-coördinatie) 
of verzorgen mede de interne 
begeleiding of remedial teaching. 
 
Om op de hoogte te blijven van 
onderwijskundige ontwikkelingen en 
het toepassen ervan binnen de 
uitgangspunten van de school, worden 
diverse gezamenlijke en individuele 
nascholingsactiviteiten gevolgd. De 
directie voert met alle teamleden ieder 
jaar een functioneringsgesprek en in 
een cyclus van 4 jaren 
beoordelingsgesprekken. Dit wordt 
voorafgegaan door klassenbezoeken. 
De teamleden in een duobaan werken 
volgens vaste afspraken met elkaar in 
een vast rooster. Het beleid is dat 
maximaal twee leerkrachten één groep 
begeleiden. Door ziekte of verlof en 
door nascholing onder schooltijd zal er 
in praktische zin incidenteel sprake zijn 
van een derde leerkracht.  

 
Soms kunnen we geen invalkracht 
vinden. We willen in principe geen klas 
naar huis sturen en doorlopen de 
volgende procedure: 
 Invaller zoeken: we maken daarbij 

gebruik van de invalpool die voor 
de hele regio werkt. 

 Deeltijders benaderen aan de eigen 
school.  

 Intern begeleiders of remedial 
teachers vallen in als de 
werksituatie dit toelaat. 

 De groep van de afwezige 
leerkracht verdelen over andere 
groepen. 
 

Als dit laatste redelijkerwijs ook niet 
verantwoord is dan wordt een groep 
thuis gelaten. Ouders worden in dit 
geval indien mogelijk vooraf op de 
hoogte gebracht en de Inspectie van 
het basisonderwijs wordt 
geïnformeerd. 
 
6.2 Mobiliteit 
Binnen Katholieke Scholenstichting 
Fectio vinden wij mobiliteit van het 
personeel erg belangrijk. Ouders 
hebben daar soms een andere mening 
over. Zij willen het liefst zo lang 
mogelijk dezelfde vertrouwde 
gezichten op de school. Waarom 
stimuleren wij dan toch mobiliteit 
onder ons personeel? 
De uitgangspunten voor 
mobiliteitsbeleid zijn duidelijk. 
Mobiliteit is een middel om doelen te 
bereiken, niet een doel op zich. Door 
mobiliteit streven wij de volgende 
doelen na: 
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 de kwaliteit van het onderwijs 
verbeteren door een flexibele 
schoolorganisatie te creëren. De rol 
van mobiliteit hierbij is dat de 
instroom van nieuwe 
personeelsleden met hun eigen 
ervaring en deskundigheid 
vernieuwend kan werken op een 
school. Daarnaast kan op deze 
manier specifieke deskundigheid 
ingezet worden waar het nodig is.   

 een evenwichtige samenstelling van 
personeelsleden op de scholen te 
krijgen en daarmee 
personeelsleden van alle leeftijden 
plezier in het werk te laten houden. 
Met een evenwichtige 
samenstelling van personeelsleden 
ten aanzien van de verhoudingen 
man/vrouw, leeftijd, vol- en 
deeltijders op een school wordt een 
gemêleerde personeelsbezetting 
per school gecreëerd. Dit heeft een 
positieve invloed op de cultuur 
binnen de school. Het bieden van 
loopbaanperspectief kan de 
motivatie en het plezier in het werk 
vergroten.  

 ziekteverzuim, 
arbeidsongeschiktheid en 
wachtgelders zoveel mogelijk 
terugdringen. In de huidige 
samenleving is kwaliteit van arbeid 
belangrijk geworden. Het bieden 
van afwisseling en het verhogen 
van loopbaanperspectief geeft een 
positieve impuls aan deze kwaliteit. 
Ziekteverzuim en arbeidsconflicten 
kunnen hiermee verminderen. 
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7. DE OUDERS 
 
Een school kan niet functioneren 
zonder ouders. Er zijn gestructureerde 
vormen van ouderparticipatie, zoals de 
oudervereniging, de 
medezeggenschapsraad, de 
contactouder en de overblijfwerkgroep. 
Daarnaast wordt er ook door het jaar 
heen een beroep gedaan op ouders om 
te ondersteunen bij bepaalde 
activiteiten, zoals bijvoorbeeld het 
vervoer naar een buitenschoolse 
activiteit of het bereiden van een 
smakelijke bijdrage aan het kerstmaal. 
 
7.1 Contactouders 
Iedere klas heeft een contactouder. De 
groepsleerkrachten benaderen jaarlijks 
zelf een ouder. Hij/zij mag geen lid van 
het bestuur van de oudervereniging 
zijn. De contactouder onderhoudt 
samen met de groepsleerkracht(en) de 
communicatie met de ouders van de 
klas. Dit volgens een afsprakenlijst die 
jaarlijks wordt bijgesteld.  
 
7.2 Oudervereniging 
De oudervereniging is de 
belangenorganisatie voor u als ouder. 
Haar doel is de samenwerking tussen 
de ouders en de school met betrekking 
tot het onderwijs aan en vorming van 
de leerlingen te bevorderen. De ouders 
van de school zijn vertegenwoordigd in 
de oudervereniging. De 
oudervereniging kent een dagelijks 
bestuur dat de contacten met de 
directie onderhoudt.  
 
De statuten en het huishoudelijk 
reglement van de vereniging zijn op te 
vragen bij de secretaris. De 
oudervereniging houdt zich o.a. bezig 
met de organisatie en financiering van 
een groot aantal activiteiten. 
Afgelopen schooljaar waren dat 
activiteiten rondom atletiek dag, 
Sinterklaas, Kerst, carnaval, Goede 
Doelen Project, Pasen, 
avondvierdaagse, schoolreisje, kamp, 

en het Schoolhuysfeest. In de 
informatiebrochure die u kunt vinden 
op de website kunt u meer lezen over 
de activiteiten. 
Per activiteit wordt een werkgroep 
gevormd, bestaande uit teamleden en 
ouders van de oudervereniging. Om de 
activiteiten tot een succes te maken is 
daarnaast de hulp van ouders en de 
rest van het team noodzakelijk. U zult 
hier regelmatig een oproep voor zien 
via uw mail of via de website.  
 
In overleg met de directie van ‘t 
Schoolhuys wordt een wensenlijst 
opgesteld. Deze wensen bestaan uit de 
aanschaf van duurzame leermiddelen, 
toneelbenodigdheden, extra 
buitenspeelgoed of de financiering van 
culturele uitstapjes. De wensen worden 
gefinancierd uit de extra inkomsten die 
worden verkregen door bijvoorbeeld 
het ophalen van oud papier en de 
kledinginzameling via de Bag2School 
actie. 
  
Samenstelling van de Oudervereniging 
Op de jaarvergadering in het najaar 
worden nieuwe leden gekozen of 
herkozen. De samenstelling aan het 
begin van het schooljaar 2017-2018 is 
als volgt:  
 
Voorzitter: Karen Kuperus 
Penningmeester: Jolanda van 
Werkhooven 
Secretaris: Roel Pinxten  
Overige OV leden: Jean-Pierre Driesen, 
Maarten Nillesen, Rachel Bakker, 
Anneloes Dubbelhuis, Martine van 
Rutte en Mathilde Zitzen, Dorota van 
Arem, Gineke Wassink, Marieke van der 
Sar, Walter van der Heijdt 
 
7.3 Ouderbijdrage  
Ieder schooljaar wordt er aan alle 
ouders een vrijwillige geldelijke 
bijdrage gevraagd om de activiteiten 
van de oudervereniging te bekostigen. 
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Het bedrag en de besteding ervan 
wordt ieder jaar door de ouders zelf, 
tijdens de openbare jaarvergadering 
van de oudervereniging in het najaar 
vastgesteld. De ouderbijdrage van 
schooljaar 2016-2017 bedroeg €51,-. 
Naast dit bedrag worden er in de loop 
van het jaar geen extra kosten voor 
activiteiten in rekening gebracht. De 
ouderbijdrage wordt gebruikt voor de 
bekostiging van allerlei activiteiten die 
de oudervereniging organiseert, zoals 
Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, 
slotfeest en schoolreis/kamp. De 
penningmeester van de 
oudervereniging int en beheert de 
ouderbijdrage. 
 
7.4 Overblijven 
Het overblijven wordt op 't Schoolhuys 
gecoördineerd door de 
Overblijfwerkgroep, onder leiding van 
begeleiders van Kids Lodge. Op 
maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag biedt 't Schoolhuys haar 
leerlingen de mogelijkheid om tussen 
de middag over te blijven.  
Om het overblijven overzichtelijk te 
houden, hebben wij de overblijvers 
gesplitst in de onderbouw (1 t/m 3) en 
bovenbouw (4 t/m 8). De groepen eten 
in hun eigen klaslokaal met hun eigen 
jaargroep. De werkgroep streeft ernaar 
om de kinderen een fijne overblijftijd te 
geven. Er is tijd om rustig te eten en te 
spelen en de overblijfkrachten bieden 
een luisterend oor als een kind met 
problemen komt met betrekking tot 
het overblijven. De werkgroep volgt 
ook cursussen om zichzelf te 
bekwamen in de omgang met kinderen. 
Ook wordt er regelmatig een EHBO-
cursus gevolgd. 
Wanneer de kinderen klaar zijn met 
eten, kunnen ze uit verschillende 
activiteiten kiezen: buitenspelen, 
tekenen, spelletjes, etc. Om kwart voor 
1 gaan alle kinderen naar buiten om 
een frisse neus te halen. 
Wanneer u iets wilt melden aan de 
overblijfcoördinator, Ingrid Blom, kan 
dit via de mail: overblijf@schoolhuys.nl 

 
Voor het aan- en afmelden van 
kinderen en de betalingen, maken wij 
gebruik van een online registratie 
instrument: de TSO assistent: 
https://www.tso-assistent.net/ 
Zoals 'online' al zegt, zal registratie, 
overdracht en financiële afhandeling 
via het internet worden gedaan en 
onmiddellijk administratief worden 
verwerkt. Dit systeem heeft niet alleen 
voordelen voor de school, maar ook 
voor u als ouder/verzorger. En niet in 
de laatste plaats komt het systeem ten 
goede aan de veiligheid van uw kind. 
 
Voor u als ouder/verzorger wordt het 
op eenvoudige wijze mogelijk de 
overblijfmomenten van uw kind 
flexibeler te reserveren, namelijk 
gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per 
week. U betaalt uiteindelijk alleen de 
feitelijk afgenomen overblijfmomenten 
na ontvangst van een gespecificeerde 
declaratie. Deze bijdrage voldoet u per 
bankoverschrijving aan de overblijf zelf, 
al of niet per machtiging en bedraagt 
€2,20 per keer.  
 
Om het systeem optimaal te kunnen 
laten functioneren is het van belang 
dat alle ouders/verzorgers, dus ook 
degenen die hun kind incidenteel of 
sporadisch gebruik laten maken van de 
overblijf, zich eenmalig en kosteloos 
registreren in het systeem. Registreer 
liefst gelijk na het lezen van de brief, 
die alle leerlingen ontvangen wanneer 
ze op school komen. 
Op de website van de school vindt u 
een link naar TSO ASSISTENT.  
Wanneer u uw persoonlijke inlogcode 
thuis heeft gekregen, kunt u de 
gegevens van uw kind(eren) invullen en 
uw kind(eren) aanmelden voor het 
overblijven. Hierbij kunt u uw kind voor 
vaste dagen aanmelden of de dagen 
aanklikken wanneer uw kind 
incidenteel overblijft. 
U kunt uw kind op dezelfde dag tot 10 
uur ’s ochtends aan-of afmelden. Let 
goed op, want ook het afmelden moet 
u zelf doen, anders zullen de kosten in 
rekening worden gebracht! 

mailto:overblijf@schoolhuys.nl
https://www.tso-assistent.net/
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TSO-ASSISTENT is zo ontworpen dat 
een uitgebreide handleiding niet nodig 
is. Op ieder scherm verschijnt een 
uitleg als u met de muis over de ?-knop 
in de rechterbovenhoek gaat.  
 
7.5 Buitenschoolse opvang 

(voor school en na school) 
Met ingang van 1 augustus 2007 
draagt het bestuur van KS Fectio, waar 
ook ’t Schoolhuys onder valt, zorg voor 
de aansluiting van de school op de 
buitenschoolse opvang (BSO). Deze 
opvang strekt zich uit tot de 
zogenaamde voor- en naschoolse 
opvang, tussen 7.30 uur en 18.30 uur 
en de opvang op doordeweekse niet 
schooldagen (vakanties), niet zijnde 
algemeen erkende feestdagen. 
Het bestuur van KS Fectio heeft 
daartoe besloten met 
kinderopvangorganisaties 
overeenkomsten af te sluiten om de 
naschoolse opvang te realiseren. Voor 
de organisatie en uitvoering heeft ’t 
Schoolhuys een overeenkomst 
afgesloten met Partou, de Beun 
Kinderopvang, Kindergarden, de 
Notedop en Kids Lodge. Bij deze 
organisaties kunt u nadere inlichtingen 
verkrijgen en kunt u uw kind(eren) 
aanmelden voor naschoolse opvang. 
Hiervoor gelden de tarieven zoals deze 
door de organisaties gehanteerd 
worden. 
 
7.6 Medezeggenschapsraad 

(MR) 
De medezeggenschapsraad toetst alle 
praktische beleidszaken die op school 
aan de orde zijn. Enkele onderwerpen 
die in de MR aan de orde komen zijn: 
groepsbezetting en –grootte, 
personeelsbeleid en  
onderwijskundig beleid. Afhankelijk van 
het onderwerp hebben de 
oudergeleding en/of de 
personeelsgeleding van de MR 
instemmingsrecht en/of adviesrecht. 
De MR bestaat uit drie teamleden en 
drie ouders. Ieder jaar treedt er een MR 

lid af en wordt er een oproep gedaan 
voor nieuwe leden. Indien nodig vinden 
er verkiezingen plaats. 
 
Zo’n 6 keer per jaar vergadert de MR 
op school, de datum van de 
vergaderingen staan vermeld in de 
agenda op de website. De 
bijeenkomsten zijn deels openbaar, 
waar u altijd welkom bent. Van de 
vergadering worden notulen gemaakt, 
die op de website geplaatst worden. 
Ook zijn deze op te vragen bij de 
secretaris.  
Eén of twee MR leden 
vertegenwoordigen ’t Schoolhuys in de 
Gemeenschappelijke MR (GMR) van  
Katholieke Scholenstichting Fectio. De 
GMR bespreekt bovenschoolse 
beleidszaken die consequenties 
hebben voor de individuele scholen 
binnen de stichting. Meer weten? 
Spreek één van de MR leden aan. 
 
Samenstelling van de 
Medezeggenschapsraad 
 Ronald Wieman (voorzitter) 
 Michiel Dissel (MR lid) 
 Marit Béquin (MR lid) 
 Annette de Wit (GMR lid) 
 Elaine van Ewijk (secretaris) 
 Marijke Mesenig (MR lid) 
 
7.7 Informatievoorziening bij 

gescheiden ouders 
Na een echtscheiding houden in het 
algemeen beide ouders het gezag over 
het kind.  
Onze school hanteert de volgende 3 
uitgangspunten: 
 het belang van het kind staat 

voorop; 
 de school gaat er vanuit dat de 

ouder waar het kind woont, alle 
informatie over het kind doorgeeft 
aan de andere ouder; 

 de school mengt zich niet in 
conflicten tussen ouders. 

Deze uitgangspunten leiden tot de 
volgende praktische uitwerking: 
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 alle schoolinformatie gaat in 
principe naar de ouder bij wie het 
kind woont; 

 op de ouderavonden is in principe 
één maal 10 minuten beschikbaar 
per kind. De school gaat er vanuit 
dat de ouders onderling afspreken 
wie van beide ouders (of beiden 
tegelijk) het 10-minutengesprek 
bezoekt. In overleg met de 
directeur of teamleider kan daarvan 
worden afgeweken. 

 
De school volgt de wettelijke regels 
met betrekking tot de informatieplicht 
jegens gescheiden ouders. Verdere 
informatie vindt u in het protocol dat 
via de administratie van de school te 
verkrijgen is. 
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8. VERLOF EN “HUISREGELS” 
 
8.1 Ziekmelding  
Ziekmelding van uw kind dient u vóór 
aanvang van de schooltijd te doen. Een 
telefoontje volstaat. 
Als uw kind voor onderzoek of 
behandeling naar dokter, tandarts of 
specialist moet, wilt u dan het liefst na 
schooltijd een afspraak maken? Is dit 
niet mogelijk dan zijn we wel graag 
tijdig op de hoogte van de afwezigheid 
van uw kind.  
Als uw kind medicijnen nodig heeft of 
als uw kind, bv. vanwege een allergie, 
bepaalde dingen niet mag doen of 
gebruiken, geeft u dit dan schriftelijk 
door aan de leerkracht. Ook is het voor 
ons belangrijk om te weten welke 
kinderen oog- en/of oorklachten 
hebben. 
Indien het gewenst is dat een 
leerkracht een medicijn bij uw kind 
toedient, is hiervoor schriftelijke 
toestemming van u als ouder nodig. 
Daartoe dient u een formulier in te 
vullen welke opgevraagd kan worden 
bij de directie.  
 
8.2 Aanvraag geoorloofd 

verzuim 
Uw kind mag naar school als het vier 
jaar is, als uw kind vijf jaar is, is het 
leerplichtig en moet het naar school. 
De eerste schooldag van de maand na 
de vijfde verjaardag wordt uw kind 
leerplichtig. Vanwege vermoeidheid 
mag een vijfjarig kind nog vijf uur per 
week thuis blijven. Dit moet vooraf wel 
gemeld worden bij de directeur van de 
school.  
 
8.3 Verlof vanwege gewichtige 

omstandigheden 
Extra verlof kan worden aangevraagd 
wegens gewichtige omstandigheden. 
Gewichtige omstandigheden zijn 
uitzonderlijke omstandigheden die 
“buiten de wil zijn gelegen”. Het verlof 
wordt verleend om een onredelijke 

situatie te vermijden, waarbij het 
belang van het kind voorop staat. 
Meestal blijft het verlof beperkt tot een 
of enkele dagen.  
Gewichtige omstandigheden zijn onder 
andere: 
 Wettelijke verplichtingen 
 Jubilea: 25 en 40 jaar 
 Overlijden 
 Bruiloften 
 Huwelijksjubilea: 12 ½ , 25 en 40 

jaar 
 
8.4 Religieuze verplichtingen 
Voor bepaalde feesten of 
verplichtingen die voortvloeien uit 
godsdienst of levensovertuiging 
bestaat er recht op verlof. Als richtlijn 
geldt hiervoor dat een dag per 
verplichting vrij wordt gegeven. U moet 
deze vorm van verlof minstens 2 dagen 
van te voren aanvragen bij de directeur 
van de school.  
 
8.5 Extra vakantieverlof buiten 

de schoolvakanties 
Ouders van schoolgaande kinderen 
moeten zich houden aan de 
vakantieperiodes die de school 
vaststelt. Vrij of extra verlof opnemen 
voor vakantie, het verlengen van 
vakantie of een korte vakantie 
tussendoor mag niet. De enige 
mogelijkheid voor extra verlof voor 
vakantie wordt genoemd in de 
Leerplichtwet. 
Dit is het geval als de leerling door de 
specifieke aard van het beroep van 
(een van) de ouders alleen buiten de 
vastgestelde schoolvakanties met hen 
op vakantie kan.  
 
8.6 Procedure verlofaanvragen 
U moet een aanvraag voor verlof, in 
principe 8 weken van te voren, 
schriftelijk indienen bij de directeur van 
de school. Hiervoor kunt het formulier ; 
aanvraag vrijstelling schoolbezoek’ 
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opvragen. De directeur bespreekt de 
aanvraag met u en neemt een 
beslissing. Deze beslissing wordt 
schriftelijk meegedeeld. U kunt tegen 
de beslissing in bezwaar gaan.  
 
8.7 Verzuim 
Als uw kind verzuimt zonder dat er 
toestemming is voor extra verlof, dan is 
er sprake van ongeoorloofd 
schoolverzuim. Het kan ook voorkomen 
dat uw kind regelmatig te laat komt op 
school. Ook komt het voor dat uw kind 
spijbelt van school.  
Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de 
directeur van de school verplicht, op 
grond van de Leerplichtwet, het 
schoolverzuim te melden bij de 
leerplichtambtenaar. Deze onderneemt 
dan verdere actie. 
 
8.8 Regels voor schorsing en 

verwijdering 
Een beslissing tot schorsing of 
verwijdering moet met de uiterste 
zorgvuldigheid worden genomen. 
Schorsing is aan de orde wanneer het 
bevoegd gezag bij ernstig wangedrag 
van een leerling en/of ouder direct 
moet optreden en er tijd nodig is voor 
het zoeken naar een oplossing. Ernstig 
wangedrag kan bijv. mishandeling zijn, 
diefstal of het herhaald negeren van 
schoolregels. 
 
Richtlijnen voor schorsing: 
Het bevoegd gezag kan een leerling 
voor een beperkte periode schorsen, 
nooit voor onbepaalde tijd. 
Schorsing vindt in principe pas plaats 
na overleg met de leerling, de ouders 
en de groepsleerkracht. 
Het bevoegd gezag deelt het besluit 
tot schorsing schriftelijk aan de ouders 
mee. In dit besluit worden de redenen 
voor schorsing, de aanvang en de 
tijdsduur en eventuele andere 
genomen maatregelen vermeld. 
De school stelt de leerling in staat te 
voorkomen dat hij/zij achterstand 
oploopt, door bijvoorbeeld het 
opgeven van huiswerk. 

Het bevoegd gezag stelt de Inspectie in 
kennis van de schorsing en de redenen 
daarvoor. 
 
Verwijdering van een leerling is een 
ordemaatregel die het bestuur slechts 
in het uiterste geval en dan nog uiterst 
zorgvuldig zal nemen. Er moet sprake 
zijn van ernstig wangedrag.  
 
Procedure voor verwijdering: 
Voordat het bevoegd gezag tot 
verwijdering van een leerling besluit, 
hoort het zowel de betrokken 
groepsleraar als de ouders. 
De ouders ontvangen een gemotiveerd 
schriftelijk besluit waarbij wordt 
gewezen op de mogelijkheid om 
binnen zes weken schriftelijk bezwaar 
te maken tegen het besluit. 
Het bestuur meldt het besluit tot 
verwijdering terstond aan de 
leerplichtambtenaar. 
Indien de ouders bezwaar maken, hoort 
het bevoegd gezag hen over dit 
bezwaarschrift. 
Het bevoegd gezag neemt binnen vier 
weken na ontvangst van het 
bezwaarschrift een besluit. 
 
8.9 Informatieborden 
Bij iedere ingang hangt een prikbord. 
Hier kunt u terecht voor actuele 
informatie van team, ouderraad, 
medezeggenschapsraad en 
overblijfwerkgroep. 
 
8.10 Batterijen inzamelpunt 
Bij de hoofdingang staat een blauwe 
inzamelbus voor batterijen. Het 
inzamelen van lege batterijen is voor 
ons een kleine inkomstenbron. 
Bovendien bewijzen we het milieu een 
goede dienst. Heeft u lege batterijen, 
dan kunt u ze dus (graag) op school 
inleveren. 
 
8.11 Jassen, laarzen, dassen, 

mutsen 
Bij elk lokaal zijn kapstokbakken of 
kapstokhaken aan de muur. Met name 
in de wintertijd zijn deze haken vol en 
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kunnen er kledingstukken wegraken. 
Het is van groot belang dat kleding, bv. 
laarzen en wanten, van een naam 
voorzien zijn.  
 
8.12 Traktaties en eten op school 
We willen op school gezonde voeding 
stimuleren. Dit doen we door 
voorbeeldgedrag te tonen en 
voorlichting te geven over gezonde 
voeding. Daarnaast doen we mee 
jaarlijks mee aan het project ‘Ik eet het 
beter’. 
 
Tussendoortjes 
In de ochtendpauze rond 10 uur eten 
de kinderen op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag groente of fruit. 
Dit nemen ze van huis mee, behalve op 
de momenten wanneer school het 
tussendoortje verzorgt (tijdens een 
project of feestdag). Wanneer het 
meegeven van fruit en groente 
problemen oplevert voor een leerling 
(denk hierbij bijvoorbeeld aan 
allergieën) wordt er in overleg met de 
leerkracht naar andere mogelijkheden 
gekeken.  
Woensdag is het keuzedag. Dan mogen 
de kinderen in plaats van fruit of 
groente ook iets anders meenemen: 
een boterham, crackers of een koek.  
 
Drinken 
Wilt u ook denken aan gezond drinken 
om mee te geven naar school? Dit kan 
bijvoorbeeld water zijn, eventueel met 
een smaakje. 
 
Overblijf 
Ook tijdens de overblijf eten en drinken 
de kinderen gezond. Voor leuke 
lunchideeën voor in de broodtrommel 
kunt u kijkje nemen op de site van het 
voedingscentrum: 
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mij
n-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-
voor-kinderen-van-4-13-jaar/eten-
meegeven-naar-de-basisschool.aspx 
Wellicht ter overvloede, maar wij 
vragen u uw kind geen snoep(je) mee 
te geven tijdens het overblijf. Een 

pepermuntje, tictac of smintje voor een 
frisse adem kan wel. 
 
Traktaties 
Een snoepje op zijn tijd mag best, 
tijdens een verjaardag of feestdag op 
school hoeft er geen sprake te zijn van 
gezonde traktaties, dit mag uiteraard 
wel. Wel vragen we u geen lolly’s uit te 
delen, dit in verband met de veiligheid. 
De traktaties vanuit school tijdens een 
feestdag zullen zowel gezond als 
minder gezond zijn. 
 
Voorbeeldgedrag van school 
De leerkracht laat het goede voorbeeld 
zien en eet op de zogenaamde 
‘gruitdagen’ ook groente en fruit, 
samen met de kinderen. Zo ontstaat er 
een vanzelfsprekendheid. Op de 
verjaardagen en feestdagen van school 
zorgen de leerkrachten en de 
oudervereniging naast een traktatie 
ook voor gezonde tussendoortjes 
(worteltjes, komkommer, tomaatjes 
o.i.d.). 
 
8.13 Zindelijkheid 
Wij gaan er vanuit dat uw kind zindelijk 
is, wanneer het op school komt. 
Wanneer dit niet het geval is, zullen wij 
u bellen om uw kind te verschonen 
wanneer dit nodig is. Natuurlijk kan een 
ongelukje altijd gebeuren en zal de 
leerkracht dit zelf verzorgen. 
 
8.14 Luizenbrigade 
Ook afgelopen schooljaar werd er 
regelmatig hoofdluis geconstateerd. 
De hoofdluis is een hardnekkig en 
lastig beestje, dat adequaat bestreden 
moet worden. Hoofdluis is absoluut 
niet iets om je voor te schamen! Meld 
daarom direct bij de leerkracht als u 
hoofdluis bij uw kind vindt. Daarmee 
helpt u ook andere ouders signalen om 
te zetten in een snellere diagnose. 
Hoofdluis melden wij namelijk direct 
met een schrijven aan alle ouders uit de 
werkomgeving van het kind. 
Op deze wijze hopen we luis in school 
te voorkomen. 

http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx
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Mochten er vragen of onduidelijkheden 
zijn, dan horen wij dit graag. 
 
8.15 Abonnementen 

jeugdbladen 
Aan het begin van het schooljaar 
krijgen de leerlingen informatie mee 
over tijdschriften, boeken en CD-Rom’s 
die via school besteld kunnen worden.  
 
8.16 Rollerball (pen) 
Medio groep 4 krijgen alle kinderen 
een rollerball van de leerkracht. Er 
wordt langzaam begonnen met het 
wennen aan deze pen. In de loop van 
de tijd zal steeds meer met pen 
geschreven gaan worden en minder  
met potlood. Als de pen zoek of stuk is, 
kan voor 5,- een nieuwe rollerball op 
school worden gekocht. Vanaf groep 5 
mogen kinderen in overleg met de 
leerkracht met een ander soort pen 
schrijven.  
 
8.17 Rapporten 
Alle rapporten worden opgenomen in 
een ringband. Zo houdt u overzicht van 
alle leerjaren dat uw kind bij ons op 
school is. Als u het rapport heeft 
gezien, is het de bedoeling dat het 
rapport op school terugkeert. De 
verschijningsdata van de rapporten 
staan in de agenda op de website. 
Bij het verlaten van onze school krijgt u 
het rapport in eigendom. 
 
8.18 Fietsen mee naar school 
Uiteraard zijn we als school in fietsstad 
Houten een voorstander van het 
gebruik van de fiets. Wij willen u dan 
ook vragen om per fiets of lopend naar 
school te komen. Woon je op 
loopafstand, kom dan lopend. Kom op 
de fiets als dat voor een activiteit 
vanuit school nodig is. De school is niet 
aansprakelijk voor beschadigingen of 
diefstal van fietsen. Zet je fiets daarom 
altijd goed in het rek en op slot. 

Aan de ouders het dringende verzoek 
om vernielingen aan fietsen direct te 
melden bij de directie. 
 
8.19 Met de auto naar school 
Soms is het niet mogelijk om met de 
fiets of lopend naar school te komen en 
is het noodzakelijk om met de auto te 
gaan. Houd er dan rekening mee dat de 
parkeergelegenheid aan de 
Tappersgilde beperkt is. Met de buurt 
hebben wij een prima contact en dat 
willen we graag zo houden. Daarom 
vragen wij u de volgende regels in acht 
te nemen: 
 Gebruik alleen de Tappersgilde, 

waar ook parkeervoorzieningen zijn.  
 Op de drempel aan de 

Tappersgilde, ter hoogte van de 
parkeerplaatsen, kunt u het 
Kiss&Ride principe toepassen. 

 Mocht u bij slecht weer uw 
kind(eren) met de auto willen 
brengen of ophalen, houdt u er dan 
rekening mee dat daarvoor 
bestemde parkeervakken aan de 
Tappersgilde vol kunnen zijn en dat 
Kiss&Ride dan de enige snelle 
oplossing is. 

 Overigens kan carpoolen ook een 
oplossing zijn. Maakt u daar samen 
afspraken over met andere ouders 
uit uw omgeving. 
 

8.20 Aansprakelijkheid: vervoer 
per auto 

Voor bepaalde uitstapjes wordt ouders 
soms gevraagd te willen rijden. De 
school kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor schade tijdens dit vervoer; 
de wetgever gaat er namelijk vanuit dat 
iedereen minimaal een eigen WA-
verzekering geregeld heeft. Wel heeft 
de school een ongevallenverzekering 
afgesloten; daardoor is een 
inzittendenverzekering niet 
noodzakelijk.  
3VO zegt er het volgende over: 
Vuistregel: Vervoer nooit meer 
kinderen per auto dan er zitplaatsen en 
gordels zijn. 
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Met betrekking tot het vervoeren van 
andermans kind geldt: 
Voor het incidenteel, over beperkte 
afstand vervoeren van andermans kind 
(vanaf 3 jaar en kleiner dan 1.35 m) is 
het gebruik van een autostoeltje of 
verhoger niet verplicht.  
Een kind in de auto vervoeren zonder 
autogordel is niet veilig. Het diagonale 
deel van de driepuntsgordel mag niet 
achter het lichaam worden geleid. De 
driepuntsgordel mag nooit als 
heupgordel worden gebruikt. 
Meer gedetailleerde informatie vindt u 
op de site van 3VO: www.3vo.nl  
Wij vinden het wenselijk kinderen 
alleen op de achterbank te vervoeren. 
 
8.21 Schoolverzekering voor de 

leerlingen en hulpouders 
De schoolverzekeringen zijn gebundeld 
in een totaal pakket. Leerkrachten, 
kinderen en (hulp)ouders zijn tijdens 
schoolactiviteiten tegen wettelijke 
aansprakelijkheid verzekerd. Verder zit 
er in het pakket een 
schoolongevallenverzekering voor alle 
door school georganiseerde 
activiteiten. Mocht u denken een 
beroep te kunnen doen op deze 
verzekering, neem dan even contact op 
met de directie. 
De kosten van deze verzekering 
worden gedragen door de 
oudervereniging en het schoolbestuur. 
 
8.22 Sponsoring 
Ten aanzien van sponsorbeleid volgt de 
school de richtlijnen van het afgesloten 
Convenant dat door de minister van 
OC-&-W is afgesloten met meerdere 
organisaties. Het betreft de volgende 
richtlijnen: 
 Sponsoring moet verenigbaar zijn 

met de pedagogische en 
onderwijskundige uitgangspunten 
van onze school. 

 Er mag geen schade worden 
berokkend aan de geestelijke en/of 
lichamelijke gesteldheid van de 
kinderen. 

 Sponsoring moet in 
overeenstemming zijn met de 
goede smaak en het fatsoen. 

 Sponsoring mag niet de 
objectiviteit, de geloofwaardigheid, 
de betrouwbaarheid, de 
onafhankelijkheid en de continuïteit 
van ons onderwijs en daarbij 
betrokkenen in gevaar brengen. 

 Een individuele ouder/verzorger 
kan, indien niet akkoord met de aan 
de sponsoring verbonden 
wederprestatie, een klacht indienen 
bij de algemene klachtencommissie 
waarbij onze school is aangesloten. 
Zie bijlage B. 

 Klachten die betrekking hebben op 
de concrete inhoud van reclame-
uitingen kunnen worden ingediend 
bij de landelijke Reclame Code 
Commissie. 

 
8.23 Protocol Foto- Video- en 

TV-opnames  
De schoolgids, de website en ander 
informatiemateriaal bevatten foto’s van 
leerlingen van onze school. Ouders die 
bezwaar hebben tegen gepubliceerde 
foto’s waar hun kinderen op staan, 
verzoeken wij dit schriftelijk kenbaar te 
maken. In een volgende editie zullen 
wij de betreffende foto’s niet meer 
opnemen. Ook zullen wij de foto’s van 
de website verwijderen. 
 
8.24 Video 
We onderscheiden de volgende video-
opnames: 
 Video-opnames voor intern gebruik, 

hiervoor wordt geen toestemming 
gevraagd. 
a. Ten behoeve van 

professionalisering van de 
leerkracht. De opnames worden 
intern op teamniveau ingezet en 
na bespreking gewist. 

b. Ten behoeve van een specifiek 
kind (bijvoorbeeld voor 
specifieke begeleiding door de 
begeleidingsdienst en 
motorische remedial teaching). 

http://www.3vo.nl/
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De banden worden na 
bespreking gewist. 

c. Ten behoeve van 
informatieverstrekking, 
bijvoorbeeld tijdens 
voorlichtingsavonden op school. 

d. Ten behoeve van een specifieke 
gebeurtenis zoals kerst- en 
afscheidsmusical wordt 
medewerking verleend door de 
school, indien gewenst en 
financieel haalbaar, om een 
kopie van deze banden te 
verstrekken aan de ouders van 
de betreffende groepen. 

 Video-opnames voor extern 
gebruik, hiervoor wordt vooraf om 
toestemming gevraagd. 

 
8.25 TV-film  
T.a.v. van tv-filmopnames lichten we 
altijd vooraf de ouders van de 
betreffende groep(en) in. Het is dan 
aan ouders om aan te geven of hun 
kind wel of niet aan de opname mag 
deelnemen.  
 
8.26 Foto’s 
Voor het maken van foto’s voor intern 
gebruik voor de ouders (denk hierbij 
aan sportdag, kamp e.d.) wordt GEEN 
toestemming gevraagd. Dit geldt ook 
voor het maken van foto’s en dia’s voor 
interne activiteiten zoals bijvoorbeeld 
ter illustratie voor een 
voorlichtingsavond voor de ouders. 
Voor het gebruik van foto’s en dia’s 
buiten de school in bijvoorbeeld een 
tijdschrift (incl. persoonlijke teksten) 
wordt toestemming gevraagd aan de 
ouders. Dit geldt niet voor een foto in 
de plaatselijke krant waarbij een 
bepaalde (buiten)schoolse activiteit 
(bijvoorbeeld Carnaval) wordt 
gepubliceerd. 
 
Regelmatig worden er foto’s gemaakt 
bij activiteiten op school. Deze foto’s 
worden op de website geplaatst, zodat 
u in staat bent deze zelf af te drukken. 

 
8.27 Gebruik mobiele telefoon 
Op onze school is het niet nodig dat 
leerlingen een telefoon bij zich hebben. 
Mocht contact tussen ouder en kind 
ONDER SCHOOLTIJD van belang zijn, 
dan is de schooltelefoon altijd 
beschikbaar.  
Wij hanteren de volgende afspraken als 
kinderen toch een telefoon bij zich 
hebben: 
 Onder schooltijd zijn mobiele 

telefoons uit, ook tijdens het 
overblijven (van 08.30u-15.00u) en  
weggeborgen. 

 De mobiele telefoon dient te 
worden afgegeven bij de 
groepsleerkracht als de leerling zich 
niet aan bovenstaande afspraak 
houdt. Na 15.00u krijgt de 
betreffende leerling de telefoon 
weer in zijn/haar bezit. 

 Het meenemen van een mobiele 
telefoon naar school is op eigen 
risico van de leerling. 

 
8.28 Internet, e-mail, chatten 
Het gebruik van internet heeft de 
afgelopen jaren een grote vlucht 
genomen. In de bovenbouw wordt 
internet steeds vaker gebuikt voor het 
zoeken naar informatie. De leerlingen 
leren vanaf groep 5 gericht te zoeken. 
De ruimte waar ze mogen zoeken 
wordt richting groep 8 steeds een 
stukje groter. Internet wordt alleen 
gebruikt tijdens de lessen, waardoor de 
leerkracht zicht kan houden op het 
gebruik van internet. Daarnaast leren 
we de kinderen geen eigen naam door 
te geven als dat op een site wordt 
gevraagd.  
Tijdens de informatieavonden van 
groep 6 en hoger vragen we altijd 
aandacht voor het gebruik van email, 
Facebook, Instagram en Whatsapp. In 
het verleden heeft pesten via deze 
vorm van communiceren een enkele 
keer plaatsgevonden en we vinden het 
van groot belang dat u als ouder weet 
wat uw kind op internet / computer/ 
smartphone doet. Ook de school praat 
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hierover met kinderen: vanaf groep 4 
wordt tijdens het blok “pesten” van de 
Vreedzame Schoollessen ook 
gesproken over pesten via internet. 
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9. KLACHTENPROCEDURE 
 
Klachtenregeling 
Soms bent u het niet eens met de gang 
van zaken in school. In de meeste 
gevallen is een gesprek met de 
leerkracht of andere direct 
betrokkenen voldoende om de kwestie 
op te lossen. 
Mocht u het gevoel hebben dat u niet 
serieus wordt genomen of dat er niet 
goed naar u wordt geluisterd, dan kunt 
u de zaak met de directie, het bestuur, 
de Interne contact persoon of de 
Externe vertrouwenspersoon 
bespreken. De klager bepaalt de route. 
Binnen 4-6 weken krijgt u reactie op 
uw klacht. 
 
De Interne contactpersoon (ICP) is door 
de school aangesteld om ervoor te 
zorgen dat klachten van kinderen of 
ouders altijd serieus worden genomen 
en op een zorgvuldige manier worden 
afgehandeld. 
Elke ouder of kind kan een beroep 
doen op hem/haar als er een probleem 
is, van welke aard dan ook, waar u of 
uw kind niet met de groepsleerkracht 
of de directie over wilt of durft te 
praten. Het gesprek wordt 
vertrouwelijk behandeld. 
De Intern contactpersoon voor het 
schooljaar 2016-2017 zijn: Nel Dolphijn 
en Francien Galjart (zie hoofdstuk 
5.12). 

 
Als het nodig mocht zijn, wordt de 
klacht doorverwezen naar de Externe 
vertrouwenspersoon. De Extern 
vertrouwenspersoon heeft een 
geheimhoudingsplicht. 
De Extern vertrouwenspersoon voor 
onze school is: Dhr. Ed Olijkan: 
e.olijkan@cedgroep.nl 
Hij is werkzaam bij de  CED groep 
(Centrum Educatieve Dienstverlening) 
in Rotterdam. 
 
De klager kan ervoor kiezen om een 
klacht in te dienen bij de Landelijke 

Klachtencommissie, waar wij als school 
bij zijn aangesloten. Dit moet altijd 
schriftelijk gebeuren; de Interne 
contactpersoon kan u hierbij 
behulpzaam zijn.  
Het adres van de klachtencommissie 
waar de scholen van KS Fectio bij 
aangesloten zijn is: 
Stichting Geschillencommissie 
Bijzonder Onderwijs 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
Tel: (070) 386 16 97  
Fax: (070) 302 08 36 
E-mail: info@gcbo.nl 
 
Klachten over seksueel misbruik en/of 
seksuele intimidatie 
Voor het onderwijs zijn wettelijke 
bepalingen van kracht die klachten 
inzake seksuele intimidatie/seksueel 
misbruik nader regelen. Een aantal 
bepalingen hiervan zijn belangrijk: 

- Een personeelslid dat op 
enigerlei wijze kennis draagt van 
een vermoeden van een 
seksueel misdrijf jegens een 
leerling gepleegd door iemand 
die met taken ten behoeve van 
de school is belast, is verplicht 
dit direct te melden bij de 
directeur van de school, die 
vervolgens contact opneemt 
met de bestuurder-directeur van 
Fectio. 
De bestuurder-directeur neemt 
contact op met  de 
vertrouwensinspecteur. In 
overleg hiermee wordt al dan 
niet besloten tot aangifte bij de 
politie. 

- Met "iemand die met taken ten 
behoeve van de school is belast" 
worden niet alleen  
leerkrachten bedoeld, maar ook 
schoonmaakpersoneel, 
conciërges, stagiaires,  
hulpouders, etc. 

mailto:e.olijkan@cedgroep.nl
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1 2 3 4  

Klacht van 
onderwijskundige 
aard, o.a.: 
Methode, 
aanpassing 
programma, 
toetsing, 
beoordeling 
 

Klacht van 
schoolorganisatorische 
aard, o.a.: 
Vakanties, vrije dagen, 
schoolbijdrage, inzetten 
RT 

Klacht over 
ongewenst gedrag, 
o.a.: 
Agressie, geweld, 
racisme, discriminatie, 
pesten, seksspel 
leerlingen onderling 

Klacht over 
ongewenst gedrag: 
seksueel 
misdrijf/seksuele 
intimidatie 
MELDPLICHT voor 
ieder personeelslid 
bij vermoeden van 
seksueel misdrijf met 
een 
kind/minderjarige 
AANGIFTEPLICHT 
voor bevoegd gezag 
bij redelijk 
vermoeden 

Gesprek met 
leerkracht 

 Gesprek met 
leerkracht 

 

Indien geen 
bevredigend 
resultaat: gesprek 
met schoolleiding, 
bouwcoördinator of 
afdelingsleider 

Gesprek met 
schoolleiding, 
bouwcoördinator of 
afdelingsleider 

Indien geen 
bevredigend 
resultaat: gesprek 
met schoolleiding, 
bouwcoördinator of 
afdelingsleider 

Bevoegd gezag 
overlegt met 
vertrouwensinspecte
ur. 
Bevestigd redelijk 
vermoeden van 
strafbaar feit  
informeren van 
(ouders van ) klager 
en aangeklaagde 

Indien geen 
bevredigend 
resultaat: gesprek 
met/klacht bij 
algemeen directeur 
(indien aanwezig)  

Indien geen bevredigend 
resultaat: gesprek 
met/klacht bij algemeen 
directeur  (indien 
aanwezig) 

Indien geen 
bevredigend 
resultaat: gesprek 
met/klacht bij 
algemeen directeur 
(indien aanwezig) 

Aangifte bij politie 

Indien geen 
bevredigend 
resultaat: gesprek 
met interne 
contactpersoon 

Indien geen bevredigend 
resultaat: gesprek met 
interne contactpersoon 
en/of klachtmelding (!) 
bij onderwijsinspecteur 

Indien geen 
bevredigend 
resultaat: gesprek 
met interne 
contactpersoon 

(Mogelijk): Gesprek 
met interne 
contactpersoon 
(eerste opvang; 
melden bij 
bestuur/bestuurder 
en doorverwijzen 
naar externe 
vertrouwenspersoon
) 

Indien geen 
bevredigend 
resultaat: gesprek 
met externe 
vertrouwenspersoon 

Indien geen bevredigend 
resultaat: gesprek met 
externe 
vertrouwenspersoon 

Indien geen 
bevredigend 
resultaat: gesprek 
met externe 
 vertrouwenspersooon 

(Indien gewenst): 
Gesprek met externe 
vertrouwenspersoon. 
Bestuur/bestuurder 
is verplicht tot 
consultatie van 
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vertrouwensinspecte
ur  

 Indien geen 
bevredigend 
resultaat: klacht 
indienen bij 
klachtencommissie 

Indien geen bevredigend 
resultaat: klacht indienen 
bij klachtencommissie 

Indien geen 
bevredigend 
resultaat: klacht 
indienen bij 
klachtencommissie 

Indien geen 
bevredigend 
resultaat: klacht 
indienen bij 
klachtencommissie 

Mogelijkheid tot het 
volgen van een 
juridisch traject 

Mogelijkheid tot het 
volgen van een juridisch 
traject 

Mogelijkheid tot het 
volgen van een 
juridisch traject 

 

 
 
De klachtenregeling is in te zien op school of op de website van de Stichting: 
www.ksfectio.nl.  
 
  

http://www.ksfectio.nl/
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10. RELATIE SCHOOL EN OMGEVING 
 
10.1 KS Fectio en de school 
Onze school valt onder het bestuur van 
de Katholieke Scholenstichting Fectio. 
Deze scholenstichting beheert dertien 
katholieke basisscholen in de 
gemeenten Houten en Bunnik. Welke 
scholen dit zijn, vindt u op 
www.ksfectio.nl. In totaal krijgen er 
binnen Fectio ongeveer 3500 
leerlingen les van 325 leerkrachten. 
 
10.2 De organisatiestructuur van 

KS Fectio 
KS Fectio heeft als taak om erop toe te 
zien dat de aangesloten scholen goed 
functioneren, dat de kwaliteit van het 
onderwijs wordt geborgd en verbeterd 

en dat de beschikbare middelen 
doelmatig en efficiënt worden ingezet. 
De Stichting werkt met een 
Bestuursmodel waarin een Bestuurder 
– Directeur (BD) het bevoegd gezag is 
en waarop wordt toegezien door een 
Raad van Toezicht. Deze Bestuurder - 
Directeur is eindverantwoordelijk voor 
het functioneren van de Stichting en de 
daaraan verbonden scholen. Daarmee 
is Bestuur en toezicht effectief van 
elkaar gescheiden. De BD en de 
scholen worden ondersteund door een 
Bestuursbureau. De BD is tevens 
leidinggevende van het 
Bestuursbureau. 
 
Dit resulteert in het onderstaande 
organogram: 

 
Voor vragen over of aan het bestuur 
kunt u terecht bij de Bestuurder - 
Directeur:  
 
Dhr. R. Boerman T 030-6381121  
p/a Pelmolen 19  F 030-6381122  
3994 XX Houten  M 06-14320013 

E info@ksfectio.nl 
 

De stichting heeft bovendien een 
protocol opgesteld, waarin de 
verantwoordelijkheden voor school en 
ouders zijn opgenomen. Deze vindt u in 
de bijlage. 
  
10.3 Inspectie voor het 

basisonderwijs 
Onze basisschool valt onder het 
Rijksinspectiekantoor (RIK) Utrecht. De 
inspecteur heeft een controlerende en 

Raad van Toezicht 

Bestuurs
bureau

GMR

MRSchooldirecteur

Schoolteam

Bestuurder -
Directeur

Directieteam

hiërarchische  lijnen 
adviserend en ondersteunend
overleg met  GMR en MR (advies en instemming)
dienstverlening door Bestuursbureau aan schooldirecteur en Directieteam.
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stimulerende functie. Hij bezoekt 
regelmatig de school en bespreekt dan 
de ontwikkelingen binnen de school. In 
mei 2014 heeft de inspecteur onze 
school bezocht en hebben we 
wederom het basisarrangement 
toegekend gekregen. Dit houdt in dat 
ons school voldoende scoort. De 
ontwikkelpunten hebben we in ons 
jaarplan opgenomen. Het rapport kunt 
u terugvinden op de site van de 
inspectie: www.onderwijsinspectie.nl 
 
10.4 Schoolbegeleidingsdienst 
Onze school is aangesloten bij de CED-
groep. De medewerkers van de CED 
groep begeleiden de school bij de 
onderwijskundige ontwikkeling en 
ondersteunen het proces van 
individuele leerlingenhulp.  
 
10.5 Gemeente Houten 
De contacten met de Gemeente 
betreffen de huisvesting, het plaatselijk 
onderwijsbeleid en de directe 
schoolomgeving. Met name ten 
aanzien van de leerplichtwet kunt u te 
maken krijgen met de 
leerplichtambtenaar van de gemeente. 
Vanaf 2015 zal ook Jeugdzorg onder 
de verantwoordelijkheid van de 
gemeente komen.  
 
10.6 Parochie 
Voor de verzorging van de 
schoolcatechese is er overleg tussen de 
scholen (een leerkracht vanuit elk team 
binnen de Stichting), het 
directieoverleg en de pastor van de 
parochie OLV ten Hemelopneming. 
Daarnaast hebben enkele ouders van 
onze school zitting in de werkgroepen 
Eerste Communie en Vormsel van de 
parochie. De pastor bezoekt jaarlijks de 
groepen 4 en 8 in verband met de 
genoemde vieringen. We nodigen de 
pastor uit aanwezig te zijn op onze 
jaarlijkse paasviering.  
 
10.7 Breed Overleg Noord-Oost  
Onze school maakt deel uit van het 
BONO (Breed Overleg Noord-Oost). 

Samen met andere instanties, die in 
onze wijk te maken hebben met jeugd 
en jongeren, geven we het BONO 
(voorheen de Brede School) vorm. 
Hiervoor is een werkgroep opgericht, 
waarin vertegenwoordigers van de 
verschillende instanties hebben 
plaatsgenomen. Naast de Scholen in 
deze wijk zijn dat de Kinderopvang, de 
Peuterscholen,  de Bibliotheek, het 
Welzijnswerk, Sportpunt Houten  en 
het Sociaal Team Het BONO stelt zich 
ten doel om ‘alle kinderen uit de wijk 
optimale ontwikkelingskansen te 
bieden en een bijdrage te leveren aan 
de sociale cohesie in de wijk.’ 
 
Dit doet zij door het voeren van overleg 
om de verschillende instanties die met 
jeugd en jongeren te maken hebben, zo 
goed mogelijk op elkaar aan te laten 
sluiten. 

 
10.9 Jeugdgezondheidszorg 
De Jeugdgezondheidszorg van GGD 
regio Utrecht is er voor kinderen, 
jongeren en hun ouders om hen te 
adviseren en te ondersteunen bij 
gezond opgroeien. De GGD onderzoekt 
alle kinderen op verschillende 
leeftijden. Dit om eventuele problemen 
te signaleren, maar vooral om kinderen 
en hun ouders tijdig te ondersteunen 
bij eventuele vragen of zorgen. De GGD 
werkt nauw samen met andere 
professionals die zich inzetten voor de 
gezondheid, groei en ontwikkeling van 
kinderen. Aan elke school is een 
jeugdgezondheidszorgteam van de 
GGD verbonden. Dit team bestaat uit 
een jeugdarts, een 
jeugdverpleegkundige en een 
assistente JGZ. 
 
Gezondheidsonderzoeken 
U krijgt als ouder bericht van ons als 
uw kind aan de beurt is voor 
onderzoek. De gebruikelijke 
preventieve onderzoeken vinden plaats 
op het CJG en op school. In principe is 
het eerste onderzoek in de 
basisschoolleeftijd het onderzoek in 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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groep 2 met ouders op het CJG, daarna 
in groep 7 zonder ouders op school. Bij 
groep 2 krijgen ouders de direct de 
terugkoppeling. Bij groep 7 worden de 
ouders schriftelijk geïnformeerd over 
de bevindingen. Hierbij staat ook 
vermeld of er nog een vervolg afspraak 
wordt aangeboden met een jeugdarts 
of jeugdverpleegkundige. U krijgt dan 
een uitnodiging om samen met uw kind 
naar het spreekuur te komen.  
 
Spreekuur jeugdarts / 
jeugdverpleegkundige 
De spreekuren vinden plaats op de 
GGD locatie. U kunt er terecht met 
vragen over de ontwikkeling of 
gezondheid van uw kind of voor 
onderzoek of een gesprek.  
 
U krijgt een uitnodiging voor het 
spreekuur, als: 
 Het onderzoek op school aanleiding 

geeft tot een vervolg onderzoek of 
een gesprek. 

 Het consultatiebureau heeft 
aangegeven dat een onderzoek of 
een gesprek gewenst is 

 De leerkracht zich zorgen maakt, en 
in overleg met u een afspraak op 
het spreekuur voorstelt en dit 
doorgeeft aan de GGD. 

 
Daarnaast kunt u natuurlijk altijd zelf 
een afspraak maken.   
 
Inloopspreekuur (0-12 jaar) 
Heeft u zelf nog vragen over de 
gezondheid of ontwikkeling van uw 
kind? De Jeugdgezondheidszorg biedt 
inloopspreekuren aan voor ouders met 
kinderen van 0-12 jaar.  
Hier kunt u zonder afspraak terecht 
voor: 
 Het stellen van vragen over de 

gezondheid en ontwikkeling van uw 
kind  

 Een keer extra wegen en/of meten 
 Voedingsadvies  
 
Telefonisch spreekuur voor opvoed- en 
gezondheidsvragen 

 
De GGD biedt ook een telefonisch 
spreekuur. U wordt dan zo mogelijk 
dezelfde dag nog teruggebeld door 
een jeugdverpleegkundige. Bel 
hiervoor naar  033 – 4600046.  
 
Daarnaast biedt de GGD opvoed- 
ondersteuning via de e-mail: 
opvoedvragen@ggdru.nl en de 
mogelijkheid om te twitteren met de 
jeugdarts via @deschoolarts. 
 
Vaccinaties DTP en BMR 
De GGD voert het 
rijksvaccinatieprogramma uit, waarbij 
kinderen worden ingeënt tegen een 
aantal infectieziekten zoals bof, 
mazelen, rode hond, difterie, tetanus 
en polio. In het jaar dat uw kind negen 
jaar wordt, krijgt u een oproep om uw 
kind te laten vaccineren. Kinderen 
krijgen twee vaccinaties. De DTP prik 
tegen difterie, tetanus en polio en de 
BMR-prik tegen bof, mazelen en rode 
hond. 
 
10.10 Logopedie 
Het logopedisch onderzoek van ieder 
kind in groep 2 van de basisschool is in 
2013 komen te vervallen. Wanneer de 
leerkracht spraak / taal problemen 
signaleert, kunt u verwezen worden 
naar uw huisarts of een logopedist.  
 
10.11 Landelijke Meldcode 

Huiselijk geweld 
Op 1 juli 2013 is de Wet Meldcode 
Huiselijk Geweld Kindermishandeling 
ingevoerd. Hiermee worden alle 
professionals die werken met gezinnen 
en kinderen verplicht om met een 
protocol te werken bij vermoedens van 
kindermishandeling en huiselijk 
geweld. Doel van de meldcode is dat 
instellingen vaker, sneller en adequater 
ingrijpen bij vermoedens van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Het 
moet voorkomen dat professionals 
handelingsverlegen zijn, zodat er iets 
wordt gedaan met vermoedens van 
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kindermishandeling en huiselijk 
geweld.  
De meldcode beschrijft in 5 stappen 
wat bijvoorbeeld een huisarts, 
leerkracht, verpleegkundige, 
begeleider in de kinderopvang of 
hulpverlener moet doen bij 
vermoedens van geweld. Organisaties 
en zelfstandige beroepsbeoefenaren 
stellen een eigen meldcode op, 
gebaseerd op 5 stappen:  
 Stap 1:   

in kaart brengen van signalen.  
 Stap 2:   

overleggen met collega en 
eventueel raadplegen  sociaal team 
Houten en/of  Veilig Thuis of 
letselduidingsdeskundige.  

 Stap 3:   
gesprek met de cliënt.  

 Stap 4:   
wegen van het geweld of de 
kindermishandeling.  

 Stap 5:   
beslissen: hulp organiseren of 
melden.  

Meer informatie over de meldcode 
kunt u vinden op: 
www.utrecht.handelingsprotocol.nl 
 
10.12 De Verwijsindex 
De Verwijsindex is een systeem waarin 
leerkrachten, hulpverleners en andere 
professionals de persoonsgegevens 
registreren van de jeugdigen (0 tot 23 
jaar) over wie zij zich zorgen maken. 
Het is een hulpmiddel om u en de 
mensen die uw kind begeleiden snel 
met elkaar in contact te brengen. 
Hierdoor is het gemakkelijker om snel 
hulp te regelen voor jeugdigen met wie 
het niet goed gaat of niet goed dreigt 
te gaan. Uw kind kan bijvoorbeeld zijn 
ingeschreven omdat er zorgen zijn over 
het gedrag. Of vanwege een 
problematische gezinssituatie. 
Misschien is er nog iets heel anders aan 
de hand. Hoe dan ook: er is 
bezorgdheid over de ontwikkeling van 
uw kind. 
Het is bij wet geregeld dat organisaties 
vanaf 2011 met de Verwijsindex 

moeten werken. Degene die uw kind in 
de Verwijsindex zet, informeert u als 
eerste hierover. Als uw kind in de 
Verwijsindex is opgenomen, gebeurt er 
in eerste instantie nog niets. Degene 
die hem of haar heeft ingeschreven, 
gaat gewoon verder met het bieden 
van hulp, onderwijs of begeleiding 
zoals afgesproken. Pas als een tweede 
hulpverlener, beroepskracht of 
instelling uw kind registreert, ontstaat 
er een match.  
Met uw instemming bespreken de 
partijen samen met u hoe de best 
passende hulp 
voor uw kind en eventueel het gezin 
geregeld kan worden. U wordt daar 
natuurlijk bij 
betrokken, want het gaat over uw kind 
en gezin. Eén persoon coördineert alle 
hulp. 
Zo zorgt de Verwijsindex voor 
overzicht, samenwerking en goede 
afspraken tussen de 
verschillende hulpverleners en uw 
gezin. Dat betekent dat de hulp aan uw 
kind 
en/of uw gezin verbetert. De 
Verwijsindex zorgt ervoor dat uw kind 
zo snel mogelijk, zo eenvoudig mogelijk 
en zo goed mogelijk geholpen wordt. In 
de Verwijsindex staan alleen de naam 
van degene die registreert en de naam, 
adres en geboortedatum van uw kind. 
Dus géén inhoudelijke informatie. Na 
een bepaalde periode wordt het signaal 
inactief gemaakt en na maximaal 7 jaar 
is het signaal niet meer zichtbaar.  
Op de volgende websites kunt u meer 
lezen over de Verwijsindex: 
www.verwijsindexmiddennederland.nl 
 
10.13 Opleiden in School 
De school biedt studenten van diverse 
opleidingen voor leraar en 
onderwijsassistent, de gelegenheid 
praktische ervaring op te doen. 
Studenten leren bepaalde taken 
zelfstandig uit te voeren; 
onderwijsassistenten werken onder 
leiding van de groepsleerkracht. 

http://www.utrecht.handelingsprotocol.nl/
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Hiervoor zijn wij de samenwerking met 
de Hogeschool Utrecht, Instituut Theo 
Thijssen aangegaan en zijn wij 
afgelopen schooljaar gecertificeerd als 
opleidingsschool. Dit houdt in dat 
studenten een plek krijgen op onze 
school en behalve werkzaam zijn in de 
groep ook een onderzoek voor de 
school zullen doen. 
Jaarlijks wordt vastgesteld in welke 
groepen stagiaires geplaatst kunnen 
worden. 
De eindverantwoordelijkheid blijft in 
alle gevallen bij de groepsleerkracht.  

 
10.14 Verenigde Verkeers 

Veiligheids Organisatie 
(3VO) 

3VO strijdt tegen de 
verkeersonveiligheid in Nederland. 
De school heeft vaak contact met de 
afdeling Houten vanwege de actuele 
ontwikkelingen op het gebied van de 
verkeersveiligheid rond de school. Ook 
voor verkeersprojecten binnen de 
verkeersopvoeding van de kinderen is 
3VO een belangrijk orgaan. 3VO 
organiseert de verkeersproeven voor 
groep 7 en heeft twee educatieve 
routes in Houten ontworpen. 
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Bijlage A: Schoolkeuze 2012-2016
De volgende tabel geeft een overzicht 
van de schoolkeuze van de groep 8 
leerlingen, naar schooltype over de 

afgelopen vijf jaar. Aangeven wordt het 
aantal (N) en percentage leerlingen 
voor elk schooltype. 

 

 
Hieronder kunt u lezen naar welke scholen voor voortgezet onderwijs de kinderen van 
’t Schoolhuys zijn gegaan.

 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Advies op type 
VO 

N % N % N % N % N % 

VMBO basis         5 10% 

VMBO 
basis/kader 

1 4% 7 18% 1 3% 8 38% 3 5,5% 

VMBO kader     5 17%   5 10% 
VMBO 
kader/TL 

           

VMBO GL 3 11% 3 8% 2 6% 2 9,5% 1 2% 

VMBO TL 4 15% 3 8% 1 3% 5 24% 8 16% 

VMBO TL+   4 10% 4 103%     
VMBO 
TL/Havo 

1 4%   2 6%    6 12% 

Havo 8 28% 8 20% 8 26% 2 9,5% 7 14% 

Havo/VWO 5 19% 5 13% 6 20% 1 5% 3 5,5% 

VWO (inclusief 
gymnasium en 
atheneum) 

5 19% 9 23% 2 6% 3 14% 13 25% 

Totaal aantal 
schoolverlaters 

27 100% 39 100% 31 100% 21 100% 51 100% 

School voor VO Plaats 2013 2014 2015 2016 2017 

Heemlanden Houten 44% 54% 36% 14% 21% 
Wellant College Houten 15% 10% 17% 5% 12% 
Stedelijk Gym Utrecht 4%     2% 
Cals College Nieuwegein 15%   6%  8% 
Oosterlicht College Nieuwegein  8% 6%  14% 
Lek en Linge Culemborg 4% 2% 3% 19% 12% 
De Passie Utrecht      2% 
Houtens Houten 18% 24% 26% 62% 29% 
Anna van Rijn Nieuwgein  2%    
Revius Lyceum Wijk bij 

Duurstede 
  3%   

Koningin Wilhelmina College Culemborg   3%   
Totaal percentage 
schoolverlaters 

  100% 100% 100% 100% 100% 
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Bijlage B: Adressen  
 

 
Katholieke Scholenstichting 
Fectio 
 
Dhr. R. Boerman, Bestuurder- Directeur 
   
Bezoekadres:   
Pelmolen 19 
3994 XX  Houten 
030-6381121 (t) 
 
Correspondentieadres:  
Postbus 353 
3990 GD Houten 
info@ksfectio.nl 
www.ksfectio.nl 
 

 
 
Inspectie van het 
Basisonderwijs 
De vertrouwensinspecteur is tijdens 
kantooruren bereikbaar op 
telefoonnummer 0900-1113111 
Andere vragen kunt u stellen via de 
website van Postbus 51 of door te bellen 
naar 088-6696000 
 

 
 
Interne contactpersoon 
Mevr. N. Dolphijn (leerkracht)  
Email: ndolphijn@schoolhuys.nl 
 
Mevr. F. Galjart (leerkracht) 
Email: fgaljart@schoolhuys.nl 
 
Externe contactpersoon 
Dhr. Ed Olijkan 
Email: e.olijkan@cedgroep.nl  
 
 
 

Mevr. Els Rietveld 
Email: e.rietveld@cedgroep.nl. 
 
Tel. 010 407 15 99 

  
Schoolbegeleidingsdienst 
CED-Groep, locatie Maartensdijk   
Tolakkerweg 153, 3738 JL te 
Maartensdijk 
Postbus 25, 3738 ZL te Maartensdijk  
tel. 0346-219777  

 
 
Schoolartsendienst 
GGD Midden-Nederland 
tel. 030-6042424 
 

 
 
Profi Pendi 
Dukatenburg 101 
3437 AB Nieuwegein 
030-2751288 
www.profipendi.nl 
info@profipendi.nl 
 
Directeur 
Drs. B. van Burgsteden 
06-53402822 
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Bijlage C: Protocol RK scholen Houten 
De school draagt zorg voor goed onderwijs 
zoals beschreven in het schoolplan en in de 
schoolgids 

De ouders(verzorgers) onderschrijven de inhoud 
en uitgangspunten van de schoolgids en het 
schoolplan. 

De school heeft een aantal protocollen 
opgenomen zoals: 
 Veiligheidsprotocol 
 Pestprotocol 
 Protocol conflicthantering 
 Seksuele intimidatie 
 Ontruimingsplan 
 Protocol schoolzwemmen 
 Internetprotocol 
 Gedragscode 
 Protocol toelating- en verwijdering van 

leerlingen 
 Privacyreglement 

De ouders(verzorgers) stellen zich op de hoogte 
van de inhoud van deze protocollen en 
onderschrijven deze. Ze steunen de school 
indien nodig bij de uitvoering ervan. 

De school informeert in ieder geval 2x per jaar 
de ouders over de vorderingen en het 
welbevinden van hun kind. 
Eventuele gedragsproblemen worden direct 
met de ouders besproken. 

De ouders(verzorgers) informeren de school als 
hun kind problemen heeft in de thuissituatie of 
op school. 
De ouders tonen belangstelling in de 
vorderingen van hun kind door o.a. op 
rapportavonden te komen. 

Bij leer- en/of gedragsproblemen reageert de 
school alert. Het zorgplan is hierbij 
uitgangspunt. 
 
De school informeert de ouders van tevoren 
over de te nemen stappen, het eventuele plan 
van aanpak en evalueert een en ander op 
vastgestelde tijden. 
 
In dit kader zijn individueel gemaakte afspraken 
bindend 

De ouders(verzorgers) verlenen toestemming 
indien nodig het kind op te nemen in een 
zorgtraject en eventueel de leerling te 
bespreken met beroepskrachten of 
hulpverleners van buiten de school. De ouders 
geven toestemming voor het afnemen van die 
testen en toetsen bij hun kind die nodig zijn 
voor een juiste diagnose. 
 
In dit kader zijn individueel gemaakte afspraken 
bindend 

De school zorgt ervoor dat de lessen zo lang  
mogelijk doorgaan. Indien nodig treedt de 
vervangingsprocedure in werking. 

De ouders(verzorgers) maken afspraken met 
externe hulpverleners buiten schooltijd. 

De ouders worden tijdig geïnformeerd over 
zaken die de school en de leerlingen betreffen. 

De ouders (verzorgers) lezen de informatie en 
vragen indien nodig om toelichting. 

De school zorgt voor een aantal activiteiten die 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
kinderen bevordert. 

Als de ouders (verzorgers) tekenen voor het 
betalen van de vrijwillige ouderbijdrage houden 
ze zich aan alle consequenties die dat met zich 
meebrengt. 

De school houdt zich aan de leerplichtwet. De 
kinderen krijgen alleen bij bijzondere 
gelegenheden verlof. 

De ouders (verzorgers) vragen voor hun kind 
tijdig bij de directie verlof aan en houden zich 
aan de leerplichtwet.  

De school respecteert elke cultuur en 
geloofsovertuiging van de ouders.  
 

De ouders (verzorgers) respecteren de 
grondbeginselen van de school, zoals 
beschreven in het schoolplan en de schoolgids.  

De school lost conflicten op. Samen met de 
ouders werkt de school aan een leefbare en 
veilige school. 

De ouders (verzorgers)onderschrijven de 
uitgangspunten van de conflicthantering en 
werken mee aan een leefbare en veilige school. 
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Bijlage D: Gedragsprotocol 
leerling-versie  
 
KBS ’t Schoolhuys, Houten        
GEDRAGSPROTOCOL 
 
Leerling-versie 
Met dit gedragsprotocol willen we een veilige school creëren voor alle 
kinderen. 
 
In onze school gelden regels. Deze regels lijken vanzelfsprekend, maar het is toch 
nodig om de regels op een rij te zetten. Er zijn 3 basisregels over hoe wij willen dat we 
met elkaar en met onze spullen omgaan: 
 Zorg voor jezelf: Draag verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag en je eigen 

werk. Je moet goed voor jezelf zorgen, maar niet op een manier dat anderen daar 
last van hebben. 

 Zorg voor de ander: Wij zijn aardig voor iedereen, spelen samen en helpen elkaar 
waar we kunnen. We hebben respect voor elkaars verschillen en waarderen elkaar 
om wie we zijn. We zijn verantwoordelijk voor het klimaat in de groep. 

 Zorg voor spullen: Zorg goed voor je eigen spullen, de spullen van een ander en de 
spullen van school, binnen en buiten. 
 

De kernwoorden van de school passen hier goed bij: 
 Samen (regel 2) Je zit niet alleen op 

school. Je leert en speelt er samen 
met veel andere kinderen en ook 
met volwassenen. Alleen samen 
kunnen we het voor elkaar krijgen 
dat onze school voor iedereen een 
prettige leer- en speelplek is. Dat 
betekent dat iedereen mee mag 
doen en mee mag spelen. Net zoals 
jij, vindt iedereen het fijn om erbij 
te horen. Samen betekent ook: 
regels gelden altijd, ook als de leerkracht er even niet is of even niet goed oplet. 
Ook dan ben jij er zelf verantwoordelijk voor dat er samen geleerd en gespeeld kan 
worden. 

 Respect (regel 2 en 3) Respect naar mensen toe betekent dat je mensen waardeert 
zoals ze zijn: niemand is beter of slechter dan jij, iedereen is zoals hij is. Dat 
betekent dat je geen gekke dingen over een ander of tegen een ander zegt, dat 
betekent dat je iemand niet uitscheldt, pest of pijn doet, dat betekent dat je niet 
over iemand roddelt. Iedereen kan hierbij vast nog meer voorbeelden bedenken. 
Respect betekent ook respect voor spullen van de school en spullen van een 
ander. Je blijft van de spullen van een ander af en zorgt goed voor de spullen van 
school. Dat betekent ook dat je bij het buitenspelen het plein, het hek, de planten 
en de buitenspeelspullen netjes behandelt. Natuurlijk zorg je er ook voor dat je 
niets vernielt aan het gebouw of de fietsen. 

 Veiligheid (alle regels) Als er tassen, jassen, speelgoed rondslingeren, als je vecht, 
als je fietst op het schoolplein, dan is dat niet veilig. Maar ook als je pest dan voelt 
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een ander zich niet veilig. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich 
veilig voelt. Ook de mediatoren kunnen je helpen als je je niet veilig voelt, het is 
goed om conflicten met elkaar uit te spreken en op te lossen.  

 Eerlijkheid (regel 1 en 2) Als er iets vervelends gebeurt, is het heel makkelijk om 
een ander de schuld te geven. Kijk eerst eens naar jezelf, wees eerlijk naar jezelf en 
anderen: had jij misschien iets anders kunnen doen? Bespreek vervelende 
gebeurtenissen eerlijk met de leerkracht en/of de mediator, pas dan kan hij/zij jou 
helpen. 
 

Als iedereen zich houdt aan deze regels dan houden we een fijne sfeer, waarin je 
jezelf kunt zijn, waarin je zonder zorgen plezier kunt maken en kunt leren en waarin je 
in alle vrijheid en met vertrouwen in iedereen op school als kind kunt groeien. 
Als je merkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, dan mag jij dat tegen diegene 
zeggen, net zoals een ander dat tegen jou mag zeggen. Als de leerkracht het merkt en 
het nodig vindt dan kan dit met jou besproken worden en het kan zijn dat je een keer 
niet mag buitenspelen, moet nablijven of op papier moet zetten waarom je doet zoals 
je doet.  
 
Mag je klikken? Klikken is als je iets aan de leerkracht gaat vertellen omdat jij dan 
hoopt dat de ander straf krijgt. Klikken is dus niet leuk. Iets vertellen aan de leerkracht 
als een kind of jijzelf last heeft/hebt van een ander en jij wilt dat dat gedrag stopt, dan 
is het geen klikken. Dat mag je gerust aan de leerkracht vertellen, maar zeg eerst 
tegen diegene die ‘vervelend’ doet dat je het vervelend vindt en vraag of hij ermee wil 
ophouden. Kortom: samen kun je een heel eind komen! En natuurlijk kun je ook de 
mediatoren vragen om je te helpen. 
 
Maar voor sommige kinderen is het erg lastig om zich aan regels te houden of worden 
de regels zo erg overtreden dat praten alleen niet genoeg is, maar dat het nodig is om 
zwaardere maatregelen te nemen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn bij herhaaldelijk 
vervelend gedrag (b.v. iemand achter zijn rug om flink uitlachen, gemene dingen over 
iemand zeggen), vechten of heel duidelijke pesterijen. 
Wat er dan kan gebeuren staat hier verder beschreven. 
 
Aanpak van niet acceptabel gedrag, ruzies en pesterijen. 
Stappen Wie is actief? 

1. Wanneer je ruzie met iemand hebt of je wordt gepest, dan 
probeer je er eerst zelf samen uit te komen door er over te 
praten.  

Jij en 
medeleerlingen 

2. Als dat niet lukt of als je dat niet zo goed durft, dan kun je de 
mediatoren vragen om je te helpen. 

Jij en 
mediatoren 

3. Als dat niet lukt of als je dat niet zo goed durft dan kun je 
jouw leerkracht of een andere leerkracht vragen om je daarbij 
te helpen. 

Jij en de 
leerkracht 

4. Als jouw leerkracht of een andere leerkracht ziet dat je iets 
doet dat niet zo leuk is of niet past binnen de afgesproken 
regels, dan zal deze leerkracht dat met jou bespreken. Samen 
probeer je om te kijken hoe je problemen anders op kunt 
lossen, of je gedrag kunt veranderen. Is het niet jouw eigen 
leerkracht, dan zal de leerkracht die dit met jou besproken 
heeft dit doorgeven aan jouw eigen leerkracht. 

Jij en de 
leerkracht 
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5. Is jouw gedrag zo vervelend dat het niet acceptabel is, dan zal 
de leerkracht dit opschrijven. Zij zal hierover eerst overleggen 
met één van de andere leerkrachten. 

Jij en de 
leerkracht 

6. Wordt jouw lijstje met niet-acceptabel gedrag wat lang, dan 
bespreekt de leerkracht dit met je. Bij volgend niet gewenst 
gedrag word jij met je ouders uitgenodigd om op school met 
de leerkracht te komen praten en krijg je een ‘dit-kan-niet’ 
logboek. In dit logboek schrijf je elke dag wat er gebeurd is en 
hoe je het op een goede manier had kunnen doen. Hoe lang 
dat lijstje moet zijn voordat je uitgenodigd wordt, mag de 
leerkracht bepalen, na overleg met collega’s. Het ligt er nl ook 
aan hoe vervelend jouw gedrag was. Heb je bv gevochten, of 
pest je regelmatig hetzelfde kind, dan is voor de leerkracht de 
maat eerder vol dan wanneer het om wat ‘kleinere’ problemen 
gaat. 

Jij, de 
leerkracht, je 
ouders 

7. Gedraag je je nu nog een keer niet zoals zou moeten, dan krijg 
je een gele kaart en in het ‘dit-kan-niet’ logboek wordt samen 
met jou opgeschreven wat er precies gebeurd is en hoe je op 
een goede manier had kunnen reageren. Je ouders worden 
gebeld en zij ondertekenen de gele kaart in het logboek. De 
directeur wordt op de hoogte gesteld. Ook nu overlegt de 
leerkracht eerst met één of meerdere collega’s. 

Jij, de 
leerkracht, je 
ouders, de 
directeur 

8. Na de eerste gele kaart kan nog een tweede gele kaart 
volgen, die hetzelfde werkt als de eerste. De directeur belt nu 
met je ouders. Jij gaat 1 dag in een andere groep aan het 
werk. 

Jij, de 
leerkracht, je 
ouders, de 
directeur 

9. Na twee keer een gele kaart volgt bij een derde keer een rode 
kaart. Hier wordt dezelfde procedure gevolgd als bij de 
tweede gele kaart, maar je wordt met je ouders uitgenodigd 
voor een gesprek op school, waar de directeur ook bij 
aanwezig is. Er kan dan ook besproken worden of je misschien 
hulp van iemand buiten school nodig hebt om je gedrag te 
verbeteren. Jij gaat in ieder geval een week lang in (een) 
andere groep(en) werken. Het werk krijg je mee van je eigen 
juf. 

Jij, de 
leerkracht, je 
ouders, de 
directeur 

10. Als jouw gedrag na deze maatregelen niet verbeterd is en je 
gedraagt je weer onacceptabel, dan wordt je eerst 2 dagen 
geschorst en werk je een week in (een) andere groep(en) met 
werk van je eigen juf. Eigenlijk krijg je dan nog een keer een 
rode kaart en dat is dan de allerlaatste kans. 

Jij, de 
leerkracht, je 
ouders, de 
directeur 

11. Helpt ook dit niet, dan ben je niet meer te handhaven op onze 
school en word je voorgoed van onze school weggestuurd. 

Jij, de 
leerkracht, je 
ouders, de 
directeur 

 
Natuurlijk kun jij het wel eens oneens zijn met de beslissing van de leerkracht. 
Hierover kun je dan met de leerkracht praten. De leerkracht kan jou dan uitleggen 
waarom ze jouw gedrag op het lijstje heeft gezet of waarom ze jou een gele kaart 
heeft gegeven. Zijn jouw ouders het er niet mee eens, dan kunnen zij samen met jou 
met de leerkracht en de directeur komen praten. 
Augustus 2010 


