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Een woord vooraf
In deze schoolgids schetsen wij u een beeld van de Willem Teellinckschool.
Een belangrijk deel van een kinderleven wordt op school doorgebracht. In de loop van de jaren
vertrouwt u uw kind ongeveer 7500 uur toe aan de zorg van de leerkrachten op de basisschool. U kiest
een dergelijke school met zorg. De Willem Teellinckschool wil u daarbij helpen door u in deze gids te
informeren over de doelstellingen, uitgangspunten en manier van werken. Tevens willen we hier
aangeven dat deze school een bijzondere school mag en moet zijn.
Deze gids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben én voor ouders van
toekomstige leerlingen. Aan ouders die al kinderen op onze school hebben, geven wij informatie over
onze manier van werken. Aan de andere ouders leggen wij uit wat zij mogen verwachten als hun kind
een leerling van onze school wordt.
Wij geven u in deze gids informatie over de identiteit van waaruit we het onderwijs geven, maar ook
het pedagogische klimaat op de school, de wijze waarop het onderwijs georganiseerd wordt, hoe de
contacten met u onderhouden worden, hoe de leerlingen gevolgd worden in hun ontwikkeling en
leervorderingen en op welke wijze hulp geboden wordt als er zich knelpunten in de ontwikkeling van
uw kind(-eren) voordoen.
Antwoorden
Daarnaast biedt de schoolgids antwoord op vele praktische vragen. Zoals:
•
•
•
•

Wanneer krijgen leerlingen verlof?
Hoe is het overblijven geregeld?
Wat doen we met uw vrijwillige ouderbijdrage?
Op welke wijze kunt u klachten over de school indienen?

Wij raden u aan het boekje aandachtig te lezen en het zorgvuldig te bewaren.
Contact
Hebt u opmerkingen over de inhoud of de vorm van deze schoolgids, dan vernemen wij dat graag van
u. Hebt u vragen over het onderwijs op onze school? Schroom dan niet hierover contact op te nemen
met de directie van de school. Wij stellen het onderlinge contact zeer op prijs.
Christelijk onderwijs
Een zo goed mogelijk verloop van het onderwijsleerproces is natuurlijk belangrijk. Maar, als "School
met de Bijbel op reformatorische grondslag" mogen en kunnen wij niet volstaan met alleen praktische
en onderwijskundige zaken.
Wij spreken de wens uit, dat het ons als bestuur, personeel, ouders en kinderen vergund mag worden
de reformatorische beginselen in waarheid te beleven èn uit te dragen. Opdat allen die bij deze school
betrokken zijn, in een goede samenwerking, gestalte mogen geven aan opvoeding en onderwijs. En
dat in het besef dat de Heere ons dit christelijke onderwijs nog wil schenken.
Het zou een grote zegen zijn, als er voor ons en onze kinderen nog een gedurig gebed gevonden mag
worden.
De directeur, H. Koster
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1. Onze school
Adresgegevens
Willem Teellinckschool
Ruiterpad 83
3911 SK Achterberg
Tel. 0317-614388
E. info@willemteellinckschool.nl
I. www.willemteellinckschool.nl

Ontstaansgeschiedenis
De Willem Teellinckschool wordt in stand
De voorgevel van ons schoolgebouw 1
gehouden door de Stichting ter behartiging
van de belangen van scholen met de Bijbel op reformatorische grondslag te Achterberg.
In het jaar 1970 mocht er een begin worden gemaakt met het geven van christelijk onderwijs
op reformatorische grondslag, nadat lange tijd de openbare school de enige school op het
dorp was geweest. De oprichting van de genoemde Stichting vanuit de Nederlands Hervormde
Kerk en de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland mag vanwege haar
ontstaansgeschiedenis gezien worden als een zaak van gebed.
De naamgeving, door de eerste voorzitter van het stichtingsbestuur Ds. J. van der Haar,
verwijst naar een van de voorgangers in de kerkgeschiedenis – de periode van de Nadere
Reformatie – Willem Teellinck (1579-1629), die in zijn geschriften getuigenis gaf van het belang
van de eenheid van leer en leven in de praktijk der godzaligheid.

Grondslag
De Stichting belijdt en aanvaardt Gods Woord als de enige grondslag voor leer en leven, zoals
daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 - 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Daarbij onderschrijft zij geheel de drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld op de Nationale
synode gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 - 1619.
Alle handelingen en uitspraken van de Stichting zullen hiermee in overeenstemming moeten
zijn en het beoogde onderwijs zal in de geest daarvan moeten worden gegeven. Het bestuur
van de Stichting bestaat uit 7 leden: 1 lid afkomstig van de Hervormde Gemeente binnen de
PKN, 2 leden afkomstig uit de Hersteld Hervormde Gemeente, 3 leden afkomstig uit de Oud
Gereformeerde Gemeente in Nederland en 1 lid uit een van de andere kerkverbanden.

Schoolbevolking
Onze school vervult voor Achterberg en omgeving een streekfunctie voor het reformatorisch
onderwijs. De kinderen komen uit gezinnen die een binding hebben met een kerk, zoals de
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Hersteld Hervormde Gemeente, de Hervormde Gemeente binnen de PKN, de Oud
Gereformeerde Gemeente in Nederland en de Gereformeerde Gemeente (in Nederland).
Van ouders wordt verwacht dat zij de grondslag en het doel van de school onderschrijven en
de schoolregels in acht nemen.

Schoolgrootte
De school wordt bezocht door ongeveer 150 leerlingen. In de achterliggende jaren is er steeds
sprake geweest van een aantal van 200 leerlingen. De verwachting voor de komende jaren is
dat het aantal leerlingen nog iets terug zal lopen, al lijkt er enige stagnatie ten goede te
ontstaan.

Personeel
Op grond van het aantal leerlingen heeft de school recht op 7 fulltime plaatsen voor
onderwijsgevenden. Daarnaast zijn er elk jaar uit diverse aanvullende regelingen parttime
functies beschikbaar. De school streeft zoveel mogelijk naar een personele bezetting van
fulltimers voor het onderwijs aan de diverse groepen. Momenteel wordt er in ongeveer de
helft van de groepen nog door een vaste leerkracht les gegeven.

Willem Teellinckschool in cijfers (1) – De leerlingen
Aan het einde van een aantal hoofdstukken treft u
schoolinformatie in cijfers aan.
Alle cijfers komen uit het schooljaar 2021-2022.
Aantal leerlingen
Aantal groepen

153
8

Aantal leerlingen per groep:
In groep 1:
In groep 2:
In groep 3:
In groep 4:
In groep 5:
In groep 6:
In groep 7:
In groep 8:

15
21
17
17
16
19
20
27
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2. Waar onze school voor staat
Doel
De school staat voor het doel de leerlingen op te voeden en te onderwijzen vanuit en in
overeenstemming met Gods Woord en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid.
Het doel van die opvoeding is dat de kinderen hun hoop op God leren stellen, Zijn daden niet
vergeten en Zijn geboden bewaren. Het Woord Gods moet ingescherpt worden, opdat ze
van hun jonge jaren af weten van de Heilige Schrift die hen wijs kan maken tot de zaligheid
door het geloof in Jezus Christus. Gewezen moet worden op hun verantwoordelijkheid ten
opzichte van God hun Schepper, maar ook tegenover de naaste en de schepping. Deze gehele
opvoeding dient gedragen te worden door het gebed om de verlichting en vernieuwing door
de Heilige Geest.
Onze beweegredenen richten zich dan ook op het realiseren van een opvoeding, waarbij de
volgende kernwoorden richtinggevend zijn:
1.
2.
3.

Verantwoording (ten aanzien van onze Schepper en ten aanzien van onze
medebetrokkenen (ouders, kinderen, personeel, bestuur)
Afbakening (bescherming en begeleide confrontatie)
Gerichtheid (het gaat om de vorming van onze kinderen)
Vanuit het bovenstaande doel zien wij de volgende opdracht voor de
school:
Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs. (Spr.
22: 6)
Vanuit een veilige basis naar een doel

De Bijbel als uitgangspunt

•

•
•

Onderwijskundig gezien heeft de school het doel de kinderen zodanig
op te leiden, dat ze in het vervolgonderwijs hun leerweg kunnen
vervolgen. Op onze school leren wij de kinderen daartoe de
noodzakelijke basisvaardigheden. We willen ervoor zorgen dat de
kinderen na acht jaar basisonderwijs het volgende op
onderwijskundig gebied hebben bereikt:

Zich de instrumentele vaardigheden hebben eigen gemaakt. Ze kunnen zich op hun
niveau zowel mondeling als schriftelijk uitdrukken; ze kunnen leren; ze kunnen omgaan
met hoeveelheden en getallen;
Zich de noodzakelijke kennis, bij de diverse vakgebieden, hebben eigen gemaakt;
Zich op een creatieve manier kunnen uitdrukken en op een eigen manier om kunnen
gaan met creatieve uitingen van anderen;
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•

Zich als een sociaal wezen ontwikkeld hebben zodat ze optimaal deel kunnen nemen
aan het menselijke verkeer; ze moeten om kunnen gaan met eigen emoties en die van
anderen.

We richten ons onderwijs daarbij zo in, dat de kerndoelen basisonderwijs (geformuleerd door
het Ministerie) aan bod komen in een ononderbroken ontwikkelingsproces en dat de kinderen,
menselijkerwijs, zich in onze (multiculturele) samenleving kunnen ontplooien.
Wij willen dit onderwijs geven door
onze kinderen veiligheid te bieden in
een uitdagende leeromgeving:

Het logo van de school

Willem Teellinckschool:
leren vanuit een veilige basis!

Uitgangspunten
Op grond van de Heilige Schrift zegt
ons het doopformulier dat wij met
onze kinderen in zonden ontvangen
en geboren worden. Daarom zijn we
"kinderen des toorns". Gevolg
daarvan is, dat wij niet meer in het
Rijk Gods kunnen komen, tenzij wij
van nieuws geboren worden.

•

•

•

De drie punten geven de drie kernwoorden
weer: verantwoording, afbakening en
gerichtheid.
Het blauwe vlak verbeeldt de samenleving
waar onze kinderen in staan; in een drieslag
kerk, gezin en school.
Het figuurtje toont het kind in de
beschermende invloed van deze samenleving,
waar ontwikkeling en beleving/betrokkenheid
centraal staan.
Tot slot zitten de drie letters in het logo
verwerkt: de W, T en S.

Na de zondeval heeft de Heere
echter de mens niet losgelaten. In
•
Zijn grote ontferming heeft Hij Zich
opnieuw tot de gevallen mens gericht
met Zijn roeping tot zaligheid.
Daartoe heeft de Heere ook eenmaal tot Abraham gezegd: "Ik zal Mijn verbond oprichten
tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om
u te zijn tot een God en uw zaad na u". (Gen. 17: 7). En dit verbond strekt zich ook uit tot
ons en onze kinderen, zoals wij onder de bediening van het Woord van God leven.

Doop
De Heilige Doop is een teken en zegel van dit verbond en de beloften daarvan. We
beschouwen de kinderdoop dus niet als verzegeling van het persoonlijke geloof. Dat wil zeggen
dat we de gedoopte kinderen niet zien als in principe wedergeboren. Waarachtige
wedergeboorte, bekering en geloof ontstaan alleen door de krachtdadige roeping tot zaligheid
door Woord en Geest.
Wel spreekt de Doop van een zekere bevoorrechting van onze kinderen. Door Gods
bijzondere leiding mogen zij verkeren op het "erf van het verbond". Zij mogen leven binnen
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de grenzen van de zichtbare kerk. Daar waar God de roeping en belofte van Zijn verbond
doet uitgaan. Ze zijn in "Christus geheiligd", dat is afgezonderd van de ongelovige wereld en
de kinderen der ongelovigen. Maar daardoor ook geroepen tot heiliging en verheerlijking van
Zijn Naam.
Samengevat: We zien enerzijds onze kinderen als schuldig en verdorven, als geestelijk dood in
zonden en misdaden, maar anderzijds als zeer bevoorrechten door de roeping en beloften van
Gods verbond.
Vandaaruit houdt Christus met klem ons als ouderen
voor: "Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert
hen niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods".
(Luk.18:16).
De school heeft een opvoedende en onderwijzende taak.
Zij geeft hieraan vorm vanuit dezelfde grondslag als de
ouders. Van ouders wordt dan ook gevraagd de grondslag
en het doel van de school te onderschrijven. De toelating
tot de Willem Teellinckschool wordt geacht te geschieden
onder de voorwaarden, dat ouders of verzorgers en
leerlingen zich van harte verbinden aan de grondslag en uitgangspunten zoals hierboven
verwoord. De ouders of verzorgers ondertekenen hiertoe het aanmeldingsformulier en de
identiteitsverklaring.
Bij de opvoeding van het kind is er sprake van drie pijlers, waarop deze rust:
1.
2.
3.

Gezin
Kerk
School

Ieder neemt in de opvoeding van het kind een eigen plaats in en bouwt op dezelfde grondslag.
•
•
•

Het gezin als natuurlijke, eerste milieu, waarin het kind liefde en geborgenheid vindt.
De kerk in de ambtelijke zorg over het kind in prediking en catechisatie.
De school als werkgemeenschap in een bemiddelende rol tussen gezin en maatschappij.

De school is een verlengstuk van het gezin (zie doopbelofte). Dit houdt in dat zij de nodige
geborgenheid en bescherming dient te bieden tegen veel wat onze samenleving aanbiedt.
De school heeft tot taak het kind voor te bereiden op het functioneren in de maatschappij.
We kunnen daarom zeggen, dat zij een scharnierfunctie vervult tussen gezin en maatschappij.
De school heeft bij het verkennen van deze maatschappij de verantwoordelijke taak om het
kind toe te rusten tot het zelfstandig functioneren vanuit een Bijbelse levensovertuiging.
Enerzijds in het kennis nemen, anderzijds in het weerbaar maken. Daartoe brengt de school
doelbewust kennis en vaardigheden bij. De normen bij het onderwijs worden ontleend aan de
Heilige Schrift, zoals verwoord in de drie Formulieren van Enigheid. Ze zijn verweven in het
hele onderwijs en komen openbaar in alle vormingsgebieden.
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Prioriteiten
De school wil vanuit de genoemde grondslag vorm geven aan het onderwijs. De kerndoelen:
verantwoording (identiteit), afbakening (sfeer en kwaliteit) en gerichtheid (zorg tonen voor –
veiligheid bieden aan) moeten zichtbaar zijn in het te geven onderwijs.
Dit houdt voor ons in dat het Bijbels onderwijs de kern van ons bestaan als reformatorische
school vormt. Dit onderwijs wordt echter niet beperkt tot de Bijbelles, maar heeft zijn
uitstraling naar alle lessen en het gedrag van leerkrachten en leerlingen.
Daarnaast heeft het onderwijs in de zogenoemde basisvaardigheden als lezen, taal, schrijven
en rekenen onze eerste aandacht, zonder de sociale, emotionele, creatieve en lichamelijke
ontwikkeling te vergeten.
Daarbij gaat het in ons onderwijs ten diepste niet om de leerstof, maar om het kind met zijn
of haar ontwikkeling en behoeften dat centraal staat. Het streven is dan ook het onderwijs zo
te organiseren dat er voor elk kind wat te leren valt op zijn of haar niveau. We vinden het
belangrijk dat de ontwikkeling van onze kinderen plaatsvindt in een veilige -, ordelijke -, rustige
-, uitdagende - en pedagogische omgeving.
Dit betekent voor ons dat wij in het onderwijsleerproces rekening willen houden met het
belang van:
•
•
•

het hebben van goede relaties met leerkrachten en medeleerlingen;
het hebben van een competentiegevoel, het gevoel hebben dat je de opdracht die je
krijgt aankunt
het hebben van een gevoel van zelfstandigheid, het zonder anderen zelf tot iets in staat
zijn.

Dit vraagt vaardigheid van de school in het zorgen voor een leerklimaat waarin de leerkracht
weet om te gaan met de verschillen van leerlingen, hen weet te ondersteunen, vertrouwen
weet te geven en hen uitdaging biedt.
De zorg voor onze kinderen staat zo centraal in het onderwijs op onze school.
Wij vinden het daarom belangrijk dat:
•
•
•
•
•
•

de kinderen met plezier naar school gaan en veel leren;
de leerkrachten met veel inzet en vreugde hun werk mogen doen vanuit het perspectief
van gedragen ontwikkeling;
er gerichte aandacht is voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg
goed in zijn;
de kinderen in hun dagelijks leven kunnen omgaan met wat ze in levensbeschouwelijk
opzicht hebben geleerd;
de confrontatie met de maatschappij altijd plaatsvindt vanuit een beschermde, veilige
basis;
er een duidelijke structuur van regels en werkwijze binnen de school aanwezig is,
waarbinnen wij ons als kinderen, ouders en leerkrachten veilig en betrokken voelen;
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•

er uitdagende lessituaties gecreëerd worden, waarbij kinderen zo goed mogelijk
betrokken worden op de lesinhouden en zij zoveel mogelijk ontdekkend leren.

Het klimaat van de school
In het klimaat van de school komt tot uitdrukking dat wij de Bijbel centraal stellen in het
onderwijs. Dit blijkt niet alleen uit het dagelijks reserveren van een half uur Bijbelonderwijs en
het herdenken van de Christelijke feestdagen, maar het is verweven in het hele onderwijs.
Het leven naar en vanuit Gods Woord moet merkbaar zijn in de school. De leefregels zoals
deze in de Tien Geboden tot ons komen, zijn voor ons norm en uitgangspunt voor het leven
op school.
Daar onze kinderen door de Heilige Doop al afgezonderd zijn van de wereld -hoewel even
verdorven-, dient hun levensstijl niet hieraan gelijkvormig te zijn of te worden.
Daarom zijn wij ook bevreesd voor de invloed van radio, televisie, computer, moderne lectuur,
popmuziek en andere verwante zaken en trachten de verderfelijke tendensen in ons onderwijs
zoveel mogelijk te weren.
Hartelijk willen wij u opwekken grote waarde te hechten aan de eenheid van gezin, kerk en
school in dezen. Als wij niet eenparig deze verkeerde invloeden tegenstaan in leer en leven
ontstaan er al snel allerlei ongewenste misstanden.
In schoolverband wordt wel aandacht besteed aan
zwemmen en lichamelijke oefening. Niet om de
sport, maar om de lichamelijke ontwikkeling van het
kind te bevorderen. Het gaat hierbij om het algemene
en niet om het bijzondere (de topprestatie), want dan
liggen we open voor sportverdwazing.
Wij verwachten van alle kinderen, dat ze eerbaar en
De school als veilige plaats om te leren en
in overeenstemming met hun geslacht gekleed
te ontwikkelen.
gaan. Het dragen van mouwloze shirts,
sportbroeken, kettingen en armbanden en/of sieraden voor jongens, kleding met opvallende
teksten en opdrukken en korte rokken tot boven de knie willen wij dan ook weren. Voor
meisjes geldt dan ook in deze dat ze zich niet in een lange broek/legging als zodanig zichtbaar
of broekrok zullen vertonen.
Vanuit deze uitgangspunten geeft de school vorm aan een pedagogisch klimaat waarin het
bieden van ondersteuning, het wederzijdse vertrouwen en het zorgen voor uitdagende
leersituaties kernwoorden zijn.
Kinderen moeten het fijn vinden om naar school te gaan en ook met een goed gevoel de
school verlaten. Het is daarom van groot belang om in te grijpen bij afwijkend gedrag, waarbij
vooral treitergedrag moet worden tegengegaan. We hebben elkaar als ouders en school nodig
door in een vroeg stadium contact op te nemen om het treitergedrag te stoppen indien het
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onverhoeds toch is begonnen. Het hebben en bewaren van wederzijds respect alleen maakt
onze school tot een veilige leeromgeving.
We mogen bij dit bovengenoemde streven wel wensen: God, de HEERE, doe ons getrouw zijn
aan Zijn Woord en stelle ons onderwijs tot een zegen voor onze kinderen.
Willem Teellinckschool in cijfers (2) – De vakken
Aan het einde van een aantal hoofdstukken treft u schoolinformatie in cijfers aan.
Alle cijfers komen uit het schooljaar 2021-2022.
Aardrijkskunde
0,5 uur per week in groep 3 en 4
Godsdienstonderwijs
1 uur per week in groep 5-8
2,5 uur per week groep 1-8
Zintuigelijke oefening
3 uur per week in groep 1 en 2
Bewegingsonderwijs
6 uur per week in groep 1 en 2
1 uur per week in groep 3-8
Taal
3 uur per week in groep 1 en 2
8,5 uur per week in groep 3-4
7 uur per week in groep 4-8

Schrijven
1 uur per week in groep 3-5
0,5 uur per week in groep 6-8

Geschiedenis
0,5 uur per week in groep 3 en 4
1 uur per week in groep 5-8
Biologie
0,5 uur per week in groep 3 en 4
1 uur per week in groep 5-8
Sociale redzaamheid en verkeer
0,75 uur per week in groep 1 en 2
1 uur per week in groep 3-8

Beeldende vorming
(tekenen en handvaardigheid)
4 uur per week in groep 1 en 2
1,5 uur per week in groep 3-8

Rekenen
2,5 uur per week in groep 1 en 2
5 uur per week in groep 3-8

Muzikale vorming
1,5 uur per week in groep 1 en 2
1 uur per week in groep 3-8
In groep 1 en 2 is zintuiglijke en lichamelijke oefening (het spel) erg belangrijk. Daar wordt veel tijd aan
besteed. Vanaf groep drie is er steeds een uur voor lichamelijke oefening (gym). Groep vier en vijf gaan
zwemmen.
Wereldoriëntatie is de verzamelnaam voor aardrijkskunde, natuuronderwijs en geschiedenis.

3. De organisatie van ons onderwijs
Schoolorganisatie
Het onderwijs op de basisschool is zoveel mogelijk afgestemd op een ononderbroken
ontwikkeling van de kinderen. Zo ligt de nadruk in de eerste jaren op het spelen en
spelenderwijs ervaringsgericht leren. In hogere leerjaren ligt de nadruk meer op het verwerven
van kennis en vaardigheden.
Het onderwijs bestaat niet alleen uit het verwerven van kennis. Het is ook gericht op het
ontwikkelen van creatieve, sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Daarbij denken wij
aan het leren luisteren, zelfstandig werken, zelf problemen leren oplossen en leren
samenwerken. Kinderen kunnen dit het beste leren in een eigen leeftijdsgroep.
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Op onze school is er daarom gekozen voor een leerstofjaarklassensysteem, waarbij het
onderwijs is afgestemd op kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Dat wil zeggen dat in elk
leerjaar een afgesproken leerstofpakket geleerd moet worden door, waar mogelijk, alle
kinderen van die groep. Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen de kinderen, wordt
er gebruik gemaakt van differentiatie. De kinderen die de stof beheersen krijgen verrijkingsen/of verdiepingsstof en de kinderen die de aangeboden stof nog niet begrijpen, mogen
herhalingsstof maken. In principe kan elke leerling de school in acht jaar doorlopen.

Groepenverdeling
Het onderwijs in onze school kun je verdelen in drie hoofdgroepen: onderbouw, middenbouw
en bovenbouw. Tot de onderbouw behoren de groepen 1 en 2, tot de middenbouw 3, 4 en 5
en tot de bovenbouw 6, 7 en 8. Regelmatig vindt er een bouwoverleg plaats waarin de lopende
zaken met elkaar besproken worden en nieuwe ontwikkelingen vorm gegeven.
De onderbouw
In de onderbouw wordt vooral thematisch gewerkt. De ‘leerstof’ is verwerkt in thema’s voor
projectonderwijs. Op deze wijze wordt vanuit een thema gewerkt aan de ontwikkeling van het
kind.
Tussen de groepen 2 en 3 vindt een overgang plaats van het ontwikkelingsgericht werken naar
het programmagericht werken zoals dat in de hogere leerjaren plaatsvindt.
Het programmagericht werken houdt in dat de leerstof een centrale plaats inneemt. De
leerstof wordt in vakken aangeboden. Elk cursusjaar wordt een ‘pakket’ uit het totale
leerprogramma aan de kinderen aangeboden.

De middenbouw
De middenbouw bestaat uit de groepen 3 tot en met 5, waarin de verdere uitbouw van het
basisonderwijs gestalte krijgt. In deze groepen ligt het accent op het aanvankelijk en voortgezet
lezen, schrijven, spellen en rekenen.

De bovenbouw
In de bovenbouwgroepen 6, 7 en 8 volgen de kinderen afsluitend basisonderwijs en begint de
voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
Iedere groep heeft een eigen rooster. In dit rooster staan de activiteiten per dag netjes
gerangschikt en dat zorgt voor een zeker ritme. Het rooster zorgt er ook voor dat alle in de
wet genoemde vakken en ontwikkelingsgebieden aan de orde komen.
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De samenstelling van het team
Naast de schoolleiding bestaat het team uit leerkrachten die les geven aan een groep,
onderwijsassistenten die gedurende een aantal uren extra hulp geven aan zorgleerlingen
(remedial teaching) en ondersteuning geven aan de activiteiten in de onderbouwgroepen.
Alle taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het taakbeleid van onze school.
Directeur
De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school. Hij is verantwoordelijk voor de
uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. Een belangrijke taak is het uitvoeren
van het onderwijskundige concept van de school en het begeleiden van leerkrachten. De
directeur is daarvoor vrijgesteld van lesgevende taken.
Groepsleerkracht
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het
onderwijsleerproces in de groep. Hij/zij geeft vorm
aan het onderwijsprogramma, houdt de resultaten
van de leervorderingen bij en rapporteert intern aan
de directie en extern aan de ouders. Als
pedago(o)g(e) heeft de groepsleerkracht een taak in
het leiden en begeleiden van de leerlingen. Het is
belangrijk dat hij/zij een zodanig pedagogisch klimaat
weet te vormen dat de kinderen zich veilig voelen,
zodat fundamentele voorwaarden om tot leren te
komen tot hun recht komen.
De groepsleerkracht is ook de uitvoerende “remedial
teacher”. Hieronder valt de extra zorg binnen de klas.
Via een hulpplan wordt getracht zoveel mogelijk zorg
binnen de klas en tijdens de gewone les te
organiseren. Deze extra begeleidingsactiviteiten vinden plaats in nauw overleg met de
coördinator leerlingenzorg. De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor de ouders
als het over het onderwijs aan hun kind gaat.
Coördinator leerlingenzorg
De coördinator leerlingenzorg is belast met de uitvoering en controle van het systeem van
leerlingzorg op school. Hij begeleidt het afnemen van toetsen in het kader van het
leerlingvolgsysteem. Aan de hand van deze toets uitslagen wordt bepaald wie extra begeleiding
nodig heeft. De coördinator leerlingenzorg coördineert en bewaakt deze hulp en neemt zo
nodig contacten op met externe deskundigen, zoals een schoolbegeleider of orthopedagoog.
De coördinator leerlingenzorg wordt ook wel intern begeleider genoemd.
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Remedial teacher
De remedial teacher geeft hulp aan de door de intern begeleider aangewezen leerlingen. De
remedial teacher zal veelal hernieuwde instructie geven op onderwerpen die al in de groep
behandeld zijn.
ICT-coördinator
De activiteitencoördinator heeft de zorg over de invoering van de computer in het onderwijs
op onze school. Het is zijn taak om de leerkrachten en de kinderen te ondersteunen bij het
gebruik van de computer in de les.
Naast een stukje technisch netwerkbeheer voert de ICT-coördinator het ICT-beleidsplan uit,
waarin beschreven staat hoe wij de computer en andere moderne media gebruiken als
hulpmiddel bij ons onderwijs.

Inzet leerkrachten
Wijze van vervanging bij ziekte en verlof
Elke groep heeft een eindverantwoordelijke leerkracht. Deze geeft het meest les in de groep.
Bij opname van verlof wordt de groep zoveel mogelijk door steeds dezelfde leerkracht
vervangen. Dit wordt ook geprobeerd bij ziekte van de leerkracht. U zult begrijpen dat dit niet
altijd lukt. Soms moet er intern naar een oplossing worden gezocht, bijvoorbeeld door een
groep te combineren, groepsleerkrachten van groep te laten verwisselen, kinderen van de
zieke leerkracht over andere klassen te verdelen of door de remedial teaching te laten
vervallen.

Inzet onderwijsassistenten
Onze onderwijsassistente heeft vooral onderwijsondersteunende taken in de groepen 1 tot
en met 4. Zij werkt in de onderbouw zoveel mogelijk in de groep. Op deze manier is de
leerkracht beter in staat om de leerlingen zorg op maat te bieden. De extra formatie die wij
in het kader van de gewichtenregeling van het ministerie ontvangen wordt gedeeltelijk ingezet
om de zorg voor het jonge kind vorm te geven. Op deze wijze is het voor de groepsleerkracht
mogelijk om de jonge leerlingen individueel of in groepjes gerichte instructie te geven en te
ondersteunen na signalering en diagnose. We verwachten dat de inzet van de
onderwijsassistente, ter ondersteuning van de praktische zaken, de leerkracht de gelegenheid
zal geven om zorg op maat te bieden en in het bijzonder de ontluikende geletterdheid in de
ontwikkeling van het jonge kind zal kunnen versterken.
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Begeleiding en inzet van stagiaires van de PABO
Onze school is stageschool voor studenten
van Pabo De Driestar te Gouda. Dat
betekent dat een stagiair(e) in een klas
activiteiten verricht om het lesgeven te leren
onder toezicht van een leerkracht.
De studenten van het laatste studiejaar aan
de Pabo (de zogenaamde LIO-stage) komen
een aantal weken (in totaal 20 weken)
achtereen lesgeven. Hierbij is het de
bedoeling de klas zoveel mogelijk zelfstandig
over te nemen. Om die reden zal de
leerkracht in die situatie wat langer buiten
het klaslokaal verblijven en andere taken
binnen de school verrichten.

Regelmatig komen er studenten vanuit Gouda om
zich verder te bekwamen in het vak
van leerkracht.

Scholing van leerkrachten
Ieder jaar kiezen we als team een onderwerp waar
wij specifiek onze aandacht op richten. Dit kan
betekenen dat wij voor dat onderwerp als team
nascholing volgen of begeleiding vanuit de
schoolbegeleidingsdienst
vragen.
Afgelopen
schooljaar hebben we ons vooral beziggehouden
met het invoeren van het zelfstandig werken op
onze school en het uitvoeren van activiteiten
gericht op versterking van het pedagogisch
klimaat. Daarnaast wordt gericht gebruik gemaakt
van het nascholingsaanbod voor individuele
leerkrachten. De één specialiseert zich verder in de zorg en speciale hulp voor leerlingen, de
ander bekwaamt zich in het maken en analyseren van videobeelden in de klas, een derde
verdiept zich in het gebruik van de computer.
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Een jaarlijks terugkomende nascholing is die van Eerste Hulp en
bedrijfshulpverlening (BHV). Zoveel mogelijk teamleden zijn in het bezit van een
geldig EHBO-diploma. Daarnaast streven we ernaar dat alle teamleden in het
bezit komen, zijn en blijven van een geldig BHV diploma. Dit is allemaal gericht
op het bieden van een fysiek, zo veilig mogelijke schoolomgeving voor de
leerlingen.
Willem Teellinckschool in cijfers (3) – Cito Eindscores
Elk jaar nemen we in groep 8 de landelijke eindtoets van het CITO af. Deze resultaten geven een beeld van
het gegeven onderwijs en worden tevens gebruikt als een indicator voor het vervolgonderwijs.
Totaalscores per jaar:
Jaar
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Gem.

Score Landelijk gemiddelde
533,4 534,5
532,4 535,0
533,2 535,1
533,9 535,1
527,1 535,0
531,8 535,3
536,2 535,0
531,0 535,1
530,9 535,1
533,0 535,0
536,6 535,3
535,9 535,4
535,3 535,3
539,2 534,9
536,3 535,6
geen eindtoets (Corona)
534,7 534,4
535,2 534,8
534,8

Het maken van de CITO-toets is altijd weer
een hele klus.

Streven 534,8 * 535,1
* deze score is genormeerd i.v.m. onze leerlingenpopulatie.
Deze scores vertellen natuurlijk niet alles van ons onderwijs. Goed onderwijs is niet alleen meetbaar met
cijfers, al spreken resultaten vaak voor zich. Het verschilt namelijk nogal hoe de geteste groep is
samengesteld; of er bijvoorbeeld sprake is van veel zorgleerlingen en dergelijke. We merkten dat er sprake
is van een goede vooruitgang in de laatste jaren en hebben er desondanks vertrouwen in dat de in gang
gezette onderwijsverbeteringen hun vruchten mogen afwerpen.
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4. Wat leren de kinderen op school?
De activiteiten voor de kinderen
In de wet primair onderwijs staat omschreven welke vakken
de kinderen moeten leren. Bij elk vak zijn kerndoelen
aangegeven. Wij hebben mede met het oog daarop heel
zorgvuldig onze methodes gekozen. Een methode is voor
ons een hulpmiddel om onderwijs te geven en moet daarom
in de eerste plaats voldoen aan de doelstelling en
uitgangspunten van de school.
In die methode staat in ieder geval de verplichte leerstof. De
leerkracht deelt het schooljaar in en zorgt ervoor dat alle
leerstof behandeld wordt. Dit wordt in het begin van het
jaar op de informatieavond met de ouders besproken. Aan
het eind van de basisschool hebben alle kinderen de
verplichte leerstof gehad. Sommige kinderen lukt dat niet.
Daarover leest u straks meer.

Godsdienstonderwijs
Elke dag wordt aan iedere groep "Godsdienstonderwijs"
gegeven. In deze les staat Gods Woord in het middelpunt.
Onder Godsdienstige vorming verstaan we:
1.
2.

3.

4.
5.

Bij het Bijbelonderwijs maken wij
gebruik van de Statenvertaling
(1618-1619).

De Bijbelles, dat wil zeggen het vertellen, behandelen of lezen van Bijbelgedeelten in de
Statenvertaling volgens het besluit van de nationale Synode te Dordrecht in 1618-1619.
Het aanleren van psalmen in de Psalmberijming van 1773 en/of verantwoorde
geestelijke liederen:
a.
Vanaf groep 3 tot en met groep 6 leren de kinderen thuis wekelijks een
psalm.
b.
We maken gebruik van een liedmap geestelijk lied voor elke groep.
Het onderwijs d.m.v. de Heidelberger Catechismus:
a.
In groep 7 en 8 wordt de Catechismus onderwezen en aangeleerd, aan de
hand van de methode van C. de Bode: Voor de maandagmorgen.
Het leren van Namen en Feiten uit de Bijbelse Geschiedenis vanaf groep 5.
Het vertellen van Kerk- en Zendingsgeschiedenis in de groepen.

Zendingsgeld
Op maandagmorgen nemen de kinderen zendingsgeld mee. Daarmee betonen wij als het goed
is een stukje zorg en mededeelzaamheid ten behoeve van onze naasten, die het in materieel
opzicht vaak zoveel slechter hebben dan wij.
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Activiteiten in de onderbouw
Vooral in de onderbouw van onze school is spelen belangrijk. De kinderen leren daar wat het
is om de hele dag in een groep te zijn. Wat de school allemaal van ze vraagt. Later in het jaar
en in groep 2 leren de kinderen veel dingen die nodig zijn in groep 3. Ze oefenen met taal- en
rekenspelletjes. Ze doen schrijfoefeningen. We zorgen ervoor dat de kinderen zoveel mogelijk
nog kleuter mogen zijn. We voorkomen dat in groep twee alvast wat geleerd moet worden
dat eigenlijk in groep drie thuishoort. Maar als we oefeningen geven, dan houden we het wel
bij. Dan weten we zeker dat de kinderen “alles “ gehad hebben.
Jongste en oudste kleuters zitten op de Willem Teellinckschool dus in verschillende groepen.
In groep 1 (4/5 jarigen) ligt de nadruk op het wennen aan de gang naar school. Er is veel
aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt vooral door spelen. Dit gaat in
groep 2 (5/6 jarigen) door, maar hier heeft de leerkracht een meer sturende rol.
De dagactiviteiten zijn in grote lijnen als volgt:
•
•
•
•
•
•
•
•

ontvangstgesprek,
bijbelverhaal,
werkles,
fruit eten,
bewegingsonderwijs,
middagpauze,
arbeid naar keuze
en spelles.

De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van de
lokalen en de manier van werken is anders.
Het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit
de kring. In de kring begint de schooldag en
hier keren de kinderen ook steeds weer
terug. Daarnaast wordt er gespeeld en
gewerkt aan tafels, in de hoeken, in het
speellokaal en op het schoolplein.
In de onderbouw wordt het onderwijs
vormgegeven vanuit ontwikkelingsgebieden:
•
•
•
•
•
•

zintuiglijke ontwikkeling,
taalactiviteiten,
werken met ontwikkelingsmateriaal,
bewegingsactiviteiten,
expressie activiteiten
en sociale ontwikkeling.

In de onderbouw wordt veel tijd besteed aan het
buiten spelen.
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We volgen de leerlingen binnen elk ontwikkelingsgebied en maken daarbij gebruik van
ontwikkelingslijnen die ons een beeld geven van de ontwikkeling die kleuters doormaken van
jongste tot oudste kleuter.
De meeste vakken komen in samenhang aan de orde aan de hand van een bepaald thema (bv.
"de winkel", "voorjaar" of "muizen"). In de lessentabel worden de verschillende leer- en
vormingsgebieden onderscheiden. In de dagelijkse praktijk in de klas is dit nauwelijks merkbaar.
Wie speelt in de poppenhoek is ook bezig met taalontwikkeling, wie speelt met lotto leert
ook getallen of kleuren en wie op een vel papier de golven van de zee tekent, is bezig met
voorbereidend schrijven.
Sommige kinderen zitten tweeëneenhalf of drie jaar in een kleutergroep. Dat is afhankelijk van
hun geboortedatum, aard en aanleg.
We vinden het belangrijk dat een kind lang genoeg in een kleutergroep zit. Succesvol groep 3
doorlopen lukt pas als een kind eraan toe is. We zien een kind liever een jaar langer in de
onderbouw, dan jarenlang op de tenen de school doorlopen.

Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal, rekenen)
Nadat er in groep twee gewerkt is aan de voorbereiding voor de basisvaardigheden, wordt in
groep drie begonnen met het leren lezen, schrijven, taal en rekenen. Deze basisvaardigheden
hebben een centrale plaats in het onderwijs op onze school.
In groep 3 maakt het spelen langzaam plaats voor het leren. Dat duurt een poosje. En het kost
veel energie van de kinderen. In de eerste helft van het jaar wordt er nog wat meer gespeeld.
Maar ook het lezen en het rekenen begint. We gaan verder met wereldoriëntatie en alle
expressievakken gaan gewoon door.
Groep 4 gaat nog wat verder. Rekenen, taal en lezen zijn aparte vakken. Het schrijven moet
steeds sneller.
In groep 5 en 6 zijn bijna alle schoolvakken terug te vinden. Hier leren de kinderen al een
beetje hoe ze een werkstuk moeten maken. En ze moeten een spreekbeurt houden. In de
hogere groepen wordt dat allemaal moeilijker.
Al in groep 1 komt het vak Engels (methode: Holmwoods Premium Kids) erbij. De nadruk ligt
op het mondelinge taalgebruik. Om die reden wordt in de alle groepen naast de
groepsleerkracht ook een native speaker door middel van een computerprogramma ingezet.
Rekenen
We gebruiken voor rekenen de methode Wereld in Getallen. Deze methode behoort tot de
groep van “realistische” rekenmethoden. Realistisch in de zin van echt, waarheidsgetrouw. De
problemen die kinderen rekenend of wiskundig moeten oplossen zijn uit het leven gegrepen.
Veel aandacht is er voor het aanpakken van een som of probleem. We gebruiken van deze
methode een aangepaste reformatorische versie in verband met het gepaste gebruik van de
omgeving waarin de sommen staan.
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Taal
Voor taal gebruiken wij in de groepen 4-8 de christelijke methode TaalActief, die uitgaat van
christelijke principes en gebaseerd is op de seculiere methode TaalActief.
Lezen
De kinderen in groep 3 leren lezen met de methode TaalOceaan.
Schrijven
Het schrijven gebeurt met de methode SchrijfOceaan, waarin de schrijfletters en de
schrijfvormen centraal staan. Tot en met groep 8 krijgen de kinderen te maken met
schrijfboekjes van deze methode, waarin de verschillende schrijfopdrachten staan.
Leesbevordering
Lezen neemt op de Willem Teellinckschool een belangrijke plaats in. Het goed kunnen lezen
(niet alleen technisch, dus hardop verklankend, maar vooral begrijpend) vanaf groep 5 is een
voorwaarde om zelfstandig Gods Woord te kunnen onderzoeken. We willen daarom tijdens
het (leren) lezen gerichte aandacht geven. We maken daarbij gebruik van een boekenbestand
dat ruimschoots voorzien is van goede en geschikte boeken, zowel in de onderbouw
(prentenboekenbestand van meer dan 500 titels) als in de andere groepen (zeker 250 goede
hedendaagse leesboeken met aandacht voor verschillende genres). Dit boekenbestand wordt
ook uitgeleend voor de thuissituatie – prentenboeken door ouders en leesboeken door de
kinderen.
In de onderbouw geven we gerichte impulsen aan de ontluikende geletterdheid middels ons
onderwijsprogramma in relatie met het VVE-project (Vroeg- en voorschoolse educatie) Ik ben
Bas. Het leren lezen in groep 3 versterken we met de aandacht en uitwerking van de
Havenboeken TaalOceaan waarbij alle leerlingen leesmaterialen in een leuke context mee naar
huis nemen. In de groepen 4-5-6 geven we extra
aandacht aan de technische leesvaardigheid door
veel te oefenen met lezen en het leesouder
hulpprogramma Samen Beter Lezen/BOUW in te
zetten.
Ouders kunnen wekelijks boeken lenen uit
onze eigen prentenboekencollectie.

Daarnaast wordt er in elke groep bewust veel
voorgelezen en krijgen boeken veel aandacht in de
lessen door het uitvoeren van allerlei
leesbevorderingsprojecten,
zoals
(boeken)
ganzenbord, prentenboekenmemory en de
boekenkrant. Natuurlijk vinden wij het fijn als er zo
thuis en op school veel gelezen wordt uit goede,

verantwoorde boeken.

Wereld oriënterende vakken
De wereld oriënterende vakken komen in de groepen 1 tot en met groep 4 geheel
geïntegreerd aan de orde. Op heel veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons
heen en brengen we de kinderen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Soms
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gebeurt dit in aparte vakken, zoals vanaf groep 5, maar ook vaak door middel van
klassengesprekken, spreekbeurten en projecten.
Naast de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie is er ook aandacht voor
milieueducatie en techniek.

Zaakvakmethoden
We gebruiken de volgende methoden:
•
•

•

Aardrijkskunde: Travelling the World (deze methode geeft veel informatie en daagt de
kinderen uit om na te denken over de wereld om ons heen)
Geschiedenis: Venster op Nederland (deze reformatorische methode heeft veel
aandacht voor de geschiedenis van ons vaderland vanuit de wetenschap dat Gods hand
de geschiedenis schrijft.)
Biologie: Wondering the World (een methode waarmee leerkrachten experimenten
uitvoeren en waar mogelijk met “levende” natuur werken). Bij de lessen in de groepen
komen ook zaken aan de orde die raakvlakken hebben met de seksuele opvoeding. Om
die reden ontvangen de ouders van de leerlingen elk schooljaar een brief waarin het
schoolbeleid rondom seksuele opvoeding wordt uitgelegd.

Verkeerseducatie
In de groepen 1 t/m 8 wordt gewerkt met de methode Let’s Go. Deze verkeersmethode biedt
naast de theorielessen over de thema’s afspraken/borden/tekens/voorrang, spelen, lopen,
oversteken, fietsen en meerijden waarin kennis wordt opgedaan over verkeerssituaties ook
verschillende doelessen per groep waarin de vaardigheden voor veilig verkeersgedrag worden
geoefend. De methode bevat werkboekjes voor de leerlingen en kopieerbladen, die mee naar
huis gegeven kunnen worden, zodat ouder en kind ook nog samen bezig kunnen zijn met
verkeerseducatie.
Groep 8 neemt deel aan het schriftelijke en praktische verkeersexamen in de gemeente
Rhenen. Daarnaast wordt aan de school-thuisroute (ook bij de overgang PO/VO) extra
aandacht besteedt in de verkeerslessen, terwijl de praktische doe-lessen per groep zich ook
richten op het goed kunnen omgaan met veilig lopen en fietsen in de eigen
school/thuisomgeving. Hierbij moeten wij denken aan verkeersactiviteiten als Trapvaardig,
Fiets SEEF, de Dode Hoek bij vrachtwagens, de fietsenkeuring en de voorlichtingsactie.
Natuurlijk geven de leerkrachten ook aandacht aan verkeersveiligheid bij routes die onder
schooltijd (bij zwem/gymlessen, excursies, enz. ) worden afgelegd.
In het kader van een veilige (leer)omgeving wil de school voldoen aan de criteria van het
UtrechtsVerkeersveiligheidsLabel aangaande verantwoorde verkeerseducatie. Dit keurmerk
wordt alleen verleend als er naast de wekelijkse verkeerslessen ook aandacht is voor een
veilige schoolomgeving, als er projecten over actuele thema’s zijn en als er verkeersouders op
school zijn.
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Expressie activiteiten
Ook tekenen, handvaardigheid en muziek zijn in het lesprogramma opgenomen. Vanaf groep
3 besteden we ongeveer 3 uur per week aan deze vakken. Deze vakken brengen evenwicht in
het lesprogramma, niet alleen het leren heeft de
nadruk, ook de creatieve vorming. Toch zien wij
deze vakken niet louter als ontspannend. Ook hier
wordt er lesgegeven en streven we kwaliteit na. Bij
de expressievakken richten wij ons vooral op de
ontwikkeling van de geschonken talenten op het
gebied van creativiteit en techniek. Aan de ene kant
geven we de kinderen de ruimte creatief te zijn,
maar daarnaast geven we instructie in het hanteren
van materialen en technieken. We gebruiken
daarvoor de methode Laat maar zien en
Ook is er ruimte voor creatieve vakken
verschillende handboeken. Vanaf groep 5 krijgen de
zoals tekenen.
meisjes les in textiele werkvormen (handwerken).

Lichamelijke opvoeding
Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding willen we vooral veel bewegen. Er wordt veel in
groepen gewerkt om wachttijden te voorkomen.
In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Er wordt in het speellokaal
gespeeld en op het schoolplein.
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen gymles. Het gymlokaal achter het dorpshuis, ongeveer vijf
minuten lopen van de school verwijderd, mogen wij gebruiken van de gemeente. We maken
gebruik van de methode: Basislessen spel en beweging. De groep die het eerst naar de gymzaal
gaat zet de voorgeschreven opstelling neer, de groepen die daarna komen passen de
basisopstelling naar de leeftijd van de kinderen aan. De laatste groep ruimt de opstelling weer
op. Deze structuur geldt ook voor de volgende les, met dit verschil dat de tweede les een
spelles is.
De kinderen van de groepen 4 en 5 krijgen daarnaast elk halfjaar elke week een uur zwemles.
De gemeente regelt voor ons het busvervoer van en naar het zwembad. Ouders betalen een
vrijwillige bijdrage van € 52,50 per jaar voor deze zwemlessen, daarnaast betalen ouders ook
een vrijwillige bijdrage voor de kosten van de examens en de uit te reiken zwemdiploma’s.

Computeronderwijs
De computer is niet meer uit de hedendaagse maatschappij weg te denken. Ook het
verantwoord leren omgaan met de mogelijkheden die de computer ons biedt, hoort bij goed
onderwijs.
Enerzijds moeten kinderen leren hoe ze het apparaat kunnen bedienen. Aan de andere kant is
het een apparaat waarmee en waarvan ze leren. We kunnen kinderen echter niet zomaar hun
gang laten gaan met moderne communicatiemiddelen in deze tijd. Kerk, gezin en school hebben
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de taak om ook op dit vlak de opvoeding ter hand te nemen. Ook hier geldt: zelf onderwijzen
en helpen te onderwijzen.
Daarnaast maken we gebruik van een draadloos netwerk. Dat stelt ons in staat om met een
hele klas tegelijk te werken aan onze opdrachten. Hiervoor maken we gebruik van een
tabletkar met 30 tablets die de kinderen in de klas – naast de tablets die in een lockerkast in
het groepslokaal aanwezig zijn – kunnen gebruiken.
Een andere digitale ontwikkeling is het gebruik van een digitaal schoolbord. Een digitaal bord
kan gebruikt worden als een gewoon schoolbord, maar daarnaast kunnen we gebruik maken
van vele nieuwe en extra mogelijkheden om bijvoorbeeld het klokkijken of de breuken uit te
leggen.
Elke leerkracht heeft toegang tot het netwerk
vanaf een eigen laptop/pc.
Omdat de kinderen dagelijks met digitale media in
aanraking komen, is het noodzakelijk om ook een
stuk bezinning te bieden op het gebruik van
computers, dvd, internet, e-mail, mobiele telefonie,
etc.
Om kinderen goed toe te rusten voor de
toekomstige (en hedendaagse) maatschappij
maken we gebruik van een leerlijn Media-educatie
In alle groepen is het krijtbord verdwenen.
in onze methode News2Learn. In de groepen 5-8
wordt op een eenvoudige wijze ervaren wat de invloed (positief en negatief) is van moderne
media in het algemeen. Kinderen leren door zelf media te maken, wat het effect van media is
op anderen.
Als kinderen gebruik maken van internet, dan is dat altijd gefilterd vanuit Kliksafe Class, onder
toezicht van een leerkracht en blijft beperkt tot het aanbod van verantwoorde sites binnen
bijvoorbeeld Klikwereld.
Daarnaast gebruiken de leerkrachten internet bij de voorbereiding van hun lessen en voor
actueel lesmateriaal in de groep, maar ook dan altijd gefilterd.
Het videogebruik binnen de school is aan regels gebonden. Voordat een leerkracht een video
aan de klas wil laten zien, is deze eerst vanuit gewogen criteria beoordeeld.
Samengevat:
1.
2.
3.
4.

De kinderen leren op een verantwoorde manier omgaan met moderne media.
De kinderen leren om een computer te gebruiken.
De kinderen leren bij taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie van de computer, naast
het onderwijs door de leerkracht.
De kinderen leren de computer te gebruiken als hulpmiddel bij het maken van
werkstukken en presentaties.
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Het moge duidelijk zijn dat de computer een prominente plaats heeft ingenomen in ons
dagelijkse onderwijs, maar we zien het echt als een hulpmiddel voor nu en de toekomst.

Huiswerk
Onder huiswerk verstaan wij het werk dat de school meegeeft naar huis. We denken daarbij
aan:
•

•
•

het oefenen en inscherpen van leerstof (u kunt daarbij denken aan het oefenen van de
tafels in groep 4 en 5, het oefenen met het woordpakket in groep 3-8, maar ook aan
het extra werk in het kader van leerling-hulp )
het uitvoeren van een zoekopdracht (bijvoorbeeld het meenemen van materialen voor
een les)
het uitwerken van een opdracht (bijvoorbeeld het verzamelen van informatie voor een
mondelinge of schriftelijke presentatie)

Ook thuis moet er soms worden geleerd, naast alles wat we op school al geleerd hebben.
Godsdienstige opvoeding
Het met elkaar leren van de psalm, de catechismusvraag, de Namen en Feiten of een tekst
beschouwen we als een onderdeel van de godsdienstige opvoeding in school en gezin en valt
dus als zodanig niet onder de doelstellingen van huiswerk, al kunt u de uitvoering wel zo
ervaren.
Wij geven huiswerk mee naar huis om daarmee de benutte leertijd te vergroten en zo het
leereffect te versterken, bovendien bevordert de goede uitvoering van het huiswerk de
zelfstandigheid en de zelfdiscipline van onze kinderen en het geeft de ouders de gelegenheid
om bij het onderwijs aan hun kinderen betrokken te worden. Dat betekent voor ons dat wij
een huiswerkbeleid hebben ontwikkeld, waarbij een aantal uitgangspunten en condities voor
ons bepalen wat een goede wijze van werken moet zijn.
We denken bij uitgangspunten aan:
•
•
•
•
•
•

huiswerk is een middel om kinderen zelfstandiger te laten werken
huiswerk vraagt om een zorgvuldige begeleiding in het opgeven, rekening houdend met
de verschillen tussen onze leerlingen
huiswerk dient niet tot uitbreiding van het leerprogramma waar op school geen tijd
voor is
huiswerk moet leiden tot betere prestaties op school (overhoringen - repetities)
huiswerk moet in de klas (bij de opgeeffase/terugkomfase) en thuis begeleid worden
huiswerk moet leiden tot overleg met de ouders

In de uitvoering hebben we een aantal condities voor ogen:
•
•

we geven huiswerk altijd zorgvuldig op zodat de kinderen goed weten wat zij moeten
doen (we gebruiken in groep 6-8 een agenda)
we geven huiswerktaken die overzichtelijk zijn en zelfstandig te maken/leren zijn (de
groepen 6-8 gebruiken huiswerkboekjes met overzichtelijke leertaken)
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•
•
•
•
•

we oefenen in de groep met het huiswerk, zodat er thuis beter geleerd kan worden
(het huiswerk staat in de groepen 6-8 per dag aangeven)
we geven huiswerk voor vaste dagen op (maandag alleen psalm/Heidelberger
Catechismus - voor de maandagmorgen)
In groep 1-2 krijgen kinderen geen werk mee naar huis, omdat dit niet past in hun
ontwikkeling (in deze ontwikkelingsfase leren kinderen spelend)
In groep 3-4-5 geven we alleen werk mee naar huis in overleg met de ouders op het
gebied van leerlinghulp (bijvoorbeeld extra oefenen met tafels/woordpakketten).
In groep 6-7-8 beperken we de opgegeven hoeveelheid huiswerk per week (20
minuten voor groep 6 / 30 minuten voor groep 7 / 45 minuten voor groep 8).
Natuurlijk kunnen leerlingen langer werken aan hun huiswerk, afhankelijk van hun
eigen wijze van werken, maar als het structureel langer duurt, is overleg met de
leerkracht nodig.

Bij het meegeven van huiswerk denken we aan de volgende verdeling:
Groep 3, 4 en 5
Alleen werk voor spelling en/of rekenen. Het gaat dan om herhalingsstof zoals sommen tot
20, tot 100, tot 1000, de tafels en woordpakketten. Het gaat om individuele kinderen die dit
mee krijgen in overleg met de ouders.
Groep 6, 7 en 8 (Spelling en Rekenen)
Alleen werk voor spelling en/of rekenen. Het gaat dan om herhalingsstof om te oefenen met
cijferen onder elkaar, meetkunde, breuken en woordpakketten. Het gaat om individuele
kinderen die dit mee krijgen in overleg met ouders.
Groep 6, 7 en 8 (Zaakvakken)
De leerlingen krijgen de leskern of vragen per hoofdstuk mee voor
de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en verkeer. Dit
huiswerk wordt overhoord. We doen dit echter nooit op maandag.
Groep 6, 7 en 8 (Nederlandse taal)
De kinderen houden in deze groepen een spreekbeurt en een
boekbespreking. De begeleiding thuis is vooral voor het opzoeken
van extra informatie. Het grootste gedeelte van de voorbereiding Met de zaakvakken wordt ook de computer
ingezet.
vindt plaats in de klas.
Groep 5, 6, 7 en 8 (Engels)
Klassikaal oefenen de kinderen Engelse woordpakketten. Deze worden periodiek overhoord.
Groep 8 (Wereldoriëntatie)
De kinderen houden een presentatie over een kennisgebied.
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Willem Teellinckschool in cijfers (4) – Voortgezet onderwijs
Overzicht over de adviezen in de afgelopen 12 jaar:
In dit overzicht staat welke adviezen we de afgelopen jaren aan het einde van groep 8 gegeven hebben. Het moeilijkst zijn de
adviezen VBO/mavo (vmbo) en mavo/havo. Over het algemeen zijn onze adviezen vrij nauwkeurig in die zin dat de kinderen in
het vervolgonderwijs vaak op het geadviseerde niveau of hoger functioneren. De afgelopen tien jaar waren de verwijzingen (in
percentages) als volgt:
VMBO
LWOO

VBO

VBO/Mavo

Mavo

Mavo/Havo

Havo

Havo/VWO

2011

18%

26%

11%

19%

4%

7%

15%

2012

4%

8%

36%

15%

4%

15%

8%

2013

6%

10%

35%

19%

10%

10%

10%

2014

29%

14%

24%

19%

10%

5%

0%

2015

11%

22%

11%

11%

0%

22%

22%

2016

5%

13%

11%

33%

11%

5%

22%

2017

16%

13%

8%

13%

21%

13%

13%

2018

0%

13%

8%

20%

17%

22%

20%

2019

3%

20%

14%

20%

10%

14%

14%

2020

5%

12%

12%

15%

20%

18%

18%

2021

16%

24%

8%

8%

20%

8%

16%

2022

7%

7%

19%

11%

19%

11%

26%

Gemiddeld

10%

16%

16%

17%

12%

13%

14%

5. Aanmelding en toelating van kinderen.
Leerplicht
Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand, die volgt op die
waarin het kind vijf jaar is geworden. Vijfjarige leerlingen hoeven niet de hele week naar school.
Een leerling die nog geen zes jaar oud is, is voor vijf klokuren per week vrijgesteld van de
verplichting van regelmatig schoolbezoek. De ouders dienen daarvan voortijdig schriftelijk
mededeling te doen aan de directie en de groepsleerkracht, als van deze vrijstelling gebruik
wordt gemaakt. Behalve bovenstaande kan de directeur nog eens ten hoogste vijf uren per
week vrijstelling verlenen van verplichting tot regelmatig schoolbezoek. Maximaal is dus totaal
tien uur vrijstelling per week mogelijk totdat uw kind zes jaar wordt.
Uw kind zal er bij leven en gezondheid als het twaalf jaar is, acht jaar basisschool op hebben
zitten, dat is omgerekend ongeveer 7500 uur onderwijs. Kinderen die wat meer tijd nodig
hebben, mogen langer op de basisschool blijven, maar ten hoogste twee jaar extra.
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Aanmelding
De aanmelding geschiedt gewoonlijk in twee stappen.
a. Voorlopige kennisneming:
Deze is bestemd voor ouders van kinderen, die in de toekomst onze school zullen gaan
bezoeken. Deze kennisneming verplicht nog tot niets, voor u als ouders en ons als school. De
definitieve opgave is bindend (zie b.). Naast de meer spontane aanmelding van buitenaf worden
jaarlijks omstreeks februari/maart formulieren meegegeven met de oudste kinderen van onze
school in verband met de voorlopige kennisneming. We bereiken op deze manier de meeste
toekomstige ouders. Het voordeel van deze werkwijze is, dat wij zo vroegtijdig de grootte van
onze toekomstige kleuterklassen weten.
b. Definitieve aanmelding:
Deze geschiedt tegen de tijd dat uw kind de
school kan gaan bezoeken.
Wanneer u kennis hebt genomen van de
schoolgids en de identiteitsverklaring en verzoekt
om toegelaten te worden op de Willem
Teellinckschool wordt u uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek met de directie. Tijdens dit
gesprek komen naast de onderwijskundige zaken
vooral de principiële uitgangspunten en
doelstellingen van de school aan de orde. Na dit
gesprek kunt u de mogelijkheid krijgen om uw
kind definitief op te geven door middel van het
invullen van het aanmeldingsformulier.

Aan het einde van de dag: moe, maar
voldaan naar huis.

Uw kind kan daarna door het bestuur worden toegelaten als beide ouders het
aanmeldingsformulier en het identiteitsformulier hebben ondertekend, waarbij zij aangeven de
grondslag en het doel van de school te onderschrijven, en zich van harte in leer en leven
verbinden aan de grondslag en uitgangspunten zoals in deze gids en in de identiteitsverklaring
is verwoord. Het bestuur informeert u daarna schriftelijk over de eerste definitieve toelating.

Toelating
Bij de Koninklijke Besluiten van 2 oktober 1984 en 22 januari 1985 is de toelating tot het
basisonderwijs geregeld. Voor kinderen, die voor het eerst op school komen, stelt het
bevoegde gezag de toelatingsmomenten vast. Zolang de leerplichtige leeftijd op vijf jaar staat,
treedt de school in verband met de onderwijskundige belangen (dreigende grote groep, veel
nieuwe leerlingen tegelijk, onderwijskundige rust) voor een vierjarige kleuter in overleg met
de ouders over de meest wenselijke toelatingsdatum. De meest gebruikte toelatingsmomenten
zijn dan: gewoon na de zomervakantie, in september -aan het begin van het schooljaar- of na
de kerstvakantie (januari) in groep 0. In deze groep willen we kinderen die nog geen vier zijn
geworden of nog vier jaar voor het einde van het lopende schooljaar hopen te worden in een
aantal contactmomenten ( morgens (van 08.30 – 12.30 uur) en middagen (vanaf 13.30 – 15.30
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uur) in aanraking brengen met meer schoolse vaardigheden, waaronder vooral
taal/leesactiviteiten.
Op onze school mogen de kinderen een keer een schooltijd in overleg met de
groepsleerkracht komen kijken. Als het in voorkomende gevallen niet mogelijk is dat uw kind
vooraf met de school kennis maakt, wordt u daarvan op de hoogte gesteld (bijv. door
groepsgrootte/einde schooljaar). Plaatsing en verplaatsing van de leerlingen in en naar andere
groepen is een interne aangelegenheid van de school.

Verwijdering
Als leerlingen worden toegelaten, moet ook
bekend zijn wanneer zij eventueel worden
verwijderd. Dat moet op last van de
inspectie ook worden vermeld in de schoolgids.
Natuurlijk hopen wij dat dit nooit zal hoeven te
gebeuren. In het verleden is het ook nog nooit
voorgekomen en dat willen we zo houden.
Toch kan het zijn dat het gedrag van een leerling
bij voortdurende herhaling zo afwijkend is c.q.
uit de hand loopt, dat tot verwijdering moet
worden overgegaan. Te denken valt bijv. aan
ontoelaatbaar taalgebruik t.o.v. medeleerlingen
of leerkrachten, ernstige misdragingen, een
bedreiging vormen voor medeleerlingen, enz.

Op verschillende plaatsen in de school zijn de
schoolregels duidelijk zichtbaar terug te vinden.

Onze school hanteert het protocol schorsen en verwijderen, zoals dat in overleg tussen de
besturenorganisatie VGS en SWV Berséba is opgesteld. Dit protocol staat op onze website.
Schorsen en verwijderen zijn ingrijpende maatregelen. Meestentijds zullen deze maatregelen
genomen worden als de veiligheid van kinderen en/of van onderwijzend personeel in het geding
is. We willen we een veilige school zijn voor alle betrokkenen binnen onze school.
Als we toch tot schorsing of verwijdering van een leerling moeten over gaan, zullen we dit
secuur met ouders communiceren. We zullen ook de leerplichtambtenaar hierbij betrekken.
Bij een schorsing zullen we er zorg voor dragen, dat er geen breuk ontstaat in de ontwikkeling
van uw kind. Bij verwijdering van een leerling heeft de school de wettelijke taak een andere
school te vinden, waar de leerling het onderwijs verder kan volgen.

Overstappen van een andere Rhenense basisschool
Het kan voorkomen dat uw kind of u zich niet prettig voelt op de huidige basisschool of dat u
zich afvraagt of het onderwijs op de huidige school wel goed genoeg past bij de
onderwijsbehoefte van uw kind, en u een overstap naar een andere school overweegt. Als
Rhenense basisschooldirecteuren zijn we daar terughoudend in. Wij vinden het erg belangrijk
u en de huidige school de kans te geven de problemen samen op te lossen. Dit doen we vanuit
het belang van uw kind; een overstap moet namelijk altijd kansrijk zijn. We moeten met u en
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de directeur van de huidige school de overtuiging voelen dat uw kind op onze school beter af
is.
Mocht u, ondanks het bovenstaande, toch een overstap naar een andere school overwegen,
dan meldt u dit eerst bij de directeur van de huidige school. Daarna staat het u vrij om met
ons een oriënterend gesprek aan te gaan. Na dit gesprek met u nemen wij altijd contact op
met de directeur van de huidige school. Op basis van de uitkomsten van dit gesprek nemen
wij het besluit de procedure wel of niet te vervolgen.
De procedure is als volgt:
1.
2.
3.

4.

Directeuren hebben onderling contact over mogelijke overstap
IB-ers hebben contact om leerling te bespreken
Ouders nemen op eigen initiatief besluit over al dan niet overstappen en lichten beide
directeuren in. (De Willem Teellinckschool zal dus niet zelf actief informeren, het
initiatief ligt bij ouders)
Bij overstap, stemmen de beide directeuren af per wanneer het kind wordt in/uitgeschreven

Deze procedure wordt op alle Rhenense basisscholen gevolgd.
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Identiteitsverklaring
Willem Teellinckschool
voor basisonderwijs te Achterberg
De Stichting ter behartiging van de belangen van scholen met de Bijbel op reformatorische
grondslag te Achterberg is opgericht voor leerlingen van wie de ouder(s)/verzorger(s) van
harte het reformatorisch onderwijs begeren.
Volgens artikel 3 van de Statuten heeft de Stichting als grondslag de Heilige Schrift als het
onfeilbaar Woord van God, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met
7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn
vastgelegd door de Nationale Synode te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619.
De Stichting handhaaft het gebruik van de Statenvertaling als de meest getrouwe overzetting
van Gods Woord uit de grondtalen, zoals deze tot stand gekomen is volgens het besluit van
bovengenoemde Synode en uitgegeven wordt door de Gereformeerde Bijbelstichting.
Het bestuur stelt, onverminderd hetgeen geldt bij of krachtens de wet, de regels vast op grond
waarvan een aangemelde leerling tot de school kan worden toegelaten.
In principe worden, overeenkomstig artikel 5 van de statuten, toegelaten de kinderen van
ouders die belijdend en kerkelijk meelevend lid zijn van een van de volgende kerkverbanden
of gemeenten:
•
•
•

•

Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Achterberg;
Hersteld Hervormde Gemeente te Achterberg;
Hervormde Gemeente binnen de PKN te Achterberg, onder voorwaarde van de
naleving van de door deze gemeente ondertekende “Verklaring” van de Generale
Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk (15 mei 2003) en het “Convenant” van
de classicale vergadering Alblasserdam (13 maart 2003);
Gereformeerde Gemeenten Synodaal, Gereformeerde Gemeente in Nederland (c.q.
Gereformeerde Gemeente in Nederland Buiten Verband);

Het bestuur is bevoegd om kinderen toe te laten van een ander kerkverband.
Indien door ouder(s)/verzorger(s) van de leerling, of door de leerling zelf, wordt gehandeld in
strijd met de voorwaarden waaronder de toelating is geschied, is het bestuur bevoegd uit dien
hoofde de leerling te verwijderen. Het gaat daartoe niet over dan nadat de
ouder(s)/verzorger(s) genoegzaam in de gelegenheid zijn gesteld te bewerkstelligen dat alsnog
aan genoemde voorwaarden voldaan wordt.
In het licht van de door God gevraagde gehoorzaamheid aan Zijn Woord en van zijn innerlijke
verbondenheid met het gereformeerd belijden verklaart het bevoegd gezag dat het
reformatorisch onderwijs zich normeert aan Gods Woord en de daarop gegronde Drie
Formulieren van Enigheid. Deze normering is de grondslag, die zowel de inhoud van het
onderwijs als de organisatie, waarin dat onderwijs gestalte krijgt, bepaalt. Die samenbindende
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grondslag gaat er vanuit, dat alle betrokkenen zich in al hun handelen onderwerpen aan de
Wet des Heeren, tot eer van God en tot heil van de naaste in kerk, school en maatschappij.
Tot deze gezamenlijke onderwerping aan de Wet des Heeren behoort nadrukkelijk ook de
erkenning van een verscheidenheid aan bevoegdheden en verantwoordelijkheden die tot
consequentie heeft een verscheidenheid aan rechten en plichten van bevoegd gezag, ouders
en leerlingen.
Onderwijs heeft als doel aan leerlingen kennis over te dragen en hun vaardigheden bij te
brengen. Tijdens en rondom dit onderwijsleerproces heeft de school tevens tot taak mee te
werken aan de vorming en opvoeding van jonge mensen.
Onderwijs, vorming en opvoeding moeten steeds plaatsvinden tegen de achtergrond van wat
Schrift en belijdenis ons leren over mens en samenleving en over de zin en het doel van ons
leven en werken. Gods Woord leert ons, dat wij ons leven en werken in dienst hebben te
stellen van God en onze naaste. Volgens onze opdracht moeten wij niet alleen de leerlingen
op deze dingen wijzen, maar ook helpen -voor zover dat in ons vermogen ligt en in
afhankelijkheid van Gods zegen- in die zin hun gaven en talenten te leren gebruiken. Bij dit alles
zal er de nadruk op moeten worden gelegd dat alleen Gods genade de weg opent tot
wezenlijke aanvaarding van de eisen der Schrift. Evenzeer moet beklemtoond worden dat
Gods genade alleen verkregen wordt in de weg van waarachtige wedergeboorte en bekering,
gewerkt door de Heilige Geest, hetgeen leidt tot persoonlijk geloof in Jezus Christus.
Wanneer de school aan de uitwerking van deze doelstelling werkt, doet zij dit in het besef dat
vorming en opvoeding primair verantwoordelijkheden zijn van de ouders. Zij beloofden
immers bij de Doop hun kinderen in de in het doopformulier uiteengezette leer te zullen
(doen) onderwijzen.
De opvang van hun kinderen is primair een taak van de ouders en niet van de school. Deze
ouderlijke verantwoordelijkheid is voor wat betreft het doen onderwijzen voor een deel
(tijdens de lesuren) aan de school opgedragen. In het licht van het bovenstaande behoren
ouders een wens tot kinderopvang voor en na de lesuren dan ook niet bij de school neer te
leggen.
Onderstaand is een overzicht gegeven van een aantal punten, die een samenvatting vormen
van hetgeen uit de hierboven genoemde grondslag is afgeleid. De ondergetekenden verklaren
hiervan kennis te hebben genomen en hiermee geheel en onvoorwaardelijk in te stemmen.
•

•

•

Op zondag – de dag des Heeren – worden door ouders en leerlingen de kerkdiensten
overeenkomstig Hebreeën 10:25 bijgewoond; deze dag wordt ook voor het overige
op betamelijke wijze en overeenkomstig Zondag 38 van de Heidelbergse Catechismus
doorgebracht.
Kleding, haardracht en overige persoonlijke uitingen en gedragingen van de leerlingen
zijn zodanig, dat het Bijbelse onderscheid tussen man en vrouw wordt bewaard en tot
uitdrukking gebracht. In schoolverband verschijnen de meisjes dan ook in jurk of rok.
Van de ouders van de leerlingen wordt verwacht dat zij grote waarde hechten aan de
eenheid van gezin, kerk en school. Zij dienen daarom alle normvervaging,
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•

deconfessionalisering (het loslaten van de belijdenis), gezagsondermijning,
sportverdwazing, modegrillen en verderfelijke invloed van massamedia (televisie en
open internet) en lectuur volstrekt af te wijzen.
De ouders van de leerlingen belijden dat Gods Woord ook gezag heeft ten aanzien van
de verhoudingen tussen ouders en kinderen en daarom ook in de verhoudingen tussen
schoolbestuur, personeel, ouders en leerlingen in en rondom de school.

Elke toelating van leerlingen wordt geacht te geschieden onder de voorwaarden dat de ouders
(en voogden) van de leerlingen de grondslag en de doelstellingen van de school
onvoorwaardelijk onderschrijven en bereid zijn de naar het oordeel van het bestuur en de
directie hieruit voortvloeiende verplichtingen inzake school en onderwijs te aanvaarden.
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6. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in
de school
Leerlingvolgsysteem
Hoe doet mijn kind het op school? Leert het goed? U behoort ongetwijfeld tot de ouders die
zich dat dikwijls afvragen. Terecht gaat u ervan uit dat de leerresultaten op school ook
belangrijk zijn.
Meten en vergelijken van de leerprestaties is daarom nodig. Het is een middel om per groep
en per kind te bekijken hoe het leer- en ontwikkelingsproces verloopt. Het geeft de
groepsleerkracht extra houvast om te beoordelen of de leerstof goed wordt verwerkt en of
er veranderingen nodig zijn in de manier en het tempo van lesgeven. Het is ook nodig om te
bekijken of leerlingen extra of speciale aandacht of hulp nodig hebben en zo ja, op welke
punten. Van uw kant kunt u ons helpen door regelmatig te vragen naar de resultaten van uw
kind en hierover met de groepsleerkracht te praten.
In de groepen 1 en 2 worden de leerlingen geobserveerd aan de hand van observatielijsten.
De verzamelde gegevens geven een beeld van de ontwikkeling van uw kind en geven de
leerkracht zicht op de aandachtspunten voor
de verdere ontwikkeling. In de groepen 3 tot
en met 8 worden twee keer per jaar aparte
toetsen afgenomen voor spelling, lezen en
rekenen. Twee keer per jaar beschrijven we
de
sociaal-emotionele
ontwikkeling.
Bovendien zijn er toetsen die bij de
methoden horen. De intern begeleider
bespreekt de resultaten van de toetsen met
de leerkracht. We hebben afgesproken welk
resultaat de kinderen tenminste moeten
halen op de toets. Soms wordt een
handelingsplan opgesteld. Daarin staat wat er
extra met de leerling moet gebeuren. Dat kan omdat het niet zo goed gaat, of omdat het juist
erg goed gaat.

De verslaggeving van gegevens over leerlingen door de groepsleerkracht
Van elk kind is een leerling-dossier aanwezig. In het dossier worden die zaken opgenomen die
in de verdere schoolloopbaan van het kind van belang kunnen zijn. Dit betreffen vaak toets
uitslagen, verslagen van onderzoeken door de intern begeleider, hulp- en handelingsplannen
e.d. Dit dossier is alleen voor de leerkrachten toegankelijk en wordt om reden van privacy
zorgvuldig bewaard. Ouders van het kind hebben het recht om inzage in het dossier te vragen.
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Teamleden die in de school de vorderingen van de leerlingen doorspreken
De intern begeleider heeft enkele malen per jaar een bespreking met de leerkrachten over de
vorderingen van de kinderen. Deze besprekingen zijn vooral gericht op extra zorg die nodig
is voor een kind.
Daarnaast hebben we enkele malen per jaar een leerlingbespreking in teamverband. Naast de
voortgang t.a.v. het leren komt hier ook het welbevinden van de leerlingen aan de orde.

De wijze waarop het welbevinden en de leervorderingen worden besproken
In de eerste twee groepen worden nagenoeg alle werkjes van de leerlingen in plakboeken
geplakt (periodiek met hulp van ouders), die voor iedere vakantie met de ouders meegegeven
worden. Aan het einde van het cursusjaar kan het gemaakte werk thuisblijven. De plakboeken
geven een duidelijk overzicht van de activiteiten in de groep.
Daarnaast wordt er tweemaal per jaar een overzicht van de observatie/ontwikkelingsgegevens
aan de ouders gerapporteerd.
Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen cijfers / letters (o, m, v, g) voor hun werk en verschaffen
de rapporten tweemaal per jaar de nodige informatie. Het eerste rapport in groep 3 is nog
een rapport zonder cijfers, in rapport twee staan al wel cijfers. De groepsleerkracht verzamelt
de gegevens/cijfers van het dagelijks schriftelijk werk, de overhoringen, toetsen en repetities
en maakt aan de hand daarvan het rapport. Er is een interne afspraak dat de cijfers per keer
niet meer dan 2 punten mogen stijgen of dalen.
Deze gegevens, met daarnaast een indruk op grond van het functioneren in de groep, vormen
de basis voor het rapport. Het gaat dan niet alleen om de resultaten, maar ook om mogelijke
oorzaken aan te geven van de goede en slechte resultaten.
Het uitreiken van het rapport is twee maal per jaar gekoppeld aan spreekavonden. De ouders
krijgen dan de mogelijkheid om met de leerkracht te spreken over de vorderingen en het
welbevinden van hun kind(-eren).
In groep 1 en 2 worden dan niet cijfers, maar de ontwikkelingen besproken aan de hand van
de gemaakte werkjes en de observaties. We zijn van plan om de gegevens van de observaties
en de ontwikkelingslijnen in het lopende schooljaar driemaal aan de ouders te overleggen. We
hechten aan een juiste vormgeving zodat de informatie helder en toegankelijk is.
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Logopediste, schoolverpleegkundige en schoolarts.
Als uw kind vier jaar is, krijgt u te maken met de schoolarts en de schoolverpleegkundige van
de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst).

Wat betreft de schoolarts en schoolverpleegkundige
kan het volgende gemeld worden:
Groep 2
In dat jaar ontvangt u een schriftelijke uitnodiging om
met uw kind naar de schoolarts te komen. Het krijgt
dan een geheel lichamelijk onderzoek. De bedoeling
van dit preventieve gezondheidsonderzoek is te kijken
of uw kind goed groeit en zich goed ontwikkelt.
Periodiek vindt er een gezondheidsonderzoek plaats.

Als u vragen hebt, kunt u die aan de schoolarts of aan
de schoolverpleegkundige stellen, bijvoorbeeld over
besmettelijke ziekten, allergie, bedplassen, eten en
over alles wat nog meer met gezondheid en opvoeding te maken heeft.
De schoolarts en schoolverpleegkundige hebben een beroepsgeheim. Dus alles wat u tijdens
dit onderzoek met hen bespreekt, blijft vertrouwelijk. Als bepaalde zaken voor school
belangrijk zijn, worden die alleen aan personeel doorgegeven wanneer u daar toestemming
voor geeft.
Het onderzoek is vrijwillig. U kunt zelf beslissen of u van de gelegenheid gebruik maakt. Als u
niet kunt of wilt komen, laat het dan even weten. U hoeft voor het onderzoek niets te betalen.
Groep 7
In deze groep vindt weer een preventief gezondheidsonderzoek plaats. Deze is in de regel
beperkter dan in groep 2. Er wordt vooral gelet op oren, ogen, gewicht en lengte.
De ouders krijgen hiervoor geen schriftelijke uitnodiging.
En verder
U kunt zelf om een (extra) onderzoek vragen. Maar dan wel gericht op bepaalde zaken, zoals
het gehoor, het gezichtsvermogen, de groei of aangaande de logopediste, de
spraakontwikkeling van uw kind.
Schoolarts of -verpleegkundige zijn het makkelijkst te bereiken in de periode dat zij in ons
gebouw verkeren, en dan via het telefoonnummer van de school. Voor kantooradressen en
telefoonnummers zie hoofdstuk 11.

Veiligheid
Om ervoor te zorgen dat onze kinderen zoveel mogelijk veilig kunnen leren en spelen, zijn er
een aantal voorzieningen op onze school getroffen. We letten daarbij op de aanwezigheid van
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een pleinwacht (08.15-08.30 uur/10.15-10.30 uur/12.00-12.15 uur/13.15-13.30 uur/15.3015.45 uur), de periodieke controle en het noodzakelijke herstel van de speeltoestellen op het
plein, de aanwezigheid van Bedrijfshulpverleners in geval van calamiteiten, de aanwezigheid van
een ontruimingsplan in geval van nood en het twee keer per jaar oefenen daarmee, de opleiding
en inzet van EHBO-ers en de veilige inrichting, en controle daarop, van de school.
Heel belangrijk vinden wij het voorkomen van treitergedrag op het plein of in de klas. We
besteden daar veel aandacht aan en grijpen ook in als er sprake is van zulk negatief gedrag. We
gebruiken daarvoor een treiterprotocol en we vragen de ouders ongeveer een keer in de
twee jaar om een veiligheidsenquête in te vullen.
COÖRDINATOR SOCIALE VEILIGHEID
Op onze school is meester J.C.G. Peters de coördinator sociale veiligheid. Wanneer u vragen heeft over
pesten, kunt u bij deze coördinator terecht. Dit geldt zowel voor het geval dat uw kind wordt gepest als
voor het geval dat u vragen heeft hoe er op school met pestgedrag wordt omgegaan. De coördinator
sociale veiligheid ondersteunt en adviseert directie en personeel ook bij vraagstukken rondom sociale
veiligheid. U kunt de coördinator sociale veiligheid bereiken per telefoon 0317-614388 of e-mail
peters@willemteellinckschool.nl.
VERTROUWENSPERSOON
Op onze school is juf W.J. Lensink de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is voor u het
aanspreekpunt als u klachten heeft over de schoolorganisatie, bejegening van de directie en het
personeel en bij andere vertrouwelijke zaken. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding
van alle zaken die hij of zij in die hoedanigheid verneemt. In de klachtenregeling van de school staat
meer informatie over de vertrouwenspersoon, u kunt deze regeling bij de directie opvragen. De
vertrouwenspersoon
kunt
u
bereiken
per
telefoon
0317-614388
of
e-mail
lensink@willemteellinckschool.nl.
CONTACTPERSOON
Op onze school is juf W.J. Lensink de contactpersoon. De contactpersoon is voor u het aanspreekpunt
- net als de docent van uw kind en de directeur - binnen de school. De contactpersoon is op de hoogte
van de verschillende functies binnen de school en verwijst u door naar de
juiste persoon, nadat hij of zij uw vragen heeft gehoord. Op die wijze komt
uw vraag bij de juiste persoon binnen de school terecht. U kunt de
contactpersoon bereiken per telefoon 0317-614388 of e-mail
lensink@willemteellinckschool.

De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften.
Naar schatting heeft ongeveer één op de vijf kinderen op de
basisschool gedurende korte of langere tijd extra aandacht nodig. Het
gaat niet altijd om grote problemen en ook niet altijd om zwakke
leerlingen. Ook de sterkere leerlingen kunnen het soms knap moeilijk
hebben. Sommige hoogbegaafde kinderen verliezen snel hun interesse
en concentratie als ze te weinig uitgedaagd worden en gaan dan veel minder presteren.
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De moeilijkheden lopen vaak sterk uiteen. Het is een belangrijke taak voor onze school om
de werkelijke problemen te ontdekken. Daar besteden wij dan ook veel aandacht aan. Hoe
eerder een kind geholpen is hoe beter. Wij noemen dat zorgverbreding.
Als het niet goed gaat met uw kind, is het allereerst zaak dat u samen met de groepsleerkracht
nagaat wat de werkelijke problemen zijn en hoe ernstig ze zijn. Het kan zijn dat de
omstandigheden in de klas zodanig zijn dat de leerkracht zelf aan de slag kan gaan om te
proberen het probleem op te lossen. Vaak lukt dat ook, zodat uw kind daarna weer lekker
met de klas mee kan doen.
Jammer genoeg lukt dat niet altijd, vanwege de klassengrootte, tijdgebrek, of een leerkracht
die voldoende ervaring met het oplossen van wat grotere problemen mist en soms ontbreekt
extra leermateriaal voor de leerlinghulp.
We gaan dan niet bij de pakken neerzitten, maar laten ons systeem van zorgverbreding in
werking treden. We gaan daarbij uit van een stappenplan. Daarin zijn procedures afgesproken,
normen vastgelegd en er is een zorgkalender opgesteld. De volgorde in dat systeem ziet er als
volgt uit:
1.
2.
3.
4.

Signaleren: hé, een achterstand!
Diagnosticeren: waar komt die achterstand vandaan, wat is er aan de hand?
Remediëren: zo lossen we het op.
Samen leren.
Evalueren: is het probleem werkelijk opgelost?

Dat gaat zo: de leerkracht die het probleem heeft opgemerkt (gesignaleerd), neemt contact
op met de interne begeleider van de zorgverbreding in onze school. De intern begeleider van
de school heeft een coördinerende en bewakende taak naar leerlingen met specifieke
behoeften. Indien uit observatie- of leerlingvolgsysteemgegevens blijkt, dat extra hulp
noodzakelijk is, stelt hij in samenwerking met de groepsleerkracht een hulpplan op. U wordt
hierover geïnformeerd. Deze hulpplannen kunnen in de klas uitgevoerd worden. Dit noemen
wij de extra zorg binnen de groep. Wij kennen daarnaast ook de speciale zorg in of buiten de
groep. Hierbij wordt de interne remedial-teacher of de onderwijsassistente ingeschakeld.
De interne begeleider kan zich, bijvoorbeeld bij het opstellen van een hulpplan, laten adviseren
door een begeleider van een schoolbegeleidingsdienst, zoals Driestar educatief of het Ds.
Kerstencentrum.

Passend onderwijs
Scholen hebben de wettelijke
taak om aan leerlingen passend
onderwijs te geven of voor
leerlingen
een
passende
onderwijsplek te vinden. Om
deze taak te kunnen uitvoeren is
het noodzakelijk, dat scholen
samenwerken
in
een
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samenwerkingsverband. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Berséba.
Hierbij zijn alle reformatorische basisscholen en speciale (basis)scholen aangesloten. Het
samenwerkingsverband is opgesplitst in vier regio’s. Onze school ligt in de regio Midden

Zorgplicht
Een kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de school
verplicht is om te zorgen voor een passende onderwijsplek voor iedere aangemelde of
ingeschreven leerling. De school onderzoekt samen met de ouders welke ondersteuningsbehoeften een leerling heeft en hoe de school hieraan tegemoet kan komen. Als op grond
van objectieve argumenten blijkt dat dit niet mogelijk is, dan heeft de school de opdracht om
samen met de ouders een passende plaats op een andere school te zoeken.

Schoolondersteuningsprofiel
Onze school heeft een centrale rol in het tegemoetkomen aan de ontwikkelbehoeften van
kinderen. De school heeft een ondersteuningsprofiel geschreven. U kunt dit profiel op de
website van de school vinden of op school inzien. In dit profiel is te lezen op welke wijze we
de begeleiding aan leerlingen vormgeven en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning
onze school heeft. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werkt de school vanuit
de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: Als een
kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind
heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. Bij HGW is de samenwerking en afstemming met
ouders en andere deskundigen een belangrijk aandachtspunt.

Ondersteuningsteam
Heel vaak kan de ondersteuning door onze school zelf georganiseerd en gegeven worden. Op
onze school is de leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning
van de leerlingen. Als hij/zij er zelf niet uitkomt, zal advies gevraagd worden aan collega’s of de
intern begeleider. Zo nodig voert de leerkracht een uitgebreider gesprek over de leerling met
de intern begeleider.
Onze school heeft een OndersteuningsTeam. Als de situatie rondom een leerling daar
aanleiding toegeeft, zal de leerling in het OndersteuningsTeam besproken worden. In dit
OndersteuningsTeam zitten de intern begeleider, een externe orthopedagoog en een
Jeugdhulpmedewerker vanuit het CJG. In het OndersteuningsTeam wordt in samenspraak
met de ouders bepaald welke ondersteuning een leerling nodig heeft. Hierbij wil de school
intensief samenwerken met Jeugdhulp. De school geeft aan op welke manier ze dit gaat doen.
Als het voor de school niet (meer) mogelijk is om de juiste ondersteuning te geven, wordt
met de ouders besproken welke school dan een passende plek kan bieden.

Het Loket van Berseba regio Midden
Het Loket staat open voor vragen rond de ondersteuning aan leerlingen. De school kan
advies vragen in allerlei situaties die met de ondersteuning voor leerlingen te maken hebben.
Ouders mogen ook zelf contact opnemen met Het Loket, als zij advies of informatie willen.
School en ouders kunnen samen een aanvraag doen voor een extra
ondersteuningsarrangement om kinderen met specifieke ondersteuningsvragen (bijv.
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rondom zeer moeilijk leren, een lichamelijk handicap of langdurig ziekte, gedragsproblemen,
hoogbegaafdheid) op de basisschool extra begeleiding te geven.
Soms komt het OndersteuningsTeam tot de conclusie, dat het voor de ontwikkeling van een
leerling beter is om naar een speciale (basis)school te gaan. In dat geval vraagt de school
samen met de ouders bij Het Loket van Berséba regio Midden een toelaatbaarheidsverklaring
voor zo’n school aan. Als dit Loket besluit om de toelaatbaarheidsverklaring toe te kennen,
dan kan de leerling aangemeld worden bij een speciale (basis)school.

Ouderbetrokkenheid
Onze school hecht eraan bij de ondersteuning aan leerlingen goed samen te werken met de
ouders. Daarom vinden we het van belang dat ouders direct betrokken worden bij gesprekken
als hun kind individueel besproken wordt. In sommige situaties zijn er niet alleen zorgen op
school, maar ook thuis. Om tot een goede ondersteuning te komen vinden we het belangrijk
om met de ouders daarover in alle openheid en vertrouwelijkheid te spreken. We beseffen
hoe moeilijk dit soms kan zijn, maar in het belang van uw kind is dit wel nodig.
Wanneer u als ouders vindt dat er voor uw kind meer hulp nodig is, of dat uw kind beter op
zijn plaats is in een school voor speciaal (basis)onderwijs, dient u zich uiteraard eerst tot ons
als school te wenden. School en ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om
eensgezind het beste voor uw kind, onze leerling te zoeken. Bent u van mening dat u bij ons
als school onvoldoende gehoor vindt, dan kunt u ons verzoeken om ons in gezamenlijkheid
tot Het Loket te wenden. Graag wordt de school hiervan door u op de hoogte gesteld.
Contactgegevens Berseba regio Midden
Het Loket van Midden is bereikbaar via telefoonnummer 0900-2233449 of mailadres loketmidden@berseba.nl.
De zorgmakelaar van Het Loket Midden is mw. Drs. K.C. van Dam- van Sabben. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-13143181 of per e-mail via k.c.vandam@berseba.nl.
De regiomanager van regio Midden is dhr. G. van Roekel. Hij is bereikbaar via
telefoonnummer 06-23505041 of per mail via g.vanroekel@berseba.nl.
Op de website www.berseba.nl kunt u meer
samenwerkingsverband Berséba en de regio Midden.

informatie

vinden

over

het

Onderzoeken
Zoals al gezegd is, is het uitgangspunt bij passend onderwijs niet wat het kind heeft, maar wat
het kind nodig heeft. Dit betekent dat onderzoek naar ‘wat een kind heeft’ niet altijd
noodzakelijk is om tot een goed aanbod voor een leerling te komen.
Toch kan er altijd een moment aanbreken, dat een onderzoek wel nodig is. Ons uitgangspunt
is dat we hierin graag samen met de ouders optrekken. Het formuleren van een gezamenlijke
onderzoeksvraag is belangrijk om ook samen het gesprek over de leerling verder te voeren.
We hechten er waarde aan, dat in een verslag van een onderzoek niet wordt geconcludeerd
welke vorm van onderwijs de leerling nodig heeft, maar vooral welke begeleiding hij/zij nodig
heeft. Dat is de kern van passend onderwijs. Als school zullen we dan in alle openheid met
u bespreken, wat de mogelijkheden voor ondersteuning bij ons op school zijn.
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Hoewel we ouders niet het recht willen en mogen ontzeggen om zelf stappen te nemen voor
een onderzoek, heeft dit niet onze voorkeur. U kunt uw redenen hebben om dit wel te
doen. We stellen het op prijs dat u dit dan aan ons doorgeeft met de redenen waarom u
deze stap neemt.

Blind of slechtziend/doof of slechthorend/taal-spraakproblemen
Onze school wil zich ook inspannen om slechtziende en blinde kinderen, slechthorende en
dove kinderen en kinderen met taal-spraakproblemen op onze school een plaats te geven.
Voor hen is ook extra ondersteuning beschikbaar. Deze ondersteuning valt echter niet onder
de bevoegdheid van het samenwerkingsverband. De intern begeleider weet op welke manier
die extra ondersteuning wèl beschikbaar kan komen.

Differentiatie
Het aanbod van de leerstof richt zich binnen onze school natuurlijkerwijs op de gemiddelde
leerling in de jaargroepen. Het is echter uitdrukkelijk de bedoeling dat elk kind zich vanuit de
eigen ontwikkeling aangesproken voelt en leerervaringen opdoet. Om vanuit dit gedachtegoed
tegemoet te komen aan de verschillen tussen onze
leerlingen werken wij op school met het zogenaamde
basisstof - extra stof model. De kinderen krijgen zoveel
mogelijk de basisstof aangeboden en, waar nodig en
mogelijk, krijgen individuele kinderen minimumstof (om
daarmee de minimumdoelstellingen te kunnen halen) of
juist extra stof (als zij meer aankunnen en/of begaafder zijn).
We vinden het belangrijk als elk kind zich in zijn of haar
zone van de naaste ontwikkeling aangesproken voelt en zich
ook verder ontplooien kan. Om tegemoet te komen aan
deze differentiatie in het aanbod en de becijfering daarop te
De nieuwe methoden bieden ons
nog meer mogelijkheden
kunnen aanpassen is er gekozen voor een rapportage met
tot differentiatie.
de aanduiding programma 1 (voor kinderen die een
basisprogramma volgen) en programma 2 (voor kinderen
die moeite hebben met de reguliere stof). We laten dit zien in het rapport door het plaatsen
van een sterretje achter het cijfer.
In elke jaargroep wordt waar nodig de leerstof aangepast aan het niveau van de kinderen (met
het zoveel mogelijk vasthouden van de erkende streefdoelen), terwijl vooral in groep 8 de
kinderen, mede vooruitlopend op het voortgezet onderwijs, in niveaugroepen werken tijdens
de vakgebieden: rekenen, taal en spelling. De indeling van deze niveaus is grotendeels
gebaseerd op de ervaringen in de voorafgaande jaren en de resultaten van de entreetoetsen.
De ouders krijgen op de informatieavond en tijdens oudergesprekken toelichting op de
gebruikte niveaus en de indeling.

SVIB
School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken die de
school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze
school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leraren te ondersteunen bij hun
onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij
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vragen rondom onderwijsvernieuwing. Aan de school is een gespecialiseerde School Video
Interactie Begeleider (SVIB-er) verbonden, die korte video-opnames maakt in de klas en dit
vervolgens met de leraar nabespreekt. Net zo als dat bij andere begeleidingsfunctionarissen
het geval is, hanteert de SVIB-er een beroepscode, waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames
niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de videobeelden die in de klas
gemaakt worden, onder het beheer van de SVIB-er en worden niet - zonder zijn uitdrukkelijke
toestemming en die van de betrokken leraar -aan anderen vertoond. Indien de methodiek
wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan worden de
ouders / verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd.

Centrum Jeugd en Gezin
Alle ouders, professionals en andere opvoeders maar ook jongeren zelf in de leeftijd tot 18
jaar kunnen met hun vragen en/of zorgen terecht in het CJG. Dit biedt informatie, advies en
begeleiding bij kleine en grote vraagstukken waarmee u te maken heeft bij het opvoeden en
opgroeien van uw kind. In de leeftijd van 0 tot 4 jaar is het heel gewoon om regelmatig naar
het Consultatiebureau te gaan en daar met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts te praten
over de zaken waar u tegenaan loopt. Bereiken de kinderen de basisschoolleeftijd dan zijn de
contacten beperkt tot 2 bezoeken aan de jeugdarts van de GGD. Het CJG biedt een
mogelijkheid om uw vragen over bijv. slapen, voeding of pesten aan een deskundige voor te
leggen. In het CJG werken dagelijks de professionals van de GGD, het consultatiebureau, MEE
en andere zorginstellingen samen om te kunnen adviseren en/of te ondersteunen. Ook om
elkaar van kennis te voorzien vanuit hun eigen vakgebied.
CJG biedt ook themabijeenkomsten, cursussen en er is informatiemateriaal te vinden over
veel verschillende onderwerpen. Het CJG is dagelijks tijdens openingstijden beschikbaar in een
loket op een aantal locaties binnen de gemeente, waar de CJG medewerker zal luisteren en
een passend advies wil geven (openingstijden en -locaties: zie www.cjgrhenen.nl)

Jeugdteam van het CJG
Voor hulp en ondersteuning bij (meer ingewikkelde) vragen kan men ook terecht bij het CJG.
De vrijwillige hulp wordt na aanmelding door een jeugdhulpverlener van het jeugdteam
gegeven. Is er specifieke of meer expertise nodig, bijvoorbeeld vanuit een zorginstelling in de
regio, dan helpt het jeugdteam om hier te komen. Het jeugdteam zorgt dan voor een
beschikking. Zo is dit geregeld sinds de Wet op de Jeugdzorg is ingegaan. Het jeugdteam houdt
ook rekening met de eigen mogelijkheden in het gezin en wordt nauw samengewerkt met
andere betrokken professionals, zoals het onderwijs en voorschoolse voorzieningen. De
privacy en gegevensuitwisseling wordt gewaarborgd doordat er samenwerkingsafspraken met
het CJG zijn gemaakt op juridische grondslag. Het jeugdteam streeft naar optimale
transparantie en zit het liefst samen met de ouders/verzorgers zelf om tafel als er besprekingen
zijn over de jeugdigen. Voor de aanvraag van diagnose en behandeling bij dyslexie bestaat een
apart protocol en zal de aanmelding bij het CJG door de coördinator van het CJG samen met
het onderwijs opgepakt worden.

Schoolgids Willem Teellinckschool | 2019 - 2023

Verwijsindex
De Verwijsindex is geborgd in de nieuwe jeugdwet, art. 7.1.3.2. Het is niets anders dan een
landelijk digitaal samenwerkingsinstrument zodat geautoriseerde professionals elkaar kunnen
vinden als er hulp t.b.v. de jeugdige wordt geboden. In principe wordt de ouder en/of jongere
hierover geïnformeerd. Doel is om de kwaliteit van de geboden hulp te verbeteren en de
samenwerking te bevorderen. De professionele instellingen binnen de gemeente Rhenen
hebben een samenwerkingsconvenant ondertekend waarin het gebruik van dit instrument
wordt geborgd. Voor meer informatie: ga naar www.verwijsindexgelderland.nl of stel uw vraag
aan de school/voorschoolse voorziening of in het CJG loket.

Waar kan ik terecht?
Het Centrum Jeugd en Gezin is gevestigd aan de Nieuwe Veenendaalseweg 51a, in het
gezondheidscentrum op de begane grond. Op maandagmorgen en woensdagmorgen is een
medewerker in `t Bestegoed in Elst beschikbaar. Op woensdagavond is in het gemeentehuis
een CJG-loket open. Op alle plekken kan men zonder afspraak terecht. Men kan verder tijdens
de openingsuren bellen met een CJG medewerker: tel. 0317 617072. Op de website is veel
informatie te vinden. Ook over een aanmelding bij het jeugdteam. Vragen kunnen natuurlijk
ook altijd gemaild worden: info@cjgrhenen.nl. Verder zijn folders beschikbaar op alle
organisaties die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jeugdigen. Zie tenslotte
www.cjgrhenen.nl voor overige informatie.

De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs
Na groep acht gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Dat zou iets kunnen zeggen
over de kwaliteit van de school. Daar zijn we voorzichtig mee. We weten niet hoe “goed” de
kinderen waren toen zij op de Willem Teellinckschool kwamen. We weten dus ook niet altijd
hoeveel de kinderen hier echt geleerd hebben. De directeur en de leerkracht(en) van groep 8
overleggen over het advies. Het gaat om meer dan “goed kunnen leren”. Kinderen moeten
het ook willen en er zin in hebben.
Tijdens de informatieavond in september worden de ouders van leerlingen in groep 8
voorgelicht over de toekomstige schoolkeuze. Daarna kan tijdens de contactavonden in januari
en februari daarover verder worden gesproken. In december ontvangt u uitgebreide,
schriftelijke informatie over de vervolgscholen en procedures.
Informatie over VO-scholen wordt door ons verzameld en in een keer aan de ouders
doorgegeven. Op de open dagen kunt u met uw kind de school (scholen) bezoeken.
In april nemen alle leerlingen van groep 8 zoveel mogelijk deel aan de Cito-eindtoets. De uitslag
van deze toets komt in mei beschikbaar. Op de uitslag staat een advies over het
vervolgonderwijs.
De ouders melden hun kind via de basisschool (wij verstrekken u de aanmeldingsformulieren)
aan bij het vervolgonderwijs.
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De Cito-eindtoetsgegevens worden met een advies van de groepsleerkracht, in overleg met
de directeur, betreffende de plaatsing aan de school voor voortgezet onderwijs verstrekt.

De overgang naar een andere school
Kinderen die de school verlaten krijgen een onderwijskundig rapport mee. Daarin staat
volgens welke methoden er is gewerkt en hoe ver het kind is gevorderd. Het onderwijskundig
rapport wordt meegegeven aan de ouders met de bedoeling dat zij het overhandigen aan de
groepsleerkracht van de nieuwe school die dan een plan van aanpak voor de nieuwe leerling
kan maken.

Functionaris Gegevensbescherming (=FG)
Functionaris gegevensbescherming is een nieuwe taak op school. Mijn naam is Jaap Jongeneel
en ik ben door de school gevraagd om de FG te worden. De FG is een toezichthouder op de
verwerking van de persoonsgegevens door de school. Het gaat dan niet alleen over de
persoonsgegevens van de huidige leerlingen en werknemers, maar ook de persoonsgegevens
uit het archief en de bewaartermijnen zijn een aandachtspunt van de functionaris
gegevensbescherming. De FG adviseert het bevoegd gezag inzake de toepassing van de wet
bescherming persoonsgegevens. De FG zal in de komende schooljaren regelmatig op school
zijn om met de organisatie te overleggen en audits uit te voeren. De FG brengt jaarlijks verslag
uit aan de school van zijn werkzaamheden en bevindingen. De FG heeft een
geheimhoudingsplicht en is zelf ook weer verantwoording schuldig aan de autoriteit
persoonsgegevens.

Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk
onderzoek
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de
leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren
en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van
deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten
van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en
rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe
goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze
school beter te maken, maar ook om het onderwijs in heel Nederland te helpen verbeteren.

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs
De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar
de ontwikkeling van onze leerlingen.
Voor de koppeling bij het CBS is het nodig dat er ook identificerende gegevens van uw kind
worden meegeleverd. Het gaat hier om het Burgerservicenummer, onderwijsnummer,
geslacht, geboortedatum, volledige naam, postcode en huisnummer. Het CBS gebruikt deze
identificerende gegevens alleen voor de koppeling aan onderwijsdata van het Nationaal
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Cohortonderzoek Onderwijs (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Na koppeling worden deze
identificerende gegevens vernietigd. Het CBS zorgt ervoor dat deze onderwijsdata in een
veilige omgeving worden opgeslagen. Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit
herkenbaar zijn voor andere mensen. Onderzoekers zien dus nooit om wie het gaat.
Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Wij
ontvangen twee keer per jaar een rapport over de ontwikkeling van onze eigen leerlingen.
Wij kunnen in deze rapporten ook nooit leerlingen herkennen. Ook in openbare publicaties
zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens
vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels
en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij
maakt.

Bezwaar tegen het delen van de gegevens van uw kind?
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen zonder dat de school
hiervoor expliciet uw toestemming moet vragen. Dat geldt ook voor de hierboven
genoemde identificerende persoonsgegevens.
Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens
(zoals bijvoorbeeld gegevens over de fysieke en mentale gezondheid van leerlingen wel
bijzonder zijn). Doordat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun
onderwijs te verbeteren, mogen scholen de daarvoor verzamelde niet-bijzondere
persoonsgegevens delen met het CBS voor wetenschappelijk onderzoek en statistische
doeleinden. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen
kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens
van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.
Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moet u
wél actief toestemming geven. Dit is vooralsnog niet aan de orde. Mocht er in de toekomst
wel bijzondere persoonsgegeven worden verzameld voor het NCO, dan wordt u hier apart
van op de hoogte gebracht.
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Willem Teellinckschool in cijfers (5) – De extra zorg
Ongeveer 20% van de leerlingen in het basisonderwijs in Nederland heeft extra aandacht of zorg nodig. Op
onze school was dit in het afgelopen jaar niet anders. We streven ernaar om de kinderen op deze wijze zo
goed mogelijk bij de gemiddelde leeftijdsgroep te houden. Het percentage zittenblijvers bedroeg 0,5%. Dat
is lager dan het landelijke gemiddelde van 2,4%.

Het kan gebeuren dat u in een verslag over de vorderingen van uw kind leest dat er gescoord wordt op
bijvoorbeeld niveau D van de Cito-toets. Meestal staat er dan tussen haakjes achter dat dit zwak tot matig
is. Maar hoe zit dat nu precies met de niveau-indeling van CITO? Alvorens een toets uit te brengen laat
CITO de toets maken door leerlingen van een aantal proefscholen. Deze scholen zijn zo gekozen dat ze
representatief zijn voor het landelijke gemiddelde. Op grond van de spreiding van de scores van deze
kinderen wordt een toets score, dat is het aantal goede antwoorden, omgezet in een niveauaanduiding
Niveau 1: goed tot zeer goed (20% hoogst scorende leerlingen)
Niveau II: ruim voldoende tot goed (20% net boven het landelijke gemiddelde)
Niveau III: matig tot voldoende (20% net onder het landelijke gemiddelde)
Niveau IV: zwak tot matig (10% ruim onder het landelijke gemiddelde)
Niveau V: zeer zwak tot zwak (10% laagst scorende kinderen)

Leerlingen die extra zorg kregen in 2021-2022
Aantal leerlingen

Percentage van het totaal
aantal leerlingen

Extra hulp in de klas

21

10 %

Individuele hulp buiten de klas

14

7%

Ambulante begeleiding

4

2%
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7. De school en de ouders.
Het belang van de betrokkenheid van ouders.
We hechten als school grote waarde aan de betrokkenheid van onze ouders. Een goed contact
is van groot belang. Er moet zowel van de kant van de ouders als van de kant van school sprake
zijn van een wederzijds vertrouwen. We verwachten van de ouders een hartelijk meeleven
met het wel en wee van de school.
Vraag regelmatig aan uw kind wat er op school gedaan wordt, hoe het gaat en of er huiswerk
gemaakt moet worden. Wij stellen het op prijs als u thuis met uw kind napraat over de
vertelling uit de Bijbel en helpt bij het leren van de psalm of catechismusvraag.

Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs op school.
Schriftelijke informatie
Om de ouders van het actuele nieuws op
de hoogte te houden worden regelmatig
nieuwsbrieven op de 1e vrijdag van de
maand verspreid. Daarnaast is er deze
schoolgids met algemene informatie.
Mondelinge informatie
We ontvangen de ouders graag op school.
Daartoe worden de volgende activiteiten
ontplooid:
Openingsdienst
Op de eerste schooldag (09.00-10.00 uur)
Contacten met ouders is meer dan een praatje
wordt een openingsdienst in een van de
bij het hek. Alhoewel dat ook waardevol is.
kerkgebouwen in ons dorp gehouden. In
deze dienst vragen wij een zegen over het
komende schooljaar voor onderwijs en opvoeding.
De school begint op deze dag om 10.30 uur.
Ontmoetingsavond
Op een van de eerste schooldagen wordt er een ontmoetingsavond georganiseerd, waarbij de
groep centraal staat. U krijgt dan samen met uw kind informatie over het werken in de groep
waarin uw kind dat schooljaar zit. Er wordt gesproken over onderwijskundige, maar ook over
praktische en organisatorische zaken.
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Startgesprek
Tijdens het startgesprek aan het begin van het jaar spreken wij met u een gespreksarrangement
af. In dat arrangement maken wij afspraken over de verschillende ouderschoolcontacten/avonden/bezoeken van het schooljaar.
Contactavond
In november/december en in juni/juli houden we de contactavonden. Dan voert de
groepsleerkracht zogenaamde 10-minuten-gesprekken met de ouders. De avond is bedoeld
om de vorderingen van uw kind te bespreken. U krijgt daaraan voorafgaand het gemaakte werk
van uw kind mee naar huis.
Oudermorgen
De ouders van onze groepen worden uitgenodigd om een morgen in de groep aanwezig te
zijn. Het onderwijs in de onderbouw is anders van opzet dan in de midden- en/of bovenbouw
en dat is voor de meeste ouders een leuke ervaring om mee te maken.
Projectavond
Eén keer in de twee jaar wordt er door alle groepen ongeveer 2 weken uitgebreid aan een
project gewerkt. Deze periode wordt afgesloten met een projectavond. Ouders, broertjes,
zusjes, opa’s en oma’s mogen komen kijken. Vaak is er aan een project een verkoping
verbonden voor een goed doel. Het andere jaar is er een zendingsproject.
Ouderavond
Zo mogelijk één keer in de twee jaar wordt er een algemene oudervond gehouden. Deze
avond heeft een afwisselend principieel, bezinnend of algemeen praktisch karakter en heeft
betrekking op het schoolgebeuren. Er is dan ook voldoende gelegenheid om als ouders met
elkaar te spreken.
Afscheidsavond
Voor de schoolverlaters uit groep 8 wordt er elk jaar een afscheidsavond georganiseerd.
Ouderbezoek
In de periode september/oktober/november kunnen de groepsleerkrachten naar aanleiding
van het gespreksarrangement een ouderbezoek afleggen. De bezoeken hebben als doel: de
kinderen nog beter te leren kennen. In ongeveer 45 minuten kan er in de thuissituatie rustig
over het kind worden gesproken. De kinderen mogen er best even bij zijn, maar we hebben
ook graag de gelegenheid om met u alleen te praten.
De leerkracht van groep 8 belegt naast de informatieavond in september een gespreksavond
in januari/februari in verband met de keuze voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast neemt
de groepsleerkracht contact op met de ouders als er leer-, ontwikkelings- of
gedragsproblemen zijn. Dit contact kan zowel telefonisch zijn, als wel door middel van een
bezoek aan huis of een uitnodiging om op school te komen praten.
Daarnaast wordt informatie over de leerprestaties en het welbevinden van onze kinderen
door de school verstrekt aan de met het gezag belaste ouder(s), waarbij in acht wordt
genomen dat alleen informatie wordt gegeven indien dat niet in strijd wordt geacht met het

Schoolgids Willem Teellinckschool | 2019 - 2023

belang van het kind. We proberen een verzoek om informatie binnen de termijn van een week
te behandelen.

Medezeggenschapsraad
Aan onze school is op dit moment een Medezeggenschapsraad verbonden. De minister van
onderwijs heeft in een nieuwe wet, de Wet Medezeggenschap Scholen, bepaald dat alle scholen
per 1 augustus 2009 een Medezeggenschapsraad moeten hebben. Van schoolbesturen wordt
steeds meer gevraagd verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Die
verantwoording is nodig ten opzichte van de overheid via de inspectie, maar ook ten opzichte
van de personeelsleden en de ouders van de school.
Zoals ouders over hun kinderen gesteld zijn, een regering over een volk gesteld is, is het
bestuur het bevoegde gezag van de school. Gezag is een Goddelijke instelling, rechtstreeks
voortvloeiend uit het vijfde gebod: "Eert uw vader en moeder..." Dit betekent volgens zondag
39 van de Catechismus:
"Dat ik mijn vader en moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijze
en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe en ook met
hun zwakheid en gebreken geduld hebbe, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te
regeren".
Daarom is aan de Willem Teellinckschool in principe geen medezeggenschapsraad met
beslissingsbevoegdheid verbonden. Het mede voor het zeggen hebben is een aantasting van
het ingestelde gezag.
De ouders en het personeel onderschrijven dit standpunt en hebben te kennen gegeven zich
niet te kunnen vinden in deze wettelijke bepalingen van de Wet Medezeggenschap in het
Onderwijs
aangaande
beslissingsbevoegdheid.
Het
bestuur
heeft
nu
een
medezeggenschapsraad ingesteld waarin de leden adviesrecht hebben.
Bij de ondertekening van het aanmeldingsformulier wordt u geacht in te stemmen met het
bovenstaande.
Uit het bovenstaande moet niet worden afgeleid dat het bestuur niet open staat voor overleg
of advies. Op grond van Gods Woord zijn we daartoe verplicht en van harte bereid, maar wel
binnen Zijn ordinanties.
Voor de Willem Teellinckschool betekent dit dat er een Medezeggenschapsraad is gevormd
door 2 ouders, te weten dhr. J. van Dijk (1e voorzitter) en dhr. A. van Laar (2e voorzitter) en
2 leerkrachten, te weten J.C.G. Peters (1e secretaris) en H. Bouw (2e secretaris). De ouders,
dan wel het personeel van de school, kunnen de secretaris schriftelijk verzoeken een
onderwerp of voorstel ter bespreking op de agenda van een vergadering van de raad te
plaatsen. Ook het bestuur kan bij belangrijke veranderingen advies vragen aan de MR alvorens
zij een besluit neemt. Dit kunnen onderwerpen zijn die te maken hebben met het
onderwijskundig-, financieel- en huisvestingsbeleid; alsmede het welzijns-, veiligheids- en
gezondheidsbeleid van de school. De secretaris voert overleg met de voorzitter of het
onderwerp/voorstel wel of niet ter bespreking op de agenda wordt geplaatst; alsmede
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wanneer de vergadering zal plaatsvinden. Binnen een week nadat de vergadering heeft
plaatsgevonden stelt de secretaris, degenen die het verzoek hebben ingediend op de hoogte
van het resultaat van de bespreking. Verder brengt de Medezeggenschapsraad verslag uit aan
de ouders over hun werkzaamheden via de schoolkrant.

Tussenschoolse Opvang/overblijven:
Aangezien de meeste kinderen tussen de middag naar huis kunnen gaan is het vaak niet nodig
om overblijfmogelijkheden te bieden. Wij vinden het van belang voor kinderen en leerkrachten
dat de kinderen zoveel mogelijk tussen de middag in de thuissituatie worden opgevangen. Doet
zich het feit voor dat er een verzoek wordt gedaan om uw kind(eren) te laten overblijven dan
kunt u zich inschrijven in ons TSO administratiesysteem (TSO-ASSISTENT inschrijfformulier
staat op de website). Moeten kinderen dan tussen de middag overblijven vanwege huiselijke
omstandigheden, afstand of onontkomelijkheid vanwege afwezigheid van de ouders dan vragen
wij daarvoor € 2,50 per keer (met de mogelijkheid van een gezinsabonnement voor een
schooljaar van 40 weken voor € 250,- ) U kunt ook gebruik maken van de mogelijkheid om
als overblijfmoeder te helpen, dan betaalt u overigens geen overblijfbijdrage. Deze
overblijfgelden willen we dan gebruiken om het meer structurele toezicht te bekostigen.

Klachtenregeling
De groepsleerkracht van uw kind(eren) is in de eerste plaats de contactpersoon tussen school
en gezin. Als er zaken in het schoolleven zich voordoen waar u mee zit, zoek dan in eerste
instantie contact met de groepsleerkracht. Als er thuis ingrijpende dingen gebeuren, is het ook
fijn wanneer u ons op de hoogte stelt. Wij kunnen uw kind dan ook op school proberen op
te vangen.
Klachten moeten op een goede wijze behandeld worden. Wij vinden in de Bijbel richtlijnen
voor het afhandelen van klachten en wel in Mattheüs 18. Elke klacht dient in de eerste plaats
met de aangeklaagde (bijvoorbeeld de leerkracht) besproken worden. Indien dit niet tot
resultaat of overeenstemming leidt, dan staat de weg open om hierover de directeur, het
bevoegde gezag of de vertrouwenspersoon te benaderen.
Hoewel het de klager vrijstaat om naar eigen keuze het bevoegde gezag, de directeur of de
vertrouwenspersoon te benaderen, ligt het voor de hand dat
bijvoorbeeld klachten op onderwijskundig terrein bij de
directeur aan de orde gesteld worden en klachten op
bestuurlijk terrein bij het bevoegde gezag.

Voorkomen is beter dan
genezen!

In eerste instantie worden klachten langs deze weg
afgehandeld. Leidt ook dit overleg niet tot resultaat of
overeenstemming, dan staat de weg naar de
klachtencommissie open. Het indienen van een klacht bij de
klachtencommissie verloopt via de directeur, het bevoegde
gezag of de vertrouwenspersoon.
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Het indienen van een klacht
Een door de directeur, het bevoegde gezag of de vertrouwenspersoon ontvangen klacht wordt
in principe door hen afgehandeld. Indien de klager dit (terstond) wenst (of in de loop van de
behandeling de wens te kennen geeft), wordt de klacht doorgestuurd naar de
klachtencommissie.
De klacht wordt ook doorgezonden naar de klachtencommissie als de klacht naar het oordeel
van de directeur, het bevoegde gezag of de vertrouwenspersoon betrekking heeft op een
vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit. Het doorzenden van de klacht geschiedt binnen
uiterlijk twee weken na het indienen of het blijk geven van de wens de klacht door te zenden.
Vertrouwenspersoon
Indien het niet mogelijk is de klacht met de betrokkenen te bespreken, kunt u zich onder
andere tot de vertrouwenspersoon wenden. De naam en het adres vindt u in hoofdstuk 11.
U kunt uw klacht bespreken met de vertrouwenspersoon, waarbij gekeken wordt of de klacht
opgelost kan worden of moet worden doorgestuurd naar de klachtencommissie. De
vertrouwenspersoon heeft een brugfunctie tussen u en de school en/of de klachtencommissie.
Klachtencommissie
Onze school is aangesloten bij de door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs
ingestelde klachtencommissie, die is ondergebracht bij de stichting GCBO, een
samenwerkingsverband van geschillencommissies in het bijzonder onderwijs. GCBO doet de
administratieve afwikkeling van een klacht, en ook kunt u daar met uw vragen terecht bij een
mogelijke klacht. U kunt uw klacht indienen door een brief of een mail te sturen naar
GCBO. Bij het in behandeling nemen van uw klacht gebruikt GCBO een vragenformulier, dat
is te downloaden op de site van GCBO. Dit dient ter ondersteuning van de door u zelf
opgestelde klachtbrief, en die kunt u dus gelijk meesturen.

Klachtenregeling
De vertrouwenspersoon, de directeur, het bevoegde gezag en de klachtencommissie doen
hun werk binnen de kaders van een klachtenregeling. De volledige klachtenregeling ligt ter
inzage op school.
Reikwijdte van de klachtenregeling
De klachtencommissie heeft op basis van de klachtenregeling de bevoegdheid een oordeel te
geven over klachten betreffende gedragingen en/of beslissingen, waaronder discriminatie, dan
wel over het nalaten van gedragingen en/of het niet nemen van beslissingen van het bevoegde
gezag, de personeelsleden en de leerlingen.
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Klachtentermijn
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar (op een enkele uitzondering na) uiterlijk binnen
een termijn van drie maanden, na de gedragingen en/of beslissingen of het niet nemen van een
beslissing ingediend te worden.
Klachtenafhandeling
Bij de behandeling van de klacht kan de klager zich op eigen kosten laten bijstaan door een
raadsman. De klachtencommissie heeft het recht bestuursleden, personeelsleden en leerlingen
te horen. De opgeroepenen hebben de plicht om aan de oproep gehoor te geven. De
klachtencommissie brengt een schriftelijk oordeel uit aan het bevoegde gezag. Het bevoegde
gezag heeft de plicht binnen vier weken na binnenkomst van het schriftelijke oordeel de klager,
de aangeklaagde, de klachtencommissie, de directeur en de vertrouwenspersoon mee te delen
of zij het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en welke maatregelen zij, indien
nodig, zal nemen.
Strafbaar feit
Indien de klacht betrekking heeft op een zedenmisdrijf, dan heeft het bevoegde gezag, op grond
van een schriftelijk oordeel over de klacht door de klachtencommissie en in overleg met de
vertrouwensinspecteur de plicht aangifte daarvan te doen bij een opsporingsambtenaar. Aan
de onderwijsinspecteur wordt gemeld dat aangifte gedaan is.

Ouderbijdragen
Onze school vraagt van de ouders geen verplichte financiële bijdragen ten behoeve van het
onderwijs.
In de vertegenwoordigende kerkverbanden zijn er jaarlijks collecten. Ouders die niet kerken
in deze kerkverbanden kunnen hun vrijwillige gift jaarlijks meegeven of overmaken in de maand
november.
Van de opbrengst krijgen de leerlingen aan het eind van het jaar een boek (kerstfeest) en bij
het vertrek van de school een Bijbel met Kanttekeningen. Ook worden daarvan de
psalmboekjes betaald die dagelijks in de klassen gebruikt worden (wij ontvangen voor zulke
zaken geen rijksvergoeding) en de traktatie op Koningsdag. Daarnaast kunnen eventueel
uitgaven worden gedaan ten nutte van de kinderen die niet direct ten laste van de exploitatie
kunnen komen.
In de vrijwillige ouderbijdrage is voor alle ouders een afdracht van €1,00 voor de
Reformatorische Oudervereniging opgenomen. Met dat bedrag worden de activiteiten voor
en van ouders ondersteund.
Om de schoolreisjes te kunnen organiseren, vragen wij u vriendelijk per schoolreisje van uw
kind(eren) een bedrag mee te geven of over te maken. Elk jaar maken we de hoogte van dit
bedrag en de activiteiten vooraf aan u bekend.
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Sponsoring
Geldelijke en/of materiele bijdragen die niet gebaseerd zijn op de onderwijswetgeving of
afkomstig zijn van charitatieve instellingen of de overheid en waarbij van de school een
tegenprestatie wordt gevraagd, worden in voorkomende gevallen door de school gezien als
sponsoring en behandeld volgens het convenant “scholen voor primair en voortgezet
onderwijs en sponsoring”.

Ouderhulp
Wij doen graag een beroep op uw welwillendheid waar het hand- en spandiensten betreft.
Allerhande activiteiten die het onderwijs kunnen ondersteunen, zoals het plastificeren van
leerboeken, het herstellen van boeken en materialen, het schoonmaken van de lokalen en
materialen in de laatste periode van het schooljaar, enz. kunnen in goede samenwerking een
verlichting van het onderwijsgebeuren betekenen. Aan het begin van het schooljaar ontvangen
alle ouders een intekenformulier waarop de verschillende ouderactiviteiten vermeld staan. Bij
taken die rechtstreeks te maken hebben met het begeleiden van kinderen nodigen wij u vooraf
uit om de regels en afspraken (in het belang van een goede samenwerking) door te nemen.

Schoolverzekering voor leerlingen
Het bestuur heeft om principiële redenen geen verzekering voor Wettelijke aansprakelijkheid
afgesloten.
De ouders/verzorgers zal gevraagd worden de door hun kind moedwillig veroorzaakte schade
aan schoolgebouw en -materialen te vergoeden. Onder schade wordt ook verstaan het
zoekraken van schoolboeken en dergelijke.
Ouders zijn aansprakelijk voor alle aanspraken, die door derden gemaakt kunnen worden,
betreffende zowel materiële schade als ook lichamelijk letsel, ten gevolge van handelingen van
hun kinderen.

Buitenschoolse opvang
Kinderopvang, waarbij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar ook voor en na schooltijd
worden opgevangen is in Nederland en daarbuiten een gemeengoed geworden. Vele kinderen,
vaak op heel jonge leeftijd, verblijven meerdere dagen per week in een kinderdagverblijf. Wel
moeten we onderscheid maken tussen de redenen daartoe. Er kunnen omstandigheden zijn
dat de ouder(s) geen keuze heeft en gebruik moet maken van deze opvangmogelijkheid. Er zijn
echter ook situaties waarbij het de wens is van beide ouders om betaalde arbeid te verrichten
en de zorgtaak aan anderen over te laten.
Dit komt ook voor zonder dat men gebruik maakt van een kinderdagverblijf. Een familielid
draagt dan de zorg voor het kind of de kinderen.
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Als schoolbestuur hechten wij eraan een aantal zaken helder te
verwoorden om op die wijze de onderscheiden
verantwoordelijkheden van ouders en school te onderstrepen.
De Bijbel geeft een beeld van het kind als een bijzondere gave
van God. De aanduiding van de kinderen als "erfdeel des
Heeren" (Psalm 123:3) laat zien hoe hoog in de Bijbel de
kinderzegen wordt gewaardeerd.
Tussen ouders en kinderen behoort een liefdesrelatie te
bestaan. Bijvoorbeeld in Jesaja 49: 15 en 66: 13 symboliseert die
Voor en na schooltijd…
liefdesrelatie zelfs de relatie tussen God en Zijn volk. Daarnaast
dient er ook een gezagsrelatie te zijn (zie bijvoorbeeld Exodus
20: 12 en Spreuken 19: 26). Uiteraard dient het gezag van ouders over de kinderen beheerst
te worden door liefde. Tenslotte moet er sprake zijn van een zorgrelatie. Er bestaat tussen
ouders en kinderen een wederzijdse plicht elkaar te verzorgen. Zorg betekent in de eerste
plaats aandacht en toewijding, maar evenzeer kan onderwijs aan het kind daartoe gerekend
worden. Schoolonderwijs is immers niet anders dan een verlengstuk van een taak die bij het
gezin hoort. Bij de heilige doop beloven de ouders hun kinderen in de voorzeide leer naar hun
vermogen te onderwijzen of te doen (en te helpen) onderwijzen. Het huwelijksformulier
spreekt over het godzalig opvoeden van de kinderen, ter eer van Gods heilige naam, tot
stichting van de gemeente en tot uitbreiding van het Heilig Evangelie. De taak die de moeder
daarin heeft, is Bijbels gezien minstens zo belangrijk als die van de vader (zie bijvoorbeeld
Spreuken 1: 8; 6: 20; 31: 1;1 Timótheüs 5: 4; 2 Timótheüs 1: 5 en 3: 15).
Met deze Bijbelse citaten onderstrepen we de verschillende verantwoordelijkheden tussen
ouders en school maar ook tussen vaders en moeders. De ouders zijn primair
verantwoordelijk voor de zorg van hun, door God, geschonken kind(eren). De school heeft
de verantwoordelijkheid het onderwijs aan de kinderen te verzorgen.
Met de wetgeving in deze lijkt hier een verschuiving te ontstaan. De Overheid stelt dat de
school verplicht is opvang voor kinderen te verzorgen of te laten verzorgen.
Als schoolbestuur achten wij het uw primaire taak de zorg voor de kinderen te dragen en
eventueel te organiseren. Mocht u om reden van betaalde arbeid buitenshuis, opvang voor uw
kinderen nodig hebben, dan beschouwen wij het ook uw taak dit te regelen. We willen hier
niets anders mee aangeven dan de onderscheiden verantwoordelijkheid die er, op Bijbelse
gronden, ligt tussen de ouders en de school.
Anderzijds, waar nodig is willen wij met de ouders meedenken en -zoeken naar passende
oplossingen. Daartoe kunt u een verzoek indienen bij de directie. Uw verzoek zullen we
vervolgens in behandeling nemen om daarna met u dit verder te bespreken.
Wij kiezen daarbij voor het model van doorverwijzing naar een gastoudergezin of
gastouderbureau.
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Willem Teellinckschool in cijfers (6) – De leergebieden
De leerresultaten worden voortdurend gemeten via de toetsen van het Leerlingvolgsysteem (voor rekenen,
lezen -technisch/begrijpend-, spelling, woordenschat, begrippen en sociaal-emotioneel). Gevoegd bij de
resultaten van de eindtoets groep 8 is er een redelijk beeld te geven van de behaalde resultaten.
Taalgebied
De laatste jaren zien we een geleidelijke toename van het niveau bij het schrijven van teksten(=1) en het
begrijpend lezen (=4). Het is weliswaar al wel boven het gemiddelde streefbeeld (landelijk gemiddelde =
middelste kolom), maar er is sprake van een goede ontwikkeling., die we graag zo willen houden.

Wat minder verloopt het vooral bij de
spelling van werkwoorden (=2). Nu is dat
landelijk gezien niet makkelijk, maar onze
kinderen beginnen het nu wel beter te
begrijpen en scoren nu dan ook hoger. We
blijven proberen daar gerichte aandacht aan
te geven bij de taallessen en maken dan
gebruik van aparte werkbladen. Het spellen
van niet-werkwoorden (=3) en het
samenvatten/opzoeken(=5) vragen in
meerdere mate onze aandacht. Onze
gerichtheid op lezen en het leesonderwijs
moet hier ook haar vruchten af werpen.
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Een christelijke opvoeding vraagt om betrokkenheid van ouders bij de school
Reformatorische scholen zijn door de ouders en de kerken opgericht. Daarom is het
vanzelfsprekend dat ouders betrokken zijn bij de school en bij het welbevinden van hun
kinderen.
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen zich meer welbevinden, betere
resultaten halen en hun talenten meer ontplooien wanneer hun ouders samenwerken met
de leerkrachten/ leraren van de school waar hun kind(eren) les krijgen. In het kader van
christelijke opvoeding is heldere communicatie en samenwerking van ouders met de school
heel belangrijk.
Bij de doopbelofte hebben ouders de belofte gedaan hun kinderen “te doen en te helpen
onderwijzen”. Ouders zijn eerstverantwoordelijke en eindverantwoordelijk voor de
opvoeding en het onderwijs aan hun, van God gekregen, kinderen.
De Reformatorische Oudervereniging (ROV) wil dat ondersteunen. Deze vereniging is op
initiatief van de VGS opgericht met 4 andere organisaties die samen de noodzaak zagen om
namens de ouders van christelijk/reformatorische scholen een stem in Den Haag te hebben.
Deze organisaties zijn: VGS, VBSO, RMU, Driestar Educatief en Helpende Handen. Zij bieden
de ROV draagvlak en de ROV kan op deze manier gebruik maken van hun kennis en
expertise.
Richting de overheid laat de ROV zien dat ouders deze scholen willen. Het is geen hobby van
bestuurders en kerken, maar een diep gewortelde wens van ouders! In ‘Den Haag’ wordt dat
weleens vergeten. Dan ziet de ROV het als haar taak om de politici daaraan te herinneren.
De ROV heeft een goede samenwerking met de koepelorganisatie Ouders & Onderwijs.
Wederzijds vindt regelmatig informatieoverdracht plaats. Zij nemen de belangen van de ROV
mee in hun advisering naar de overheid.
Bij betrokkenheid gaat het niet alleen om het leren, maar om opvoeding in de meest brede
zin van het woord. Dit is ook wat de overheid van ouders vraagt en wat de Reformatorische
Oudervereniging stimuleert. De ROV wil ouders motiveren en ondersteunen om deze
betrokkenheid op de juiste manier vorm te geven op de scholen van hun kinderen. De ROV
gaat uit van het harmoniemodel. Dit betekent dat ouders eventueel vragen kunnen stellen
aan de ROV, waarbij in de beantwoording door de ROV de belangen van ouders en van de
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school gediend worden. Het gaat ons met elkaar namelijk om het behoud van onze ‘eigen’
scholen.
Dus ziet de ROV het als een belangrijke taak om namens ouders gevoelige onderwerpen aan
te kaarten en inbreng te geven bij wetsvoorstellen om op deze manier invloed uit te
oefenen. Hoe meer leden, hoe daadkrachtiger de ROV haar stem kan laten horen!
Word daarom lid voor slechts 15 euro per jaar via www.rovereniging.nl!

8. De ontwikkeling van het onderwijs
Activiteiten ter verbetering van de activiteiten in de school.
Als school proberen we een samenhangend beleid te voeren. Om een goed beleid te kunnen
voeren is er allereerst goede informatie nodig. Welke dingen gaan er goed op school en zijn
er soms ook nog knelpunten op te noemen? Dat is de interne informatie, daarnaast is er ook
informatie van “buiten”: de overheid die deugdelijkheidseisen stelt en het voortgezet onderwijs
dat bepaalde verwachtingen heeft van het basisonderwijs. De interne informatie verkrijgen we
door gebruik te maken van kwaliteitsinstrumenten die meest gebaseerd zijn op het Integrale
Schooltoezicht. Het Integrale Schooltoezicht is een instrument wat de inspectie voor het
onderwijs gebruikt bij het bezoeken van de scholen. We baseren daar onze kwaliteitsnormen
op en werken dat uit in kwaliteitskaarten.
Uit deze analyse kun je conclusies trekken, als bouwstenen voor het te voeren beleid.
Bij het uitvoeren van goed beleid gaat het over het vasthouden van de dingen die goed lopen
op school, maar daarnaast ook over het invoeren van vernieuwingen (noodzakelijk om het
onderwijs “bij de tijd” te houden). Natuurlijk is het wijsheid om met een gedegen
meerjarenplan te werken om de werkdruk in het onderwijs, die verhoudingsgewijs hoog ligt,
niet verder op te schroeven.
In de komende jaren willen wij aandacht geven aan het leren omgaan met verschillen tussen
leerlingen in een klassikaal onderwijssysteem. Dat betekent dat wij ons verder willen
bekwamen in het klassenmanagement, effectieve instructie en zelfstandig werken. Wij willen
de leerstof die wij aanbieden beter indelen naar minimum-, basis- en extra stof middels het
gebruiken van aangepaste leerroutes voor de vakken rekenen, taal/spelling en de zaakvakken
(het zogenaamde Zwolse model).
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BijRekengebied
betrokkenheid gaat het niet alleen om het leren, maar om opvoeding in de meest brede
De rekenprestaties zijn over het algemeen gemiddeld genomen beter. De huidige groep heeft in het
afgelopen jaar beduidend mindere resultaten geboekt. Door het gerichte gebruik van onze methode, die als
een van de betere methoden bekend staat, kunnen de meeste kinderen met getallen en bewerkingen (=1)
eigenlijk wel uit de voeten. Breuken, verhoudingen en procenten (=2) vinden ze vaak lastiger. We denken
dat wij door middel van het stellen van tussendoelen en het volgen van de leerlijn betere resultaten blijven
bereiken. Het onderdeel meten, meetkunde en tijd (geld komt na de invoering van de euro nog wat minder
in de toetsen aan de orde) (=3) zijn we beter gaan oefenen en dan zie je dat terug in de resultaten op dat
onderdeel. Voor wat betreft het onderdeel verbanden (4) zullen wij de leerlijn van de methode vasthouden.
Die resultaten zijn nu op lange termijn gezien stabiel of kunnen nog beter worden.
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Informatieverwerking en wereldoriëntatie
Bij deze vakgebieden maken we gebruik van recente methodes. We merken dat de resultaten daarvan in de
toetsen te zien zijn. Aardrijkskunde (2) maakt op dit moment een goede indruk, terwijl studievaardigheden
(1) nu wat onder druk staat. Geschiedenis (3) geven we voor de huidige begrippen nog redelijk traditioneel
en dat sluit nu beter aan bij de vraagstelling in de toets, maar we hebben bij ons aanbod wel aandacht voor
de noodzakelijke doorgaande lijn. Dat zelfde geldt ook voor het natuur- en techniekonderwijs (4)
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De kinderen die in het Begrijpend
Leesproces een risico lopen om niet of
slechts moeizaam tot goede prestaties te
komen, kunnen worden geholpen met het
Stap voor stap beter begrijpend lezen
project. Wij doen ervaring op met het
verlengen van de leertijd voor lezertjes in
groep 3 door deelname aan het LIST
(Lezen is Top - project en maken gebruik
van de ervaringen in ons HARD
(HARdnekkige
leesproblemen
en
Dyslexie) - project.
Maak een keuze uit onze ruime
bibliotheek ’t Boekenhoekje.

Door onze kinderen in aanraking te
brengen met informatie uit boeken en
andere bronnen willen wij hen leren om
deze informatie niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen toegankelijk te maken. We
willen daarbij vooral gebruik maken van informatieve boeken (naast informatieve pagina’s op
bijv. internet) en werkwijzen om de informatie te ordenen en te presenteren. In de komende
tijd willen wij onze kinderen leren om vanuit de informatiebronnen mondelinge of schriftelijke
presentaties in de groep te houden. Door op deze wijze in alle groepen te werken met
informatieverwerving denken wij de natuurlijke interesse van de kinderen voor de wereld om
hen heen te versterken.
Door aandacht te geven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling merken we dat er dan ruimte
komt om aan de preventieve kant (het voorkomen van) van het omgaan met gedrag te werken.
Wij doen dit door fysiek-sociale vaardigheden uit te voeren (in een weerbaarheidstraining of
tijdens de lessen SOVA) en met elkaar te evalueren en bij te stellen.
Hierbij past onze aandacht voor het (pedagogische) schoolklimaat op onze school. We hebben
daar samen teambijeenkomsten op ingericht en willen de aandachtspunten in de praktijk
verder uitwerken.

Zorg voor de relatie school en omgeving
De rijksoverheid hevelt diverse onderwijstaken over naar de gemeenten. Het gaat hierbij
onder andere om het onderwijs achterstandsbeleid. Het doel is om leerlingen die een
achterstand vertonen bij het zich eigen maken van de Nederlandse Taal met gerichte inzet van
middelen te helpen.
In het kader van het Lokaal Onderwijs Beleid maakt de school gebruik van de mogelijkheden
om een aantal leesstimuleringsprojecten op te zetten in samenwerking met de plaatselijke
bibliotheek en de andere scholen in de gemeente Rhenen. We hebben de gelden die we kregen
ingezet op de versterking van de leesbibliotheken in de klas, de prentenboekenbibliotheek in
de onderbouw, het Havenboekproject in groep 3, waarbij alle kinderen een gezellig koffertje
met aantrekkelijke leesmaterialen mee naar huis krijgen om fijn thuis te kunnen lezen en het
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Samen Beter Lezen-project, waarbij kinderen uit de hogere groepen jongere kinderen met
tutoring begeleiden bij het beter leren lezen.
Met de opzet van een taalbeleidsplan willen we in het komende seizoen de taalverwerving op
verschillende niveaus gaan versterken. Twee van de meest aangelegen punten zijn de
woordenschatontwikkeling en de beginnende geletterdheid in de onderbouw. Door daar veel
aandacht aan te gaan besteden hopen we onze kinderen meer taalvaardig te maken.

Middelen voor kwaliteitszorg en klassenverkleining
Vanuit de rijksoverheid zijn er middelen beschikbaar gesteld om de kwaliteit van het onderwijs
in vooral de onderbouw te kunnen versterken. Wij hebben er op onze school in eerste
instantie voor gekozen om de onderwijsassistente vooral in te zetten tijdens de lessen in de
onderbouw, zodat er dan veel hulp beschikbaar is voor de jonge kinderen. Ook zetten we een
extra onderwijsassistente in op de morgens in groep 3 om het reken- en taalonderwijs in deze
groep te versterken door met kleinere instructiegroepjes te werken.
Daarnaast is er een coördinator aangesteld die het onderwijs in de onderbouw begeleidt en
in de uitvoering ondersteunt. Op deze manier zijn we in de groepen 1 en 2 op weg naar een
beredeneerd aanbod van activiteiten en kunnen we de kinderen gerichter volgen met ons
LeerlingVolgSysteem Leerlijnen in ParnasSys!.

Willem Teellinckschool in cijfers (7) – De inspectie
De inspectie van het onderwijs heeft onze school voor het laatst in 2020 (digitaal) bezocht.
Tijdens een dergelijk bezoek gaat de inspectie na of de school goed onderwijs geeft en of de
resultaten van de leerlingen wel voldoende zijn. Komen op de school de elementen die tot de
kern van goed basisonderwijs behoren in voldoende mate voor?
De inspectie doet dit door te beoordelen of onze school voldoet
aan een aantal kwaliteitseisen. Uit het onderzoek van de inspectie
blijkt de Willem Teellinckschool op een groot aantal punten in
voldoende mate onderwijs te verzorgen, zoals een goed
leerstofaanbod op het gebied van rekenen, tegemoet komen aan
verschillen tussen kinderen, voldoende leertijd plannen en
realiseren, een duidelijke uitleg geven en een goede schooladministratie voeren.
Punten van aandacht zijn de verdere ontwikkeling van onze taalmethode ook naar de
onderbouw toe, het verbeteren van de betrokkenheid van de kinderen bij de lessen, het bij
de instructie en verwerking rekening houden met niveauverschillen en het goed blijven
uitvoeren van de leerlingzorg. Hier gaan wij mee aan de gang.
Het meest recente inspectierapport ligt ter inzage op school of u kunt het zelf downloaden
van www.owinsp.nl .
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9. Regeling school- en vakantietijden.
Schooltijden
De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk wat de begin- en eindtijd betreft.
•
’s morgens 08.30 -12.00 uur
•
’s middags 13.30 – 15.30 uur
‘s Morgens hebben we een pauze van 15 minuten tussen 10.15 uur en 10.30 uur.
Op woensdag en vrijdag begint de school om 8.30 uur en eindigt de schooldag om 12.30 uur.
Regels voor aanvang en einde schooltijd
Vanaf tien minuten voor schooltijd is er een pleinwacht op het schoolplein aanwezig voor het
houden van toezicht. De eerste bel gaat 5 minuten voor aanvang van de lessen. De kinderen
kunnen dan rustig naar binnen komen en hun plekje opzoeken. Aan het einde van de schooldag
wordt er op toegezien dat de leerlingen rustig naar huis gaan. We vinden het fijn als u uw kind
in groep 1 en 2 binnen brengt vanaf 10 minuten voor het begin van de schooltijd.
Regels in geval van schoolverzuim
In geval van ziekte wordt dit voor 8.25 uur telefonisch aan de school gemeld of via een broer
of zus aan de leerkracht van het kind.
Wij maken ons na het beginnen van de school ongerust als uw kind dan nog niet op school is
afgemeld en zullen u dan ook vlak na het beginnen benaderen om zekerheid te hebben over
het verzuim.
Indien u voor uw kind vrij wilt vragen, doet u dit bij voorkeur schriftelijk of telefonisch bij de
directeur van de school.

Vakantietijden
U vindt deze data in onze kalenderuitgave. Meestentijds proberen wij onze vakantieperioden
aan te passen aan de tijden van de reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs,
teneinde zoveel mogelijk de gezinnen de gelegenheid te geven gezamenlijk vakantie te hebben.
Er mag helaas geen extra verlof gegeven worden voor verlenging van de (zomer)vakantie! Voor
het aanvragen van extra vakantie is een (werkgevers)verklaring nodig waaruit blijkt dat u niet
in een vakantieperiode op vakantie kunt.
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Vrije dagen
Op bid- en dankdagen hebben wij geen school. Koningsdag
vieren wij waar mogelijk 's ochtends op school met zingen en
spelletjes, waarna de verdere dag vanaf ongeveer 10.00 uur
vrijaf gegeven wordt.

Schooltijden volgens “Hoorns model”
Door de mogelijkheid in de wettelijk regeling waarin
aangegeven wordt dat er over 8 aaneengesloten schooljaren
Op Koninginnedag ’s morgens
samen zingen en spelen. De rest van ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen wordt, streeft onze
de dag zijn we vrij!
school erna om zowel in de onderbouw als in de bovenbouw
960 lesuren te plannen, hetgeen vanaf het schooljaar 2009-2010
betekent dat de groepen 1-8 op woensdagmiddag en vrijdagmiddag geen les krijgen.

Verlof buiten de schoolvakanties
Hierbij willen wij u graag wat informatie geven over het vrij geven buiten de schoolvakanties
om. Het is een zaak waarover gemakkelijk misverstanden kunnen bestaan.
De wet staat het geven van verlof toe:
•
•
•

bij ziekte;
om godsdienstplichten te vervullen;
bij andere gewichtige omstandigheden.

Om dat laatste draaien de moeilijkheden: wat is wel gewichtig en wat niet? En wie beslist
daarover? Enkele richtlijnen worden door de minister gegeven. Gewichtige omstandigheden
zijn onder andere:
•
•
•

sterfgevallen in de naaste familie;
ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m vierde graad;
zeer slechte weersomstandigheden of andere calamiteiten.

Het nemen van vakantie buiten de schoolvakanties om wordt daar, in algemene zin gesproken,
beslist niet bij gerekend.
Denkt u echter andere gewichtige omstandigheden te kunnen aanvoeren om verlof te vragen,
dan dient u een aanvraag in te dienen bij de directeur.
Betreft het een periode die langer is dan tien dagen, dan moet tevens toestemming worden
gevraagd aan de leerplichtambtenaar.
Voor de goede orde wordt u meegedeeld, dat de directeur strafbaar wordt gesteld, als hij
ongeoorloofd schoolverzuim niet meldt aan de leerplichtambtenaar.
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Tenslotte is het wellicht goed om op te merken dat het het beste is uw kind niets te beloven,
voor u zeker weet, dat het gevraagde verlof inderdaad kan worden gegeven!

Lesuitval
De school werkt bij ziekte van een leerkracht volgens een protocol, waarbij het streven is om
lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen.
In eerste instantie wordt een vervangende leerkracht voor de groep gezocht, meestentijds een
leerkracht die al parttime op onze school werkt. Als dat voor die groep niet lukt dan wordt
er waar mogelijk geruild van groep, zodat een leerkracht van de school de meest hoge groep
voor zijn of haar rekening neemt en de vervangende leerkracht een lagere groep krijgt. Lukt
dit niet dan wordt aan de ambulante personen op onze school (de IRT-er, de IB-er, de
onderwijsassistente) de vraag voorgelegd. Valt de keus ook daar door omstandigheden niet te
maken, dan kunnen de kinderen van de middenbouw en de bovenbouw over de andere
groepen verdeeld worden(daarvoor gebruiken we een zogenaamd Eerste Hulp Bij Invallen–
pakket dat altijd gereed ligt). Tenslotte kan de keus gemaakt moeten worden om een groep
geen les te geven, bijvoorbeeld in het geval van een onderbouwgroep die beter niet verdeeld
kan worden of bij het ontbreken van geschikte vervanging.

Vrijstelling van onderwijs
Als u op grond van principiële argumenten vindt dat uw kind aan een bepaalde activiteit niet
kan deelnemen, wordt u verzocht dit aan de directeur te melden.
Uw kind krijgt dan na afweging van de argumenten en in overleg met het bestuur vrijstelling of
vervangende onderwijsactiviteiten. Daarbij gaan wij er van uit dat uw kind(eren) deze
activiteiten op school verricht(en) ten tijde van de vervallen lesactiviteit.

Jaarplanning
Bij de jaarplanning houden wij ons meestal aan de volgende indeling:
September
November
December
Februari

Ontmoetingsavond
Contactavond rapport 1
Herdenking Kerstfeest
Schooladvies groep 8

April

Herdenking Paasfeest
CITO-eindtoets groep 8
Koningsdag
Herdenking Pinksterfeest
Contactavond rapport 2

Juni
Juli

Schoolreisje naar het Muiderslot.

Afscheidsavond groep 8
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10. Praktische informatie
De school is meer dan alleen een gebouw. De school is een plaats waar kinderen, leerkrachten
en soms ouders elkaar ontmoeten. De school is ook een werkplaats: ongeveer duizend uur
per schooljaar werken de kinderen en de leerkrachten om een basis te leggen voor het
voortgezet onderwijs.
Om dat voor elkaar te krijgen moet er heel veel geregeld worden door de leerkrachten en de
directie. En om dat soepel mogelijk te laten verlopen zijn er afspraken nodig.
Een aantal van die afspraken of gewoonten hebben wij op een rijtje gezet. Natuurlijk niet alle
afspraken, maar laten we zeggen de belangrijkste. Iedere groepsleerkracht werkt daarnaast
nog met de eigen klassenregels die uiteraard in overeenstemming zijn met de schoolregels.

Aankondigingen
Het bestuur heeft als beleid om geen aankondigingen, flyers, posters of dergelijke in de school
op te hangen. Het is primair niet de taak van school om als doorgeefmedium te functioneren
en het verlost ons tevens van de taak om het materiaal te beoordelen.
Afscheid
Bij het definitief verlaten van de school door de kinderen van groep 8 wordt er een
afscheidsavond georganiseerd, waarbij de ouders worden uitgenodigd. De avond wordt gevuld
met een Bijbelvertelling, daarna kunnen er dia’s vertoond worden of een quiz worden
uitgevoerd en meestal is er ook een activiteit van de kinderen van groep 8. Aan het einde krijgt
iedere leerling een Bijbel uitgereikt.
Gescheiden afvalinzameling
In alle klassen wordt afval gescheiden ingezameld. Toch is er nog erg veel restafval. Er zijn
slechts drie grijze kliko's. Bovendien, en dat is het allerbelangrijkste: Afval verminderen is het
beste! Daarom is de regeling getroffen voor wat betreft het drinken, dat kinderen het drinken
niet meenemen in (wegwerp)pakjes, maar in (af te wassen) bekers.
Afwezigheid wegens ...
Kan uw kind niet op school komen wegens ziekte, wilt u dit dan altijd melden aan de
betreffende leerkracht. Wilt u vrij vragen in verband met gewichtige omstandigheden, dan kunt
u dat schriftelijk doorgeven aan de groepsleerkracht of contact opnemen met de schoolleiding.
Nooit 'zomaar' uw kind thuishouden.
Het liefst meldt u dit door middel van een briefje dat u meegeeft met een van uw kinderen.
Krijgen we geen bericht voor de morgen- of middagschooltijd, dan nemen wij zo spoedig
mogelijk contact op met uw huisadres. Dit om onduidelijkheid en eventuele problemen, voor
zover mogelijk, te voorkomen.
Andere schooltijden
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Gaat de school eerder uit (bijv. voor een vakantie), anders dan uit de data op de kalender
blijkt, dan krijgt uw kind altijd een briefje mee.
Bibliotheek
In elke klas en in de onderbouw staan boeken en prentenboeken. We vinden het fijn als ouders
(prentenboeken onderbouw) en kinderen de boeken thuis willen (voor)lezen. We vragen een
geringe vergoeding voor het lenen van de boeken: in de vorm van een jaarabonnement
/gezinsabonnement (prentenboekenbibliotheek/klassenbibliotheek). We rekenen er wel op
dat de boeken in een deugdelijke tas vervoerd worden.
Blokfluiten
Voor liefhebbers proberen we blokfluitlessen te organiseren. De lessen zijn bedoeld voor
kinderen uit de groepen 5 tot en met 8. Ze worden indien mogelijk gegeven tussen de middag
van 12.55 – 13.25 uur. De kosten in verband met deelname worden vooraf geïnd en bedragen
€ 15,00 voor de periode van de herfst- tot aan de paasvakantie. De kinderen moeten zelf voor
een blokfluit zorgen. (Soms doet de school een aanbod via een leverancier). De voorkeur gaat
uit naar een houten blokfluit met zogenaamde dubbele boring. We proberen de blokfluiters in
ieder geval mee te laten spelen op de vieringen binnen de school
(Kerstfeest/Paasfeest/Pinksterfeest).
Buitenschoolse activiteiten voor kinderen
Ieder jaar hebben de leerlingen aan het einde van groep 2 hun eigen "picknickdag”. Het is
gebruikelijk om die dag een rondje door het dorp te maken met een boerenkar en
pannenkoeken te eten op een naburige boerderij.
Elk jaar wordt er voor alle kinderen een schoolreis georganiseerd. Het programma voor die
dag heeft een ontspannend en vaak een educatief karakter. Op het programma staat ’s morgens
meestal een museum- of tentoonstellingsbezoek en ’s middags ligt het accent op ontspanning.
Daar waar mogelijkheden liggen om in het belang van het onderwijs buitenschoolse excursies
te organiseren, wordt in samenwerking met de ouders een en ander opgezet.
Denkspelen
Om kinderen in aanraking te brengen met denkspelen wordt er de mogelijkheid geboden om
op school met dammen of schaken bezig te zijn. De bijeenkomsten worden georganiseerd op
maandag tussen de middag van 12.45 tot 13.25 uur. Er is een groep met gevorderden en een
groep met beginners, die om de week mogen schaken of dammen. De kosten in verband met
deelname worden vooraf geïnd en bedragen € 20,-.

Gebruik het Ruiterpad bij halen en
brengen als éénrichtingsweg.

Eenrichtingsverkeer
Bij het brengen en ophalen van de kinderen zorgen we
samen voor een verkeersophoping voor de ingang van de
school. Daaruit kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Om
een en ander zo veilig mogelijk te laten verlopen hebben
we de volgende afspraken gemaakt:

•
We
beschouwen
het
Ruiterpad
als
eenrichtingsweg vanaf de Cuneraweg. Dat betekent dat het wegrijdende verkeer
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•

•

slechts vanaf de Cuneraweg gebruik maakt van het Ruiterpad. Zo is er zo min mogelijk
tegemoetkomend verkeer vlak voor de school.
Het parkeren van de auto het liefst in de parkeervakken langs de Cuneraweg (mag niet
in/op de bochten of naast elkaar in verband met parkeerverbod) of langs het Ruiterpad
in de richting van de Achterbergsestraatweg.
De leerkrachten van groep 1 en 2 brengen de kinderen bij het uitgaan van de school
tot aan het hek van het kleuterplein. We verwachten dan dus dat u uw kind bij het hek
ophaalt!

Fruit eten - SchoolGruiten.
Het eten van groente en fruit is een gezonde voedingsgewoonte. Elke dag nemen onze
kinderen voor de pauze iets te eten of te drinken mee. Door op een leuke en goede manier
in de lessen aandacht te besteden aan het belang van gezonde voeding en minstens drie keer
in de week samen in de klas groente of fruit te eten willen wij deze gezonde levenswijze
bevorderen. Om half elf gaan we in de kleutergroepen in de kring fruit eten of iets drinken.
Graag op de andere dagen niet teveel meegeven (1 of 2 dingen) en liever geen drinken in
wegwerpverpakking. Koek, snoep en dergelijke ook liever niet. Wilt u bekers, trommels en
tassen, voorzien van naam?
Gedragscode
Wij gebruiken op school een gedragscode, waarin onder meer staat welke houding wij ten
opzichte van elkaar en de leerkrachten van de kinderen verwachten; het gedrag in en om de
school, het omgaan met materiaal en het verzorgen van het werk. Regels zorgen voor
veiligheid en geborgenheid. Kinderen ervaren het als fijn indien ze weten waar zij aan toe zijn.
We kunnen hen er ook op aanspreken. Samen met gewoontevorming leveren regels een
bijdrage aan een goed pedagogisch klimaat.
Enkele belangrijke schoolregels zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je neemt geen gevaarlijke voorwerpen zoals bijv.: zakmessen, aanstekers en vuurwerk
mee naar school.
Je bent vanaf 8.15/13.15 uur welkom op school. Voor die tijd bevind je je niet in de
directe omgeving van de school.
Je mag op het plein spelen – met de fiets ga je altijd lopend het plein op of af.
Je mag alleen voor schooltijd naar binnen, als je toestemming hebt gekregen van de
pleinwacht.
In de gang is rust en stilte van belang.
Zijn we binnen, dan gaan we beginnen.
De juf of meester heeft de leiding in de klas. Wees daarom gehoorzaam en toon in je
houding respect zowel in als buiten de klas naar leerkrachten en medeleerlingen.
Je waarschuwt een ander als je ziet of hoort dat hij of zij iets doet wat niet goed is. Dit
moet je zeker doen, als je merkt dat iemand steeds geplaagd/getreiterd wordt, steelt
of op een andere manier oneerlijk is, vloekt, of vernielingen aanbrengt aan de spullen
van een ander.
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•
•
•
•
•

Als een ander niet naar je wilt luisteren, praat er dan over met je meester of juf. Dat
is geen klikken!
Je mag op het plein in de pauzes gezellig spelen – deze spelletjes zijn dan te gevaarlijk:
slingertikkertje, paardje rijden, steentjesvoetbal.
Je houdt het plein netjes. Afval hoort in de afvalbakken.
Je mag na schooltijd gelijk naar huis als je geen taak/werk hebt. Je ouders worden
onnodig ongerust als jij dat niet zou doen.
Je moet overal (binnen en buiten het hek van de school) en altijd letten op je taalgebruik
en je gedrag. Ons gedoopte voorhoofd wijst ons op ons christen-zijn.

Gymnastiek
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen
bewegingsonderwijs in het speellokaal. Vanaf
groep 3 gaan de kinderen naar de gymzaal achter
het dorpshuis. De groepen, die schoolzwemmen
krijgen, groep 4 en 5, hebben evenals groep 6 tot
en met 8 een gymles per week. De momenten
waarop aan de gymspullen moet worden gedacht
vindt u in de kalender. De kinderen in de
onderbouw gebruiken bij voorkeur gymschoenen
met klittenband! De kinderen in de andere
groepen gebruiken naast gymschoenen ook
(gym)kleding, waarin zij zich gemakkelijk kunnen
bewegen.

Sportmiddag

Hoofdluis
Zo nu en dan krijgt een leerkracht of de directie van ouders te horen dat hun kind luizen heeft.
Wilt u deze mededeling overigens altijd aan de school doorgeven? Het is weliswaar steeds een
vervelende situatie, maar u hoeft zich hiervoor echt niet te schamen. Iedereen kan immers
hoofdluis oplopen. We geven deze melding door aan de andere ouders door middel van een
standaardformulier. Na de vakanties (zomer-herfst-kerst-voorjaar-mei) plannen we waar
nodig een controle door onze luizenmoeders. We hopen dat we met gezamenlijke inspanning
de luizen de baas kunnen blijven.
Huiswerk
Voor het meenemen van schoolboeken is een goede schooltas eigenlijk onontbeerlijk. We
raden u aan om uw kind (zeker in groep 6-8) een stevige tas mee te geven om boeken of
huiswerk van en naar school mee te nemen (daaronder verstaan wij natuurlijk geen plastic
tasje).
Kerstfeest
Wij willen elk jaar het kerstfeest met de kinderen herdenken. Wij doen dat met ouders in de
kerk. Voor de groepen 1 en 2 houden we het kerstfeest elk jaar met ouders in in de kerk,
terwijl groep 3-8 elk jaar een pinksterfeestherdenking of een passfeestherdenking in de
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Hervormde Kerk hebben. Dit alles geschiedt op sobere wijze vanwege het karakter van de
herdenking. De data vindt u steeds in de kalender.
Klassendienst
Wij willen de kinderen leren dat zij verantwoordelijkheid meedragen als het gaat om het
opruimen en schoonmaken. Vanuit deze gedachte en vanuit praktische overwegingen hebben
vanaf groep 3 elke week twee kinderen bij toerbeurt klassendienst. De werkzaamheden van
de klassendiensten vragen tijd na schooltijd en daarom kan uw kind een kwartier later uit
school komen.
Kleding
Tijdens het zwemonderwijs dragen de meisjes badpakken (geen bikini's). Bij het oefenen voor
het afzwemmen dragen de meisjes een wijde rok in plaats van de voorgeschreven lange broek.
Gedurende de gymnastieklessen dragen alle kinderen gymschoenen. Het dragen van overige
gymkleding wordt zeer op prijs gesteld. Voor het vrij bewegen tijdens de gymles is het goed
als er een apart shirt/blouse en/of rok/broek wordt gedragen. In de lijn van eerder genoemde
schoolregels worden trainingsbroeken of zogenaamde leggings voor meisjes uit de gymles
geweerd.
Ook vinden we het in verband met de veiligheid fijn als onze kinderen niet met (teen)slippers
naar school komen.
Kleurplaten
Voor een verjaardag of huwelijksjubileum, mag voor ouders, oma of opa een kleurplaat worden
gekleurd. Graag een week van te voren een briefje meegeven. Dit geldt vooral voor de
kleutergroepen.
Koningsdag
In schoolverband wordt de verjaardag van de koning herdacht, ook als deze op zaterdag valt.
Voor onze school is dat een reguliere schoolmorgen, bekend bij de Inspectie.
Wij beginnen 's morgens met de kinderen in school, waarna buiten het "Wilhelmus" en enkele
Vaderlandse liederen gezongen worden en spelletjes gedaan worden. Na het eindigen in
school, om ongeveer 10.00 uur, zijn de kinderen de rest van de dag vrij.
Lopen of fietsen naar school.
Vanwege de beperkte ruimte voor het stallen van fietsen kunnen de kinderen die dichtbij
wonen, niet met de fiets komen. De kinderen, die wel met de fiets naar school mogen komen,
wonen buiten de "loopgrens” (iedereen die binnen de bebouwde kom woont –aangegeven
met de blauwe borden- kan in principe lopend naar school komen. In uitzonderingsgevallen
kan, na overleg met de school, van het bovenstaande worden afgeweken.
Moederdag/vaderdag
Voor moeder- en vaderdag wordt in groep 1-3 iets gemaakt. Dit krijgt uw kind tijdig mee naar
huis zodat ze u daarmee op de bestemde dag kunnen verrassen.
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Namen in kledingstukken
Vooral bij jongere kinderen is het van belang de eigen kledingstukken, laarzen, bakjes en bekers
van namen te voorzien. Wat betreft de gymschoenen is dit voor alle leerlingen van toepassing.
Nieuwsbrief
Eens per maand of 6 weken ontvangt u van de groepsleerkracht een nieuwsbrief met
informatie over het groepsgebeuren. In de bovenbouwgroepen wordt deze nieuwsbrief ook
gecombineerd met het huiswerkrooster.
Daarnaast krijgt u periodiek (vierwekelijks/ elke 1e vrijdag van de maand ) een nieuwsbrief van
de directie met schoolbrede informatie.
Overblijven
Wanneer uw kind(eren) in school zou(den) moeten overblijven, dan wordt u verzocht
minimaal één dag van te voren hierover contact op te nemen.
Paasfeest/Pinksterfeest
We herdenken het ene jaar het paasfeest met de kinderen in groep 1-4/5-8 en het andere jaar
het Pinksterfeest. We maken dan gebruik van een programma waarbij verschillende teksten
worden opgezegd, gepaste liederen gezongen en de Bijbelse geschiedenis wordt verteld. Waar
mogelijk wordt een op de situatie aangepast verhaal ingevoegd.
Psalm/catechismus
Op maandagmorgen wordt de aangeleerde psalm in groep 3 tot en met 6, of catechismus in
groep 7 en 8, overhoord.
Regeling bij ongelukjes met een kind op school
Wanneer het nodig is wordt er EHBO verleend. Als de problemen wat ernstiger zijn, kunnen
wij hulp inroepen bij het huisartsencentrum in Rhenen. Blijkt het nodig te zijn om naar de
huisartsenpraktijk te gaan, dan proberen wij u eerst telefonisch te bereiken. Mocht dit niet
lukken, dan zorgen wij voor vervoer.
Wanneer er ernstige ongevallen zijn, bellen we 112. Dit gaat altijd in overleg met het Hoofd
BHV.
Schoolbegeleidingsdienst
Onze school is aangesloten bij de unit Hulpverlening van Driestar-Educatief te Gouda. Het
Regiokantoor is gevestigd in Barneveld . Driestar-Educatief biedt hulp bij:
•
•

leerlingenbegeleiding: het onderzoeken van leerlingen en het geven van advies hoe wij
ze het best verder kunnen helpen.
systeembegeleiding: hulp bij onderwijskundige vernieuwing (zoals het kiezen van een
nieuwe methode) en schoolplanontwikkeling.

* In verband met de Wet op Privacy gaan wij zorgvuldig om met de gegevens die wij aan
derden verstrekken. Daarenboven vragen wij bij de inschakeling van het Driestar-Educatief
voor uw kind altijd uw schriftelijke toestemming.
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Schoolfotograaf
Met de schoolfotograaf is afgesproken dat eens in de twee jaar individuele foto’s,
broertjes/zusjesfoto’s en groepsfoto’s gemaakt worden. Het tussenliggende jaar alleen een
groepsfoto in de maand mei. De datum wordt aangekondigd in de schoolkalender en in een
nieuwsbrief.
Schoolreizen
Jaarlijks gaan wij in schoolverband vier keer op reis:
•
•

Met de groepen 3 en 4; 5 en 6; 7 en 8
De groepen 1 en 2 maken een uitstapje in de omgeving. De data staan in de kalender.

Als de groepen 3 en 4 schoolreis hebben, dan hebben de andere groepen gewoon les. Zo gaat
het ook met de andere schoolreizen.
Schoolzwemmen
Op maandag is er schoolzwemmen voor de groepen 4 en 5. Dit begint gelijk de eerste maandag
na de vakantie en kost € 52,50 voor een half jaar zwemonderwijs. Aan het einde van het
zwemseizoen mag u ook de kosten voor het afzwemmen betalen.
Snoepen en trakteren
In onze tijd is snoep zo langzamerhand een vanzelfsprekendheid geworden. Natuurlijk is een
snoepje op zijn tijd best lekker, maar als er vaak op snoep getrakteerd wordt op een school,
lijkt ons dat minder gezond. Wij willen u dan ook voorstellen om het meegeven van snoep
naar school tegen te gaan.
Ook zoetigheden (stroopwafels, marsen, yoghurtdrank en dergelijke) en vettigheden (zoals
chips) zijn eigenlijk in bepaalde mate ongezond. Vanzelfsprekend is het goed, als uw kind
gezonde dingen meebrengt voor het speelkwartier, zoals fruit en melk.
Het liever "niet snoepen" geldt ook met de verjaardagen. Natuurlijk mag er in de eigen groep
wel getrakteerd worden, maar dan op een verantwoorde wijze. Dat betreft ook de traktatie
aan de leerkrachten.
Speciale voorzieningen in het schoolgebouw
Er is ruimte om kinderen die extra instructie nodig hebben te begeleiden. Ons schoolgebouw
is aangepast voor rolstoelgebruikers.
Speelgoedmiddag
In groep 1 en 2 mag op donderdagmiddag speelgoed van thuis meegenomen worden. Hiermee
mag dan worden gespeeld. Andere dagen liever geen speelgoed meegeven.
Sponsoring
Natuurlijk houdt onze school zich aanbevolen om door middel van sponsoring (zoals het
krijgen of financieren van computers) extraatjes te ontvangen. We vinden wel, dat dit gericht
moet zijn op en een relatie moet hebben met de verbetering van het onderwijs. Bovendien
mag het niet leiden tot het aangaan van oneigenlijke inspanningsverplichtingen met betrekking
tot bijvoorbeeld reclame.
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Telefoneren
We vragen u bij voorkeur buiten de schooltijden te
telefoneren: een kwartier voor of na schooltijd. Als u de
directie wenst te spreken kunt u dat het beste
mondeling of telefonisch doen tijdens de uren dat er
volgens het rooster geen les wordt gegeven.
Wilt u vooral op maandagmorgen tussen acht uur en
kwart over acht en vrijdagmiddag tussen kwart voor een
en een uur niet bellen in verband met de weekopening
en -sluiting door de leerkrachten?

Contact met school: graag voor of na
schooltijd

Typeles
Elk jaar krijgen ouders van kinderen die in groep 6 zitten een aanbod om via Typeworld
typelessen te volgen. De lessen worden geven met gebruik van moderne software op laptops,
zoveel mogelijk toegesneden op de praktijk. De kinderen maken de typelessen zoveel mogelijk
in de thuissituatie en krijgen daarbij ondersteuning door het programma. Kinderen die op deze
manier hun typelessen volgen en een typediploma blindtypen behalen hebben een belangrijke
vaardigheid in dit computertijdperk geleerd.
Verjaardagen leerkrachten
Iedere leerkracht in de groepen 1-8 houdt de verjaardag in eigen klas. Een halve schooldag,
meestal woensdagmorgen, wordt hiervoor uitgetrokken. Van het meegebrachte geld wordt
een cadeau gekocht.
Verkeersexamen
In groep 8 doen alle kinderen mee met het schriftelijke en praktische verkeersexamen. De
geslaagde leerlingen ontvangen een verkeersdiploma.
Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs
Onze school is lid bij de VGS. Deze vereniging, opgericht in 1921, zet zich al bijna een eeuw
in voor groei en bloei van het christelijk-reformatorisch onderwijs. De VGS behartigt onze
belangen bij het ministerie, de Tweede Kamer, de Inspectie van het Onderwijs en bij andere
organisaties. Daarnaast adviseert de VGS scholen bij financiën en personeelsvraagstukken en
verzorgt ze hun financiële-, personeels- en salarisadministratie. Bij de VGS zijn een kleine 200
scholen en ruim 170 kerkenraden aangesloten. Kijk voor meer informatie op www.vgs.nl.
Zending
Elke maandagmorgen wordt zendingsgeld bijeengebracht. In de nieuwsbrief vindt u regelmatig
overzichten van het verzamelde geld en de verdeling over de verschillende
zendingsgenootschappen, zoals Mbuma, Zending Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde
Zendingsbond, Zending Hersteld Hervormde Kerk en Woord & Daad.
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11. Namen en adressen
Van de school
Bestuur
Dhr. A. van Hattum, Boslandweg 35,
3911 VD Achterberg, tel. 0317 – 616384
Voorzitter
Dhr. W. van den Dikkenberg, Stuivenes 33,
3911 XX Achterberg, tel. 0317 – 617944
Secretaris
Dhr. C.G. Drost, Cuneraweg 210,
3911 RS Rhenen, tel. 0317-615548
Penningmeester
Ds. J.H. de Vree, Achterbergsestraatweg 197,
3911 CS Achterberg, tel. 0317 - 612906
Tweede voorzitter
Dhr. J. van Laar, Ruiterpad 18,
3911 SL Achterberg, tel. 0317 – 745051
Tweede secretaris
Dhr. T. Klaassen, De Dijk 76,
3911 SN Achterberg, tel. 06-49744670
Tweede penningmeester
Dhr. E. van Laar, Maatsteeg 4A
3911 VL Rhenen, tel. 0317 – 752456
Algemeen lid
Onderwijzend personeel
Deze adressen vindt u in de schoolkrant en in de kalender.
Van externe personen
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek
geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111

Schoolgids Willem Teellinckschool | 2019 - 2023

Schoolbegeleider
Onze school is aangesloten bij de unit Hulpverlening van Driestar-Educatief te Gouda. Het
Regiokantoor is gevestigd in Barneveld:
Baron van Nagellstraat 136,
3771 LL Barneveld
tel. 0342 - 425450
Reformatorisch Passend Onderwijs
Berseba regio Midden
Kastanjelaan 12, 2982 CM Ridderkerk
Tel: 0180-442617
Schoolarts
Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst (G.G.D.)
Afdeling Jeugdgezondheidszorg,
G. van Schoonbekestraat 77,
3901 PZ Veenendaal, tel. 0318 - 514000;
Vertrouwenspersoon
Intern vertrouwenspersoon
Mevr. W.J. Lensink, Herenstraat 35,
3911 JB Rhenen. tel. 06-15124565
Extern vertrouwenspersoon
Dhr. drs. J. Huisman,
Burgemeester Lodderstraat 40,
4043 KM Opheusden.
tel. 0488 - 441213
Klachtencommissie
Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
GCBO
Mr. A. Grollers
agrollers@cgbo.nl
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070-3861697
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