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WOORD VOORAF 
Voor u ligt de Schoolgids van de School met de Bijbel Het Kompas te Montfoort. Aan de Schoolgids 

voor de jaren 2015-2019 is hetzelfde motto meegegeven als het Schoolplan voor die zelfde jaren: 

Op koers 2.0. 

 

Op koers 2.0 

Het motto van het schoolplan is “Op koers 2.0”  

Daarmee wordt allereerst aangegeven dat de activiteiten in 2015-2019 liggen in het verlengde 

van de activiteiten in 2011-2015. Dit geldt vanuit drie opzichten. 

 

Borgen 

In de achterliggende jaren is met grote inzet en toewijding gewerkt aan de zogenaamde 

opbrengsten van de school. Het reken-, lees- en taalonderwijs stonden daarbij centraal, mede 

met het oog op de opbrengsten. Daarbij is in de loop van een lange reeks van jaren gewerkt aan 

sociale veiligheid en een goed pedagogisch klimaat in de groepen. Al deze activiteiten verdienen 

een blijvende plaats in de school. Door middel van een nog wat verder verfijnd kwaliteitsbeleid 

willen we deze doelstellingen bereiken. 

 

Verdiepen 

De overdracht van kennis en vaardigheden willen we in de aanstaande schoolplanperiode niet 

alleen voortzetten maar ook verdiepen. We doen dit mede in het licht van de invoering van 

handelingsgericht werken, samenhangend met de invoering van de Wet op het Passend onderwijs 

(augustus 2014). 

Verdieping willen we ook aanbrengen bij de vorming van onze leerlingen voor de samenleving 

van morgen. In onze samenleving is minder respect en waardering voor christelijke normen en 

waarden. Dat vraagt van onze kinderen niet alleen meer inzicht in de argumenten die aan allerlei 

standpunten ten grondslag liggen, maar ook vaardigheden op het gebied van het verwoorden van 

standpunten. 

 

Verbreden 

We willen in de aanstaande schoolplanperiode ook streven naar verbreding. Van verbreding is 

sprake als nieuwe methoden worden ingezet, geschreven vanuit bredere perspectieven. Van 

verbreding is sprake als bij de nieuwe methoden nieuwe digibordtools gebruikt gaan worden. 

Mede gelet op de samenstelling van onze leerling populatie willen we in de aanstaande 

schoolplanperiode het onderwijs in Wetenschap en techniek uitbouwen.  

 

Het Kompas is een School met de Bijbel. Tijdens de diverse studiedagen is vanuit de Bijbel de 

nadruk gelegd op het ‘niet verbergen’. In twee Bijbelplaatsen wordt nadrukkelijk over ‘niet 

verbergen’ gesproken. 

In 1 Samuël 2 wordt dit tot de jonge Samuël gezegd. Hij mag niet van Gods woorden verbergen. 

Hij moet ze allen uitspreken. Deze opdracht is richtinggevend voor het team: geen van de 

Bijbelse woorden mogen wij achterhouden. Juist in het laten spreken van het volledige Woord 

van God, de Bijbel, ligt de kracht van een school op reformatorische grondslag: Sola Scriptura. 

Psalm 78 is vanouds het meest geciteerde Bijbelwoord als het gaat over de opdracht tot 

opvoeding en onderwijs. “Wij zullen het niet verbergen voor onze kinderen…” Voortdurende 

bezinning op de boodschap van de Bijbel blijft daartoe van grote betekenis. Alleen zo vindt 

verdieping van ons onderwijs plaats dat van waarde blijft over de planperiodes heen. 



Schoolgids “Het Kompas” Montfoort  Bewaardeel 2015-2019 5 

Het Kompas is een School met de Bijbel. De grondslag van de school wordt gevormd door de 

Bijbel en de drie reformatorische belijdenisgeschriften. Dat zijn 

 De Heidelbergse Catechismus 

 De Nederlandse Geloofsbelijdenis 

 De Dordtse leerregels  

In hoofdstuk 2 wordt op zeer beknopte zin weergegeven wat de koers van de school op het gebied 

van identiteit wil zijn. Heel kort samengevat kan worden gezegd dat de Bijbel het Kompas voor 

ons onderwijs is. Zij is dat als inhoud, als norm en als richtinggever. Zolang Schrift en belijdenis 

voor ons onderwijs als kompas dienen, zijn we als school “Op koers…” 

 

Gebruik schoolgids 

Deze gids is bestemd voor ouders en anderen die belangstelling hebben voor Het Kompas. De gids 

laat zien waar Het Kompas voor staat. Zowel voor de huidige ouders van onze leerlingen als voor 

nieuwe geïnteresseerde ouders is het belangrijk om te weten wie we als school willen zijn en op 

welke wijze het onderwijs wordt vormgegeven.  

 

Een school zonder goede organisatie kan niet goed functioneren. Daarom willen we in deze gids 

ook een aantal organisatorische aspecten van de school doorgeven. Het is van groot belangrijk 

voor het optimaal functioneren van onze organisatie en voor goed onderwijs op ‘Het Kompas’.  

 

De opzet van de Schoolgids sluit aan bij de opzet van het Schoolplan. Het Schoolplan is 

vastgesteld voor de periode 2015-2019. Dat is terug te zien in het eerste deel van de Schoolgids, 

dat we het “Bewaardeel” noemen.  

Het tweede deel van de Schoolgids bevat de Bijlagen. Daarin staan niet alleen allerlei jaarlijks 

wisselende roosters, maar worden ook de vernieuwingsactiviteiten vermeld die in dat jaar op het 

programma staan. 

 

C. Dubbeld, directeur 

Juni 2015 
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1 SCHOOLGEGEVENS 
1.1 Naam en adres 
School met de Bijbel "Het Kompas" 

Bezoekadres: Joop Westerweelstraat 18 

3417 EN Montfoort 

T. 0348-472121 

E. directie@bshetkompas.nl 

W. www.bshetkompas.nl 

Postadres: Postbus 9 / 3417 ZG Montfoort 

  

De school gaat uit van de Christelijke Schoolvereniging "Obadja" te Montfoort. Adres: Ing. H.C. 

Vonk Noordegraaf, Willeskop 111, 3421 GV Oudewater, 0348 – 424624.  

Postadres : Postbus 104, 3417 ZG Montfoort. 

 

1.2 Directie  
Directeur 

Dhr. W. Hoepel 

Nieuwstraat 83 

3925 EE Scherpenzeel 

T. 06-49407669 

E. directie@bshetkompas.nl  

 

1.3 Voedingsgebied van de school 
De school vervult een streekfunctie voor onderwijs op grond van de Bijbel als het onveranderlijke 

Woord van God en de drie reformatorische belijdenisgeschriften. Uit de verschillende omliggende 

plaatsen komen de kinderen met eigen vervoer naar school.  

Voor ouders die de kinderen brengen is de school gemakkelijk te bereiken. Door het opstellen 

van de regels voor ‘halen en brengen van kinderen’ proberen we het zo veilig mogelijk rond de 

school te houden en de overlast voor de buurt te beperken.   

 

1.4 Administratieve gegevens 
De school wordt op de meest recente reguliere teldatum (1 oktober 2014) bezocht door 153 

leerlingen.  

Brinnummer: 07 KL 

Bestuursnummer: 32813 

 

1.5 Samenwerkingsverbanden 
De school is aangesloten bij Berséba, het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband 

Passend onderwijs (nr. PO-00-01). Zij participeert daarbinnen in de Regio Randstad. 

Het bestuur van de school is aangesloten bij de PO-raad. De directeur woont, behalve sommige 

landelijke bijeenkomsten, de eenpittersvergadering van de PO-raad in de regio Utrecht bij. 

De school is stageschool van Hogeschool Driestar Educatief (Pabo) en van het Hoornbeeckcollege 

(opleiding onderwijsassistent). 

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-, 

mailto:directie@bshetkompas.nl
http://www.bshetkompas.nl/
mailto:directie@bshetkompas.nl
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personeels- en salarisadministratie. Bij de VGS zijn een kleine 200 scholen en ruim 170 kerkenraden 

aangesloten. Kijk voor meer informatie op www.vgs.nl.  

 

Aan de school is een Medezeggenschapsraad verbonden, bestaande uit een teamgeleding en een 

oudergeleding. De directeur is adviseur van de MR. 

Voor leerlingbegeleiding maken we gebruik van de diensten van Driestar Onderwijsadvies. 

  

http://www.vgs.nl/
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2 WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT  
2.1 Grondslag en doel van de Schoolvereniging 
De grondslag van de school en het doel van de vereniging staan verwoord in de statuten van de 

Schoolvereniging Obadja, artikel 2. 

Het doel van de vereniging is de instandhouding van een basisschool met de Bijbel te Montfoort. 

“Haar grondslag is het eeuwig en onfeilbaar Woord van God, opgevat in de zin van de Drie 

Formulieren van Enigheid. Haar beginsel is dat opvoeding en onderwijs geheel in 

overeenstemming moeten zijn met de in de Bijbel geopenbaarde wil van God.” 

 
2.2 Missie van de school 
De School met de Bijbel Het Kompas te Montfoort is een school waar kinderen in een veilige 

omgeving gevormd en onderwezen worden om nu en in de toekomst als zelfstandige, God naar 

Zijn Woord dienende persoonlijkheid in alle samenlevingsverbanden te kunnen functioneren. 

 

Grondslag  

Het Kompas heeft als grondslag de Bijbel en de drie formulieren van enigheid.  

Dat is van betekenis voor het Bijbelonderwijs, waarin de noties van schepping en 

scheppingsopdracht, mensbeeld en zondeval, verlossing, wedergeboorte, geloof en bekering, 

dankbaarheid en liefde tot God en de naaste, rentmeesterschap op evenwichtige wijze 

herkenbaar zijn. Ook voor het onderwijs in de andere vakken is de grondslag van betekenis. 

Methoden zijn, indien kwalitatief verantwoord, bij voorkeur christelijk. Leerstofkeuze dient aan 

de grondslag en doelstelling getoetst te worden. De grondslag is van veel betekenis voor het 

pedagogisch klimaat, waarin Bijbelse noties voor het omgaan met elkaar gestalte dienen te 

krijgen. 

 

School met de Bijbel 

Kinderen waarvan de ouders de grondslag ondertekenen worden toegelaten als leerlingen. In die 

gevallen dat ondertekening van een onderdeel van de grondslag bezwaarlijk is maar wel van 

harte achter het op de grondslag gebaseerde onderwijs wordt gestaan, kan het bestuur alsnog 

besluiten tot toelating  

In principe worden kinderen die extra zorg behoeven, toegelaten. Plaatsing vindt alleen dan 

plaats wanneer verwacht mag worden dat de aangemelde leerling adequaat begeleid kan worden 

en dat de andere leerlingen daardoor niet tekort gedaan worden. 

Lid worden van de vereniging kan alleen als doel en grondslag van de school volledig worden 

onderschreven. 

 

Nu en in de toekomst 

Wij bereiden kinderen voor op de toekomst. Dat ziet op kortere termijn op het vervolgonderwijs. 

Op langere termijn bereiden we voor op een plaats in de samenleving. Dat ziet in het perspectief 

van de Bijbel ook op onze eeuwige bestemming. 

 

Een veilige omgeving 

Basisvoorwaarde voor de evenwichtige ontwikkeling van het kind is een veilige leefomgeving. 

Onderwijs dient gegeven te worden in een pedagogische setting. Grote waarde wordt daarom 

gehecht aan het vormen van een goed pedagogisch klimaat.  

Dat kan alleen wanneer oog is voor het unieke van elk kind, zowel wat betreft 

ontwikkelingsniveau, als in gedrag en karakterontwikkeling. Kernwoorden voor een goed 

pedagogisch klimaat zijn wederzijds respect, aanvaarding, geduld, liefde, interesse en orde. 

In dit verband is het voor onze school een opgave dat alle kinderen van de school zich veilig 

voelen en geaccepteerd weten door allen die op enigerlei wijze bij de school betrokken zijn: 
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medeleerlingen, teamleden en (indirect) ouders. De Bijbelse beginselen vormen het uitgangspunt 

voor de praktijk van het schoolleven. Het onderlinge gesprek rond het geopende Woord is daartoe 

onmisbaar. 

Zoveel mogelijk wordt in het onderwijs aangesloten bij de opvoeding thuis. Waar de school in de 

thuissituatie tekorten of onvermogen signaleert, wordt, als intermediair, aan ouders een weg 

naar ondersteuning gewezen (kerk, Jeugdteam, GGZ-psycholoog, ed.). 

 

Vorming en onderwijs 

Met het oog op onze samenleving dient het onderwijsaanbod breed te zijn. Dat ziet niet alleen 

op de leerstofkeuze die onder meer door de maatschappelijke relevantie wordt bepaald, maar 

ook op de wijze waarop de leerstof wordt aangeboden. Daarbij denken we aan samenhang in de 

leerstof en een leerstofaanbod dat rekening houdt met de verschillende intelligenties van 

kinderen.  

 

Zelfstandigheid  

In het onderwijsproces dient er een evenwicht te bestaan tussen leiden en begeleiden. De 

zelfstandigheid van de persoonlijkheid krijgt zijn volle ontplooiing wanneer deze gestalte krijgt 

in het besef van de afhankelijkheid van God, maar ook van onze naasten. De zelfstandigheid die 

nagestreefd wordt dient dan ook niet te leiden tot individualisme. Acceptatie van gezag en 

samenwerking met de medeleerling zijn onmisbare elementen in de evenwichtige ontwikkeling 

van het kind. 

 

In alle samenlevingsverbanden  

Kinderen worden vandaag gevormd en onderwezen voor de samenleving van morgen. Dat vraagt 

een open mind naar de ontwikkelingen in de samenleving. Voor de school betekent dit, dat zij 

voortdurend bereid is om zowel qua inhoud als werkwijze tot vernieuwing bereid te zijn. 

De samenleving in de 21e eeuw kenmerkt zich door een afkeren van het Woord van God. De 

christelijke school zal de leerlingen op een plaats in die samenleving willen voorbereiden. Naast 

algemene kennis van de samenleving vergt dat specifieke aandacht voor zaken die direct in strijd 

zijn met het woord van God. Dat vraagt ook dat we onze kinderen zodanig vormen dat zij in deze 

samenleving weerbaar zijn. 

De School met de Bijbel Het Kompas te Montfoort is een school waar kinderen in een veilige 

omgeving gevormd en onderwezen worden om nu en in de toekomst als zelfstandige, God naar 

Zijn Woord dienende persoonlijkheid in alle samenlevingsverbanden te kunnen functioneren. 

 

2.3 Schoolconcept 
Algemeen uitgangspunt 

We willen als school voldoen aan de eisen van de overheid (WPO art.8), aan de moderne 

wetenschappelijke  inzichten op het gebied van onderwijskunde en didactiek, en aan de wensen 

van de ouders (in het algemeen). Vanzelfsprekend vinden deze zaken plaats binnen het kader 

van de identiteit en de eigenheid van de school. 

- Het onderwijs is zo ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen 

doorlopen. 

- Leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgen begeleiding, die is afgestemd op de 

behoeften van de leerling. 

- De school streeft een brede ontwikkeling na, waarbij we onder meer aandacht geven aan 

creatieve vakken en actief burgerschap en sociale integratie. 

- De leraren zorgen dat de leerlingen actief betrokken worden bij het onderwijs 

- De leraren zorgen voor evenwicht tussen ondersteunen en uitdagen; ze bevorderen de 

zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen, afhankelijk van de 

voortgang van de ontwikkeling van de leerlingen. 
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Leerstofaanbod 

We willen door ons leerstofaanbod de leerlingen voorbereiden op het vervolgonderwijs. We 

vinden het belangrijk om ons leerstofaanbod af te stemmen op de leerlingen. We vinden het 

belangrijk om goede eigentijdse methoden te hebben. 

- De methoden voldoen aan de kerndoelen 

- Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs 

- Het leerstofaanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen 

- Het leerstofaanbod voorziet in ondersteuning en stimulering van de sociaal-emotionele 

ontwikkeling 

- Het leerstofaanbod voorziet erin dat leerlingen gebruik leren maken van de 

mogelijkheden van ICT 

 

Kleuterbouw 

Het onderwijs in de kleuterbouw wordt niet gekenmerkt door een absolute keuze tussen of 

programmagericht, of ontwikkelingsgericht onderwijs. Belangrijke kenmerken van het werken in 

de kleuterbouw zijn: 

- De leerkracht ontwikkelt een rijke leeromgeving op basis van de leerlijnen 

- De vorming van de zelfstandigheid is belangrijk, waarbij er in de loop der jaren een 

uitbreiding van de zelfstandigheid is. Soms leidt dat tot het inbrengen van ideeën bij de 

planvorming. 

- Bij ieder thema wordt de klas opnieuw ingericht. De themahoek wordt samen met de 

kinderen ingericht. Ook materiaal uit de leefomgeving van de kinderen is van betekenis. 

- Er wordt gewerkt in circuits, en de activiteiten zijn ook gericht op het beheersen van 

vaardigheden. Daarbij is er alle aandacht voor de processen. 

- Bij werklessen wordt iedere keer een balans gezocht tussen inspanning en ontspanning 

- Speciale hulp wordt zowel binnen als buiten de klas gegeven. 

 

Leertijd 

Wij willen de onderwijstijd zo effectief mogelijk inzetten. Mede vanwege onze leerlingpopulatie 

(meer dan 15% van de kinderen is afkomstig uit een gezin, waarbij beide ouders een lage scholing 

hebben) is maximale investering in lezen, spelling en rekenen geboden. Dat heeft zijn gevolgen 

voor het opstellen van de roosters. Omdat ook relatief veel van onze kinderen minder sociaal 

vaardig zijn, besteden we daar ook tijd aan. 

- De school gaat verlies van onderwijstijd tegen 

- De school zorgt dat de geplande onderwijstijd is afgestemd op de onderwijsbehoeften 

van de leerlingen 

- De leraren realiseren de geplande onderwijstijd 

- De leraren variëren de hoeveelheid leertijd per vakgebied voor leerlingen, afhankelijk 

van hun onderwijsbehoeften  

 

Pedagogisch klimaat 

Onder het pedagogisch klimaat wordt de leer-/werksfeer in de dagelijkse klassenpraktijk 

verstaan. Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit aspect is voor het doen slagen 

van het onderwijs aan de leerlingen. Juist ook op dit punt zal onze identiteit beoordeeld worden. 

Kernwoorden zijn: wederzijds respect, veiligheid, aanvaarding, geduld, liefde, interesse en orde. 

- De leerkracht toont belangstelling voor de leefwereld van het kind en neemt het kind 

serieus 

- De leerkracht accepteert de eigenheid van een kind en zet zich in voor de individuele 

ontplooiing van de leerling 

- De leerkracht bevordert een sfeer waarin leerlingen zich veilig voelen en zich durven 

uiten. 
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- De leerkracht bestrijdt discriminatie en pestgedrag 

- De leerkracht stelt duidelijke school/klassenregels 

- De leerkracht hanteert straffen met ‘wijsheid’ 

- De leerkracht is in staat om alle leerlingen optimaal te begeleiden 

- De leerkracht probeert de relatie school/thuis zo optimaal mogelijk te maken/houden 

- Er is in het cursusjaar 2014-2015 een pestprotocol ingevoerd, waarin alle activiteiten zijn 

vermeld die in de loop van het jaar worden uitgevoerd 

- De volle nadruk in het (nieuwe) pestprotocol ligt op de preventie, met uitlopers naar de 

tussenschoolse opvang. 

 

Didactisch handelen 

Onze school vindt dat kinderen zoveel mogelijk een eigen ontwikkelingsproces moeten 

doorlopen. Leerkrachten geven hun didactisch handelen zo vorm dat zij steun geven waar dat 

nodig is en uitdaging bieden waar dat kan. De zelfstandigheid van leerlingen staat daarbij voorop. 

Kinderen kunnen ook veel van elkaar leren. Door de school vindt een opbouw van zelfstandigheid 

plaats. Indien leerlingen uitleg nodig hebben, gebeurt dat zoveel mogelijk interactief, context 

gebonden en gericht op het aanleren van leerstrategieën. De school dient daarom zo ingericht 

te zijn dat het voor leerlingen en leerkrachten mogelijkheden biedt zowel klassikaal, 

groepsgericht als individueel bezig te zijn. De leermiddelen worden ingezet volgens 

bovenstaande visie. 

- De opbouw van lessen en uitleg zijn duidelijk 

- Er wordt gebruik gemaakt van het (IG)DI-model (= Interactief Gedifferentieerd Directie 

Instructie) 

- De leraren gaan na of de leerlingen de opdrachten begrijpen 

- De werkvormen en de houding van de leraren activeren de leerlingen 

- De leraren laten de leerlingen samenwerken 

- De leraren laten gebruik maken van zelfstandige werkmaterialen (ICT) en werkvormen 

- De opdrachten zijn context gebonden en gericht op leerstrategieën 

- De instructie is gericht op leerlingen die dat nodig hebben  

- De leraren geven opdrachten op het juiste niveau (voor meerder vakken ligt de indeling 

vast in de groepsplannen) 

- Er is een middag in de week een plusklas voor meerbegaafde leerlingen 

 

De leraar 

Kinderen komen pas tot leren als er voldaan is aan de basisbehoeften: relatie, competentie en 

verantwoordelijkheid. De leraar speelt een sleutelrol in het leerproces. De leraar moet daarom 

zorgen voor een goed pedagogisch klimaat en goed didactisch handelen. 

- De leraar is drager van de identiteit 

- De leraar zorgt voor een goed pedagogisch klimaat 

- De leraar realiseert de geplande onderwijstijd 

- De leraren stellen zich positief op t.o.v. onderwijsvernieuwingen 

 

Leraar communicatie 

De leraren hanteren in de communicatie met de leerlingen de principes van basiscommunicatie. 

- De leraar neemt in de communicatie het initiatief door attent te zijn: toewenden, 

aankijken, vriendelijke intonatie, vriendelijke gezichtsexpressie. 

- De leraar stemt af op de leerlingen door kijken en luisteren en ontvangstbevestiging. 

- Bij het werken met de kring (groep) worden alle kinderen uit de groep bij het proces 

betrokken. 

- Beurten worden geopend en afgesloten, terwijl er gelet wordt op de beurtverdeling. 

 

Leerling ondersteuning 
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Onze school vindt dat de ontwikkeling van kinderen systematisch gevolgd moet worden en dat 

de begeleiding is afgestemd op de ontwikkeling van het kind. De begeleiding moet systematisch 

geëvalueerd worden. De school vindt het belangrijk om ouders en kinderen te begeleiden als ze 

in aanmerking komen voor aanmelding bij het Zorgloket en/of het jeugdteam, bij plaatsing op 

een andere school of bij de keuze voor het vervolgonderwijs. De school vindt het belangrijk dat 

de Interne begeleider een coördinerende en begeleidende rol op het terrein van de 

leerlingenzorg heeft. 

- De school stelt zich op de hoogte van de beginsituatie van leerlingen 

- De school bepaalt systematisch de vorderingen en ontwikkeling van de leerlingen 

- De school analyseert systematisch de vorderingen en ontwikkeling van de leerlingen 

- De leraren stellen op systematische wijze de onderwijsbehoeften vast 

- De school zorgt dat documenten voor handelingsplanning aanwezig zijn 

- Individuele handelingsplannen zijn verplicht voor: 

o Alle leerlingen met speciale zorg en een eigen leerlijn (OPP),  

o Alle leerlingen die ambulante begeleiding krijgen 

o Leerlingen die opgenomen zijn in het dyslexieprotocol 

- De leraren evalueren systematisch de groepsplannen en de handelingsplanning 

- De school begeleidt leerlingen systematisch in hun schoolloopbaan 

- De school begeleidt ouders bij de aanmelding van hun kind, dat daarvoor in aanmerking 

komt, bij het Zorgloket 

- De school heeft procedures voor de begeleiding van leerlingen met een vertraagde of 

versnelde ontwikkeling 

- De school begeleidt ouders en leerlingen in hun keuze voor het vervolgonderwijs 

- De school draagt relevante gegevens over bij plaatsing van een leerling naar een andere 

school 

- De Interne begeleider vervult – steeds in samenspraak met de leerkracht - een 

coördinerende en begeleidende rol op het terrein van de leerling ontwikkeling 

- Er is een toetsinstrument (DHH) voor het signaleren van hoogbegaafdheid 

- Er vinden twee keer per jaar naar aanleiding van de CITO-toetsuitslagen kindgesprekken 

plaats met de leerlingen van groep 5-8. 

 

Passend onderwijs 

Onze school participeert in het kader van Passend Onderwijs in het landelijke reformatorische 

samenwerkingsverband Berséba. In 2013 hebben we het school ondersteuningsprofiel (SOP) 

vastgesteld.  De basisondersteuning en preventieve en licht curatieve zorg, die we als school 

kunnen en willen bieden, de mogelijkheden en grenzen van de school, zijn hierin vastgelegd. Dit 

profiel hebben we in juni 2015 aangepast en geactualiseerd, zodat het gelijke tred houdt met 

het schoolplan 2015-2019.  

 

Het ondersteuningsteam 

Sinds het cursusjaar 2014-2015 functioneert binnen onze school -  in het kader van de Wet 

Passend onderwijs -  een Ondersteuningsteam.  

De doelstelling is tweeërlei:  

- 1. Alle deskundigheid die in en rond de school aanwezig is komt bij elkaar ter bespreking 

van zorg rond een kind of een groep.  

- 2. Deze deskundigheid wordt ook ingezet, indien een kind wordt aangemeld bij het 

zorgloket van passend onderwijs (met het oog op verwijzing) of indien een arrangement, 

een onderzoek o.i.d. wordt aangevraagd bij de gemeente. 

Binnen de school heeft het OT ook de taak om de RT toe te kennen. 

De vergaderfrequentie is drie keer per jaar. 

De basissamenstelling bestaat uit de directeur (voorzitter), IB-er, RT-er, teamlid, een GZ-

psycholoog en de contactpersoon van het Jeugdteam Montfoort. 
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Vanzelfsprekend worden bij de bespreking van een leerling de ouders uitgenodigd. 

 

Handelingsgericht werken 

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend onderwijs in werking getreden. Samenhangend daarmee 

wordt veel aandacht besteed aan Handelingsgericht werken. Handelingsgericht werken is een 

onderwijsconcept dat het hele onderwijs doortrekt. Bij het noemen van enkele uitgangspunten 

van Handelingsgericht werken is er sprake van tal van overlappingen met andere aspecten die in 

dit schoolconcept benoemd worden. 

Enkele uitgangspunten van het Handelingsgericht werken zijn: 

- We werken doelgericht, waarbij het van belang is deze SMART te formuleren 

- We denken en handelen vanuit onderwijs- en opvoedingsbehoeften (interactie, 

instructie, klassenorganisatie) 

- We analyseren de afstemming en wisselwerking (communicatie binnen de groep en met 

de ouders) 

- Maar als leerkracht het verschil (hoge verwachtingen van het kind, reflectie op eigen 

handelen) 

- Zoek en benut de positieve aspecten (naast oog voor zorgen en problemen zoeken we 

vboor alle betrokkenen naar positieve aspecten en deze worden benut) 

- Werk constructief samen (de leerkracht als onderwijsprofessional, de ouder als 

ervaringsdeskundige, de leerling als mederegisseur van zijn eigen leerproces, de externe 

partners als experts op een bepaald gebied en adviseurs) 

- Werk systematisch, planmatig en transparant (heldere afspraken over onderwijs- en 

ondersteuningsstructuur. 

De school is gericht op verdere doorwerking van de uitgangspunten van Handelingsgericht werken 

in de school. 

 

Toelating nieuwe leerlingen 

Op onze school willen we voor alle kinderen passend onderwijs bieden. Dit betekent dat we geen 

kinderen bij voorbaat uitsluiten van thuisnabij onderwijs. Wel hebben we enkele 

randvoorwaarden opgesteld. 

 

Randvoorwaarden voor extra ondersteuning 

Goed gedifferentieerd onderwijs en een veilig, positief groepsklimaat als preventie voor leer en 

gedragsproblemen. 

Bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt per leerling bekeken en wordt breed 

gedragen vanuit het team. Het welbevinden van het kind speelt daarbij een belangrijke rol. 

Verder de samenstelling van de groep en de draagkracht en deskundigheid van de 

leerkracht/team. Concreet wordt een antwoord gezocht op vragen als: Is het goed voor het kind? 

Is het goed voor de groep? Kan de school de passende ondersteuning bieden?  

Ouders zullen bereid moeten zijn om zich in te zetten vanuit hun verantwoordelijkheid. Een 

goede samenwerking /wisselwerking tussen ouders en school is voorwaarde. 

Voor  nieuwe leerlingen die tussentijds op onze school worden aangemeld wordt voor 

aanmelding/inschrijving  eerst samen met ouders de onderwijsbehoeften in kaart gebracht. Wat 

heeft dit kind nodig en op welke manier kunnen we hier als school aan tegemoet komen?  

Een combinatie van onderwijsbehoefte (leer- en/of gedrag) en thuisproblematiek kan zorgen dat 

de school vanuit handelingsverlegenheid zoekt naar passende ondersteuning voor deze leerling. 

De school schakelt dan via het ondersteuningsteam het Jeugdteam in. 

Voordat een leerling ingeschreven wordt bij ons op school willen we goed in kaart kunnen 

brengen wat de onderwijsbehoefte is om mogelijk passende ondersteuning te kunnen bieden. 

Samen met ouders wordt gekeken wat het beste voor het kind is. Als de school niet kan bieden 

wat het kind nodig heeft, kan een verwijzing naar een andere (SBO) school noodzakelijk zijn. Dit 

gebeurt via het ondersteuningsteam bij het zorgloket van SWV Berséba Randstad.  
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Voor het overige verwijzen we naar hoofdstuk 4: Leerling ondersteuning en passend onderwijs. 

 

Onderwijs en ICT 

Alle activiteiten op het gebied van ICT zijn gericht op een doelmatige en ethisch verantwoorde 

integratie van ICT in de dagelijkse onderwijspraktijk. Dit ter bevordering van het omgaan met 

verschillen en de zelfstandigheid van leerlingen. 

- De school brengt kennis, vaardigheden en houdingen bij waardoor zowel leerlingen als 

leerkrachten verantwoord  en functioneel omgaan met ICT 

- De school maakt duidelijke afspraken over het gebruik van ICT 

- De school biedt een uitdagende ICT-leeromgeving die rekening houdt met verschillen 

tussen leerlingen 

- De school zet ICT in voor een functionele interne communicatie en voor administratieve 

doeleinden 

- De school biedt gefilterd Internet om leerlingen te beschermen tegen ongewenste 

informatie 

Aan het werken met ICT ligt een beleidsplan ICT ten grondslag. 

 

Methoden 

De methoden die bij de start van de schoolplanperiode – ter bereiking van de onderwijskundige 

doelen - worden gebruikt: 

 

Vak Methode 

Godsdienst Hoor het Woord 

Lezen Taalfontein/ Leesfontein/ Nieuwsbegrip 

Taal Taalfontein 

Beredeneerd leerstofaanbod taal (gr. 1-2) 

Engelse taal My name is Tom (gr.1-4) Backpack (gr.5-8) 

Rekenen Wereld in getallen (nieuwe versie) 

Beredeneerd leerstofaanbod Rekenen (gr. 1-

2) 

Geschiedenis Er is geschied 

Aardrijkskunde Hier en daar 

Natuur Leefwereld (gr.3-4) en Natuurlijk (gr.5-8) 

Sociale weerbaarheid Goed gedaan 

Seksuele vorming Wonderlijk gemaakt 

 

Opbrengsten 

De school werkt systematisch aan opbrengstgericht werken. Daarover zijn de volgende uitspraken 

gedaan: 

- De opbrengsten van het werk van de leerlingen zijn overeenkomstig de eisen van de 

inspectie die op basis van de leerling-populatie van de school verwacht mogen worden. 

- Omdat de school haar opbrengsten in kaart brengt met het de cito toetsen, maakt de 

school gebruik van de vaardigheidsscores die daarbij gebruikt worden. Deze worden 

gebruikt op school, groeps- en individueel niveau om opbrengsten te analyseren en doelen 

te stellen. De school stelt haar doelen boven de inspectie ondergrens van de normering 

die geldt voor een school populatie met meer dan 15% gewichtsleerlingen. In principe 

worden bij  alle leerlingen de Cito-toetsen afgenomen, voor leerlingen die adaptief 

worden getoetst wordt de score als nog omgerekend ingevoerd in het groepsoverzicht.  

(Vanuit Parnassys is via overzichten de tabel opbrengsten te vinden na de toetsafname 

waarop te zien is of de school en groepsopbrengsten  boven de inspectiegrenzen voor 
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onze schoolpopulatie liggen. Daarbij kiezen we: Overzichten > tabel met tussentijdse 

resultaten t.o.v. inspectienorm > kiezen voor tabel) 

- Het leerstofaanbod dat is afgestemd op de kerndoelen en op de referentieniveaus voor 

rekenen en taal. 

- Alle leerlingen met speciale behoeften hebben een ontwikkelingsperspectief 

- Het leerstofaanbod is onder meer afgestemd op het voortgezet onderwijs 

- Er wordt gebruik gemaakt van de Cito-toetsen voor kleuters, waarbij is uitgesproken dat 

de observaties met het observatie instrument KIJK van groter betekenis wordt geacht. 

- Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 hebben de kinderen een ontwikkeling die 

overeenkomt met de 6-jarige leeftijd volgens het observatie-instrument KIJK. Dit geldt 

voor de lijnen beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, visuele waarneming, 

auditieve waarneming, spel en mondeling taalgebruik.  

 

2.4 Ontwikkeling van het onderwijs 2015-2019 
In het cursusjaar 2014-2015 heeft het team zich intensief gebogen over de koers van de school 

in de schoolplanperiode 2015-2019. Er zijn een aantal speerpunten geformuleerd en naar inhoud 

uitgewerkt voor deze planperiode. In de Jaarplannen wordt zichtbaar op welke wijze en op welk 

moment speerpunten gerealiseerd  worden. 

Elk jaar wordt een neerslag daarvan gepubliceerd in de jaarlijkse Schoolgids – bijlage.  

 

1. Identiteit: Toerusting 

Speerpunt 1. We willen de leerlingen op onze school toerusten vanuit het Woord van 

God, zodat zij zelf levend vanuit Gods Woord een plaats in kunnen nemen 

in de maatschappij. Leven vanuit het Kompas! 

2. In alle documenten van de school wordt op een eenduidige wijze over de 

identiteit gesproken. We denken hierbij aan de website, schoolgids, 

nieuwsbrief, communicatie met (nieuwe) ouders. 

3. In 2019 willen wij dat de kinderen de gemeenschappelijke gedragen 

normen en waarden kunnen en durven uit te dragen in de maatschappij. 

Waarbij wij ook in het onderwijs willen benadrukken dat de 10 geboden 

nageleefd moeten worden. 

 

2. Identiteit: Burgerschap 

Speerpunt Speerpunten identiteitsavond: 

1. In 2019 hebben de kinderen geleerd om de verhouding tussen de eigen 

kring en de omringende seculiere wereld op de juiste waarde te 

schatten en er mee om te gaan. Aspecten die daarbij aan de orde 

komen zijn: naastenliefde, onderscheid tussen afwijzing van personen 

en van gedrag.  

2. In 2019 willen wij dat de kinderen de gemeenschappelijke gedragen 

normen en waarden kunnen en durven uit te dragen in de 

maatschappij.  

 

3. Personeel: Ontwikkeling doelmatig personeelsbeleid 

Doelen, 

gerealiseerd 

in 2019 

1. De nieuwe cao is ingevoerd 

2. Het taakbeleid, als onderdeel van de cao en het personeelsbeleid, is 

vernieuwd 

3. De werkdruk is tot een acceptabel niveau teruggebracht (zie hoofdstuk 

‘Werkdruk’) 

4. Het inwerkingsplan beginnende leerkrachten is geactualiseerd, mede met 

het oog op borging van de schoolontwikkeling 
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5. Het personeelsdossier is up-to-date 

 

4. Personeel: Leerkrachtvaardigheden 

Speerpunt Leerkrachtvaardigheden die in deze jaren aan de orde komen: 

1. Basiscommunicatie door middel van School video interactie 

begeleiding 

2. Instructie (IGDI) 

3. Activerend lesgeven  

4. Leren van en met elkaar 

 

5. Onderwijs: Onderwijs en leerlingondersteuning 

Doelen, 

gerealiseerd 

in 2019 

1. In 2019 werken we structureel in kleine kring vanuit het groepsplan. 

2. In 2019 hebben we onze visie op kleuteronderwijs verder ontwikkeld o.a. 

op het gebied van spel. 

3. In 2019 hebben we een uitspraak gedaan over onze huidige 

muziekeducatie.  

4. In 2019 laten we de zorg aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de 

leerling. 

5. In 2019  hebben we de mogelijkheid onderzocht van het clusteren in 

zaakvakken.  

6. In 2019 hebben we het pestprotocol en de sociale veiligheid van 

leerkrachten en leerlingen geborgd. Zien en kind gesprekken borgen. 

7. In 2019 hebben we de aanschaf van een nieuwe taalmethode onderzocht. 

8. In 2019 heeft het team een helder zicht op onze leerling populatie en de 

consequenties die hieraan verbonden zijn. 

9. In 2019 hebben ouders een helder beeld van hun eigen kind. Leerkrachten 

communiceren op een transparante wijze wat de prestaties zijn van hun 

leerlingen. Wij denken hierbij aan uitstroomprofiel, 

ontwikkelingsperspectieven etc. 

 

6. Onderwijs: Rekenmethode 

Speerpunt De huidige rekenmethode is verouderd. Met name op het gebied van 

inzichtelijk rekenen zijn we toe aan vervanging. We willen de aanschaf van 

de nieuwe WIG methode een aantal jaar naar voren halen. Daarom starten 

we in september 2015 in alle groepen met de nieuwe WIG-methode.  

 

7. Onderwijs: geschiedenismethodiek 

Speerpunt In 2018/2019 voeren we de nieuwe geschiedenismethode ‘Venster op 

Nederland’ in, of een andere geschiedenismethode, óf we gaan werken met 

een eigen geschiedenisleerlijn op basis van de huidige geschiedenismethode 

‘Er is geschied’.  

 

8.  Onderwijs: Techniek 

Speerpunt In 2019 is techniek een beeldbepalend onderdeel van de school. Er is een 

leergang techniek voor de groepen 1-8. 

 

9. Communicatie: Ouderbetrokkenheid 

Speerpunt Versterking ouderbetrokkenheid 

 

10. ICT 

Speerpunt Uitvoeren ICT-beleidsplan 
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1. Alle leraren maken bij hun instructie op een interactieve manier gebruik 

van het digibord 

2. Er wordt in alle groepen gebruik gemaakt van een ICT-leerlijn waarin de 

minimumvaardigheden per groep zijn vastgelegd 

3. Internetregels en een protocol opstellen 

4. We gaan gestructureerd ICT-toepassingen gebruiken voor snelle en 

zwakke leerlingen 

5. We gaan de leerlingen structureel leren hoe ze informatie kunnen 

verwerven, verwerken en presenteren 

 

11. Kwaliteit 

Speerpunt Versterken kwaliteitsbeleid 
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3 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 
 

3.1 De schoolorganisatie 
De schoolorganisatie gaat uit van het leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat in elk 

leerjaar een afgesproken leerstofpakket aangeboden wordt aan de leerlingen. 

 

3.2 Groepering 
Binnen de school wordt elk jaar bezien op welke wijze de groepen het beste kunnen worden 

gevormd. Afhankelijk van het aantal leerlingen wordt combinatievorming toegepast. Ter 

ondersteuning van het klassenwerk en de remedial teaching hebben we een 

leerkrachtondersteuner aangesteld.  

 

3.3 Groepsgrootte 
Door de hele school wordt gestreefd naar groepen met een gemiddelde omvang van 25 leerlingen.  

 

3.4 Organisatie van de leerling ondersteuning 
Binnen onze school bestaat een goede structuur voor leerling ondersteuning. De coördinatie van 

deze ondersteuningsstructuur is in handen van de Intern Begeleider (IB-er). De IB-er coördineert 

en bewaakt ook de extra inzet van de RT-er. Voor meer informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 

2.3 (Leerling ondersteuning) en hoofdstuk 4.   

 

3.5 Godsdienstig onderwijs 
Dagelijks wordt op school een half uur godsdienstonderwijs gegeven. Gezien de grondslag van 

onze school vinden wij dit een onmisbaar onderdeel in onze school. Dat betekent dat de 

leerlingen per jaar 100 lesuren godsdienstonderwijs krijgen. Dit aantal liggen binnen de 

wettelijke kaders.   

 

3.6 Het formatieplan 
In het formatieplan staat aangegeven op welke wijze het personeel wordt ingezet over de 

verschillende groepen.  In de Schoolgids bijlage  staat het formatieplan van het lopende 

cursusjaar.  

 

3.7 De samenstelling van het team 
Directeur 

 De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school. Hij bereidt met de voorzitter en 

secretaris de bestuursvergadering voor en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door 

het bestuur vastgesteld beleid. Hij is belast met de dagelijkse organisatie van de school.   

 

Groepsleerkracht 

 De groepsleerkracht is de eerstverantwoordelijke voor het onderwijsleerproces in de groep. 

Hij/zij creëert een goed en veilig pedagogisch klimaat in de groep. De groepsleerkracht geeft 

vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de resultaten van de leervorderingen bij en 

rapporteert intern aan de directie en intern begeleider en extern aan de ouders. De 

groepsleerkracht is de eerst aanspreekbare voor de ouders als het over het onderwijs aan hun 

kind gaat. Ook de (extra) ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften is een 

verantwoordelijkheid  van de leerkracht.  
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Interne-Begeleider 

 De Intern-Begeleider (IB-er) is belast met de coördinatie van de leerling ondersteuning. De IB-er 

coördineert en bewaakt deze ondersteuning en neemt zo nodig contacten op met externe 

deskundigen. 

 

Remedial teacher / Leerkrachtondersteuner: 

 De RT-er geeft ondersteuning aan de leerkracht om de (extra) hulp aan de zorgleerlingen 

mogelijk te maken. De RT-er voert haar werkzaamheden uit in overleg met én onder 

verantwoordelijkheid van de leerkracht. Zij verricht activiteiten die de goede gang van zaken in 

de groep bevorderen.  

 Kinderen die een arrangement vanuit het samenwerkingsverband krijgen, ontvangen evenredig 

meer ondersteuning.   

 

3.8 De activiteiten voor de kinderen 
3.8.1 Activiteiten in onderbouw 
In de kleuterbouw wordt het onderwijs vormgegeven vanuit ontwikkelingsgebieden, waaronder 

zintuiglijke ontwikkeling, taalactiviteiten, werken met ontwikkelingsmateriaal, 

bewegingsactiviteiten, expressie activiteiten en sociale ontwikkeling. 

De dagactiviteiten zijn in grote lijnen als volgt: ontvangstgesprek, Bijbelverhaal, werkles, eten, 

bewegingsonderwijs, middagpauze, arbeid naar keuze en spelles. 

 

3.8.2 Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) 
Nadat 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. 

 

3.8.3 Wereld oriënterende vakken 
De wereld oriënterende vakken komen in de groepen 1 tot en met 4 geïntegreerd in de andere 

vakken aan de orde. Vanaf groep 5 worden de vakken afzonderlijk aangeboden. Verweven met 

de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie is er aandacht voor burgerschap, techniek en 

cultuureducatie.  

 

3.8.4 Expressie activiteiten 
Bij de expressievakken richten wij ons op het leren gebruiken van technieken en materialen. 

Vanuit deze invalshoek willen we de creativiteit van de leerlingen bevorderen en ontwikkelen.  

Ook tekenen en muziek worden onder deze activiteiten gerekend.  

 

3.8.5 Lichamelijke opvoeding 
Tijdens de lessen Bewegingsonderwijs willen we vooral veel bewegen. We proberen zoveel als 

mogelijk is in groepjes te werken waardoor wachttijden worden voorkomen.  

De lessen Bewegingsonderwijs worden gegeven in de Sporthal aan de Bovenkerkweg. In het 

gymrooster (zie Schoolgidsbijlage 9)  kunt u zien wanneer uw kind gymles heeft.  

De leerlingen van groep 1 en 2 hebben elke dag buitenspel. Minimaal één keer per week krijgen 

de leerlingen een spelles in het speellokaal. Bij minder gunstig weer kunnen de leerlingen niet 

buiten spelen en krijgen ze een vervangende les in het speellokaal.  

Tijdens de lessen is het verplicht voor de leerlingen om passende gymkleding te dragend. Zonder 

gymkleding kan er niet worden deelgenomen aan de lessen. Zowel in het speellokaal als in de 

gymzaal dragen de kinderen gymschoenen. Voor de groepen 1 – 3 is het handig dat deze schoenen 

zijn voorzien van klittenband.  

Wilt u, als het even kan, de naam van uw kind in gymschoenen en –kleding zetten? Dat voorkomt 

het kwijt raken van de spullen.  
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3.8.6. Zwemonderwijs 
Er worden jaarlijks enkele zwemlessen gegeven. Leerlingen uit groep 3 ontvangen aan het einde 

van het schooljaar een aantal zwemlessen. In de eerste weken van groep 4 krijgen (dezeelfde) 

leerlingen een aantal zwemlessen. De doelstelling van deze lessen is om de zwemvaardigheid 

van kinderen, die recent een eerste diploma hebben behaald, te versterken. 

In het kader van het Minima-beleid in Montfoort kunnen ouders soms een beorep doen op 

ondersteuning teneinde het zwemdiploma te behalen. 

 

3.9 Sociaal-emotionele vorming 
Wekelijks besteed de leerkracht aandacht aan een onderwerp uit de methode `Goed gedaan`. 

Jaarlijks vult de leerkracht ook de lijst van “ZIEN” in. Dit is een programma met vragen over de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Aan de hand van de scores bepaalt de leerkracht 

aan welke onderdelen aandacht gegeven moet worden in de groep.    

 

3.10 Speciale voorzieningen in het schoolgebouw 
Er zijn geen drempels in het gebouw. Er is een lift aanwezig. Op de eerste verdieping bevindt 

zich een invalidentoilet. 

Er is een leerplein met 30 computers. Opdeze plek kan in deze schoolplanperiode de Bibliotheek 

op school worden ingericht.  

De school heeft een flink aantal nevenruimten, zoals kamers voor directeur, IB-er en twee kamers 

voor RT. 

 

3.11 Sponsoring 
Voor sommige projecten wordt gebruik gemaakt van financiering door sponsors. Indien sponsors 

geld beschikbaar stellen voor een project mag dit geen invloed hebben op de inhoud van het 

onderwijs. Daar waar het gewenst wordt en het mogelijk is, wordt de naam van de sponsor 

vermeld. 
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4 LEERLINGONDERSTEUNING EN PASSEND ONDERWIJS 
4.1 Nieuwe leerlingen in de school 
Indien ouders overwegen om hun kind als leerling op onze school aan te melden, kunnen zij 

daartoe contact opnemen met de schoolleiding. Hij zendt op verzoek van de ouders informatie 

toe en/of nodigt hen uit voor een kennismakingsgesprek.  

Indien het gesprek voor beide ‘partijen’ een bevredigend verloop heeft, kan inschrijving volgen. 

Hiertoe dienen de ouders de grondslag van de school te onderschrijven. Mocht hierover 

onduidelijkheid blijven bestaan dan kan een gesprek met het bestuur tot de mogelijkheden 

behoren.  

Een leerling moet de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben om toegelaten te kunnen worden tot het 

onderwijs. Leerlingen zijn leerplichtig vanaf de 1e dag van de maand volgend op het bereiken 

van de 5-jarige leeftijd. Eén maand voor de datum van plaatsing ontvangen de ouders een 

uitnodiging voor hun kind. De toekomstige leerlingen mag dan drie keer een halve dag komen 

kennismaken.  

 

De instroom van nieuwe leerlingen 

Een leerling wordt in een bepaalde maand vier jaar. De eerste maandag van de maand daarna 

mag het kind naar school. 

Alle leerlingen die voor 1 januari 4 jaar worden, komen de hele week naar school. Zij komen in 

groep 1. Het is mogelijk dat deze leerlingen het volgende jaar naar groep 2 gaan, ze kunnen ook 

nog een jaar groep 1 doen. Voor iedere leerling kijken we dan wat het beste past bij de 

ontwikkeling van de leerling.  

De leerlingen die in januari of later 4 jaar worden, komen van maandag tot en met woensdag 

naar school. Deze leerlingen gaan het volgende jaar naar groep 1. 4-jarige leerlingen zijn op de 

reguliere schooldagen op school aanwezig. Mochten ouders hiervan willen afwijken dan kunnen 

zij dit aangeven bij de directie. Als de school in verband met een grote instroom overweegt een 

leerling-stop in te voeren dan worden de ouders vroegtijdig hiervan op de hoogte gesteld. De 

beslissing daartoe ligt bij de schoolleiding.  

 

In de maand maart wordt jaarlijks een informatie- en inschrijfavond georganiseerd.  

 

4.2 Leerlingondersteuning 
Ondersteuningsstructuur 

Binnen de school functioneert het Protocol Leerlingondersteuning, een document waarin de 

ondersteuningsstructuur is weergegeven. Hoofdzaken die in dit protocol worden weergegeven 

zijn: 

- Groepsbesprekingen 

- Opbrengstgesprekken 

- Leerlingbesprekingen 

- Hulpplannen in de klas 

- Groepsplannen in de klas 

- Zorg in en buiten de klas 

- Interne begeleiding 

- Ondersteuningsteam 

- Leerlingvolgsysteem 

- Ouders en leerlingenzorg 

- Overgangen (resp. vanuit de peuterspeelzaal, van leerjaar naar leerjaar, naar het VO) 

- Samenwerkingsverband Berséba 

- Specifieke leer- en gedragsproblemen 

- Externen, waaronder so, sbo, Gemeente, Jeugdteam 
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Systematisch kan de ondersteuningsstructuur als volgt worden weergegeven: 

0. leerkracht in de klas: goed onderwijs 

1. leerkracht in de klas: signalering 

2. leerkracht en Ib-er: groepsbespreking  

3. leerkracht in school: consultatie collega’s of IB-er 

4. leerkracht en intern begeleider: leerlingbespreking. 

5. bespreken in directie/IB overleg 

6. leerkracht en expert(s), bespreken in ondersteuningsteam;  

7. aanvragen zorgarrangement bij het samenwerkingsverband 

 

Dagelijkse zorg binnen de groep 

Bij handelingsgericht werken gaan we uit van de onderwijsbehoeften van elk kind. Deze 

behoeften zijn op basis van de toetsuitslagen en andere waarnemingen vastgelegd in een 

Groepsoverzicht. Groepsoverzichten vormen het basismateriaal voor het Groepsplan, dat de basis 

vormt voor het onderwijs in de groep. 

We werken in onze school met groepsplannen voor rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen. 

Op deze wijze is het systeem voor ondersteuning van de leeringen meer preventief dan curatief.  

 

Voor het volgen van de ontwikkelingen van de leerlingen op cognitief(leer-) gebied hanteert de 

school een observatie- en toetssysteem. (LeerlingVolgSysteem = LVS). Hiervoor gebruiken wij het 

schoolinformatiesysteem PARNASSYS.  

 

Observatiesystemen 

Door het observatieinstrument en de leerlijnen van KIJK krijgt de leerkracht van groep 0-1-2 een 

beter beeld van de ontwikkeling van de leerling en kan eveneens de onderwijsbehoeften van het 

kind in kaart brengen.  

 

Toetssysteem 

In de groepen 1 en 2 wordt de Cito-toets ‘taal voor kleuters’ en ‘ordenen’ afgenomen. Met deze 

toets worden voorwaarden voor het lees- en rekenonderwijs getoetst.  

Vanaf groep 3 wordt gewerkt met een systeem van halfjaarlijkse toetsing voor de onderdelen: 

lezen, spelling, rekenen en (vanaf groep 4) begrijpend lezen. 

De toetsgegevens geven een duidelijk overzicht van de vorderingen van de groep en van 

individuele leerlingen. Op basis van deze gegevens kan de leerkracht bezien welke 

onderwijsbhoeften een leerling heeft en worden de groepsplannen opgesteld, dan wel aangepast. 

 

In groep 7 nemen we aan het eind van het schooljaar de Entreetoets af. Deze toetsen zijn bedoeld 

om te kunnen bekijken welke onderdelen nog extra aandacht nodig hebben in het volgend 

schooljaar. De uitslagen van de entreetoets van groep 7 worden betrokken bij de 

adviesgesprekken met leerlingen en ouders voor de keuze van het voortgezet onderwijs. 

In april van elk jaar wordt de in groep 8 de cebntrale Eindtoets afgenomen.  

 

Opbrengstgesprekken 

Drie keer per jaar worden opbrengstgespekken gevoerd van de leerkracht(en) van een groep 

met de IB-er en de directeur. Tijdens het eerste gesprek staan de uitslagen van ZIEN, het 

pedagogisch leerlingvolgsysteem centraal (in groep 1-2 KIJK). Het tweede en derde gesprek 

gaan over de opbrengsten van de methodegebonden en niet-methodegebonden (Cito) toetsen.  

 

 

Trends 
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Een keer per jaar worden de opbrengsten van de niet-methodegebonden toetsen besproken 

tijdens een teamvergadering en worden de trends die daaruit zijn waaruit te nemen, 

besproken. 

 

Individuele handelingsplannen 

In hoofdstuk 2 is aangegeven in welke situaties voor een kind een individueel handelingsplan 

wordt opgesteld. De leerkracht legt de extra ondersteuning voor de leerling, in of buiten de 

groep, vast in het handelingsplan. Daarin wordt minimaal de doelstelling, de uitvoering en de 

evaluatie omschreven. De leerkracht zorgt dat de ouders hiervan in kennis worden gesteld.   

 

Extra ondersteuning buiten de groep 

Het kan zijn dat de extra ondersteuning niet (volledig) gegeven kan worden binnen de groep. Het 

nader onderzoek, na het afnemen van de toets, geeft dit dan aan. De ondersteuning kan zowel 

door de RT-er als door de leerkracht gegeven worden. Deze ondersteuning zal voornamelijk 

bestaan uit extra instructie, begeleiding of oefening.  

 

4.3 Passend onderwijs (informatie vanuit het Samenwerkingsverband 
Passend onderwijs) 
Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. 
Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband. 
Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Berséba voor reformatorische 
basisscholen en speciale scholen. Het samenwerkingsverband is opgesplitst in vier regio’s. Onze 
school ligt in de regio Randstad. 
 
Zorgplicht 
Een kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de school samen met 
de ouders onderzoekt op welke manier de basisschool aan een leerling de passende ondersteuning 
kan bieden. Als blijkt dat dit niet (meer) mogelijk is, dan heeft de school de opdracht om in overleg 
met de ouders een passende plaats te zoeken, bijvoorbeeld in het speciaal (basis)onderwijs.  
 
Ondersteuningsprofiel  
Onze school heeft dus een centrale rol in het tegemoetkomen aan de ontwikkelbehoeften van 
kinderen. De school heeft een ondersteuningsprofiel geschreven. U kunt dit profiel 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. (Voor samenstelling zie hoofdstuk 2.3 van deze 
schoolgids). Als de situatie rondom een leerling daar aanleiding toe geeft, zal de leerling in het 
ondersteuningsteam besproken worden. In het ondersteuningsteam wordt in samenspraak met de 
ouders bepaald, welke ondersteuning een leerling nodig heeft en waar deze het beste plaats kan 
vinden.  
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Het Loket van regio Randstad 
Als het ondersteuningsteam tot de conclusie komt, dat het voor de ontwikkeling van een leerling 
beter is om naar een speciale school te gaan, dan vraagt de school in samenspraak met de ouders 
een toelaatbaarheidsverklaring voor zo’n school aan. Dit doet de school bij het Loket van regio 
Randstad. Als dit Loket besluit om de toelaatbaarheidsverklaring toe te kennen, dan kan de leerling 
geplaatst worden in het speciaal (basis)onderwijs. 
Bij dit Loket kunnen we ook met andere vragen terecht: 

- het samen met ouders aanvragen van een extra ondersteuningsarrangement voor kinderen die 
zeer moeilijk leren, een lichamelijk handicap hebben of langdurig ziek zijn; 

- het aanvragen van ambulante begeleiding, zodat de leerkracht beter af kan stemmen op de 
ondersteuningsbehoefte van een leerling of de groep;  

- het inwinnen van advies en vragen van informatie, wanneer het ondersteuningsteam er zelf niet 
uitkomt. 

 
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 dat dit soms moeilijk kan 
zijn, maar in het belang uw kind is het 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 zich ook zelf tot het Loket wenden. 
 
Blind of slechtziend/doof of slechthorend/taal-spraakproblemen 
Het Loket mag niet voor alle vormen van speciaal onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring afgeven 
of extra ondersteuning binnen de basisschool toekennen. Voor slechtziende en blinde kinderen, 
slechthorende en dove kinderen en voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis is het Loket 
daartoe niet bevoegd. Toch wil onze school zich ook inspannen om deze kinderen met extra 
ondersteuning op de basisschool te houden. De intern begeleider weet op welke manier die extra 
ondersteuning beschikbaar kan komen.  
 
Contactgegevens Loket Randstad 
De zorgmakelaar van Loket Randstad  is drs. C.J. van der Beek. Het Loket is ’s morgens bereikbaar 
via telefoonnummer 0180-442617 of per e-mail via loket-randstad@berseba.nl.  
Berséba, regio Randstad is gevestigd aan de Kastanjelaan 12, 2982 CM  Ridderkerk. Het postadres is 
Postbus 433, 2980 AK  Ridderkerk.  
Op de website www.berseba.nl/randstad kunt u meer informatie vinden over het 

samenwerkingsverband Berséba en de regio Randstad. 

 

4.4 Rapportage van de leervorderingen 
Wij willen de ouders graag op de hoogte houden van de vorderingen van hun kind. Elk jaar krijgen 

de leerlingen drie keer een rapport mee naar huis.  

Aan de uitreiking van het eerste en tweede rapport is een spreekavond voor de ouders gekoppeld. 

Tijdens deze contactavonden reserveren wij voor elk kind 10 minuten spreektijd.  

In de groepen 1 t/m 4 gaan de leerkrachten eenmaal per jaar op ouderbezoek bij ieder kind. In 

de andere groepen gaan de leerkrachten bij die gezinnen op bezoek waarvan ze nog geen 

kinderen in de klas hebben gehad.  

Mochten er (speciale) problemen zijn, ook in de andere groepen, dan neemt de leerkracht 

contact met u op en worden er nadere afspraken gemaakt over de contacten tussen school en 

ouders. 

mailto:loket-randstad@berseba.nl
http://www.berseba.nl/randstad
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Voorafgaand aan deze contactmomenten is er in de derde of vierde week van het schooljaar een 

“omgekeerde” contactavond. Op die avond is er voor ouders gelegenheid om een gesprek met 

de leerkracht aan te vagen. Tijdens dat gesprek ontvangt de leerkracht van de ouders relevante 

informatie over het kind. 

 

4.5 Overgang leerjaar 
Aan het eind van het schooljaar word of het kind geplaatst kan worden in een volgend leerjaar. 

Bij onvoldoende ontwikkeling of grote achterstand kan besloten worden om het kind te laten 

doubleren. Vooraf wordt hierover een gesprek gevoerd met de ouders. De uiteindelijke beslissing 

ligt bij de directie.  

 

4.6 Een passende onderwijsplek 
Op onze school zijn, binnen het toelatingsbeleid, in principe alle kinderen welkom die behoren 

tot het normale voedingsgebied van de school. Wel wordt bij aanmelding bekeken, of verwacht 

mag worden dat het team dit kind kan begeleiden zonder dat het kind of de andere kinderen 

daardoor te kort komen. Plaatsing van kinderen met extra zorg en aandacht is immers alleen 

goed als dit  verantwoord is en hangt dus af van de mogelijkheden van de school. Leerlingen met 

extra zorg en aandacht vallen onder de speciale leerlingbegeleiding. 

Wij accepteren dat leerlingen niet op dezelfde manier en in hetzelfde tempo leren. We gaan uit 

van verschillen tussen leerlingen bij het kiezen van onze leerinhouden en doelen, waarbij 

verschillen in differentiecapaciteiten van leraren ook een rol spelen. 

Jaarlijks of halfjaarlijks zal bekeken worden of wij het kind voldoende kunnen bieden. Het kind 

moet namelijk nog ontwikkeling doormaken en zich veilig voelen binnen de school. Is dit niet of 

onvoldoende het geval, dan zal in overleg met de ouders verwijzing naar een Speciale school 

voor basisonderwijs overwogen worden. 

 

4.7 Informatie vanuit het Jeugdteam Montfoort 
Jeugdteam Montfoort: professionele hulp dichtbij 

Vraagt u zich wel eens af of u de enige bent met een kind die niet wil luisteren? Twijfelt u over 

het gedrag van uw kind? Heeft u zorgen over uw kinderen of gezin en komt u er niet alleen uit? 

Of heeft u andere vragen over jeugd en gezin? Neem dan contact op met het Jeugdteam 

Montfoort. Hier kunt u gratis terecht voor informatie, advies en hulp op maat over alle vragen in 

het dagelijks leven van uw gezin. Het Jeugdteam is er voor kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 

jaar en hun opvoeders. 

 

U kunt bij het Jeugdteam terecht met al uw vragen en zorgen rondom uw kind en gezin. Vragen 

over opvoeden, gezinsproblematiek, de ontwikkeling van kinderen en ondersteuningsvragen over 

kinderen met psychische problemen of een beperking. U krijg één hulpverlener als vast 

aanspreekpunt. Bij het Jeugdteam werken medewerkers met verschillende deskundigheid op een 

breed terrein van welzijn en zorg.  

 

Jeugdgezondheidszorg onderdeel van Jeugdteam 

De Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en jeugdarts) van GGD regio Utrecht is onderdeel 

van het Jeugdteam. De jeugdgezondheidszorg onderzoekt alle kinderen op verschillende 

leeftijden. Dit om eventuele problemen te signaleren, maar vooral om kinderen en hun ouders 

tijdig te ondersteunen bij eventuele vragen of problemen. De kinderen van 0 – 4 jaar krijgen een 

uitnodiging op het consultatiebureau en als de kinderen naar school gaan,  vinden de 

gebruikelijke preventieve onderzoeken plaats op school. 

Voor vragen over de jeugdgezondheidszorg of het verzetten van een afspraak, kunt u contact 

opnemen met de GGD: 033 – 460 00 46 of jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl 
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Privacy 

Het Jeugdteam Montfoort gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Alle leden van het team zijn 

gebonden aan het beroepsgeheim en een privacy protocol. Er wordt gewerkt met een 

toestemmingsformulier voor het uitwisselen van gegevens.  

 

Bereikbaarheid Jeugdteam Montfoort 

Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur. 

 

Antoniushof 2 

3417 JL Montfoort 

06 – 27 05 61 53 

info@jeugdteammontfoort.nl 

www.jeugdteammontfoort.nl 

 

4.8 De overgang naar het  voortgezet onderwijs 
De procedure rond de overgang van een leerling van onze school naar een school voor voortgezet 

onderwijs is als volgt. Bij het opstellen van deze procedure is gebruik gemaakt van het advies 

van de PO-raad. 

1. Informatieavond: Tijdens de informatieavond op de derde dinsdag van het schooljaar worden 

de ouders geïnformeerd over het niveau van de groep, over data open dagen VO scholen, 

over de Centrale Eindtoets, over de wijze hoe het schooladvies tot stand komt, over de 

werkwijze rond het aanmeldingsformulier, over de overdacht van gegevens aan het VO, en 

over de organisatie van de afscheidsavond. 

2. September: informatievoorziening van de voortgezet onderwijsscholen 

3. Oktober: In een gezamenlijk gesprek van leerkrachten, IB-er en directeur wordt een voorlopig 

advies opgesteld 

4. November: Jaarlijkse bijeenkomst Driestar college en basisscholen uit de regio 

5. November: Contactavond 1, waarin de wensen van de ouders en het voorlopige advies van 

de school worden besproken. Daarbij worden met sommige ouders mogelijkheden als TTO, 

VWO+ en LWOO besproken. 

6. November: Leerlingen die aangemeld worden voor LWOO of PRO vereisen een vervroegde en 

speciale aanmelding. Bij deze leerlingen moet ook mogelijk een IQ test worden uitgevoerd 

door de VO school (indien eerdere testen verouderd zijn of er geen eerdere testen zijn 

afgenomen). 

7. December: Uitdelen foldermateriaal en aanmeldingsformulieren 

8. Januari: Cito M toetsen (testen, behorend tot het leerlingvolgsysteem). 

9. Februari:  In een gezamenlijk gesprek van leerkrachten, IB-er en directeur wordt besloten of 

n.a.v. de M-toetsen het voorlopige advies moet worden bijgesteld. 

10. Februari: Leerkracht neemt contact op met ouders om uitslag van bespreking voor te leggen 

en definitieve verwijzing te doen. 

11. Februari: Basisscholen geven alle schoolverlaters vóór 1 maart een (schriftelijk vastgelegd) 

schooladvies en voeren dit voor 15 maart in BRON in (= overheidsregistratie). Het 

schooladvies omvat niet meer dan twee leerwegen of schoolsoorten (enkelvoudig of dubbel 

advies).  

12. April: Alle schoolverlaters in het basisonderwijs (met enkele specifieke uitzonderingen) 

maken de Centrale Eindtoets. 

13. Het schooladvies is leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs: leerlingen worden 

conform het schooladvies in het voortgezet onderwijs geplaatst. De VO-school mag een 

leerling (in overleg met ouders en leerling) desgewenst hoger plaatsen. Lager plaatsen kan 

alleen op verzoek van ouders en leerling. 
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14. De score op de eindtoets is aanvullend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs en 

fungeert als onafhankelijk tweede gegeven. Toelating tot het voortgezet onderwijs is dus 

niet afhankelijk van het resultaat op de eindtoets. 

15. Als het advies op basis van de score op de eindtoets (het ‘toetsadvies’) hoger uitvalt dan het 

schooladvies, heroverweegt de basisschool het schooladvies. Dit kan in overleg met ouders 

en leerling leiden tot het naar boven bijstellen van het advies. Ligt het toetsadvies onder het 

niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast 

16. De VO-school neemt voor de toelating geen extra toetsen en testen af om het niveau van de 

leerling nader te bepalen. Ook mag zij, naast de eindtoets, geen extra gegevens als tweede 

gegeven gebruiken of eisen, bijvoorbeeld toetsen van het leerlingvolgsysteem of een IQ-test. 

De basisschool kan deze gegevens uiteraard wel betrekken bij het opstellen van het 

schooladvies. 

 

4.9 Verwijdering en schorsing van leerlingen 
4.9.1. Verwijdering van leerlingen 
Indien zich op onze school problemen voordoen met een leerling die ertoe zouden kunnen leiden 

dat het bevoegd gezag op grond van art. 24 van de WBO uiteindelijk kan besluiten tot de 

verwijdering van de desbetreffende leerling, wordt door het personeel, de directeur en het 

bevoegd gezag de hieronder aangegeven procedure gevolgd.  

Bij de voornoemde problemen kan gedacht worden aan zodanig wangedrag dat de rust en de 

veiligheid van de school ernstig wordt verstoord, de geldende normen en waarden vanuit onze 

identiteit ernstig worden overtreden en/of de leerling systematisch de in school geldende en aan 

de ouders en leerlingen kenbaar gemaakte gedragsregels overtreedt. 

 

Procedure: 

1.  Een gesprek van de betrokken groepsleerkracht met de ouders van de leerling. De leerkracht 

licht de directeur in over het verloop van het gesprek.  

2.  Als er tijdens het bovengenoemde gesprek geen overeenstemming wordt bereikt, dan wordt 

het bevoegd gezag ingelicht. 

3.  Het bevoegd gezag hoort de betrokken groepsleerkracht, de directeur en de ouders. 

4.  Indien na het gesprek, genoemd onder punt 3, nog geen overeenstemming wordt bereikt, en 

er ook geen aanwijsbare verbetering aftekent, besluit het bevoegd gezag tot definitieve 

verwijdering van school. Het bevoegd gezag is verplicht om gedurende 8 weken zich in te 

spannen om een ander bevoegd gezag te zoeken die de desbetreffende leerling wil toelaten 

op hun school. Mocht dit in tijd van 8 weken niet lukken, dan mag het bevoegd gezag de 

leerling alsnog definitief verwijderen. Voordat dit gebeurt hoort het bestuur nogmaals de drie 

betrokken partijen. Daarna besluit het bevoegd gezag definitief. De ouders worden middels 

een aangetekende brief zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. 

5.  Binnen 6 weken kunnen de ouders schriftelijk bezwaar aantekenen tegen het besluit op grond 

van art. 42a van de WBO.  

6.  Het bevoegd gezag dient binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing 

te nemen. De ouders worden nogmaals opgeroepen voor een gesprek. 

Gedurende de bovengenoemde procedure, vanaf punt 4 t/m 6,  mag de leerling de school niet 

bezoeken. 

 

4.9.2. Tijdelijke verwijdering (schorsing) voor ten hoogste drie schooldagen 
Op grond van artikel 9 van het model-directiestatuut voor het reformatorisch onderwijs, 

vastgesteld door het bestuur van de VGS na overleg met de besturen van GOLV, KLS en RMU, 

heeft de  directeur, binnen de door het bevoegd gezag vastgestelde kaders, de bevoegdheid tot 

tijdelijke verwijdering of schorsing voor ten hoogste drie schooldagen. De directeur dient hiertoe 
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eerst de groepsleerkracht te horen en is verplicht van de tijdelijke verwijdering van de leerling 

onmiddellijk mededeling te doen aan de ouders en het bevoegd gezag. 

De mogelijkheid tot tijdelijke verwijdering kan zowel in combinatie met de bovengenoemde 

procedure gebruikt worden als afzonderlijk.  

De directeur zal besluiten tot tijdelijke verwijdering indien een leerling de rust en veiligheid op 

school ernstig verstoord, de geldende normen en waarden vanuit de identiteit ernstig schaadt, 

en/of systematisch de kenbaar gemaakte gedragsregels overtreedt. 

Tegen deze beslissing is geen bezwaar mogelijk. 

 

4.10 Buitenschoolse activiteiten voor kinderen 
Elk jaar willen we op onze school ook aandacht besteden aan buitenschoolse activiteiten. 

Op het programma staan onder meer de volgende onderdelen: 

- Christelijke Kinderboekenweek 

- Pannenkoekfeest. Medio november-december wordt een pannenkoekenfeest in de hele 

school gehouden. Op een middag eten we met alle kinderen van de school pannenkoeken. 

Alle leerlingen blijven dan over. De leerlingen van groep 1 -3 krijgen ’s middags een 

presentje. De leerlingen van groep 4 - 8 geven elkaar een presentje. 

- Kerstviering 

- Nationale voorleesdagen of Nationale voorleeswedstrijd 

- Projectweek (een keer in de twee jaar) 

- De Nationale Grote Rekendag 

- Paas- of pinksterviering 

- Schoolreisje (Alle leerlingen van groep 1 - 8 gaan eenmaal per jaar op schoolreis. De verdeling 

van de groepen wordt jaarlijks vastgesteld. De reisjes hebben zowel een educatief als een 

ontspannend karakter. 

- Zwemfestijn 

- Koningsspelen. Op de (vrij-) dag voor Kroningsdag organiseren we het koningsontbijt en de 

koningsspelen voor de leerlingen van groep 1-8. ‘sMorgenshebben de groepen 1-4 spelletjes. 

’s Middags de groepen 5-8. Voorts is er een aangepast programma.  
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5 DE LEERKRACHTEN 
5.1 Vervanging bij verlof 
Elke groep heeft een eigen leerkracht als eindverantwoordelijke. Deze geeft het meest les in de 

groep. Bij compensatieverlof wordt deze zoveel mogelijk door dezelfde leerkracht vervangen. 

Dit wordt ook geprobeerd bij ziekte van de leerkracht. Ook zijn er invalleerkrachten aan de 

school verbonden. Mocht vervanging op deze wijze niet mogelijk zijn dan wordt intern gezocht 

naar mogelijkheden, bijv. groepen samenvoegen of de onderwijsassistente in laten vallen. 

Mochten er onvoldoende mogelijkheden zijn om deze groep op te vangen dan volgt als laatste 

het naar huis sturen van de leerlingen. Vooraf wordt hierover contact opgenomen met de ouders. 

(zie bijlagen) 

 

5.2 Stagiaires 
Onze school is stageschool voor studenten van Christelijke Hogeschool Driestar educatief te 

Gouda. Dat betekent dat de mogelijkheid bestaat dat een stagiaire in een klas activiteiten 

verricht om het lesgeven te leren onder toezicht van de leerkracht. 

De studenten van het laatste studiejaar aan de Pabo komen 5 maanden achtereen lesgeven. Deze 

vorm van stage wordt LIO genoemd (Leraar in Opleiding) Het is de bedoeling dat de student 

zelfstandig de klas leiding leert geven. Om die reden zal de eigen leerkracht in die situatie wat 

langer buiten het klaslokaal verblijven en andere taken binnen de school verrichten. Mocht deze 

situatie zich voor een betreffende groep voordoen dan ontvangen de ouders voordien hierover 

informatie.  

Ook is onze school gecertificeerd om studenten van het Hoornbeeckcollege te begeleiden. Dit 

betekent dat wij ook stageplaatsen ter beschikking stellen voor studenten die de opleiding tot 

onderwijsassistente volgen.  

 

5.3 Scholing van leerkrachten 
Om de schoolontwikkeling op een goede wijze vorm te geven hebben we studiedagen, waarop 

leerkrachten geschoold worden. Ook kan persoonlijke interesse ertoe leiden dat een leerkracht 

een cursus gaat volgen.  
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6 DE OUDERS 
6.1 De betrokkenheid van ouders 
Voor een goed verloop van het onderwijs aan uw kind is de betrokkenheid van ouders bij het 

onderwijs van groot belang. Daarom verwachten wij ook een actieve houding van de ouders als 

het gaat om de school. Als voorbeelden noemen we dan: het bijwonen van ouderavonden, het 

aanwezig zijn op spreekavonden, de inzet bij ouderhulp.  

Vraag regelmatig aan uw kind wat er op school gedaan wordt, hoe het gaat, of er huiswerk 

gemaakt moet worden. Wij stellen het op prijs als u thuis met uw kind napraat over de 

vertelling uit de Bijbel of helpt bij het leren van de psalm en/of catechismus.  

 

6.2 Informatievoorziening aan ouders 
Naast het genoemde over contacten tussen ouders en leerkrachten over uw kind ( zie hoofdstuk 

4.3) wordt er elk jaar minimaal één ouderavond gehouden over een principieel, pedagogisch, 

opvoedkundig of een onderwijskundig onderwerp. 

Driemaal per jaar ontvangt u via uw kind een schoolkrant. Hierin wordt informatie gegeven en 

de leerlingen geven een beeld van het werk wat ze op school doen. 

Voor het doorgeven van berichten e.d. ontvangt u op elke eerste donderdag van de maand een 

nieuwsbrief. Deze informatie is ook beschikbaar op de website.  

 

6.3. Het onderwijskundige rapport 
Op basis van artikel 26 WPO wordt van elke leerling die de school verlaat een onderwijskundig 

rapport (OR) opgesteld ten behoeve van de ontvangende school. Een afschrift van dit rapport 

wordt aan de ouders verstrekt. 

Indien een leerling door verhuizing of andere omstandigheden naar een andere basisschool gaat 

krijgt hij/zij ook een OR mee voor de andere basisschool. Dit dient overhandigd te worden aan 

de directie van de ontvangende basisschool. 

Bij het verlaten van onze school na groep 8, dus bij vertrek naar het Voortgezet Onderwijs, wordt 

door onze school een specifiek OR ingevuld voor de ontvangende VO-school. Ook hiervan ontvangt 

u een afschrift. 

Op soortgelijke wijze wordt informatie verstrekt bij verwijzing naar het speciaal (basis-) 

onderwijs.  

 

6.4 Schoolvereniging: lidmaatschap en jaarvergadering 
Ouders die lid willen worden van de schoolvereniging kunnen zich opgeven bij de secretaris van 

het bestuur of bij de directie.   

Op de jaarlijkse ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid 

aan de leden van de vereniging. Hiervoor krijgen de leden een uitnodiging en agenda. 

 

6.5 Medezeggenschapsraad 
Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze bestaat uit twee 

teamledenen uit twee ouders. De directeur is adviseur van de raad. (Voor de samenstelling: zie 

bijlagen). 

 

6.6 Oudercommissie 
Onze school heeft een oudercommissie. De leden worden bij een vacature aangezocht door de 

OC. Ouders die belangstelling hebben, kunnen dit bij de OC aangeven. Eén bestuurslid heeft 

zitting in deze commissie. De directeur is zo veel mogelijk aanwezig. De oudercommissie 

verleent ondersteunende diensten aan bestuur en personeel van de school. (Voor de 

samenstelling: zie bijlagen). 
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6.7 Klachtenprocedure 
Klachten moeten op een goede wijze behandeld worden. Wij vinden in de Bijbel richtlijnen voor 

het afhandelen van klachten in Matth.18. Elke klacht dient in eerste plaats met de betrokkene 

(bv. de leerkracht) besproken te worden. Indien dit niet tot resultaat of overeenstemming leidt, 

dan staat de weg open om hierover het bevoegd gezag, de directeur of de vertrouwenspersoon 

te benaderen. Hoewel het de klager vrijstaat om naar eigen keuze het bevoegd gezag, de 

directeur of de vertrouwenspersoon te benaderen, ligt het onzes inziens voor de hand dat 

bijvoorbeeld klachten op onderwijskundig gebied bij de directeur aan de orde worden gesteld en 

klachten op bestuurlijk terrein bij het bevoegd gezag. In eerste instantie worden klachten langs 

deze weg afgehandeld. 

Leidt ook dit niet tot het gewenste resultaat of overeenstemming dan staat de weg naar de 

klachtencommissie open. Het indienen van een klacht bij de klachtencommissie verloopt altijd 

via de vertrouwenspersoon, de directeur of het bevoegd gezag. 

 

Het indienen van een klacht 

Een door de directeur, vertrouwenspersoon of bevoegd gezag ontvangen klacht wordt in  principe 

door hen afgehandeld. Indien de klager dit terstond wenst of in de loop van de afhandeling de 

wens te kennen geeft, wordt de klacht doorgestuurd naar de klachtencommissie.  

Ook: indien de klacht naar oordeel van de directeur, vertrouwenspersoon of bevoegd gezag 

betrekking heeft op een vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit wordt de klacht 

doorgezonden naar de klachtencommissie.  

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. Zijn/haar naam en adres vindt u achter in onze 

schoolgids.(Zie bijlagen) U kunt uw klacht met hem/haar bespreken waarbij bekeken wordt of 

hij/zij de klacht probeert op te lossen of de klacht doorstuurt aan de klachtencommissie. De 

vertrouwenspersoon heeft een brugfunctie tussen u en de school en/of tussen u en de 

klachtencommissie. 

 

Klachtencommissie 

De ingediende klachten worden behandeld door een klachtencommissie. Onze school is 

aangesloten bij de klachtencommissie, ingesteld door de Vereniging voor Gereformeerd 

Schoolonderwijs te Ridderkerk. Deze landelijke klachtencommissie werkt met verschillende 

kamers die in een regio de klachten behandelen. Onze school valt onder de kamer die in de regio 

Zwolle functioneert. De samenstelling van deze kamer en van de klachtencommissie vindt u 

achter in de schoolgids. (Zie bijlagen) 

 

Klachtenregeling 

De vertrouwenspersoon, de directeur en het bevoegd gezag en de klachtencommissie doen hun 

werk binnen de kaders van een klachtenregeling. De volledige klachtenregeling ligt ter inzage op 

school. U kunt via de bovengenoemde drie instanties inzage krijgen in deze klachtenregeling. 

 

Reikwijdte van de klachtenregeling 

De klachtencommissie heeft op basis van de klachtenregeling de bevoegdheid een oordeel te 

geven over klachten betreffende de gedragingen en/of beslissingen, waaronder discriminatie, 

dan wel over het nalaten van gedragingen en/of het nemen van beslissingen van het bevoegd 

gezag, de personeelsleden en de leerlingen. 

 

Klachtentermijn 
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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 hiervan 

ingediend worden. Enkele klachten kunnen ook na die termijn van drie maanden worden 

ingediend.  

 

Klachtenafhandeling 

Bij de afhandeling 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 aan de oproep gehoor te geven. De 

klachtencommissie brengt een schriftelijk oordeel uit aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag 

heeft de plicht binnen vier weken na de binnenkomst van het schriftelijk 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 delen en welke maatregelen zij, indien nodig, 

zullen nemen. 

 

Strafbaar feit 

Indien de klacht betrekking heeft op een zedenmisdrijf, dan heeft het bevoegd 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. 

 

Ter inzage: 

De volledige klachtenregeling ligt ter inzage in de directiekamer. 

 

6.8 Bereikbaarheid directie 
De directeur staat u graag te woord voor allerlei zaken in en rond de school. Voor allerlei vragen 

en lopende zaken kunt u gewoon binnen lopen. Wilt u echt iets bespreken dan kunt u het beste 

even een afspraak maken, dan is er echt tijd voor een gesprek. 

 

6.9 Het Schoolfonds 
Van ouders wordt een vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds gevraagd. DE bedragen worden 

genoemd in de bijlagen. Medio november ontvangen de ouders hiervoor een acceptgirokaart.  

Van de opbrengst krijgen de leerlingen o.a. een leesboek na de Kerstviering en wordt het 

schoolreisje betaald. Ook andere onkosten die direct ten bate van de kinderen komen worden 

eruit betaald. 

 

6.10 Schoolverzekering voor leerlingen 
Het bestuur heeft een verzekering voor Wettelijke aansprakelijkheid en een collectieve 

ongevallenverzekering afgesloten. Wel willen wij de ouders er op wijzen dat de school alleen 

aansprakelijk gesteld kan worden als er sprake is van nalatigheid of van onvoldoende toezicht 

door de leerkrachten. Mocht bij een ongeval geen sprake zijn van nalatigheid en/of 

onvoldoende toezicht dan komt de schade voor rekening van de ouders. Indien de dader(s) 

bekend is/zijn kan ook de schade verhaald worden bij de ouders van het/de desbetreffend(e) 

kind(eren). 

 

6.11 Buitenschoolse opvang 
Ten aanzien van de buitenschoolse opvang (voor en na schooltijd) heeft het bestuur besloten om 

dit niet in eigen organisatie te regelen. Wij kiezen voor de ‘makelaarsrol’. Dat wil zeggen dat 

ouders die gebruik willen maken van de buitenschoolse opvang, verwezen worden naar de 

organisatie Kidscentral, die gastouderopvang regelt. 
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7 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS 
7.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school 
Deze worden jaarlijks in de bijlagen van de Schoolgids opgenomen 

 

7.2 De school en zijn omgeving 
Samenwerking met andere scholen 

Een aantal keren per jaar is er overleg met de directies van de andere Montfoortse scholen. De 

directeur vertegenwoordigt in dit overleg onze school.  

 

Speciale school voor basisonderwijs 

In het samenwerkingsverband Passend Onderwijs werken we samen met de Ds. 

N.H.Beversluisschool te Gouda. Ambulante begeleiding verkrijgen we via deze school. 

 

Scholen voor Voortgezet Onderwijs 

Er is met verschillende scholen in de regio contact. De meeste kinderen gaan na onze school 

naar het Driestarcollege te Gouda. Er zijn er ook altijd een aantal leerlingen die naar het  

Lodensteincollege te Amersfoort gaan.  

 

Bestuursondersteuning en rechtspositie 

Het bestuur is aangesloten bij de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Ridderkerk. 

Hier kunnen we terecht voor juridische en rechtspositionele zaken en rechtsondersteuning. 

 

Inspectie 

De school valt onder de Rijksinspectie Utrecht. Achter in de schoolgids vindt u de 

adresgegevens van de inspectie van onze school (zie Bijlagen). 

 

De GGD voor kinderen in het basisonderwijs 

De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun ouders om 

hen te adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien. De GGD onderzoekt alle kinderen op 

verschillende leeftijden. Dit om eventuele problemen te signaleren, maar vooral om kinderen en 

hun ouders tijdig te ondersteunen bij eventuele vragen of problemen. De GGD werkt nauw samen 

met andere professionals die zich inzetten voor de gezondheid, groei en ontwikkeling van 

kinderen. Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team 

bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ. 

 

Gezondheidsonderzoeken 

U krijgt als ouder van ons bericht als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. De gebruikelijke 

preventieve onderzoeken vinden plaats op school. In principe is het eerste onderzoek in de 

basisschool leeftijd het onderzoek in groep 2, daarna in groep 7. Na het onderzoek wordt u 

schriftelijk geïnformeerd over de uitkomst. Hierbij staat ook vermeld of er nog een vervolg 

afspraak wordt aangeboden met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U krijgt dan een 

uitnodiging om samen met uw kind naar het spreekuur te komen.  
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Spreekuur jeugdarts / jeugdverpleegkundige 

De spreekuren vinden plaats op de GGD locatie. U kunt er terecht met vragen over de 

ontwikkeling of gezondheid van uw kind of voor onderzoek of een gesprek.  

 

U krijgt een uitnodiging voor het spreekuur, als: 

- Het onderzoek op school aanleiding geeft tot een vervolg onderzoek of een gesprek. 

- De leerkracht zich zorgen maakt, en in overleg met u een afspraak op het spreekuur voorstelt 

en dit doorgeeft aan de GGD. 

 

Daarnaast kunt u natuurlijk altijd zelf een afspraak maken. 

 

Inloopspreekuur (0-12 jaar) 

Heeft u zelf nog vragen over de gezondheid of ontwikkeling van uw kind? De 

Jeugdgezondheidszorg biedt inloopspreekuren aan voor ouders met kinderen van 0-12 jaar.  

Hier kunt u zonder afspraak terecht voor: 

• Het stellen van vragen over de gezondheid en  

 ontwikkeling van uw kind  

• Een keer extra wegen en/of meten 

• Voedingsadvies  

 

Telefonisch spreekuur voor opvoed- en gezondheidsvragen 

De GGD biedt ook een telefonisch spreekuur. U wordt dan zo mogelijk dezelfde dag nog 

teruggebeld door een jeugdverpleegkundige. Bel hiervoor naar  033 – 4600046.  

Daarnaast biedt de GGD opvoed- ondersteuning via de e-mail: opvoedvragen@ggdru.nl en de 

mogelijkheid om te twitteren met de jeugdarts via @deschoolarts. 

 

Vaccinaties DTP en BMR 

De GGD voert het rijksvaccinatieprogramma uit, waarbij kinderen worden ingeënt tegen een 

aantal infectieziekten zoals bof, mazelen, rode hond, difterie, tetanus en polio. In het jaar dat 

uw kind negen jaar wordt, krijgt u een oproep om uw kind te laten vaccineren. Kinderen krijgen 

twee vaccinaties. De DTP prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen 

en rode hond. 
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8 DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 
8.1 Extra hulp door de groepsleerkrachten 
Elke leerkracht geeft zijn/haar leerlingen die op een onderdeel van de leerstof ‘even’ uitvallen 

extra hulp om weer vooruit te kunnen. Vanaf groep 6 kan het ook voorkomen dat leerlingen 

werken met een eigen leerlijn/leerstofpakket.  

 
8.2 Begeleiding buiten de groep 
Het aantal kinderen dat in of buiten de groep extra hulp ontvangen van de leerkracht en/of de 

remedial teacher wordt opgenomen in de bijlage.  

 
8.3 Aantal zittenblijvers 
Er wordt naar gestreefd om een kind niet te laten zitten. Toch komt het in onze schoolpraktijk 

voor, soms mede op verzoek van de ouders, dat leerlingen een jaar over doen. 

Om een goede beoordeling te kunnen maken worden er eerst een aantal beslispunten en 

motieven verzamelt die zowel voor als tegen zittenblijven pleiten. Gemiddeld blijven er 1 of 2 

kinderen per jaar zitten. De school neemt de uiteindelijke beslissing. 

 

8.4 Aantal verwijzingen naar de speciale school voor basisonderwijs 
De verwijzingen naar de SSvB  gebeuren altijd in goed overleg met de ouders en de PCL van het 

samenwerkingsverband. Als echt blijkt dat een kind beter af is op een speciale school voor 

basisonderwijs dan houden we het kind ook niet langer vast dan nodig is. Uitgerekend over de 

afgelopen 5 jaren hebben we een laag verwijzingspercentage.  

 

8.5 Verwijzingen naar Voortgezet Onderwijs 
In de bijlagen staan onder opbrengsten van het onderwijs de uitstroomcijfers van de school.  
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9 REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN 
9.1 Schooltijden 
Op onze school gelden de volgende schooltijden: 

 Groep 1 – 4  Groep 5 - 8 

Maandag 8.30 – 12.00 13.00 – 15.00  8.30 – 12.00 13.00 – 15.00 

Dinsdag 8.30 – 12.00 13.00 – 15.00  8.30 – 12.00 13.00 – 15.00 

Woensdag 8.30 – 12.15 Vrij  8.30 – 12.15 Vrij 

Donderdag 8.30 – 12.00 13.00 – 15.00  8.30 – 12.00 13.00 – 15.00 

Vrijdag 8.30 – 12.15 Vrij  8.30 – 12.15 13.15 – 15.00 

 

Totale lestijd op een hele dag is dan 5.30 uur en op een woensdag/vrijdagmorgen is dat 3.45 

uur. 

 

9.1.1 Regels voor aanvang en einde schooltijd 
Vanaf een kwartier voor schooltijd is een pleinwacht op het schoolplein aanwezig voor het 

houden van toezicht. Aan het einde van de schooldag wordt er op toegezien dat de leerlingen 

van groep 1 en 2 worden afgehaald door hun ouders of anderen. Voor de andere groepen wordt 

er op toegezien dat ze of worden opgehaald, dan wel op eigen gelegenheid naar huis gaan. Wij 

verzoeken u dringend om de kinderen niet langer dan een kwartier voor schooltijd op school te 

laten komen! 

De leerlingen van de groepen 1 en 2 mogen voor schooltijd in het lokaal worden gebracht door 

de ouder(s). Voor de leerlingen van groep 3 – 8 geldt dat zij voor schooltijd zoveel als mogelijk 

is op het plein blijven spelen.  

 

9.1.2 Regels schoolverzuim / ziekte 
In geval van ziekte moet u dit vóór 8.30 uur of 13.00 uur doorgeven aan de school. Dit kan op de 

volgende manieren: 

- schriftelijk: een briefje met broer of zus meegeven voor de groepsleerkracht. 

- Telefonisch: 0348 – 472121. 

- Per e-mail: absentie@bshetkompas.nl 

 

9.2 Extra verlof 
Regels voor vervroegde vakantie of verlate terugkomst 

Er mag geen extra verlof gegeven worden voor verlenging van een vakantie. Bijvoorbeeld: Wij 

geven geen verlof als ouders eerder willen vertrekken in verband met verkeersdrukte.  

 

Regels voor extra verlof 

Een schooljaar telt een aantal vakantieperiodes en verlofdagen. Normaal gesproken moeten 

ouders hierin allerlei activiteiten van ontspanning e.d. plannen. Het kan echter wel eens 

voorkomen dat dit niet lukt en dat er om extra verlof gevraagd moet worden.  

In een aantal gevallen kan dit door de directeur worden toegestaan, maar allen binnen de kaders 

van de geldende wetgeving.  

Een samenvatting van deze regels staat hieronder.  

 

De enige mogelijkheid voor extra verlof of vakantieverlenging wordt genoemd in art. 11 

onder f.: De directeur kan max. 10 dagen extra verlof verlenen voor de gezinsvakantie 

buitenom de reguliere vakanties als de ouders door de specifieke aard van het beroep 

slechts buiten de schoolvakanties met de kinderen op vakantie kunnen gaan. Dit verlof 

betreft max. 2 weken per schooljaar, en mag niet in de eerste 2 weken van het 

mailto:absentie@bshetkompas.nl
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schooljaar. De directeur kan in dit verband om een werkgeversverklaring vragen, waaruit 

bovenstaande blijkt. 

 

Ander extra verlof: 

extra verlof op een andere dan hierboven aangegeven grond, kan worden aangevraagd 

wegens "gewichtige omstandigheden" (art.11.g) (bijv. huwelijk, begrafenis, etc.) 

Deze gewichtige omstandigheden verwijzen naar uitzonderlijke persoonlijke 

omstandigheden zodat hiermee een kennelijk onredelijke situatie kan worden 

voorkomen. 

 

Aanvragen:  

De ouders/verzorgers kunnen een aanvraag voor extra verlof indienen bij de directeur. 

Aanvragen tot max. 10 dagen verlof worden door de directeur beoordeeld en 

afgehandeld.  Aanvragen van meer dan 10 dagen moeten worden aangevraagd bij de 

leerplichtambtenaar van de gemeente, die na overleg met de directeur, een beslissing 

neemt. 

 

Ongeoorloofd verzuim: 

Afwezigheid zonder geldige reden of zonder toestemming van de directeur wordt 

beoordeeld als ongeoorloofd verzuim. Dit verzuim moet door de directeur gemeld 

worden aan de leerplicht-ambtenaar. De leerplichtambtenaar zal in overleg met de 

directeur de aanpak bepalen aangaande dit verzuim. 

 

Voor het aanvragen van extra verlof is een formulier beschikbaar. Dit kunt u downloaden op de 

website (www.bshetkompas.nl) of bij de managementassistente ophalen. De aanvraag dient 

(indien mogelijk) minimaal 1 week voor de verlofdatum, schriftelijk of per e-mail, bij de 

directeur  ingeleverd te worden. Na beoordeling krijgt u van de directeur een brief met de 

beslissing aangaande uw aanvraag. Bent u het niet eens met deze beslissing dan kunt u hiertegen 

beroep aantekenen, enz. Wij vragen u vriendelijk, doch dringend, om alleen gebruik te maken 

van extra verlof als dit noodzakelijk is.  

http://www.bshetkompas.nl/
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9.3 Richtlijn urentabel leer- en vormingsgebieden 

 
 

9.4 Vakanties en vrije dagen  
Zie bijlagen 

Leer- en vormingsgebieden per groep 1 2 3 4 5 6 7 8

Bijbelonderwijs 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Taal(activiteiten): 4,75 4,75 6,75 4,75 5,25 5,75 6,25 6

* Ontvangstgesprek 1,25 1,25 0,75 0,75 0,75 0,75 0.0 0,5

* methodisch taalwerk 6 4 4,5 4,5 6,25 5,5

* voorbereidend taal / taalontwikkeling 3,5 3,5

* brede taalontwikkeling (w.o. doco) 0,5

Lezen 0 0 1,5 3,25 2,5 2 2,25 1,25

* technisch lezen 1,5 1,75 1 0,75 0,75

* begrijpend lezen (taalfontein) 1,5 1,5 1,25 1,5 1,25

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

Engels 1 1 0,75 0,75 1,5 1,5 1 1,75

Rekenen & wiskunde 1 1 5 5 5 5 5 5,5

* methodisch rekenwerk 1 1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5

* automatiseren 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Kennisgebieden 0 0 0,75 0,75 2,25 2,75 2,5 3

* aardrijkskunde 0,75 1 0,75 1

* geschiedenis 0,75 1 1 1

* natuuronderwijs 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1

Expressie 1 1 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

* tekenen/handvaardigheid 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

* muziek 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Bevordering sociale redzaamheid 0,5 0,5 1 1 1,5 1 1,5 1

* verkeer 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

* Computeronderwijs 0,5 0,5

* Sociaal Emotionele Ontwikkeling 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Bewegingsonderwijs 6,75 6,75 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

* gym (w.o. zwemmen) 0,75 0,75 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

* buitenspel 6 6

Zintuiglijke ontwikkeling 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0

* Werkles 4 4

* Hoekenspel 2,5 2,5

Pauze 1 1,25 1 1 1 1

Totaal 24 24 24 24 25,75 25,75 25,75 25,75

Uren week 24 24 24 24 25,75 25,75 25,75 25,75

Richtlijn Urentabel groep 1 t/m 8,  Het Kompas te Montfoort
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10 Praktische informatie 
Aansprakelijkheid 

Indien een leerling meubilair of lesmateriaal beschadigt zijn de ouders aansprakelijk dit te 

vergoeden. Een en ander in overleg met de directeur. 

 

Batterijen sparen 

Lege batterijen vervuilen het milieu. U kunt ze uw kind ook op school laten inleveren. De 

verzamlebak staat in de keuken. Voor 5 batterijen krijgen ze een kleine kaart, en voor 50 

batterijen een miniposter. Door deze batterijen weer in te leveren sparen we punten waarmee 

we spullen voor school kunnen aanschaffen. 

 

Blokfluitles 

Met behulp van een vrijwilliger worden de kinderen van groep 5 t/m 8 in de gelegenheid gesteld 

om blokfluitles te volgen. Per jaar wordt bekeken of er een nieuwe groep kan worden opgestart. 

Het volgen van deze lessen kost € 12,- per jaar. Van de leerlingen wordt een trouwe opkomst en 

een goede inzet verwacht.  

Aan het begin van het cursusjaar wordt meegedeeld of de gelegenheid er is. 

 

Huiswerk en agenda 

Het wordt door het personeel erg op prijs gesteld, als u controleert of uw kind huiswerk heeft 

meegekregen naar huis of iets moet leren. In groep 6, 7 en 8 hebben de leerlingen een agenda 

waarin ze het huiswerk op moeten schrijven. 

Elke maandag moeten alle kinderen van groep 3 - 6 een psalmvers leren. Wilt u controleren of 

dit voldoende beheerst wordt?  

Elke maandagmorgen leren de kinderen van groep 7 en 8 een (deel van) een catechismusvraag. 

Kinderen die moeite hebben met leren en memoriseren, mogen een deel van de vraag leren. De 

beslissing daartoe vindt plaats in overleg tussen leerkracht en ouders. 

Drie keer in de week oefenen de kinderen van groep 4-8 spelling via een computerprogramma. 

De leerlingen in de hogere groepen hebben regelmatig een repetitie van de verschillende 

zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde en biologie.)  

Het kan ook voorkomen dat kinderen wat extra werk hebben in het kader van RT. Dit wordt 

vooraf met u besproken. 

 

Kerstfeestviering 

In  de laatste week voor de kerstvakantie houden we de kerstfeestviering. Ook de ouders en 

andere belangstellenden worden hiervoor uitgenodigd. Deze avond begint altijd om 19.15 uur. 

Vanwege ruimtegebrek wordt deze avond in de Grote of St.Janskerk gehouden.  

 

Paas- en pinksterviering 

Elk jaar wordt een paas- of pinksterviering gehouden. Er zijn twee bijeenkomsten: groep 1-4 en 

groep 5-8. De vieringen worden gehouden in het speellokaal en zijn vanwege ruimtegebrek dus 

niet toegankelijk voor ouders. 

 

Maandagmorgengeld 

Naar goede gewoonte halen we elke maandagmorgen geld op. Mag uw kind daar ook iets voor 

meebrengen?  

Het geld wordt besteed aan twee kinderen die we geadopteerd hebben via de stichting "Woord 

& Daad".  

Ook wordt een deel van het jaar geld ingezameld voor het werk van de stichting Stephanos en 

voor de Bonisazending.  
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Sommige ouders vinden het gemakkelijker om het maandagmorgengeld in één keer te geven of 

over te maken. Voor hen geven we nog even het rekeningnummer van de school bij de Rabobank. 

Rekeningnummer 13.46.20.003 t.n.v. Christelijke Schoolvereniging “Obadja” te Montfoort. Graag 

vermelden "Maandagmorgengeld" 

 

Mobiele telefoons 

Om de overlast van mobiele telefoons tegen te gaan is het verboden om op school een mobiele 

telefoon bij zich te hebben of te gebruiken. Indien een leerling toch een mobiele telefoon bij 

zich heeft, is hij verplicht deze bij het begin van de schooltijd in te leveren bij de leerkracht. 

Aan het einde van de schooldag krijgt de leerling de telefoon dan terug. Indien een leerling zich 

niet aan deze regel houdt, wordt de telefoon voor langere tijd afgenomen. 

 

Ouderhulp 

Bij het ruilen van boekjes in groep 1 en 2 wordt hulp gegeven door verschillende ouders. Een 

regel daarbij is dat ouders gevraagd worden die zelf een kind in die groep hebben. 

 

Aan het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen een brief mee naar huis voor de ouders 

waarin gevraagd wordt een bijdrage de leveren aan het onderhoud van de school. Hierbij kunt u 

denken aan het zemen van de ramen, het verrichten van kleinere (maar ook grotere) klusjes. We 

gaan er vanuit dat ouders (voor zover mogelijk) hierbij de helpende hand willen uitsteken.  

 

(Post-)zegels sparen 

(Post-)zegels sparen voor Woord & Daad kan het hele jaar door. Als een kind 100 postzegels 

inlevert bij de leerkracht, dan mag hij/zij een mooie kaart uitkiezen. Ook allerlei spaarpunten 

zijn welkom.  

 

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf komt elk jaar op school. Het ene jaar wordt er een volledig pakket 

aangeboden, het andere jaar alleen een groepsfoto. Middels een schrijven stellen wij u daarvan 

op de hoogte. We wijzen erop dat een en ander steeds vrijblijvend is. 

 

Schoolkrant 

Drie keer per jaar komt er een schoolkrant uit.  Deze schoolkrant wordt twee keer verzorgd door 

de schoolkrantcommissie.  

Bedrijven en/of middenstanders die door middel van een advertentie onze school willen steunen 

kunnen dit aangeven bij de schoolkrantcommissie.  

 

Snoepverbod 

Snoepen (ook kauwgum) onder schooltijd is verboden!! 

 

Typeles 

Elk jaar krijgen de leerlingen uit de hogere groepen een aantal aanbiedingen mee van 

typescholen. Als school vinden we het belangrijk dat een kind goed overweg kan met een 

toetsenbord. Het is uw verantwoordelijkheid om een keus te maken uit de aanbiedingen. In de 

afgelopen jaren hebben we goede ervaringen met het Bodegraafs type-instituut van Mw. van As. 

We wijzen u er overigens wel op dat alle aanbiedingen buiten de verantwoordelijkheid van de 

school vallen. 

 

Verhuizing 

Ook wanneer u binnen Montfoort verhuist, ontvangt de school graag een adreswijziging. We 

kunnen onze administratie dan aanpassen. 
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Verjaardagen 

Als uw kind jarig is mag het trakteren op school. Ook mag het daarna een klein cadeautje 

uitzoeken. Het trakteren mag alleen gebeuren in de eigen groep. Een gezonde traktatie wordt 

natuurlijk op prijs gesteld.  

 

Verkeersproef 

Groep 7 neemt elk jaar deel aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen van 3VO. Het 

theoretisch gedeelte wordt afgenomen door de groepsleerkracht. Het praktisch gedeelte wordt 

afgenomen onder leiding van dhr. Methorst (coördinator VVN) met behulp van de verkeersouders 

en enkele vrijwilligers. De coördinatie berust bij de werkgroep ‘verkeersveiligheid’.  
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11 Voor de kleuters 
11.1 Speelgoedbusje 
De groepen 0, 1 en 2 hebben een speelgoedbusje. Op maandagmorgen gaat dit rond. We hopen 

dat ook uw kind hiervoor wat mag meenemen. Van dit geld wordt extra speelgoed gekocht voor 

de kleuters. In de schoolkrant of nieuwsbrief kunt u lezen wat we gekocht hebben. 

 

11.2 Enkele regeltjes 
 Breng uw kind niet eerder dan een kwartier voor aanvang naar school. Maar komt u a.u.b. 

ook niet te laat. Dat is erg storend.  

 Wilt u de jassen voorzien van lusjes, en de wanten eventueel van een koord? 

 We geven niet ieder gemaakt werkje mee naar huis, maar plakken ook veel in het plakboek. 

U kunt dan een stukje ontwikkeling van uw kind volgen, en het is een leuke herinnering voor 

later. 

 In de ochtendpauze wordt er een hapje gegeten en iets gedronken. Als u hiervoor iets 

meegeeft wilt u dan zorgen dat dit echt een hápje is. Denk ook eens aan gezonde hapjes. 

Wilt u bekers en bakjes a.u.b. voorzien van een naamstickertje? 

 Wilt u het aan- en uitkleden van uw kind stimuleren? Ook is het prettig als een kind 

gemakkelijke kleding draagt, zodat hij/zij zichzelf al aardig kan redden. 

 Het meebrengen van speelgoed is alleen toegestaan op donderdagmiddag. Dit gebeurt op 

eigen risico. 

 Voor jarige vaders, moeders, opa's en oma's wordt op school een cadeautje gemaakt. Aan het 

begin van het schooljaar krijgt u hiervoor een lijstje mee. Wilt u dit a.u.b. invullen?  Als u 

wilt dat uw kind voor bijzondere gelegenheden (bijv. bruiloft) een cadeautje maakt, wilt u 

dit dan  vroegtijdig door middel van een briefje aan de juf kenbaar maken? 
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12. Overblijfmogelijkheden 
Er bestaat op onze school een mogelijkheid om kinderen te laten overblijven.   

De overblijvende leerlingen worden verdeeld in groepen, en blijven over onder leiding van 

overblijfkrachten/ouders. 

De verdeling van de groepen gebeurd door de overblijfcommissie in overleg met de directeur.  

De overblijfkrachten ontvangen hiervoor een kleine vergoeding. Gezien het feit dat we heel wat 

ouders nodig hebben om deze activiteit goed en betaalbaar te organiseren, stellen we het op 

prijs dat de ouders die hun kinderen laten overblijven zich ook beschikbaar stellen als 

overblijfkracht.  

 

Opgeven overblijven 

Voor het opgeven van uw kind(eren) om te laten overblijven kunt u dit doen  bij Mw. M. Rietveld. 

Zij is op dinsdag en donderdag  op school aanwezig en bereikbaar onder telefoonnummer 0348-

472121 of per e-mail rietveld@bshetkompas.nl 

  

De kosten van het overblijven 

Om te voldoen aan de eisen die het ministerie stelt aan het overblijven zijn we verplicht om 

kleinere groepen te maken en aan meer eisen te voldoen. Dit brengt hogere kosten met zich 

mee. Tevens heeft het bestuur gesteld dat het overblijven kostendekkend moet zijn.  

De volgende bedragen zijn nu geldig: 

Voor één kind € 60,- per jaar, voor twee kinderen € 100,- en voor 3 en meer kinderen € 130,- per 

jaar. Voor kinderen die tussentijds instromen bedraagt de vergoeding € 7,50 per maand.  

We vragen u om de vergoeding per bank aan ons te betalen. Aan het begin van het schooljaar 

krijgt u hiervoor een factuur om de bijdrage te voldoen. Het bankrekeningnummer voor het 

overblijfgeld is: 13.46.20.003. t.n.v Christelijke Schoolvereniging “Obadja” te Montfoort.  

Soms gebeurt het wel eens dat kinderen van binnen Montfoort een keer willen overblijven. 

Hiervoor kan zowel contant als door middel van een strippenkaart betaald worden. Voor de 

strippenkaart betaald u € 7,50 voor 10 keer. Contant bedraagt de vergoeding € 1,00 per kind per 

keer. 

 

Voorwaarden voor incidenteel overblijven 

Uw kind dient een briefje mee te brengen, waarin u vermeldt wanneer u wilt dat u kind(eren) 

blijft(blijven) overeten en de reden tot dit verzoek. Op de dag dat de kinderen blijven eten dient 

het benodigde geld afgegeven te worden aan de juf of meester.   

 

Verantwoordelijkheden 

Om misverstanden te voorkomen willen we er hier op wijzen dat de overblijfkrachten tijdens de 

overblijftijden (12.00 – 12.45 uur) verantwoordelijk zijn voor de kinderen. Dat betekent dat er 

een goed toezicht moet zijn bij de kinderen, ook tijdens het buitenspelen na het eten. Om 12.45 

uur neemt de surveillerende leerkracht dit over. De leerlingen zijn tijdens het overblijven wel 

verzekerd middels de lopende WA- en ongevallenverzekering van de school. 

Tenslotte willen wij u wijzen op een aantal regels die we in acht nemen tijdens het overblijven: 

Wilt u ze eens doornemen met uw kind(eren)? 

1. We zijn tijdens het Bijbellezen en bidden altijd eerbiedig. 

2. We vinden het fijn om goed te luisteren naar de overblijfkracht. 

3. Tijdens het eten blijven we allemaal aan een tafeltje zitten. 

4. We zorgen ervoor dat de spullen van anderen compleet blijven en maken geen rommel in 

de klas. 

5. Na het eten gaan we zo snel mogelijk buiten spelen. 

6. Na het eten zijn we buiten, en we mogen pas om 12.45 uur weer naar binnen als het 

nodig is. Als je eerder naar het toilet moet vraag je dat aan de deurwacht of pleinwacht. 

mailto:rietveld@bshetkompas.nl
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13 Procedure schoolgids 
13.1. Vaststelling 
Deze schoolgids wordt elk jaar opnieuw door de directie bijgesteld. Daarna heeft de directie de 

MR om instemming gevraagd.  

 

13.2 Verspreiding 
De schoolgids wordt elk jaar onder de ouders van de school verspreid. We proberen dit te doen 

voor de zomervakantie. Als dit niet lukt zal het in de eerste week na de zomervakantie gebeuren.  

Ouders die hun kind op onze school laten inschrijven ontvangen bij de inschrijving een 

exemplaar.  

Voor ouders die geïnteresseerd zijn in onze school wordt ook een schoolgids ter beschikking 
gesteld. Zij kunnen deze telefonisch of middels de website aanvragen.  

 


