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Beste ouders,

Welkom in het schooljaar 2017-2018.

Wij vinden het fijn u en uw kinderen te mogen ontvangen op De Schakel. Het team zal er alles aan doen om uw 
kinderen kwalitatief goed onderwijs te geven. Wij hebben de ambitie om, ook als het goed gaat, steeds weer te 
blijven zoeken naar wat beter kan. Wij bieden veel en bijzondere aandacht aan álle kinderen. Wij zoeken verbinding 
met de omgeving en maken ruimte voor onze ambitie om elk kind zich maximaal te laten ontwikkelen. Op deze 
manier leggen wij de basis voor de verdere toekomst van de kinderen. De uitdaging voor onze school is te leren van 
de toekomst. In de Schakel willen wij samen leren en richten wij ons op wat er toe doet. En dit alles in een veilige 
sociale omgeving. Kinderen worden gezien en zij weten, dat zij gezien worden.

Wij kunnen dit niet alleen. Wij zijn trots op onze betrokken en deskundige medezeggenschapsraad en de actieve 
oudervereniging. De ouders van onze leerlingen zien wij als onze belangrijkste partners. Wij hopen en rekenen ook 
dit schooljaar weer op goed partnerschap met als doel: een fijn en leerzaam jaar voor de kinderen. Wanneer u 
geïnteresseerd bent in alle wettelijke zaken over de school, kunt u het schoolplan inzien. Het schoolplan beslaat 
de periode 2015 - 2019. Aan het begin van dit schooljaar ontvangt u een overzicht van alle belangrijke activiteiten 
(kalender) en een informatieboekje. Op onze website zijn actuele wijzigingen en aanpassingen terug te vinden. De 
samenstelling van deze schoolgids valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van de school. Dankbaar 
hebben wij gebruik gemaakt van de suggesties van de oudervereniging en de medezeggenschapsraad. De inhoud 
van de schoolgids is met het team besproken en er is een positief advies gegeven door de medezeggenschapsraad 
(MR) van De Schakel. De inhoud van de schoolgids voldoet aan de eisen die daaraan door het ministerie worden 
gesteld en is vastgesteld door het bestuur van Kalisto. De schoolgids wordt ieder jaar aan het begin van het nieuwe 
schooljaar op de site gezet zodat deze voor alle ouders te lezen is.

In deze schoolgids wordt met regelmaat verwezen naar documenten en/of protocollen. Op onze website 
www.deschakelwoerden.nl zijn deze allemaal terug te lezen of van te downloaden. Mocht u na het lezen van deze 
schoolgids vragen of opmerkingen hebben, dan nodigen wij u uit deze aan ons door te geven.

Wij zijn blij met het vertrouwen dat u in onze school heeft. Wij wensen u en uw kinderen een mooi en leerzaam 
schooljaar toe!

Namens het team en de medezeggenschapsraad van De Schakel,

Norbert Bakker  Gerard Miltenburg
Locatiedirecteur KBS De Schakel Meerscholendirecteur

1 Waar ouders staat worden alle bij de leerling(en) betrokken opvoeders bedoeld.

http://www.deschakelwoerden.nl
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1.  Schoolbeschrijving van de Schakel
1.1 Feitelijke gegevens KBS De Schakel

Adres Van Hogendorplaan 30
Woerden

Postadres (ons gebouw heeft geen brievenbus) Postbus 591
3440 AN Woerden

Telefoon 0348-414801

E-mail directie norbertbakker@deschakelwoerden.nl

Website www.deschakelwoerden.nl

Locatiedirecteur Norbert Bakker

Meerscholendirecteur Gerard Miltenburg

Voorzitter van de medezeggenschapsraad Rob van Leeuwen

Voorzitter van de oudervereniging Jan Veldhorst

Het team is te spreken Dagelijks treft u de leerkrachten van groep 3-8 rond 
8.20 uur aan op het plein en kunt u voor korte vragen 
of mededelingen bij hen terecht. Wilt u meer tijd voor 
overleg met een leerkracht, de intern begeleider of 
de directeur? Dan staat de deur altijd open voor het 
maken van een afspraak. Met leerkrachten kunt u voor 
of na schooltijd afspreken, met de intern begeleider of 
directeur ook onder schooltijd

Ons schoolgebouw is een modern gebouw en ligt in de wijk ‘Staatsliedenkwartier’. Elke dag bezoeken ongeveer 220 
kinderen onze school. Wij hebben in ons gebouw negen leslokalen, een speelzaal voor de onderbouw en een ruime 
hal. Er is een aparte speelplaats voor de kleuters. De speelplaatsen zijn afgeschermd door een hek.

De groepen 3 t/m 8 maken gebruik van een gymzaal. Deze ligt op loopafstand van de school. In onze school is de 
Buitenschoolse Opvang, in samenwerking met KMN Kind & Co, gevestigd.

1.2 Invulling van de onderwijstijd op onze school

Een school mag er voor kiezen om het aantal uren in de onder- en in de bovenbouw van elkaar te laten verschillen. 
Kinderen moeten over acht schooljaren minimaal 7520 uur onderwijs aangeboden krijgen. De Schakel heeft gekozen 
voor meer uren dan wettelijk minimaal vereist.

Schooltijden schooljaar 2017-2018

Ochtend Middag

Maandag 8.30 - 12.00 uur 13.15 - 15.15 uur

Dinsdag 8.30 - 12.00 uur 13.15 - 15.15 uur

Woensdag 8.30 - 12.15 uur middag vrij

Donderdag 8.30 - 12.00 uur 13.15 - 15.15 uur

Vrijdag 8.30 - 12.00 uur 13.15 - 15.15 uur  (´s middags alleen groep 5 t/m 8)

De deuren van de school worden 10 tot 5 minuten voor aanvang van de school geopend. Op deze manier kunnen de 
kinderen rustig naar binnen komen en heeft u de gelegenheid om afscheid te nemen van uw kind.

mailto:norbertbakker%40deschakelwoerden.nl?subject=
http://www.deschakelwoerden.nl


5

De kinderen kunnen dan om half negen en kwart over één met de les beginnen. Wij vragen uw medewerking om de 
les op tijd te laten beginnen. 

Vakanties schooljaar 2017-2018

Vakantie Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie 16 oktober 20 oktober
Kerstvakantie 25 december 5 januari
Voorjaarsvakantie 26 februari 2 maart
Paasweekend 30 maart 2 april

Vakantie Eerste dag Laatste dag
Meivakantie 27 april 4 mei
Hemelvaart 10 mei 11 mei
Pinksterweekend 21 mei 21 mei
Zomervakantie 16 juli 24 augustus

Andere vrije momenten schooljaar 2017 - 2018

Datum Gelegenheid
Vrijdag 22 september Viering 45-jarig bestaan, alle kinden om 14.00 uur vrij
Vrijdag 13 oktober Studiedag voor de leerkrachten, alle kinderen zijn vrij
Woensdag 25 oktober Koeienmarkt
Dinsdag 5 december Sinterklaas, continurooster - alle kinderen om 14.00 uur vrij
Donderdag 21 december Continurooster voor alle kinderen tot 14.00 uur, Kerstviering vanaf 17.00 uur
Vrijdag 22 december De kerstvakantie begint voor alle kinderen om 12.00 uur
Vrijdag 9 februari Carnaval, onderbouw 12.00 uur vrij, bovenbouw 14.00 uur vrij
Vrijdag 23 februari Studiedag voor de leerkrachten, alle kinderen zijn vrij
Vrijdag 20 april Koningsspelen, onderbouw 12.00 uur vrij, bovenbouw 14.00 uur vrij
Dinsdag 22 mei Studiedag voor alle leerkrachten, alle kinderen zijn vrij
Vrijdag 25 mei Alle kinderen om 12.00 uur vrij
Vrijdag 8 juni Fancy Fair, alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij i.v.m. de voorbereiding. 

Start Fancy Fair is om 16.30 uur.
Vrijdag 13 juli Om 12.00 uur begint de zomervakantie voor de hele school

1.3 Bestuur en management

Het bevoegd gezag van onze school is Kalisto-Boeiend Basisonderwijs. Deze stichting is in 1999 ontstaan na een 
besturenfusie waarbij de katholieke schoolbesturen uit het westelijk deel van de provincie Utrecht zijn samengegaan. 
Vanaf 01-05-2015 heeft de stichting de oude naam SKSWW gewijzigd in Kalisto-Boeiend Basisonderwijs. Kalisto 
komt uit het oud-Grieks en is de overtreffende trap van ‘goed’ (Kalos). Dit verwoordt treffend onze ambitie om het 
beste uit onszelf te halen en om het beste in de kinderen naar boven te brengen. Op onze scholen werken mensen 
vol passie aan het ontwikkelen en verzorgen van eigentijds en betekenisvol onderwijs voor onze leerlingen.
Kalisto is het bevoegd gezag van de volgende 16 basisscholen met ongeveer 375 personeelsleden, waar onderwijs 
op katholieke en oecumenische grondslag wordt gegeven aan ongeveer 3800 leerlingen:
 ∞ Pius en Paulus in Abcoude
 ∞ Willibrordus in Breukelen
 ∞ De Notenbalk en St. Bavo in Harmelen
 ∞ St. Ludgerus in Loenen a/d Vecht
 ∞ CSV Ridderhof in Vreeland 

 ∞ Howiblo en Heeswijk in Montfoort
 ∞ De Franciscus, De Molenwiek, De Schakel, De 

Wegwijzer en De Regenboog in Woerden
 ∞ De Wijde Blik in Kamerik 
 ∞ SBO De Keerkring in Woerden

Naast een Raad van Toezicht en een College van Bestuur (CvB) kent Kalisto drie werkgroepen binnen de GMR, 
waaraan GMR-leden en ouders met specifieke deskundigheid deelnemen. De drie GMR-werkgroepen zijn: 
 ∞ Personeel
 ∞ Onderwijs en Kwaliteit
 ∞ Bedrijfsvoering 

Vanaf 01-01-2015 werkt Kalisto met een eenhoofdig College van Bestuur, te weten:
 ∞ Marlies van der Starre, voorzitter CvB, vanderstarre@kalisto-basisonderwijs.nl tel 0348 - 40 89 85

mailto:vanderstarre%40kalisto-basisonderwijs.nl?subject=
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Op het stafbureau zijn werkzaam:
 ∞ Theo Edelbroek, algemeen beleidsmedewerker en kwaliteitscoördinator, edelbroek@kalisto-basisonderwijs.nl,
 ∞ Jacqueline Burger, secretariaat, burger@kalisto-basisonderwijs.nl,
 ∞ Gerard Couprie, beleidsmedewerker HR, couprie@kalisto-basisonderwijs.nl,
 ∞ Martin Metselaar, manager bedrijfsvoering, metselaar@kalisto-basisonderwijs.nl

Informatie over Kalisto kunt u vinden op www.kalisto-basisonderwijs.nl.
Postadres: Kalisto-Boeiend Basisonderwijs, Postbus 2075, 3440 DB Woerden , 0348 - 40 89 85
Bezoekadres: Pelmolenlaan 12-14, 3447 GW Woerden.

Op de 16 scholen van Kalisto voeren de meerscholendirecteuren en locatiedirecteuren van de scholen integraal 
management uit.

1.4 Ouders en de school

Ouders zijn onze partners in de school. Zij zijn onze belangrijkste informatiebron over hun kind(eren). In de driehoek 
ouder-kind-leerkracht nemen wij samen de verantwoordelijkheid voor de optimale ontwikkeling van het kind. 
Ouders willen wij ook betrekken in schoolontwikkelingen en wij vinden het belangrijk om ze te informeren over 
wat er allemaal gebeurt op school. Hiermee willen wij de betrokkenheid van ouders verhogen. Naast de directe 
contacten tussen leerkracht en ouders hebben wij twee belangrijke organen binnen onze school, waar ouders deel 
van uitmaken.

1.4.1 De Medezeggenschapsraad

De medezeggenschap van leerkrachten en ouders is geregeld via de medezeggenschapsraad. De Schakel in 
Woerden en de Wijde Blik in Kamerik vallen bij het ministerie onder hetzelfde administratienummer (11QY). Om 
de slagvaardigheid van de MR te behouden zijn twee deelraden opgericht: een deelraad Woerden en een deelraad 
Kamerik. In iedere deelraad hebben twee leerkrachten en twee ouders zitting. De deelraden buigen zich over de 
specifieke onderwerpen die voor de desbetreffende locatie gelden. Deze raden vertegenwoordigen elk ouders en 
leerkrachten van de eigen school en vergaderen zelfstandig. De verslagen van de deelraadvergaderingen worden 
naar de beide deelraden verzonden. Eén keer per jaar vergaderen de beide deelraden gezamenlijk. Dan houdt men zich 
bezig met de onderwerpen die beide scholen aangaan en onder verantwoordelijkheid vallen van Gerard Miltenburg 
als directeur van beide scholen. De MR van de school is vertegenwoordigd in de GMR, de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad. Deze raad behartigt de gezamenlijke belangen van ouders en personeel van de scholen in 
de stichting: Kalisto.
De MR vergadert 8 keer per jaar over zaken zoals:
 ∞ Beleidsplannen en protocollen
 ∞ Begroting en exploitatie
 ∞ De 4-jarenplanning schoolontwikkeling

 ∞ ARBO
 ∞ Vakantieplanning

De actuele samenstelling van de MR van de Schakel is te vinden op de website van de school, en op de publicatieborden 
bij de entree van school. Vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar, tenzij de MR anders beslist. Voor de 
data verwijzen wij u naar de nieuwsbrieven en de website van de Schakel. De goedgekeurde notulen van de MR zijn 
in te zien. Neemt u hiervoor contact op met één van de leerkrachten die zitting heeft in de MR. De MR nodigt ouders 
en leerkrachten van harte uit om agendapunten in te brengen. In de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden 
van de laatste ontwikkelingen binnen de MR. 

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan binnen het samenwerkingsverband 
Passenderwijs, samengesteld uit personeelsleden en ouders uit de deelnemende scholen van het 
samenwerkingsverband. In de OPR zijn alle schoolbesturen vertegenwoordigd. De OPR heeft uit hun midden een 
voorzitter gekozen. Voor meer informatie: www.passenderwijs.nl/OPR of mail naar opr@passenderwijs.nl.

mailto:edelbroek%40kalisto-basisonderwijs.nl?subject=
mailto:burger%40kalisto-basisonderwijs.nl?subject=
mailto:couprie%40kalisto-basisonderwijs.nl?subject=
mailto:metselaar%40kalisto-basisonderwijs.nl?subject=
http://www.kalisto-basisonderwijs.nl
mailto:opr%40passenderwijs.nl?subject=
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1.4.2 De Oudervereniging

De oudervereniging (OV) van De Schakel bestaat uit alle ouders van alle ingeschreven leerlingen van de school. De 
OV werkt samen met het team van leerkrachten. Zij organiseert feestelijke activiteiten voor de leerlingen:
 ∞ Sinterklaas;
 ∞ Kerstmis;
 ∞ Carnaval;
 ∞ Fancy fair;
 ∞ Palmpasen;

 ∞ Eerste Communie;
 ∞ Schoolfeest/schoolreis;
 ∞ Afscheid groep 8;
 ∞ En de avondvierdaagse.

Bestuur
De OV heeft een bestuur dat bestaat uit enthousiaste ouders die graag meedenken en meedoen. Zij vergaderen 
een aantal keer per jaar en gaan vervolgens in commissies uit elkaar om een activiteit te organiseren. Via de 
nieuwsbrief of de groepsouders worden ouders geïnformeerd en/of eventueel uitgenodigd om mee te helpen. De 
actuele samenstelling van het bestuur van de OV van de Schakel is te vinden op de website van de school, en op de 
publicatieborden bij de entree van school.
 
Jaarvergadering
Aan het begin van elk schooljaar vindt de jaarvergadering plaats. Op dat moment zijn alle ouders welkom. De 
volgende onderwerpen staan dan op de agenda:
 ∞ benoeming bestuur;
 ∞ terugblik activiteiten vorig schooljaar

 ∞ bespreking van de begroting;
 ∞ en de vaststelling van de vrijwillige ouderbijdrage.

Ook meedenken en meedoen?
U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. U ontvangt een uitnodiging en een agenda als u een 
berichtje stuurt naar de secretaris: ovdeschakel@gmail.com.

2. De missie van de Schakel
Wij willen naast goed en eigentijds onderwijs op maat nog meer aan de kinderen bieden. En dat doen wij door:
 ∞ leerlingen te leren zich verantwoordelijk te voelen voor de eigen ontwikkeling en hun omgeving;
 ∞ ons te concentreren op wat werkt in de school en in de klas;
 ∞ samen te werken met belangrijke partners als ouders, buitenschoolse opvang, passend onderwijs;
 ∞ de aanwezige talenten van onze leerlingen uit te dagen en te ontwikkelen; 
 ∞ de Schakel als een waardevol onderdeel van de wijk te profileren;

De missie van Kalisto is terug te lezen op www.kalisto-basisonderwijs.nl.

2.1  De kernwaarden van de Schakel

Het team van de Schakel wordt geïnspireerd door christelijke waarden en deugden. Respect, verbondenheid, passie 
en solidariteit passen bij ons team. Wij willen deze waarden laten zien en delen met onze leerlingen. Kinderen, 
ouders en leerkrachten bestaan ‘met’ anderen en ‘door’ anderen. Wij willen het verschil maken voor de kinderen en 
richten ons op wat kinderen nu en in de toekomst nodig hebben.

De kernwaarden van Kalisto zijn terug te lezen op www.kalisto-basisonderwijs.nl.

mailto:ovdeschakel%40gmail.com?subject=
http://www.kalisto-basisonderwijs.nl
http://www.kalisto-basisonderwijs.nl
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2.2 De visie van de Schakel

De Schakel bereidt haar leerlingen voor om in de toekomst als betrokken burgers mee te doen in de maatschappij, met 
zelfvertrouwen, zich bewust van hun eigen talenten en met een brede basis om die talenten verder te ontwikkelen. 
Gerichte aandacht voor creatieve ontwikkeling, ‘out of the box denken’ en samenwerking zijn belangrijke onderdelen 
in ons onderwijsaanbod. Op de Schakel bieden wij randvoorwaarden om dit bereiken door onze kleinschaligheid en 
het denken en werken vanuit het belang van de kinderen, in een professionele omgeving.

De visie van Kalisto is terug te lezen op www.kalisto-basisonderwijs.nl.

3. De levensbeschouwelijke identiteit en de 
relatie met actief burgerschap

De Schakel is een katholieke leer- en leefgemeenschap. Dat betekent voor ons dat wij het belangrijk vinden 
christelijke deugden aan leerlingen voor te leven en deze deugden te laten beleven. Christelijke deugden zijn de 
voedende vitaliserende bronnen voor ‘de’ identiteit van onze school. De school staat open voor iedereen die onze 
uitgangspunten onderschrijft. Ons streven is, dat kinderen hun schoolperiode op de Schakel herinneren als van 
positieve invloed op hun leven.

Een schoolidentiteit komt niet tot stand, maar “is”, en is voortdurend in ontwikkeling, groeiend. Ouders herkennen 
de identiteit van de school door de sfeer en kwaliteit van ons onderwijs en de manier waarop wij met elkaar 
omgaan, hoe je staat in de maatschappij en wat je wereldbeeld is. Ouders die hun kind bij ons op school aanmelden 
gaan ermee akkoord dat hun kind deelneemt aan onze christelijke vieringen op school, en mogen van de school 
verwachten dat wij zoeken naar verbinding met andere levensbeschouwingen.

Onze leerlingen worden opgevoed tot democratische burgers; ze leren wat tolerantie, respect en luisteren is. Wij 
maken onze leerlingen bewust deel uit te maken van een gemeenschap en het leveren van een actieve bijdrage 
daaraan. Dit doen wij op verschillende momenten zoals:
 ∞ Tijdens de lessen geschiedenis, natuur, aardrijkskunde (incl. Staatsinrichting), levensbeschouwing en 

cultuureducatie
 ∞ Door aandacht te geven aan de politiek, maatschappelijke instellingen en wijkplatform
 ∞ Bijdragen te geven aan maatschappelijke activiteiten als goede doelen, relatie met zorgcentrum Zuwe, 

vastenactie, schoonmaakactie in de wijk,
 ∞ Samen leren en samen spelen 
 ∞ Zorg voor gebouw, omgeving, lokaal, wijk
 ∞ Activiteiten vanuit de lessen levensbeschouwing 
 ∞ PAD cursus in groep 1 - 8 (Hoe gaan wij met elkaar om)
 ∞ Kind gesprekken

De identiteit van de Schakel wordt gevormd door vier dimensies: pedagogisch, onderwijskundig, maatschappelijk 
en levensbeschouwelijk. Onze visie op burgerschap en de relatie met de identiteit van de Schakel staan uitgebreid 
beschreven in ons document ‘De identiteit van de Schakel en burgerschap’ (terug te vinden op onze website onder 
‘Informatie’).

Wij vertalen onze grondslag naar waarden als respect, verbondenheid, passie, solidariteit en zoeken naar 
overeenkomsten. We spreken een diverse doelgroep aan: gezinnen met verschillende levensovertuigingen en 
achtergrond. Wat de ouders van onze kinderen met elkaar gemeen hebben, is dat ze veel waarde hechten aan een 
school waar het team:
 ∞ de kinderen en ouders kent 
 ∞ de kinderen aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid in leren en gedrag
 ∞ de unieke kwaliteiten van ieder kind herkent en met individuele aandacht helpt ontwikkelen

http://www.kalisto-basisonderwijs.nl
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Wij werken op school naast opbrengstgericht, ook ‘opbrengstbewust’. Dit betekent dat niet de toetsresultaten het 
doel op zich zijn (‘opbrengstgericht’ in onderwijstaal). Bij ons zijn de toetsresultaten uiteraard belangrijk. Vooral 
omdat zij de onmisbare basis vormen van een analyse voor verbetering op drie niveaus: voor ieder individueel 
kind, iedere groep en de hele school. Daarnaast kijken we veel breder naar de ontwikkeling van een kind dan 
de toetsresultaten laten zien. Bijvoorbeeld op het gebied van creatieve, sportieve, verantwoordelijkheids- en 
samenwerkingsvaardigheden (opbrengstbewust).

De leerkrachten van De Schakel stellen hoge eisen, aan zichzelf en aan de leerlingen. Met regelmaat reflecteert het 
team op haar eigen gedrag en identiteit. Wij richten ons op een brede ontwikkeling van de kinderen, zowel cognitief 
als sociaal. Wij bieden hen graag goed bewegingsonderwijs, ruimte voor het ontwikkelen van creatieve en sportieve 
talenten en het verbinden van leerstof aan de actualiteit in de wereld om ons heen. Ons streven is dat de kinderen 
op De Schakel zich ontwikkelen tot betrokken burgers van onze maatschappij.

4. Zorgplicht en sociale veiligheid op de 
Schakel

Ouders vertrouwen hun kind aan onze school toe en verwachten dat de school toezicht houdt op de veiligheid van 
hun kind. Dit legt de school en het personeel de plicht op dit toezicht te bieden.
Kalisto is juridisch eindverantwoordelijk voor toezicht en veiligheid en mandateert de realisatie hiervan aan de 
directie. De directie van de school is verantwoordelijk voor het regelen van toezicht op en veiligheid van de aan de 
school verbonden leerlingen, gedurende de schooltijden en op enig ander moment dat de leerlingen deelnemen aan 
activiteiten in schoolverband. Kalisto heeft in het beleidsstuk “Zorgplicht” diverse richtlijnen aan de directies van 
haar scholen neergelegd. 
Het personeel van de school is direct verantwoordelijk voor de uitvoering van het toezicht op de leerlingen, 
gedurende de schooltijden en op enig ander moment dat de leerlingen deelnemen aan activiteiten in schoolverband.

Het veiligheidsplan van onze school is terug te vinden op onze website. De Schakel is aangesloten bij de Verwijsindex 
Risico’s Jeugdigen. (VIR). Het doel van de Verwijsindex is het samenbrengen van signalen waardoor een effectievere 
hulpverlening opgestart kan worden. Voor meer informatie over dit systeem kunt u bij het Centrum voor Jeugd en 
Gezin in Woerden een folder downloaden. Wanneer risico’s worden gesignaleerd, zoekt de Schakel in overleg met 
betrokkenen naar een goede aansluiting met eventuele hulpverlening.

De Schakel kenmerkt zich door kleinschaligheid in een plezierige leeromgeving waarin wij ouders en kinderen 
kennen. De Schakel biedt respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. Kinderen worden nauw betrokken bij de eigen 
ontwikkeling en bij de sfeer waarin wij op school met elkaar omgaan. Ons pedagogisch klimaat kenmerkt zich door 
goed voorbeeld gedrag, empathie en opbouwen van relaties. Wij geven kinderen handvatten in het goed omgaan met 
elkaar. Er is rust en structuur in de school. De uitdaging om zorg te dragen voor een sociaal veilige school gaan wij 
graag en met vertrouwen aan. Onwenselijk gedrag doet afbreuk aan het schoolklimaat en verdient onze structurele 
aandacht. Hierbij hoort in ieder geval een plan van aanpak tegen eventueel pestgedrag. De locatiedirecteur neemt 
hierbij een centrale positie in en is de coördinator bij de aanpak van pestgedrag en veiligheidsbeleid. In eerste 
instantie gaan wij met programma ‘Zien!’, zoals wij al een paar jaar doen, het welbevinden van de kinderen meten. 
Dit vullen wij aan met de leerlingvragenlijst uit ‘Integraal’.

Deze aanpak zorgt er voor, dat wij op de Schakel, door opbrengstgericht en opbrengstbewust te werken, het beste 
uit uw kind laten komen. Binnen de school hebben wij twee interne contactpersonen waar u of kinderen met vragen 
terecht kunnen. De namen van de interne contactpersonen staan op de laatste pagina. Beleidstukken die wij bij dit 
onderwerp hanteren zijn:
 ∞ Digitaal veiligheidsplan
 ∞ Ons school veiligheidsplan
 ∞ Protocol pesten

 ∞ Positief sociaal gedrag
 ∞ Burgerschap en identiteit
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5. Toelating, schorsen en verwijderen van 
leerlingen

5.1 Schorsing en verwijdering

Soms zijn wij genoodzaakt een leerling te schorsen en/of van school te verwijderen. Schorsing is aan de orde 
wanneer de school bij ernstig wangedrag van een leerling onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het 
zoeken naar een oplossing. Ernstig wangedrag van een leerling kan bijvoorbeeld zijn het herhaald negeren van een 
schoolregel, diefstal of mishandeling of wanneer de veiligheid van anderen in het gedrang komt.

Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat de school concludeert dat de relatie tussen de 
school, de leerling en/of de ouders onherstelbaar verstoord is. Een beslissing tot schorsing of verwijdering zal met 
de uiterste zorgvuldigheid en in ruggespraak met het bevoegd gezag genomen worden.

Bij een schorsing kan de leerling maximaal voor een periode van één week de toegang tot school worden ontzegd. 
Het schorsingsbesluit moet schriftelijk gemotiveerd aan ouders worden medegedeeld.

Wanneer de schorsing langer dan één dag duurt, dient ook de onderwijsinspectie schriftelijk en met opgave van 
redenen geïnformeerd te worden. Een leerling mag niet definitief verwijderd worden, totdat er een andere school 
gevonden is, die de leerling wil aannemen.

De wettelijke regeling voor Bijzonder/Openbaar onderwijs is hierbij van toepassing.

Procedure:
 ∞ Voorafgaand aan de schorsing heeft de directie met de ouders overleg gehad. In dit gesprek verklaart de 

directie diverse mogelijkheden om het gedrag van het kind te corrigeren te hebben toegepast en tevens dat 
schorsing gezien de situatie en de voorgeschiedenis op dit moment de enig passende maatregel is. 

 ∞ Er is een mededeling gedaan aan het College van Bestuur en deze is akkoord gegaan met de schorsing.
 ∞ De ouders/verzorgers worden zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij dienen 

oplossingsmogelijkheden te worden verkend. Bij dit gesprek zijn aanwezig de desbetreffende leerkracht, een 
directielid en ouders van de leerling.

 ∞ Voor zover mogelijk, worden maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de 
leerling gewaarborgd kan worden. Het beschikbaar stellen van studiemateriaal kan tot de mogelijkheden 
behoren. Het maken van toetsen uit het leerlingvolgsysteem mag niet worden belemmerd.

 ∞ Van het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders /verzorgers 
voor gezien ondertekend en in het leerlingendossier opgeslagen.

Mocht u er met de directie niet uit komen of de schorsing onterecht vinden? Dan is er een mogelijkheid om naar de 
geschillencommissie te stappen.

De onafhankelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs behandelt de conflicten tussen ouders en scholen over 
onder meer:
 ∞ (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning behoeven;
 ∞ de verwijdering van leerlingen (ongeacht of ze een ondersteuningsbehoefte hebben).

De uitspraak van de geschillencommissie wordt openbaar gemaakt, maar is niet bindend. Een school kan 
gemotiveerd afwijken van het advies. De ouders kunnen vervolgens naar de rechter stappen als ze het daar niet 
mee eens zijn.



11

Geschillencommissie Passend Onderwijs, gebouw Woudstede
Zwarte Woud 2
3524 SJ  Utrecht
T: 030 - 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl

5.2 Toelating op de Schakel. Wij volgen het protocol van ons 

samenwerkingsverband (SWV)

Toelatingsbeleid:
De scholen van de Kalisto staan in principe open voor elk kind, vanaf de 4-jarige leeftijd, waarvan de ouders/verzorgers 
de grondslag van de school respecteren en inschrijving wensen. Met betrekking tot de toelating van leerlingen tot één 
van de Kalisto scholen is met ingang van 1 augustus 2014 de wet Passend Onderwijs van kracht geworden.

Een belangrijke opdracht van passend onderwijs is voldoen aan de zorgplicht. Dat betekent dat het bevoegd gezag 
verplicht is ouders te begeleiden bij het vinden van een passende school voor hun kind. De zorgplicht ligt bij de 
school van de eerste aanmelding en gaat in als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft om het 
onderwijs goed te kunnen doorlopen.
 
Het bestuur van Kalisto sluit zich aan bij de afspraken zoals vastgelegd in het plaatsings- en thuiszittersprotocol van 
ons samenwerkingsverband Passenderwijs 26.04, dat voor elk kind zo thuisnabij mogelijk een passend aanbod met 
kwalitatief goed onderwijs wil realiseren.

Inschrijving kan worden geweigerd in de volgende gevallen:
 ∞ als de ouders aangeven dat ze de wijze waarop aan onze pedagogische, onderwijskundige en 

levensbeschouwelijke identiteit vorm wordt gegeven niet wensen te respecteren. 
 ∞ indien er gegronde redenen zijn om te verwachten dat de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte 

van het kind
 ∞ wanneer de school onvoldoende kennis en/of onvoldoende mogelijkheden in huis heeft om te voldoen aan de 

onderwijsbehoefte van het kind
 ∞ disbalans of dreigende disbalans in de groepssamenstelling of onderwijsbehoeften van de kinderen
 ∞ indien er door de directie van de school een tijdelijke inschrijvingsstop voor een groep is afgekondigd, omdat 

de groep te groot is of omdat de waarborg voor aanbieding van kwaliteit in de zorg in het geding komt.

Toelatingsprocedure:
Het protocol geeft aan dat ouders hun kind op elk gewenst moment, maar tenminste 10 schoolweken voor gewenste 
toelatingsdatum, kunnen (voor)aanmelden bij een school van voorkeur. Vervolgens richten ouders op verzoek van 
school vanaf 3 jaar maar uiterlijk 10 schoolweken voor de eerste schooldag van het kind een schriftelijk verzoek 
tot inschrijving aan de school. De school beoordeelt vanaf die leeftijd van het kind op basis van gegevens of het kind 
extra ondersteuning nodig heeft. Indien geen sprake is van extra ondersteuning wordt het kind binnen 6 weken na 
het verzoek tot inschrijving toelaatbaar geacht tot de betreffende school.

Bij extra ondersteuning worden de volgende stappen gevolgd:
1. Het bevoegd gezag van de school onderzoekt in overleg met ouders op basis van gegevens welke extra 

ondersteuning voor het kind nodig is. De coördinator van Passenderwijs 26.04 kan hierbij ondersteunend 
optreden.

2. Na vaststelling van de ondersteuningsbehoefte besluit de school of een passend aanbod geboden kan 
worden. Hierbij vormen het ondersteuningsprofiel van de school en de mogelijkheden van Passenderwijs 
26.04 in de vorm van arrangementen extra ondersteuning twee belangrijke pijlers. Indien een passend aanbod 
geboden kan worden, wordt het kind binnen 6 weken na het verzoek tot inschrijving toelaatbaar geacht tot de 
betreffende school.

mailto:info%40onderwijsgeschillen.nl?subject=
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Indien het kind niet toelaatbaar wordt geacht, worden de volgende stappen gevolgd:
1. Als de school geen passend aanbod kan bieden, zoekt de school binnen 6 weken na verzoek tot inschrijving 

een school die wel een passend aanbod kan bieden. Deze termijn mag 1 keer met maximaal 4 weken 
verlengd worden. De coördinator van Passenderwijs 26.04 wordt in deze situatie betrokken bij het proces. 
De school bespreekt met ouders en de coördinator van Passenderwijs 26.04 op basis van de vastgestelde 
onderwijsbehoefte welke scholen binnen de regio passend onderwijs kunnen bieden. In geval dit speciaal 
(basis) onderwijs betreft, wordt een traject richting het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring in gang 
gezet.

2. Tot het moment van plaatsing op de meest passende school, blijft de school waar het verzoek tot inschrijving 
is gedaan formeel verantwoordelijk voor de zorgplicht. Als er na 10 weken geen besluit is genomen over de 
toelating van het kind op de meest passende school, heeft het kind recht op een tijdelijke plaatsing op de 
school waar het verzoek tot inschrijving is gedaan.

6. Lesuitval en niet volgen van de lessen
6.1 Maatregelen om lesuitval te voorkomen

In geval van ziekte van een leerkracht proberen wij dit eerst intern op te lossen. Lukt dit niet, dan wordt er altijd 
eerst een beroep gedaan op een invaller. Wij begrijpen dat dit vooral voor de jonge kinderen vervelend kan zijn. Wij 
doen echter ons best. Wanneer zich calamiteiten voordoen, waarbij wij genoodzaakt zijn de kinderen direct vrijaf te 
geven, mag u ervan uitgaan dat één en ander in overeenstemming met de noodzakelijke veiligheid voor de kinderen 
wordt geregeld.

6.2 Leerplichtwet

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden reguliere lessen op school niet kan volgen. De overheid heeft de 
regels die het verzuim van leerplichtigen betreffen aangescherpt. Het is dan ook van het grootste belang dat u dit 
hoofdstuk goed naleest. De directie van de school is gehouden de verzuimregeling naar de letter toe te passen. Elk 
ongeoorloofd verzuim moet gemeld bij de ambtenaar leerplichtzaken van de regio. Overtreding van de leerplichtwet 
kan worden bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een maand en/of een geldboete van maximaal 
€ 2.500,-. Dit geldt voor de ouders/verzorgers die de wet overtreden, maar ook voor de directeur, die de wet- en 
regelgeving niet hanteert. Informatie over de leerplicht in de regio is te vinden op www.leerplicht.net.

De volgende vrijstellingen zijn mogelijk:
1. in geval van ziekte (artikel 12) 

Indien uw kind door ziekte de lessen niet kan volgen moet u de school zo spoedig mogelijk op de hoogte 
stellen. Dat kan telefonisch voor 8.30 uur. Dit geldt ook voor een bezoek van uw zoon of dochter aan huisarts, 
tandarts, specialist. In het laatste geval vragen wij u dringend om die bezoeken zoveel mogelijk te plannen 
buiten de lesuren.

2. wegens verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging (artikel 13) 
In het geval dat verplichtingen op gronden van levensovertuiging of godsdienst verzuim noodzakelijk maken, 
dient men dit met het leerplichtformulier tijdig aan te vragen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de leerkracht/
directie *.

3. vanwege vakantie van de ouders of verzorgers (artikel 13A) 
Deze regeling is uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders of verzorgers met een beroep dat het 
onmogelijk maakt binnen één van de vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan. De werkgever moet dit 
aantonen met een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat de specifieke aard van het beroep van één van de 
ouders ertoe leidt dat de vakantie slechts buiten de schoolvakantie kan worden opgenomen, 
en dat er in dit schooljaar geen andere periode van 10 aaneengesloten werkdagen vakantie voor het gehele 
gezin beschikbaar was *.

http://www.leerplicht.net
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4.  wegens gewichtige omstandigheden (artikel 14) 
Geldige redenen zijn bijvoorbeeld: verhuizing, huwelijk, overlijden, 12½, 25, 40, 50, en 60-jarig huwelijks- of 
ambtsjubileum van bloed- en aanverwanten, dit ter beoordeling aan de locatiedirecteur *.

*Toestemming voor verzuim kunt u aanvragen met behulp van het speciale formulier, dat u bij de leerkracht(en) 
van uw kind(eren) of de directie van de school kunt ophalen. De aanvraag moet tijdig worden ingediend. U kunt het 
formulier inleveren bij de leerkracht. U krijgt schriftelijk bericht van de directeur of u toestemming wordt gegeven 
voor het gewenste verzuim. 

6.3 Leerplicht bij 4 - en 5 jarigen

Leerlingen van 4 jaar zijn niet leerplichtig. Bij een kind dat net naar school gaat, bepalen ouders en leerkracht samen 
of het kind al hele dagen of wellicht eerst wat minder naar school komt. Leerlingen van 5 jaar zijn gedeeltelijk 
leerplichtig. Zij mogen zonder toestemming vijf uur per week afwezig zijn. Daarnaast mogen zij, met toestemming 
van de directie, nog eens vijf uur per week verzuimen. Het opsparen van uren mag niet.

7.  Klachtenregeling
Voor Kalisto en al haar scholen is het verplicht een klachtenregeling te hebben. De klachtenregeling is bedoeld voor 
leerlingen, ouders en/of verzorgers van leerlingen en personeelsleden van Kalisto. Sinds 1 augustus 2015 voeren 
scholen actief veiligheidsbeleid vanuit de Wet Veiligheid op school. Op grond van dit veiligheidsbeleid hebben alle 
scholen een actueel veiligheidsplan, fungeren 2 personen (evt. niet-directieleden) als vast aanspreekpunt in het 
kader van pesten, coördineert een directielid het anti-pestbeleid en vindt zowel op school- als stichtingsniveau 
jaarlijks een goede, representatieve en actuele monitoring van het welbevinden van de leerlingen plaats.

De interne contactpersonen (ICP-ers) fungeren als vast aanspreekpunt en vangen individuele leerlingen op die 
met pesten te maken hebben en begeleiden hen. Uit schaamte en angst voor represailles door de pester(s) 
melden leerlingen niet gemakkelijk dat zij gepest worden. Om als aanspreekpunt te kunnen fungeren, zijn de 
interne contactpersonen zichtbaar en laagdrempelig beschikbaar voor ouders en leerlingen. Ook zijn de interne 
contactpersonen het aanspreekpunt voor ouders en medewerkers die een klacht hebben. Zij horen de klacht aan en 
zullen ouders en medewerkers doorverwijzen; zij lossen de klacht niet op. Bij het indienen van een klacht wordt er 
uiteraard vertrouwelijk met de informatie omgegaan. In overleg met de klager wordt bepaald welke stappen zullen 
worden ondernomen, gedurende de hele procedure.

De coördinator anti-pestbeleid richt zich op pijnpunten binnen de schoolorganisatie die uit die individuele gesprekken 
duidelijk worden: Waar is meer toezicht nodig? Zijn de regels duidelijk en wordt hier ook op toegezien? Voldoet het 
pestprogramma dat wij gebruiken wel voor onze school? Bij het coördineren van anti-pestbeleid gaat het om het 
aansturen van processen en het geven van beleidsadviezen.

Wij onderscheiden 2 soorten klachten: 
Klachten m.b.t. pedagogisch en didactisch handelen of van algemene aard. Klachten of vragen kunt u in eerste 
instantie voorleggen aan de groepsleerkracht van uw kind. Wilt u daarna nog verder met uw vraag of klacht, 
dan kunt u terecht bij de directie. Mocht u voor uw gevoel dan nog onvoldoende geholpen zijn, dan kunt u contact 
opnemen met de interne contactpersonen van de school, te weten Corry Schalkwijk en Caroline van den Berg. 
Zij zullen u eventueel ook verder helpen naar de klachtencommissie waar Kalisto wettelijk bij aangesloten is: 
Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, T 070 - 386 16 97 (van 
9.00 tot 16.30 uur) info@gcbo.nl, www.gcbo.nl). De school hanteert bij dit alles de klachtenregeling die op school 
ter inzage ligt. Uiteraard wil de school in eerste instantie zelf eventuele vragen of klachten met u oplossen.

Klachten m.b.t. seksuele intimidatie in het onderwijs. De school doet haar uiterste best elk kind optimale veiligheid 
en geborgenheid te bieden. Dit geldt ook voor haar medewerkers. Op school zijn gedragsregels waar iedereen zich 

mailto:info%40gcbo.nl?subject=
http://www.gcbo.nl
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aan dient te houden. In het kader hiervan besteden wij ook aandacht aan het voorkómen van seksuele intimidatie. Bij 
seksuele intimidatie hebben kinderen last van opmerkingen over hun uiterlijk, kleding, gedrag, van aanrakingen, van 
blikken met seksuele bijbedoeling. Niet ieder kind dat zich seksueel geïntimideerd voelt, heeft hierop een afdoende 
antwoord. 

Bij alle soorten klachten kunnen de interne contactpersonen overleggen met de externe vertrouwenspersonen 
van Kalisto, mevrouw van Berghe Henegouwen en de heer Mulder, werkzaam bij CED groep, Dwerggras 30, 
Rotterdam. Zowel interne contactpersonen als ouders kunnen op werkdagen tussen 9.30 uur en 17.00 uur bellen 
met 010 - 407 15 99. Bij afwezigheid van bovengenoemde externe vertrouwenspersoon is er altijd een andere 
vertrouwenspersoon bij CED beschikbaar. Ook kunt u terecht bij de externe vertrouwensinspecteur 0900 - 11 13 111.
N.B. De interne contactpersonen hebben meldplicht bij het bevoegd gezag bij vermoeden van seksuele intimidatie.

8. Het onderwijs op de Schakel
De kleuters worden op onze school ingedeeld in heterogene groepen. Dat wil zeggen dat kleuters van vier tot en 
met zes jaar met elkaar in kleutergroepen zitten (groepen 1-2). Indien er een grote groei bij de kleuters plaatsvindt, 
zullen wij voor zoveel mogelijk dagdelen een derde kleutergroep organiseren. De kinderen blijven bij voorkeur in 
dezelfde groep tot zij naar groep 3 gaan. Uitzondering hierop zijn bijvoorbeeld de kinderen met kleuterverlenging. 
De overgang van groep 2 naar 3 gaat volgens een vast protocol, waarbij wij gebruik maken van duidelijke criteria. 
Deze (en andere protocollen) zijn op de website te lezen. Voor de oudste kleuters trekken wij wekelijks tijd uit om 
deze kinderen extra aandacht te kunnen geven en ze gerichter voor te bereiden op groep 3. Aan het begin van het 
schooljaar zal de leerkracht u hier over informeren. In de groepen 3 t/m 8 werken de leerlingen per leerjaar in 
homogene groepen. Dat wil zeggen: kinderen van hetzelfde leerjaar in een groep. De groepen 1 t/m 4 noemen we 
de onderbouw. De groepen 5 t/m 8 noemen we de bovenbouw.

8.1 Ons pedagogisch klimaat

Een goed pedagogisch klimaat staat aan de basis van leren en komen tot leren. Onze leerkrachten willen het 
verschil maken voor de kinderen. Zij hebben (onder meer) een vormende taak om de kinderen op te voeden tot 
goede burgers. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, 
reflecterend vermogen, samenwerking. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel 
waarde aan een positieve en motiverende leerkracht, die zorgt dat kinderen en ouders “gezien” worden. Wij 
verwachten dat teamleden:
 ∞ Aanspreekbaar zijn en toezicht houden op de speelplaats.
 ∞ Zich aan afspraken houden en goede oudercontacten onderhouden.
 ∞ Werken aan klassenmanagement, sociaal emotioneel leren en groepsvorming.
 ∞ Zorgen voor een overzichtelijk klaslokaal.
 ∞ Zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving.
 ∞ De leerlingen stimuleren om zelfstandig (samen) te werken en structuur bieden.
 ∞ Positief en belangstellend met de leerlingen omgaan.
 ∞ Zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen (leerlingen ontmoeten).
 ∞ Zorgen voor veiligheid.

Meer informatie is terug te lezen in ons protocol pesten en ons document over positief sociaal gedrag.

8.2  Didactisch handelen

Wij geven onderwijs dat past bij onze leerlingen. Daarom differentiëren wij bij de instructie (instructiegevoelige, 
instructieafhankelijke en instructieonafhankelijke leerlingen) en de verwerking (zowel naar inhoud als naar tempo). 
Verdieping en verbreding van de leerstof zijn middelen die wij daarnaast gebruiken. Wij werken handelingsgericht en 
zijn opbrengstbewust. Door gebruik te maken van klassenobservaties met hulp van een observatieschema leren wij 
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van elkaar omdat wij het klassenbezoek met elkaar bespreken. Gelet op de didactiek vinden wij de volgende zaken 
van groot belang:
 ∞ Interactief leren met passie en betrokkenheid van het team.
 ∞ Toepassingen van recente kennis rondom het leren.
 ∞ Een rijke leeromgeving voor de kinderen bieden.
 ∞ Stimuleren van zelfstandig (samen)werken van de kinderen.
 ∞ Het zichtbaar maken van de samenhang in de leerstof.
 ∞ Onderwijs op maat geven: differentiëren waar nodig en mogelijk. 
 ∞ Een veilige en vertrouwde omgeving voor de kinderen aanbieden.
 ∞ Werken volgens structuren van coöperatief werken. 
 ∞ Gebruik maken van ICT, leren leren, hoge verwachtingen formuleren. 
 ∞ Doorbreken van denkgewoonten.
 ∞ In ons document “Passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen” geven wij uitleg hoe wij met 

deze doelgroep omgaan op de Schakel.

8.3 Actieve rol van de leerlingen

Door met coöperatieve werkvormen te werken en zelfstandig (samen) werken geven wij de kinderen individuele 
aansprakelijkheid en groepsverantwoordelijkheid. Belangrijk is, dat leerkrachten leren om de leerling zelf te laten 
verwoorden wat hij heeft geleerd over de inhoud en over zichzelf. Leerlingen geven wij een actieve rol door ze 
te helpen bepalen wat zij belangrijk vinden en hoe goed ze hun doelen hebben bereikt. Dit wordt versterkt door 
een duidelijke beoordeling die de leerlingen vergelijken met hun eigen beoordeling (directe feedback over het 
geleerde). In de toekomst streven wij ernaar leerlingen meer te betrekken bij het toetsen en het volgen van 
hun eigen ontwikkeling. Daarmee geven wij de leerling de kans om zichzelf te beoordelen. Door gesprekken te 
voeren met leerlingen stimuleren wij hen om het proces goed te kunnen begrijpen en de juiste stappen te kunnen 
zetten. Leerlingen kunnen vaak een constructieve bijdrage leveren aan verbeteringen in de school wanneer wij hen 
bevragen. Luisteren naar de mening van leerlingen is een van de beste mogelijkheden om ons onderwijs echt te 
verbeteren. Hierbij willen wij vooral weten wat leerlingen willen i.p.v. wat zij niet willen. Samen met de leerkracht 
worden afspraken ontwikkeld en ontstaat medeverantwoordelijkheid.

8.4 Beknopte beschrijving van de onderwijsinhouden (de kerndoelen)

Nederlands (mondeling, schriftelijk, taalbeschouwing)
Lezen
Bij de kleuters worden de leesvoorwaarden geoefend zoals: luisteren, verschillen kunnen horen en zien, 
begrippenkennis enz. De Schakel werkt met een dyslexieprotocol, dat wordt bijgehouden voor alle kleuters. 
Belangrijke hulpmiddelen bij de kleuters zijn de methode ‘Schatkist’ en de methode ‘Van beginnende geletterdheid 
tot lezen’. In groep 3 leren de kinderen lezen aan de hand van de nieuwe methode ‘Veilig Leren Lezen’ Kim versie. 
Vanaf groep 4 vindt het technisch lezen plaats met hulp van de methode ‘Leeshuis’ en het lezen in groepjes. 
Daarnaast gaan de kinderen verder met voortgezet en begrijpend/studerend lezen, met hulp van de methode ‘Goed 
gelezen!’. De methode ‘Leesweg’ gebruiken wij om te differentiëren.

Taal en taalbeschouwing
In de voorbereidende fase (groep 1 en 2) is het van belang kinderen plezier te laten krijgen in het omgaan met 
taal. Er wordt veel gewerkt aan taalexpressie (bijv. spontaan vertellen). In groep 3 wordt, naast het leren lezen, 
aandacht aan taalexpressie en woordenschat besteed. In groep 4-8 werken we met de methode ‘Taalactief 4’. 

Schrijven
Bij het voorbereidende schrijven wordt na de grove motorische ontwikkeling aandacht besteed aan de fijne motoriek, 
samen met o.a. schrijfhouding en penvoering. Wij maken gebruik van de methode ‘Schrijfatelier’. In deze methode 
wordt rekening gehouden met verschillen in ontwikkeling. Schrijfatelier biedt bewegings- en schrijfactiviteiten die 
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volledig afgestemd zijn op de individuele motoriek van het jonge kind. In groep 3 werken wij met de schrijfmethode 
“Pennenstreken”, die aansluit bij de nieuwe leesmethode. In groep 4 wordt begonnen met het schrijven met de 
vulpen. In de bovenbouw krijgen kinderen opdrachten om werkstukken te maken, is er aandacht voor zaken als 
poëzie en zijn er stelopdrachten. Schrijven als middel en doel lopen door elkaar. 

Engels
We streven naar een plezierige kennismaking met de Engelse taal, waarbij mondeling taalgebruik voorop staat. Dit 
vindt plaats in de groepen 5,6,7 en 8. Wij gebruiken de methode ‘Groove. Me’, een methode met veel muziek. Dit 
schooljaar gaan wij het gebruik van deze methode in groep 4 bekijken.

Rekenen en wiskunde
Bij het voorbereidend rekenen maken de kleutergroepen gebruik van de map: Gecijferd bewustzijn. Wiskundig inzicht 
en handelen, getallen en bewerkingen, getalbegrip, meten en meetkunde, basisvaardigheden, zijn de onderdelen. 
Wij werken in alle groepen met de methode ‘Alles Telt’. Wij maken gebruik van o.a. ‘Maatwerk’ om te kunnen 
differentiëren. De computer en de IPad zijn bij meer vakken en dus ook bij rekenen effectieve hulpmiddelen.

Oriëntatie op jezelf en de wereld 
Dit bestaat uit:
 ∞ mens en samenleving (waaronder identiteit en sociale cohesie)
 ∞ natuur (met leerlijn biologie) en techniek (met veel ruimte voor constructie materiaal)
 ∞ ruimte (aardrijkskunde) 
 ∞ tijd (geschiedenis)

In de kleutergroepen en in groep 3 en 4 werken wij met projecten en thema’s. De vakgebieden aardrijkskunde, 
geschiedenis, natuurkunde en wereldoriëntatie hebben vanaf groep 5 aparte leergangen. Er wordt bij deze 
vakgebieden gebruik gemaakt van digibord, documentatiecentrum en computer. 
 
Kunstzinnige oriëntatie
In samenwerking met KUVO en Kunst Centraal hebben wij een beleidsplan voor cultuureducatie ontwikkeld. 
Graag verwijzen wij naar ons ’Goed Plan’ voor cultuureducatie op onze website. We gebruiken methoden voor 
muziek (‘Moet je doen’) en beeldende vorming (‘Uit de kunst’) en ons jaarproject ontwikkeld door het team. Bij 
muziekonderwijs maken wij gebruik van een nieuwe methode: Eigenwijs digitaal.

Bewegingsonderwijs
Voor de kleuters hebben wij, naast een aparte speelplaats voor buitenspel, een speelzaal waar zij dagelijks 
gebruik van kunnen maken. De andere groepen maken gebruik van de gymzaal. Wij nemen aan verschillende 
sportactiviteiten deel, die door de commissie School Sport Woerden, binnen en buiten schooltijd worden 
aangeboden. De vakleerkracht werkt met ‘Planmatig werken”, samengesteld door uitgever Swets en Zeitlinger. De 
groepsleerkrachten werken tijdens hun gymles hier ook mee.

8.5 Verdeling van tijd over de leer- en vormingsgebieden

Groep 1 2 3 4 5 6 7 8

Nederlands 10,00 10,00 10,00 10,00 8,50 8,50 8,25 8,25

Engels 0,50 0,50 0,75 0,75

Rekenen/wiskunde 2,00 2,00 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

Oriëntatie op jezelf en de wereld 3,00 3,00 3,50 3,50 6,00 6,00 6,00 6,00

Zintuiglijke oefening/ Bewegingsonderwijs 7,00 7,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Kunstzinnige oriëntatie 1,75 1,75 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50

Pauze 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

Totaal per week 23,75 23,75 23,75 23,75 25,75 25,75 25,75 25,75
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8.6  Passend Onderwijs

Met de wetgeving rond Passend Onderwijs wordt beoogd dat ieder kind een passend onderwijsarrangement krijgt. 
Ouders, en met name ouders van een kind met een speciale onderwijsbehoefte, kunnen een beroep doen 
op de zogenaamde onderwijszorgplicht voor ieder schoolbestuur, die ertoe leidt dat ieder kind een passend 
onderwijsaanbod krijgt. Dat kan worden aangeboden op één van de reguliere basisscholen van het bestuur, maar 
ook daarbuiten, bijvoorbeeld in het speciaal basisonderwijs.

Om de zorgplicht waar te kunnen maken, werken de scholen van Kalisto -en daarmee ook onze school- samen in 
het samenwerkingsverband Passenderwijs (www.passenderwijs.nl). Alle scholen en schoolbesturen die hierbij zijn 
aangesloten, werken samen aan een dekkend onderwijsaanbod voor alle leerlingen in de basisschoolleeftijd in de 
regio West-Utrecht op basis van het ondersteuningsprofiel van elke school.

Voor onze school zien we Passend Onderwijs vooral als uitdaging om onze kwaliteit in het primaire onderwijsproces 
nog beter te maken.

8.7 Ondersteuningsplan van onze school

Ook onze school heeft een ondersteuningsplan, waarin de lichte en zware ondersteuning voor onze leerlingen staat 
beschreven. Het plan sluit aan op het ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband Passenderwijs.

In dit ondersteuningsplan legt onze school vast hoe het team passend onderwijs voor elk kind wil realiseren. 
Beschreven wordt hoe we de lichte ondersteuning vormgeven en wie daarvoor verantwoordelijk is en welke 
mogelijkheden onze school heeft om leerlingen met een zware ondersteuningsbehoefte te kunnen helpen. Dit 
ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld en kan tussentijds worden aangepast. Ouders en 
leraren hebben inspraak op dit plan in de Medezeggenschapsraad. U kunt dit plan vinden op onze website onder de 
knop ‘Informatie’.

8.8 Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Stichting Passenderwijs. Binnen dit samenwerkingsverband 
werken scholen voor basisonderwijs en de scholen voor Speciaal Basisonderwijs in deze regio samen om 
de pedagogisch-didactische zorg aan de leerlingen te optimaliseren. De aanpak hiervan is vastgelegd in het 
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Dit ondersteuningsplan en andere informatie van het samenwerkingsverband kunt u vinden op de website van het 
verband: www.passenderwijs.nl.

De intern begeleider of directie van de school kan u nader informeren over de taakstelling en de mogelijkheden van 
het samenwerkingsverband.

Adres: Passenderwijs, Rembrandtlaan 50, 3443 EJ Woerden, T 0348 - 41 27 06, E info@passenderwijs.nl.

8.9 De organisatie van extra zorg voor leerlingen

Naast onze groepsleerkrachten hebben ook de andere leerkrachten taken in de zorg voor onze leerlingen:
 ∞ Wij werken met een IB’er en leerkrachten, die (extra) hulp aan individuele kinderen of groepjes kinderen 

verzorgen. 
 ∞ Soms kan de groep worden opgesplitst bij extra onderwijsbehoefte
 ∞ Er is extra begeleiding in de groep voor de ontwikkeling van de verschillende talenten.

http://www.passenderwijs.nl
http://www.passenderwijs.nl
mailto:info%40passenderwijs.nl?subject=
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 ∞ Eén ochtend in de week wordt Spaans gegeven aan kinderen die daarvoor in aanmerking komen.
 ∞ Eén ochtend in de week wordt er een verdieping van rekenen gegeven aan kinderen die daarvoor in 

aanmerking komen.
 ∞ Bij de lessen ‘Drieluik’ zijn er twee leerkrachten in de groep.
 ∞ Tijdens de gymles, verzorgd door de vakleerkracht, geeft de groepsleerkracht RT.
 ∞ De Interne Begeleider neemt met regelmaat groepjes kinderen voor extra hulp mee.

Op cyclische wijze zorgen wij ervoor dat je uitgaat van gegevens (data), deze analyseert (begrijpen en clusteren) en 
weer gebruikt voor een nieuwe planperiode om gestelde doelen te bereiken. ‘Opbrengstbewust werken’ benoemt 
de opbrengsten (maximale uit kinderen halen) en deelt de instructiegroepen in op basis van de instructiebehoefte. 
‘Handelingsgericht’ werken benoemt wat de instructiegroepen nodig hebben om de gestelde doelen te bereiken 
(richting gevers voor de leerkracht). Van de leerkracht wordt gevraagd om vooruit te kijken en te benoemen wat de 
opbrengsten zullen zijn en op welke wijze deze kunnen worden bereikt. In hun didactiek maken leerkrachten gebruik 
van de zowel de instructiebehoeften als de pedagogische behoeften van de kinderen. Inzicht in leerstijl, interesses 
en de wijze waarop kinderen informatie om kunnen zetten in kennis (Human Dynamics) helpen de leerkracht hierbij. 
Leerkrachten kunnen hierbij eventueel ondersteund worden.

Welke stappen nemen wij?
 ∞ Samen bespreken van de toetsgegevens ( groepsniveau, schoolniveau, meerdere jaren)
 ∞ Informatie van kinderen, ouders en collegae meewegen
 ∞ Oefenen in herkennen van de onderwijsbehoeften
 ∞ Gegevens in groepsoverzicht opnemen
 ∞ Leren benoemen van doelen voor het vervolgtraject en deze leggen naast de standaarden van de school. Wij 

stellen hoge, maar ook reële doelen.
 ∞ Opstellen van groepsplannen en ontwikkelingsperspectief voor individuele leerlingen
 ∞ Vertalen naar didactiek en klassenmanagement in de groep (o.a. door feedback van leerkrachten)

8.9.1 Deelname aan landelijk genormeerde toetsen en eindtoets door zorgleerlingen

Wij volgen op school de landelijk vastgestelde Cito toetskalender naast de methodegebonden toetsen. De af te 
nemen toetskalender wordt met alle Kalisto scholen samen vastgesteld. Het kan voorkomen, dat kinderen andere 
toetsen maken, of een deel van een toets maken, of niet aan een toets deelnemen. Kinderen kunnen volgens een 
eigen ontwikkelingslijn werken en dan andere toetsen maken. De ouders worden altijd op de hoogte gesteld bij 
afwijking van de vastgestelde toetskalender. Bij de kleuters maken wij gebruik van het volg- en observatiesysteem 
dat onderdeel uitmaakt van de methode Schatkist.

8.9.2 De zorg voor de meerbegaafde en hoogbegaafde leerlingen op de Schakel

De opvattingen over intelligentie zijn de laatste jaren veranderd. Leren gebeurt niet alleen in het hoofd, maar in 
het hele lichaam. Bij intelligentie gaat het, naast kennis en vaardigheden, ook om het weten hoe je deze kennis 
en vaardigheden om kunt zetten in gedrag: doorzettingsvermogen, empathie, nauwkeurigheid, flexibel denken, 
communiceren, fantaseren en verantwoord risico nemen. Ook meerbegaafde en hoogbegaafde kinderen missen 
deze vaardigheden soms en daarom willen wij hen deze vaardigheden laten ontwikkelen.

Kern van passend onderwijs is dat voor elke leerling de kansen op de beste ontwikkeling centraal staan. Onze 
Interne Begeleider coördineert de extra aandacht die aan deze kinderen gegeven wordt in de klas. Wij gebruiken 
‘Surplus’ als instrument om kinderen te screenen. Wij hebben een werkdocument opgesteld: ‘Passend onderwijs 
voor meerbegaafde leerlingen’. Dit document is na te lezen op onze website. De afgelopen jaren hebben we nieuwe 
methoden voor rekenen en taal aangeschaft waarin veel differentiatie is opgenomen, ook voor de kinderen die meer 
aankunnen. Door de nieuwere methoden en een andere organisatie in de groep kan de leerkracht deze kinderen 
binnen de eigen groep goed begeleiden. Voor meer info verwijzen wij naar ons document over meerbegaafdheid.
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8.9.3 Tijdelijke opvang

Naast de SBO-school (Speciaal Basis Onderwijs) heeft het samenwerkingsverband nog een aantal voorzieningen 
om de scholen te helpen bij het onderwijs aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Eén van die voorzieningen 
is de zogenoemde Kort Tijdelijke Opvang (KTO) op De Keerkring. Van deze opvang kan gebruik gemaakt worden 
wanneer er op school dusdanige (gedrags)problemen zijn ontstaan, dat verder gaan op de school nauwelijks 
meer mogelijk is. De school en de ouders kunnen dan gezamenlijk bij de Commissie Kinderzorg om KTO vragen. 
Vervolgens wordt binnen een week besloten of KTO mogelijk is. Wanneer dit het geval is wordt de leerling tijdelijk 
op De Keerkring geplaatst. Vanuit deze situatie wordt er rust gecreëerd en wordt in een periode van enkele weken in 
goede samenwerking met ouders, school en de begeleiders van het samenwerkingsverband bekeken hoe en waar 
de leerling het beste geholpen kan worden. Op de website van Vereniging Passaat (www.swvpassaatwoerden.nl) 
vindt u meer informatie over de voorwaarden KTO, aanmelding en de verdere gang van zaken.

8.10 Onze eindresultaten

De resultaten op onze school ten opzichte van de 
landelijke resultaten van de CITO-eindtoets

Landelijk 
gemiddelde De Schakel

2014 534,4 539,7
2015 534,8 541,2
2016 534,5 538,4
2017 535,5 540

Uitstroom van onze leerlingen naar het voortgezet 
onderwijs

20
14

20
15

20
16

20
17

VMBO B of K 0 0 0 0
VMBO K/T 2 4 3 1
VMBO T of HAVO 3 3 5 9
HAVO 6 7 5 9
HAVO/VWO 7 4 5 2
ATHENEUM/GYMNASIUM 12 8 8 9

Inspectiebezoek
De inspectie bezoekt met regelmaat scholen. Het rapport dat hierover wordt gemaakt over de school kunt u nalezen 
op www.onderwijsinspectie.nl. In 2013 heeft De Schakel een lovend inspectierapport ontvangen.

9. De organisatie van ons onderwijs
Het werken in de groepen 1-2 draagt een duidelijk eigen karakter, afgestemd op de leeftijd en ontwikkeling van de 
kleuter. Hoewel we streven naar een doorgaande lijn in ons onderwijs aan vier tot twaalfjarigen, vinden we dat dit 
niet ten koste mag gaan van het eigene van het kleuteronderwijs. Vooral het spelend leren in de kleutergroepen 
willen wij gehandhaafd zien. De indeling van de kinderen in jaargroepen 3 t/m 8 betekent niet dat alle kinderen op 
hetzelfde moment allemaal hetzelfde doen. Waar mogelijk werken de kinderen in de eigen groep naar eigen tempo 
en vermogen. Er wordt daarbij zowel individueel als in kleine groepjes gewerkt.

Gedurende het gehele schooljaar bent u van harte welkom in de groepen. Door eens een deel van de schooldag door 
te brengen in de groep van uw kind, kunt u een indruk krijgen, hoe uw kind in de groep functioneert. Ook ervaart 
u dan waarschijnlijk beter, wat bepaalde activiteiten en lessen inhouden. Voor een goede planning vragen wij u bij 
voorgenomen bezoek, van tevoren contact op te nemen met de betreffende groepsleerkracht. Wij hopen dat wij 
ook met u een afspraak kunnen maken.

http://www.swvpassaatwoerden.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl
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9.1 Wie zorgen voor de kinderen, samenstelling van het team

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

1/2 A José Daselaar José Daselaar Ria Segers José Daselaar José Daselaar

1/2 B Jolanda Tourné Jolanda Tourné Corry Schalkwijk Corry Schalkwijk Jolanda Tourné

3 Tessa de Hoop/
Marloes van der 
Hoeven

Tessa de Hoop/
Marloes van der 
Hoeven

Tessa de Hoop/
Marloes van der 
Hoeven

Tessa de Hoop Tessa de Hoop

4 Charlotte Gathier Thea Severs Thea Severs Charlotte Gathier Charlotte Gathier

5 Conan Verhoeven Conan Verhoeven Conan Verhoeven Conan Verhoeven Conan Verhoeven

6 Caroline v.d. Berg Caroline v.d. Berg Caroline v.d. Berg Lejanne de Pater Lejanne de Pater

7 Laura Peele Laura Peele Laura Peele Laura Peele Laura Peele

8 Mikel Severs Mikel Severs Mikel Severs Mikel Severs Mikel Severs

Overige taken en functies

Naam taak/functie dag(en)

Leon Pol vakleerkracht gym donderdag

Norbert Bakker locatiedirecteur maandag, dinsdag, donderdag, vrijdagochtend

Gerard Miltenburg meerscholendirecteur donderdag

Kirsten van Rooijen intern begeleider/RT dinsdag en donderdag 

Anneleen Kaptein Spaanse les woensdag 

Veronique de Rooij Verdieping rekenen maandag

Op vrijdagmiddag worden de leerkrachten van de onderbouw ingezet voor ondersteunende taken in de bovenbouw 
en bij schoolbrede taken.

De Schakel begeleidt met enige regelmaat stagiaires van de Marnix Pabo of ROC. De stagiaires zullen zich in de 
nieuwsbrief aan u voorstellen. Daarnaast is de Schakel een stamschool voor een leerkracht uit de invalpool van 
onze stichting Kalisto. Zij kan ook ingezet worden voor extra ondersteuning.

9.2 Huiswerk voor de kinderen

Huiswerk is een belangrijk aspect van onderwijs. Huiswerk is een uitbreiding van de leermogelijkheden buiten de 
lessen op school. Enkele aandachtspunten:
 ∞ Huiswerk draagt bij aan de ontwikkeling van goede studiegewoonten.
 ∞ De leerkracht omschrijft en benadrukt het doel van het huiswerk aan de kinderen en soms aan de ouders.
 ∞ Huiswerk, dat wordt opgegeven, wordt nabesproken met de kinderen en met de ouders.

Van ouders vragen wij:
 ∞ Zorg thuis voor een plek waar het huiswerk gemaakt kan worden.
 ∞ Help eventueel bij het opstellen van een schema voor het maken van huiswerk.
 ∞ Stimuleer en motiveer uw kind om het huiswerk te maken.
 ∞ Laat uw kind stoppen met huiswerk als het bedtijd is, ook al is het huiswerk nog niet af.
 ∞ Neem contact op met de leerkracht indien u merkt, dat uw kind niet in staat is om het huiswerk zelf te maken 

of als uw kind regelmatig niet kan vertellen over de kennis die het oefent of toepast bij het huiswerk.
 ∞ Zorg ervoor dat uw kind een stevige tas bij zich heeft om boeken en schriften in te vervoeren.
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In de groepen 3 t/m 4 zal het huiswerk beperkt blijven tot specifiek werk voor individuele kinderen. In groep 5 
wordt een voorzichtig begin gemaakt met thuisopdrachten: de tafels worden geleerd en er wordt een aantal 
topografieopdrachten gegeven. In de groepen 6 t/m 8 wordt het huiswerk structureel. De frequentie loopt dan 
op van eenmaal per week tot meerdere keren per week. Vanaf groep 7 gaan de kinderen met een agenda werken. 

9.3 Oudergesprekken, overdracht van informatie over kinderen

Gesprekken met de leerkrachten of de locatiedirecteur en/of meerscholendirecteur zijn altijd mogelijk. Het initiatief 
hiertoe kan zowel van de ouders/verzorgers als van de school uitgaan. Gesprekken vinden niet alleen plaats 
wanneer er sprake is van een probleem. Wanneer het goed gaat met uw kind zijn contacten zeker zo belangrijk! 
Ouders zijn onze belangrijkste informatiebron, als het over de kinderen gaat. Gesprekken met ouders maken een 
wezenlijk onderdeel uit van ons werk. Uiteindelijke beslissingen, b.v. over doubleren, versneld doorstromen of 
individuele leerlijnen, worden door de school genomen. Uitgangspunt is, dat wij proberen tot een gezamenlijk 
besluit met alle betrokkenen te komen. Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een informatieavond 
voor alle ouders. Daarnaast nodigen wij u (formeel) drie keer per jaar uit voor een gesprek. Uiteraard kunnen 
ook tussentijds gesprekken plaatsvinden, als daar bij u of bij de leerkracht aanleiding voor is. Leerlingen van de 
groepen 3 t/m 5 krijgen twee maal per jaar een rapport met woordwaarderingen. De leerlingen van de groepen 
6 t/m 8 krijgen twee rapporten waarop voor een aantal vakken cijferwaarderingen voorkomen. Voor de kleuters 
wordt door de leerkracht een observatieformulier ingevuld, waarin de ontwikkeling van uw kind gevolgd 
wordt. Wanneer uw kind in groep 8 zit, zoeken wij samen met u en uw kind naar de meest geschikte vorm van 
voortgezet onderwijs. Een eerste voorlopig advies wordt door ons gegeven in de maand november. Begin maart 
wordt het definitieve advies gegeven. Met de scholen voor voortgezet onderwijs is afgesproken dat dit advies het 
belangrijkste toelatingsgegeven is. Ons advies is gebaseerd op de resultaten uit ons leerlingvolgsysteem en een 
aantal vaardigheden van de kinderen. Aan het begin van het schooljaar zal e.e.a. aan de ouders worden uitgelegd. 
Uiteraard kunnen altijd tussentijds gesprekken plaatsvinden. Ouders kunnen zich oriënteren door het bezoeken van 
open dagen en/of informatieavonden van de scholen voor voortgezet onderwijs. Hierover ontvangt u de nodige 
informatie. Wat betreft data en tijden verwijzen wij u ook naar de plaatselijke kranten. Wij rapporteren over uw 
kind bij vertrek van onze school naar een andere school (een andere basisschool of het voortgezet onderwijs) door 
middel van een onderwijskundig rapport. U hebt het recht om deze rapportages in te zien. 

9.4 Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders

Wanneer de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop 
de communicatie over de vorderingen van de leerling verloopt. De school heeft daarom een protocol ontwikkeld 
hoe De Schakel hiermee omgaat. De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht ten 
opzichte van gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag 
verkregen hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan 
ook (gezamenlijk) welkom bij de ouderavonden en andere activiteiten. In overleg met de leerkracht en directie 
kunnen afspraken worden aangepast. Verdere informatie over gescheiden ouders vindt u in het protocol dat op de 
website van de school (onder knop ‘Informatie’) te lezen is.

10. De zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs 
met hulp van Integraal

Net als de andere scholen van Kalisto werkt onze school aan een hoog kwaliteitsbewustzijn bij alle medewerkers. 
Goed onderwijs is het vertrekpunt; beter onderwijs het doel. Kwaliteit zit niet alleen in opbrengsten, maar ook in 
processen. In de kwaliteit van de lessen, van de instructie en verwerking, van de feedback op het geleverde werk 
van leerlingen en collega’s. Kortom, wij streven naar integrale kwaliteitszorg.
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In ons kwaliteitszorgsysteem maken wij gebruik van Integraal, een digitaal instrument dat op 7 domeinen de 
zelfevaluatievragenlijsten verbindt met de scores van inspectie en auditoren, met de tevredenheid van ouders- en 
leerlingen en ook met de tussen- en eindopbrengsten van Cito.

Deze kwaliteitsmetingen leveren steeds nieuwe informatie over de kwaliteit op het niveau van de stichting en de 
individuele scholen. Cruciaal in dit instrument is de reflectieve dialoog op basis van de verschillende uitkomsten. Hoe 
denken bijvoorbeeld leraren over het onderwijsleerproces en komt dat overeen met de kijk erop door leerlingen, 
ouders en inspectie? Het gesprek met elkaar over deze informatie leidt tot onderzoek en verbeterplannen, waaraan 
iedereen vanuit zijn taken en verantwoordelijkheid een bijdrage levert. Daarin moeten haalbare keuzes worden 
gemaakt. Die keuzes worden vervolgens vastgelegd in het schoolplan van onze school. Over de resultaten van onze 
kwaliteitsmetingen en de keuzes naar aanleiding daarvan informeren we u regelmatig.

10.1 Schoolontwikkeling en resultaten uit schooljaar 2016-2017

Domein Te nemen acties en maatregelen

Optimale ontwikkeling van leerlingen Preventieve interventie, bekwaamheid leerkrachten 
en de ondersteuningsstructuur beantwoorden aan de 
basisondersteuningseisen van ons samenwerkingsverband. Door 
hier aan te voldoen kunnen onze leerkrachten de leerlingen goed 
begeleiden.

Kwaliteitsbeleid Ons instrument Integraal is nog meer leidend in de reflectie die 
wij willen op ons handelen en om te borgen wat goed gaat. De 
leerkrachten hebben hun eigen competenties besproken. Ook de 
mening van de ouders is aan bod gekomen. 
Het team begrijpt de verzamelde data en de lessen die wij hier uit 
kunnen trekken voor ons onderwijsaanbod.

Duurzame professionalisering Schoolontwikkelingen willen wij zoveel als mogelijk d.m.v. 
leergemeenschappen laten ontstaan. LB leerkrachten hebben hier 
een belangrijke rol in. Kwaliteit en professionaliteit komt vanuit de 
medewerkers. 
Waar nodig is gebruik gemaakt van het scholingsaanbod.

Continuïteit en profilering Wij willen ons marktaandeel in de wijk behouden. Onze ouders helpen 
ons hierbij. 
Collegiale visitatie gaat de kwaliteit van ons onderwijs verhogen en 
zorgt voor een betere doorgaande lijn in de school.

Professionele bedrijfsvoering De balans tussen inkomsten en uitgaven hebben wij in stand gehouden. 
Vanuit onze reserve hebben wij incidentele investeringen gedaan. De 
investeringen in ICT van de afgelopen jaren geven de leerkrachten 
ruimte om de lessen te verbeteren. De software is actueel. 

Onderwijs De kleuters zijn gaan werken met de nieuwe Schatkist en het 
volgsysteem. 
In groep 3 is de nieuwe leesmethode Veilig leren lezen gebruikt en daar 
aan gekoppeld de nieuwe schrijfmethode Pennenstreken. 
Drieluik heeft nog meer kansen gekregen door de inzet van extra 
leerkrachten vanuit de onderbouw. 
Doelen stellen per periode en het eigenaarschap bij de kinderen leggen 
zijn in de bovenbouwbijeenkomsten op de agenda gezet met als doel 
de afspraken hier over vast te leggen en er naar te handelen. 
Onze visie op het omgaan met meerbegaafde leerlingen is 
aangescherpt.
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10.2 Schoolontwikkeling voor het schooljaar 2017-2018. 

Waar gaan wij aan werken.

Domein Te behalen doelen

Optimale ontwikkeling van leerlingen  ∞ Kinderen hebben meer mogelijkheden om hun werk digitaal te 
verwerken.

 ∞ Kinderen kunnen een leervraag stellen.
 ∞ Leerkrachten stellen een duidelijk doel van een les en evalueren 

dit.
 ∞ Kinderen hebben werk passend bij hun eigen mogelijkheden.
 ∞ Leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerpoces.
 ∞ Leerlingen kunnen hun eigen doelen stellen.
 ∞ Leerlingen kunnen hun eigen lesstof vormgeven en plannen.
 ∞ Er is een start gemaakt met de vaardigheid ‘programmeren’. - 

Kinderen kunnen in stappen denken en kunnen een proces 
vormgeven, leren om te gaan met frustratie.

 ∞ Leerkrachten hebben kennis over de onderwijskundige doelen 
rondom programmeren.

Kwaliteitsbeleid  ∞ We gebruiken de ouder-, leerling- en teamenquête om te komen 
tot verbeteracties.

 ∞ We houden alle vorderingen van de leerlingen bij in Parnassys en 
gebruiken hierbij de trendanalyses.

Duurzame professionalisering  ∞ Alle leerkrachten hebben zich ingeschreven bij het lerarenregister.
 ∞ Er is een projectgroep rond de implementatie van de technisch 

leesmethode.
 ∞ Er is een MT waardoor er meer verbondenheid in de organisatie is 

met betrekking tot de gemaakte afspraken en keuzes.
 ∞ Er worden klassenobservaties gedaan.
 ∞ Leerkrachten leren van en met elkaar.
 ∞ Het team heeft kennis van PLG en er is een onderwerp 

geselecteerd om in dat verband wordt opgepakt.
 ∞ De schakel heeft deelgenomen aan collegiale visitatie binnen 

Kalisto.

Continuïteit en profilering  ∞ De speerpunten van De Schakel zijn voor iedereen duidelijk.
 ∞ De Schakel stelt het gebouw open voor doeleinden in het belang 

van de wijk.
 ∞ De visie en missie is herijkt, er ligt een meerjaren visie. 
 ∞ Er is een frisse website die voor nieuwe ouders aantrekkelijk en 

toegankelijk is.
 ∞ Er wordt een standpunt ingenomen over een nieuw rooster.

Professionele bedrijfsvoering  ∞ Er is een begroting waarin de school gezond blijft.

10.3  Veiligheid in en rond het gebouw

Zoals elk jaar zijn voorzieningen in ons gebouw gecontroleerd en werden deze goedgekeurd. Dit betrof:
 ∞ Brandveiligheid (inclusief ontruimingsoefening)
 ∞ Speelplaats en speeltoestellen 
 ∞ Speellokaal kleuters

 ∞ Elektrische installatie (NEN)
 ∞ Gas en verwarmingsinstallatie (NEN)



24

11. Praktische informatie
Veel informatie over het reilen en zeilen van basisschool De Schakel voor (nieuwe) leerlingen en hun ouders is te 
vinden:
 ∞ op de website (www.deschakelwoerden.nl)
 ∞ in de Schoolgids (op de website onder “de school”)
 ∞ informatieboekje voor alle ouders
 ∞ informatieboekje voor nieuwe (kleuter) ouders
 ∞ in de KBS De Schakel jaarkalender (ook op de website)
 ∞ in de wekelijkse nieuwsbrief (digitaal en op verzoek op papier)
 ∞ in schriftelijke aankondigingen die in de klas worden meegegeven
 ∞ in schriftelijke aankondigingen op de deur van het schoolgebouw

11.1 Informatie voor ouders 

Bovenstaande bronnen geven u een veelheid aan informatie over de school. Voor ouders van kinderen die voor het 
eerst naar de Schakel gaan, is het niet altijd makkelijk de relevante informatie hieruit te filteren. Daarom treft u 
specifiek informatie voor ‘nieuwe’ ouders aan in ons aparte informatieboekje voor nieuwe ouders. Dit ontvangt u bij 
inschrijving van uw kind. In alfabetische volgorde hieronder een aantal zaken op een rij:

Aanmelden van leerlingen

Nieuwe leerlingen worden, na een gesprek, aangemeld door het invullen van een aanmeldingsformulier. U ontvangt 
altijd een bevestiging van de aanmelding. Kleuters mogen, voordat ze 4 jaar worden, alvast een paar keer met 
de groep mee komen doen op de zgn. opstapochtenden. Daarvoor reserveren wij 5 ochtenden in de twee weken 
voorafgaand aan hun vierde verjaardag. Deze ochtenden worden in overleg vastgesteld. Vanaf hun 4e verjaardag 
mogen de kinderen elke dag naar school.

Buiten schoolse opvang (BSO)

In samenwerking met de R. De Jagerschool, tennisvereniging VEP en kinderopvangorganisatie KMN Kind & Co is de 
buitenschoolse opvang opgezet. KMN Kind & Co voert met professionele leidsters de BSO uit. Er zijn twee aparte 
groepen. Staatsliedjes is de groep van in principe 4 t/m 7 jaar en verblijft op de Schakel. Vanaf 8 jaar gaan de 
kinderen naar de Jongelieden op het tennispark van VEP. Voor inschrijfformulieren en meer informatie verwijzen wij 
u naar de website van KMN Kind & Co www.kmnkindenco.nl.

Centrum voor jeugd en gezin (CJG)

Vragen over school, vriendschappen, eten, gezondheid, opvoeding, pesten of geld? Het CJG wil meedenken met 
vragen rondom opgroeien en opvoeden. Zowel ouders als jongeren en kinderen kunnen een beroep doen op het 
CJG. In het CJG werken het Consultatiebureau, Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar van GGD Midden-Nederland en het 
maatschappelijk werken nauw met elkaar samen.

Elke gemeente heeft een eigen CJG. Het CJG is bereikbaar via de mail, telefoon of je kunt binnen lopen op het 
inloopspreekuur. Adres, telefoonnummers en spreekuurtijden (zowel inloop als telefonisch) zijn te vinden op de 
website van het CJG: www.cjgwoerden.nl.

Conciërge

Onze conciërge Diana Houtman zorgt voor allerlei praktische zaken, kopiëren, schoonmaakwerkzaamheden, enz. 
De conciërge neemt ook vaak de telefoon aan. Als het niet direct noodzakelijk is de leerkracht zelf te spreken, dan 
kunt u de boodschap via haar doorgeven.

http://www.deschakelwoerden.nl
http://www.kmnkindenco.nl
http://www.cjgwoerden.nl
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Contacten en afspraken met de leerkrachten

De leerkrachten van de Schakel vinden contact met ouders belangrijk. Wij proberen de drempel naar ouders zo 
laag mogelijk te maken, een gesprek of afspraak is zo gemaakt. Soms bent u niet meteen in de gelegenheid om 
naar school te komen voor een vraag of gesprekje. Een bericht per mail lijkt dan een mooi alternatief. Wij geven 
echter de voorkeur aan een gesprek. Daarom vragen wij u vriendelijk om mailverkeer alleen in dringende gevallen 
te gebruiken. Wij danken u voor uw begrip.

Digitale nieuwsbrief voor ouders

Regelmatig komt er een digitale nieuwsbrief per mail uit naar de ouders. Kopij kunt u op maandag mailen naar: 
info@deschakelwoerden.nl. De redactie houdt het recht stukken al dan niet te plaatsen. De nieuwsbrief komt, 
voor wie daar om vraagt, ook uit op papier. Ouders die gescheiden zijn kunnen, op verzoek, beiden de nieuwsbrief 
ontvangen. De toezending van de digitale versie van de nieuwsbrief is aan te vragen via onze website.

Eten, drinken en snoepen

De kinderen lusten rond 10.00 uur wel een “opkikkertje”. Wij geven de voorkeur aan een gezond tussendoortje voor 
de kinderen! Bij verjaardagen van de kinderen geven wij ook dan de voorkeur aan gezonde, veilige en bescheiden 
traktaties. Dank voor uw medewerking!

Fietsenstalling

Op de speelplaats hebben wij een beperkt aantal fietsklemmen voor de kinderfietsen. De hele dag toezicht houden 
is onmogelijk; stalling is op eigen risico. Vraag uw kind om de fiets op slot te zetten. Vanwege de beperkte ruimte 
vragen wij kinderen die dicht bij de school wonen lopend naar school te laten komen. Op de speelplaats wordt 
gelopen met de fiets aan de hand.

Foto’s en film opnames

Foto’s en filmopnames van uw kind worden soms gemaakt voor onderwijskundige doeleinden. Wij vragen hier uw 
medewerking voor. Als foto’s of filmopnames op school genomen worden en gepubliceerd/vertoond worden voor 
niet-onderwijskundige doeleinden, worden de ouders vooraf ingelicht. Wanneer u niet wilt dat beelden van uw kind 
gepubliceerd worden, kunt u dit aangeven bij de directie of leerkracht. Wij verzoeken u om bij uw eigen opnames de 
privacy van kinderen en het personeel te respecteren.

GGD

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 vervolgafspraak wordt aangeboden met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U krijgt dan 
een uitnodiging om samen met uw kind naar het spreekuur te komen.

mailto:info%40deschakelwoerden.nl?subject=
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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 vervolgonderzoek 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)
Hebt 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 - 460 00 46.

Daarnaast biedt de GGD opvoedondersteuning 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.

Groepsouders

Elke groep heeft één of twee groepsouders. De groepsouder zorgt voor korte lijnen met de overige ouders van 
de groep bij groepsactiviteiten en wordt ingeschakeld bij de coördinatie van een activiteit. Ook is de groepsouder 
soms een verlengstuk van de oudervereniging bij schoolactiviteiten. Elk schooljaar kunnen ouders zich opgeven als 
groepsouder. Groepsouders regelen ouders van het kriebelteam om voor de eigen groep de luizencontroles uit te 
voeren.
 
Gymlessen

De kleuters van groep 1-2 gymmen in de speelzaal. Dit doen zij in een gymbroek of gympakje. De kleuters bewaren 
hun gymschoenen op school. De gymlessen voor groep 3-8 vinden twee keer per week plaats in de gymzaal aan 
de Heemskerklaan. Deze zaal wordt beheerd door de gemeente.

Lesdagen en vakleerkracht gymnastiek:
Leon Pol, onze vakleerkracht, geeft op donderdag gymles aan de groepen 3 t/m 8. Deze groepen krijgen 
daarnaast een gymles op dinsdag van de eigen leerkracht. Er is regelmatig contact tussen de vakleerkracht en 
de groepsleerkrachten. Op onze website is meer informatie over de gymles te vinden onder het kopje ‘Groepen’.

Gymkleding groep 3 t/m 8
Vanaf groep 3 is aparte en gepaste gymkleding verplicht: gymschoenen, T-shirt en short, of gympakje.

Omdat de gymkleding regelmatig gewassen moet worden, nemen de leerlingen de kleding steeds mee naar huis.

mailto:opvoedvragen%40ggdru.nl?subject=
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Informatieavond

In de eerste weken van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een informatieavond per groep. U ontvangt dan 
uitleg over de groep en ontwikkelpunten van de school. U vindt de tekst van dit jaarprogramma op onze website bij 
de groep. Door het hele jaar kunt u een afspraak maken voor nadere uitleg of kunt u gewoon eens binnen lopen aan 
het eind van de dag om met uw kind naar het werk te kijken. Een kijkje nemen in de klas is na afspraak altijd mogelijk.

Internetgebruik

Onze school wil dat onze leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en 
te beoordelen op waarde voor hem/haarzelf en anderen. Het gebruik van het internet en e-mail als informatie- en 
communicatiemiddel is een vaardigheid die leerlingen onder de knie moeten krijgen. Deze middelen zijn een steeds 
belangrijker onderdeel van onze maatschappij: net als in de maatschappij moeten leerlingen leren wat goed is en 
wat niet goed is, wat kan en wat niet kan. Leerlingen worden daarom gewezen op omgangsvormen en het gebruik 
van deze informatie- en communicatiemiddelen. Wij zullen onverantwoord gedrag en/of gebruik zoveel mogelijk 
voorkomen zonder leerlingen alle verantwoordelijkheid uit handen te nemen. De school zal personeel en leerlingen 
aanspreken op ongewenst gedrag en ongewenst gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen. 
Eventueel worden ouders gevraagd mee te denken met de school. Onverantwoord gedrag en/of gebruik is gedrag 
en/of gebruik tegenstrijdig aan de doelstelling en identiteit van de school. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht 
aan, godslasterlijke, beledigende, aanstootgevende, gewelddadige, racistische, discriminerende, intimiderende, 
pornografische toepassingen, zinloos tijdverdrijf en/of andere toepassingen die strijdig zijn met de wet of als 
onethisch te karakteriseren zijn. Bij het gebruik van internet werken wij volgens een internetprotocol. Dit is in ons 
ICT plan en pestprotocol terug te vinden op onze website onder het kopje ‘Informatie’.

Kinderziektes en hoofdluis

Als u bij uw kind een (besmettelijke) kinderziekte of hoofdluis constateert, meldt u dat dan a.u.b. aan de leerkracht. 
Wij zullen dan een discrete mededeling aan andere ouders doen, zodat zij maatregelen kunnen treffen. Omdat 
hoofdluis regelmatig voor kan komen, controleert het “kriebelteam” de leerlingen met regelmaat op hoofdluis. 
Bestrijden van hoofdluis is geen taak van de school maar een service die door een oudergroep wordt geboden. Wij 
zijn dan ook heel blij met de hulp van deze groep ouders in het kriebelteam. Wij hopen, dat voldoende ouders zich 
blijven opgeven voor het kriebelteam. De groepsouders benaderen hiervoor andere ouders van de groep. Bij het 
constateren van hoofdluisbesmetting, zullen wij een persoonlijke mededeling doen aan de betreffende ouders en 
behandeladviezen geven aan overige ouders. Op onze website is het protocol van het kriebelteam na te lezen.

Klassenbeurten

Vanaf groep 3 zullen de kinderen bij toerbeurt na school ca. een kwartier helpen de klas op te ruimen, planten 
water geven, e.d. De kinderen leren hiermee verantwoordelijkheid te dragen voor hun leer- en speelomgeving.

KUVO

We vinden het belangrijk dat alle leerlingen ervaringen opdoen met kunstzinnige en culturele vorming, zoals 
beeldende vorming, muziek, dans, theater, film, etc. Een groot aantal scholen in de gemeente Woerden hebben 
samen de “Stichting Kunstzinnige Vorming” opgericht. In nauwe samenwerking met diverse plaatselijke, regionale 
en landelijke instanties wordt er jaarlijks een kunstmenu gepresenteerd, waaruit elke groep 1 tot 2 voorstellingen 
en/of projecten krijgt aangeboden. Daarnaast biedt de KUVO soms interessante aanvullende programma’s.

Laarzen

Wanneer uw kind rubberen of plastic laarzen draagt, wilt u er dan voor zorgen dat de naam duidelijk in de laarzen 
vermeld staat? De laarzen worden niet in de klas gedragen. Als uw kind geen gymschoenen op school heeft, wilt u 
dan schoenen of pantoffels meegeven?



28

Leerlingaantallen

Door enkele nieuwbouwprojecten in de omgeving van onze school en vanuit de wijk Snel en Polanen/Waterrijk 
krijgen wij meer nieuwe leerlingen op de Schakel ingeschreven. De leerlingenaantallen op de reguliere teldatum van 
1 oktober zagen er voor de Schakel als volgt uit:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

227 225 222 215 204 216 215

Logopedie

Bij serieuze stem- of spraakproblemen is het via de IB’er mogelijk contact te leggen met logopedisten van 
Passenderwijs (Weer samen naar School samenwerkingsverband). Ook via de huisarts is verwijzing mogelijk.

Medicijnen op school

Incidenteel komt het voor dat ouders/verzorgers aan school de vraag stellen of één van de leerkrachten hun kind 
op school, op schoolreisje, op excursie op kamp of tijdens een andere activiteit medicatie willen toedienen. Door 
het toedienen van medicijnen begeven leraren zich op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Om deze 
reden zal de school in principe geen medische handelingen verrichten. Er wordt slechts noodzakelijke medische 
hulp verleend bij:
 ∞ eerste hulp bij ongevallen (EHBO),
 ∞ effectief levensreddende handelingen bij kinderen, zoals een heftige allergische reactie of een epileptisch 

insult,
 ∞ begeleiding van een kind naar huisarts of ziekenhuis voor spoedeisende hulp indien ouders (nog) niet aanwezig 

zijn,
 ∞ signaleren van verschijnselen en vervolgens contact opnemen,
 ∞ onder voorwaarden: toedienen van medicijnen, uitsluitend oraal.

Een leerkracht mag alleen medicijnen toedienen:
 ∞ indien zij/hij de mogelijkheid, de ervaring en de kennis hiervoor heeft,
 ∞ indien deze de verantwoordelijkheid hiervoor kan en wil dragen,
 ∞ indien er door ouders/verzorgers of een medische instelling een medicijninstructie gegeven is,
 ∞ indien zij/hij door de ouders gevrijwaard wordt voor eventuele ongewenste gevolgen, door ondertekening 

van de ‘Verklaring medicijnverstrekking’. Deze op school verkrijgbare verklaring beschrijft en regelt de 
medicijnverstrekking onder de verantwoordelijkheid van de ouders. 

De leerkracht neemt de geneesmiddelen alleen in ontvangst wanneer ze in de originele verpakking zitten, 
uitgeschreven zijn op naam van het kind en zij/hij op de hoogte is van eventuele bijwerkingen. Op een aftekenlijst 
wordt per keer genoteerd dat het medicijn aan het betreffende kind is gegeven.

Natuur en mileu (NME)

Onze school maakt gebruik van de ondersteuning van de Werkgroep Natuur- en Milieu educatie. Deze werkgroep 
verzorgt: excursies, projecten, lesbrieven en materialen ter ondersteuning van de lessen. Zonder hulp kan het 
zijn dat excursies niet door kunnen gaan. We proberen op school goed om te gaan met het milieu. Zaken waar we 
aandacht aan schenken zijn zuinig omgaan met materialen en energie en zo min mogelijk wegwerpmateriaal en/of 
gevaarlijke stoffen gebruiken.

Ouderbijdrage

Basisonderwijs is in principe gratis. Er zijn echter een aantal activiteiten en kosten die niet onder het directe 
regulier bekostigde lesprogramma vallen. Om die reden vragen wij u een vrijwillige jaarlijkse eigen bijdrage per 
kind. Deze eigen bijdrage wordt gevraagd, geïncasseerd en beheerd door het bestuur van de Oudervereniging. Uw 
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eigen bijdrage geldt tevens als contributie voor de oudervereniging; u bent na betaling dan ook automatisch lid van 
de oudervereniging. Van deze contributie worden o.a. schoolreis, schoolfeest, sinterklaasfeest, carnavalsfeest, 
sportactiviteiten en culturele activiteiten bekostigd. De bijdrage voor het nieuwe schooljaar wordt vastgesteld op 
de Algemene ledenvergadering van de oudervereniging. Vorig schooljaar (2016-2017) bedroeg de ouderbijdrage 
€ 35,- voor groep 1 t/m 7 en € 80,- voor groep 8 (incl. kamp). Aan de ouders van de medezeggenschapsraad wordt 
gevraagd de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage goed te keuren. Mocht u problemen hebben met deze bijdrage, 
dan vragen we u dat tijdig met de penningmeester van de oudervereniging of de locatiedirecteur te bespreken. Bij 
de gemeente Woerden is een regeling beschikbaar voor ouders, die moeite hebben met een aantal financiële zaken. 
Informatie hier over is bij de locatiedirecteur, Norbert Bakker, te krijgen.

Schoolbegeleidingsdienst

De school kan zich wenden tot de schoolbegeleidingsdienst voor ondersteuning bij individuele leerlingen. Wij maken 
gebruik van de diensten van de schoolbegeleidingsdienst Onderwijs Advies gevestigd in Gouda.

Schooleigendommen

Wij willen de kinderen leren, dat ze verantwoordelijk zijn voor de spullen die ze op school krijgen om te gebruiken. 
Daarom verwachten wij, dat zij zorgvuldig met de spullen van school en medeleerlingen omgaan.

Schoolreis, schoolfeest, schoolkamp

Het is de gewoonte om voor de diverse groepen een activiteit te organiseren. Voor de groepen 1 en 2 is dat een 
schoolfeest of een schoolreis naar een locatie in de buurt. Voor de groepen 3 t/m 7 een schoolreis en voor groep 
8 een schoolkamp naar Otterlo en een afscheidsavond.

Smartphones en mp3 spelers

Deze zaken horen anno 2017 bij ons allen. Wij vinden veiligheid, privacy en kosten door verlies of beschadiging van 
een telefoon belangrijke zaken. Graag doen wij een beroep op uw medewerking om uw kinderen op een verantwoorde 
wijze met deze media om te laten gaan. Wanneer u de afweging maakt om uw kind met een smartphone of mp3 
speler naar school te laten komen, is dit geheel voor eigen risico. Het zijn dure en kwetsbare apparaten waar een 
leerkracht geen verantwoordelijkheid voor kan dragen. Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens de schooluren 
(dus ook pauze) is niet toegestaan om misverstanden te voorkomen. Alleen na overleg met de leerkracht wordt 
hier van afgeweken.

Sparen voor goede doelen

Ook dit jaar zullen de kinderen gaan sparen voor Villa Pardoes. In de vastentijd sparen wij voor een nader door 
de parochie te bepalen doel. In het kader van goed burgerschap is het fijn, dat de kinderen zo enthousiast hieraan 
meewerken. 

Speelplaats

Onze speelplaats is, voor de veiligheid van uw kinderen, omgeven door een hek. Buiten de schooltijden blijft de 
speelplaats, op verzoek van de gemeente, open voor iedereen die daar gebruik van wil maken. Uiteraard geven 
wij onze medewerking als het gaat om speelgenot voor kinderen. Voor en tijdens schooltijd is er toezicht door 
leerkrachten. Omdat de overblijfkinderen tussen de middag gebruik maken van de speelplaats, vragen wij aan de 
andere kinderen om niet voor 13.00 uur op de speelplaats te komen. Om het halen en brengen van uw kinderen 
veilig te laten verlopen, fietsen kinderen niet op de speelplaats en verzoeken wij u de auto niet voor de ingang van 
de speelplaats of op de stoep bij de school te parkeren. Wanneer de BSO gebruikt maakt van een gedeelte van de 
speelplaats is dit gedeelte d.m.v. hekken afgesloten.
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Sponsorbeield

Extra middelen voor het bekostigen van middelen en voorzieningen die niet uit de reguliere rijks- en gemeentelijke 
vergoedingen betaald kunnen worden zijn uiteraard van harte welkom. Sponsoring kan gebeuren door adverteren 
op onze website, vrijwillige giften en sponsoring van activiteiten (materieel en financieel). Het spreekt voor zich dat 
aan deze sponsoring enkele voorwaarden zijn verbonden:
 ∞ geen strijdigheid met onze opvoeding- en onderwijsdoelen
 ∞ geen strijdigheid met de onafhankelijkheid van de school
 ∞ uitvoering van het beleid ligt in handen van de directie van de school

Daarnaast is onze school gebonden aan een landelijke overeenkomst over sponsoring met als doel dat scholen op 
een verantwoorde wijze met sponsoring omgaan als ze daarmee te maken krijgen. Elke aanvraag van sponsoring 
dient in onze medezeggenschapsraad aan de orde te komen. De oudergeleding van onze MR moet instemmen 
met sponsoring als daaruit voor onze school verplichtingen voortvloeien waarmee leerlingen en ouders worden 
geconfronteerd. Voor sponsoring hanteren we daarbij het sponsorbeleid dat in het handboek van ons bestuur is 
vastgelegd. Via de directie kunt u dit opvragen. Kalisto is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Dat kan voor u als eventuele schenker/sponsor aan onze school de volgende fiscale 
voordelen opleveren:
 ∞ Er hoeven geen schenkingsrechten of successierechten te worden betaald;
 ∞ Giften aan een school binnen Kalisto kunnen van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden 

afgetrokken binnen de geldende belastingregels. 

Tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang (TSO en BSO)

Voor leerlingen van de school bestaat de mogelijkheid over te blijven. De leerlingen blijven over onder het toeziend 
oog van de overblijfgroep. Deze overblijfgroep bestaat uit ouders en andere vrijwilligers die dit werk tegen een 
vrijwilligersvergoeding doen. Wij rekenen op uw medewerking om het overblijven goed te laten verlopen. De kosten 
voor het overblijven, worden contant voldaan via de leerkracht (of in de broodtrommel). U krijgt schriftelijk bericht 
als de stempelkaart bijna vol is. Op school zijn stempelkaarten te koop.

De overblijfkaart kost € 15 voor 11x overblijven of u kiest voor € 2 per keer.

Voor verdere inlichtingen en het opgeven van vaste overblijvers kunt u zich in verbinding stellen met Mw. 
Wil van Rooijen, tel. 0348 - 41 02 35. U mag/kunt ook een e-mail sturen voor de aanmelding van uw kind: 
overblijvendeschakel@hotmail.com. Op de website zijn de afspraken rond overblijven terug te vinden.

BSO (Buitenschoolse opvang): In samenwerking met de R. De Jagerschool, tennisvereniging VEP en 
kinderopvangorganisatie KMN Kind & Co is de buitenschoolse opvang opgezet. KMN Kind & Co voert met professionele 
leidsters de BSO uit. Er zijn twee aparte groepen. Staatsliedjes is de groep van in principe 4 t/m 7 jaar en vanaf 8 
jaar gaan de kinderen naar de Jongelieden. De Staatsliedjes verblijven op onze school. De Jongelieden verblijven 
op het tennispark van VEP. Voor inschrijfformulieren en meer informatie verwijzen wij u naar onze website 
www.deschakelwoerden.nl.

Veiligheidsplan

De Schakel heeft een digitaal veiligheidsplan. Hierin is te lezen hoe wij de sociale en fysieke veiligheid van kinderen 
en leerkrachten proberen te bewaken. Het veiligheidsplan is terug te vinden op onze website bij ‘Informatie’. 
In dit digitale veiligheidsplan wordt verwezen naar relevante documenten en protocollen. Ons pestprotocol en 
‘Veiligheidsplan de Schakel’ sluiten aan bij ons digitale veiligheidsplan. De directeur is aanspreekpunt voor de sociale 
veiligheid en coördineert de veiligheidszaken van onze school.

mailto:overblijvendeschakel%40hotmail.com?subject=
http://www.deschakelwoerden.nl
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Verzekeringen

Of de school aansprakelijk is voor de schade hangt af van de vraag of de school aan haar zorgplicht heeft voldaan. 
Op scholen rust een bijzondere zorgplicht, een verantwoordelijkheid ten opzichte van de gezondheid en veiligheid 
van de leerlingen. Ten eerste rust op de school de zorgplicht voor een veilige omgeving. Ten tweede bestaat er een 
zorgplicht voor de school als toezichthouder, bijvoorbeeld op het schoolplein en tijdens sport en spelsituaties. In 
het geval van een ongeval is de school aansprakelijk als de zorgplicht geschonden is. Van een school wordt niet 
verwacht dat op elk kind of elke situatie direct toezicht kan worden gehouden. Vooral jonge kinderen kunnen in hun 
enthousiasme en onbevangenheid dingen doen die schade tot gevolg hebben. Een school of leraar kan dit niet altijd 
voorkomen. Het is onmogelijk en onwenselijk het (speel) gedrag van kinderen zo te begrenzen dat daarmee elke 
kans op ongelukken uitgesloten is. Hoe ver de zorgplicht van de school reikt en welke maatregelen de school moet 
nemen hangt af van de specifieke omstandigheden. De school kan mogelijk niet alle schade voorkomen, maar dient 
aan te kunnen tonen voldoende inspanningen te hebben geleverd om aan de zorgplicht te hebben voldaan.

Een school is in principe niet aansprakelijk voor het doen en laten van de leerlingen. De wetgever legt de 
verantwoordelijkheid daarvoor niet bij de school maar - afhankelijk van de leeftijd - bij de leerling zelf of bij 
diens ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Deze kunnen zich daartegen particulier verzekeren. Toch komt 
het geregeld voor dat benadeelden de school aanspreken voor schade die door leerlingen is veroorzaakt. In 
het pakket is de aansprakelijkheid van leerlingen ‘secundair’ meegenomen voor activiteiten die plaatsvinden 
binnen de lesuren of verband houden met activiteiten die in schoolverband worden ondernomen. De particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering gaat altijd voor. Waar leerlingen niet vanuit hun privésituatie verzekerd zijn, geldt de 
dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van de school. Tijdens sport en spelsituaties kunnen zich grote en 
minder grote risico’s op ongevallen voordoen. Hoe groter het risico, des te zwaarder de eisen aan de zorgplicht van 
de school zullen zijn. 

Gedurende de aanwezigheid op school kunnen zich voorvallen voordoen - met lichamelijk letsel tot gevolg - die 
niet aan onrechtmatige gedragingen van de school zijn te wijten en dus niet door de school vergoed behoeven te 
worden. Het gevolg is vaak een vervelende discussie met de leerling, respectievelijk diens ouders of verzorgers 
over de geleden schade. Wij vinden dit een ongewenste situatie en hebben uit maatschappelijk oogpunt een 
schoolongevallenverzekering ter afdekking van dit risico, voor de bij de school betrokken personen (leerlingen, 
personeel, vrijwilligers etc.). Deze verzekering biedt dekking voor de gevolgen van ongevallen in en om de school, 
ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid.

Verzekerd zijn alle bij de activiteiten in en rond de school betrokken personen gedurende hun verblijf op school, of 
tijdens andere activiteiten in schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van personeel (in de 
ruimste zin van het woord) van de verzekerde school. Meeverzekerd is de benodigde reistijd voor het rechtstreeks 
komen en gaan naar de genoemde schoolactiviteiten. 

Mocht u onverhoopt een beroep moeten doen op onze verzekeringen wilt u dan contact opnemen met de directie 
van de school.

Vieringen en presenteren

Een aantal malen per jaar organiseren kinderen en leerkrachten activiteiten waarbij kinderen in groepjes of met 
de hele klas talenten laten zien die niet meteen met rekenen en taal te maken hebben. Doelen zijn samenwerking, 
creatief denken, verantwoordelijkheid nemen, organiseren en je uiten ten overstaan van een publiek. Deze vieringen 
duren 45 tot 60 minuten. De data staan vermeld in de jaarkalender. Ouders en belangstellenden zijn hierbij van 
harte uitgenodigd (tenzij anders vermeld)! Via de nieuwsbrief en kalender wordt u op de hoogte gehouden.
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Website

Op www.deschakelwoerden.nl vindt u onze website. U leest informatie over o.a. medezeggenschapsraad en 
oudervereniging, berichten uit de groepen, het archief van de nieuwsbrieven, documenten en protocollen. Ook het 
jaarprogramma van de betreffende groep is hier terug te vinden. Onder de kop ‘Kalender’ is meer informatie op te 
zoeken. Foto’s van de leerlingen staan onder het kopje foto’s en zijn alleen met een wachtwoord te bekijken. Het 
wachtwoord wordt elk jaar aangepast en bij de informatie avond mondeling aan de ouders kenbaar gemaakt.

http://www.deschakelwoerden.nl
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12. Adressen
College van Bestuur:
Marlies van der Starre, voorzitter CvB, vanderstarre@kalisto-basisonderwijs.nl Tel: 0348 - 41 77 43
Website: www.kalisto-basisonderwijs.nl

Samenwerkingsverband passend onderwijs:
Passenderwijs, Rembrandtlaan 50, 3443 EJ  Woerden.
www.passenderwijs.nl

Externe Vertrouwenspersonen:
Frank Brouwer en Els Rietveld, beiden werkzaam bij CED, zijn bereikbaar via evp@cedgroep.nl of 010 - 407 15 99.
Ook kunt u terecht bij de externe vertrouwensinspecteur. Tel: 0900 - 11 13 111.

Interne Contactpersonen binnen de school:
Caroline v.d. Berg 0348 - 41 48 01
Corry Schalkwijk 0348 - 41 48 01

Klachtencommissie:
Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs www.gcbo.nl
Tel: 070 - 386 16 97 E-mail: info@gcbo.nl

Bestuur oudervereniging:
Jan Veldhorst (voorzitter)

Medezeggenschapsraad:
Namens de ouders: Rob van Leeuwen (voorzitter) en Aruna Madho
Namens het team: Caroline van den Berg en Marloes van der Hoeven

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad:
Namens de ouders van de Schakel en de Wijde Blik: Simone Gerritsen
Namens de leerkrachten van de Schakel en de Wijde Blik: Esther de Vries

Overblijven, contactpersoon:
Wil van Rooijen 0348 - 41 02 35

Jeugdgezondheidsdienst:
Voor alle vragen kunnen ouders nu terecht bij Woerdenwijzer. Van daaruit worden ouders doorverwezen naar de 
GGD. De site van het CJG: www.cjgwoerden.nl.

Bureau Jeugdzorg:
Nieuwe Houtenseweg 2, 3524 SH  Utrecht
Tel: 030 - 280 93 11

Schoolbegeleidingsdienst
Onderwijs Advies, Antwerpseweg 2, 2803 PB  Gouda
Tel: 0182 - 55 65 56

Inspectie van het onderwijs
Info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl. Vragen over onderwijs 0800 - 8051 (gratis)

mailto:vanderstarre%40kalisto-basisonderwijs.nl?subject=
http://www.kalisto-basisonderwijs.nl
http://www.passenderwijs.nl
mailto:evp%40cedgroep.nl?subject=
http://www.gcbo.nl
mailto:info%40gcbo.nl?subject=
http://www.cjgwoerden.nl
mailto:Info%40owinsp.nl?subject=
http://www.onderwijsinspectie.nl
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