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EEN WOORD VOORAF 
 

EEN WOORD VOORAF  

 
 

Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2017-2018. In deze schoolgids vertellen we wie 
we zijn, waar we voor staan en hoe we dat willen bereiken. Op die manier kunt u als ouder 
een juiste keuze maken voor uw kind. Dat is waar het ons en ook u om te doen is: dat uw 
kind op de juiste plek terechtkomt, zich veilig voelt en goed onderwijs ontvangt. Wij willen u 
een zo realistisch mogelijk beeld van KDS De Zevensprong geven, zodat u die keuze 
weloverwogen kunt maken.  

We zijn een daltonschool. Voor ons is Dalton geen doel op zich. De kern van Dalton richt 
zich erop dat we kinderen op willen laten groeien tot moedige burgers. Kinderen die weten 
wie ze zijn en alle bagage meenemen in groep 8 die ze nodig hebben om stevig gefundeerd 
in het leven te staan. Hierin ligt ook de kern van de verbintenis die we met u aangaan. We 
gaan een intensief partnerschap van acht jaar aan. Dit partnerschap richt zich op drie 
elementen: het grootste deel is didactisch (onderwijs), maar ook het pedagogische 
(opvoedkundige) deel en de identiteit (wie we zijn) zijn van groot belang. We staan samen 
rondom uw kind en begeleiden samen uw kind.  

We onderscheiden ons met onze identiteit. Die identiteit betekent voor ons dat uw kind 
recht heeft op zijn of haar  “uniek-zijn”. Voor ons is dit een essentiële waarde. We 
stimuleren dit onder meer in dagelijkse dagopeningen waar sociale omgangsvormen zijn 
verweven met spiegelverhalen en Bijbelverhalen. De kernwaarden van onze school zijn 
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken. En natuurlijk geven we als team het 
goede voorbeeld. 

Op KDS De Zevensprong is elk kind welkom en hoort elk kind zich welkom te voelen.  

Deze schoolgids is tot stand gekomen in samenspraak met de Medezeggenschapsraad van 
KDS De Zevensprong.  

 
We hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Heeft u vragen over de inhoud? Neem 
dan gerust contact op.  
 
Team van KDS De Zevensprong 
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1. AANMELDINGSPROCEDURE 
Aanmelden 
Als u uw kind wilt aanmelden, nodigen wij u uit voor een vrijblijvend 
groepsintakegesprek en rondleiding door de school. Tijdens deze rondleiding vertellen we 
u welke kijk wij op het onderwijs hebben en hoe wij werken, zodat u kunt bepalen of 
onze visie en aanpak aansluit bij uw opvoeding. We voeren een eerste verkennend 
gesprek over de ontwikkeling van uw kind. Daarna kunt u uw kind desgewenst 
aanmelden door een aanmeldingsformulier in te vullen. 
Ongeveer 2 maanden voordat uw kind naar school gaat vragen wij u een vragenlijst in te 
vullen om de inschrijving compleet te maken. 
Vanaf de eerste schooldag bieden we de leerlingen een passend onderwijsaanbod. Indien 
de ingevulde vragenlijst bij ons vragen oproept, zal u door de directie vóór de eerste 
schooldag van uw kind uitgenodigd worden voor een toelichtend gesprek. In dat gesprek 
bepalen we samen de onderwijsbehoefte van uw kind. Geeft de inhoud geen extra 
vragen, dan volgt geen extra gesprek voorafgaand aan de eerste schooldag.  
Als uw kind al op een andere basisschool heeft gezeten, zullen wij de procedure voor een 
‘zij-instromer’ volgen. 
 
Toelating vierjarigen 
Uw kind mag met 4 jaar naar de basisschool. Daarvoor mag het vanaf de leeftijd van drie 
jaar en tien maanden maximaal vijf dagdelen naar school om alvast te wennen. Ongeveer 
zes weken voordat uw kind 4 jaar wordt, sturen wij een uitnodiging om 5 ochtenden bij 
ons op school te komen wennen. We vinden het prettig als u de afspraken voor deze 
ochtenden telefonisch of mondeling met ons maakt. Neem s.v.p. contact op na schooltijd 
(15.15 uur). 
 
Toelating van zij-instromers. 
Als uw kind al op een andere basisschool heeft gezeten, geldt een andere procedure 
(conform het beleid van alle samenwerkende scholen in Houten e.o.). Voordat er tot 
plaatsing wordt overgegaan, geven de ouders toestemming aan de intern begeleider om 
contact op te mogen nemen met de laatst bezochte school. Als daaruit blijkt dat uw kind 
een andere onderwijsbehoefte heeft, beoordelen wij eerst of wij de zorg kunnen bieden 
die uw kind nodig heeft. De directeur en intern begeleider beslissen op basis van het 
gesprek met de laatst bezochte school, het dossier en eventuele observatie uiteindelijk of 
uw kind wordt toegelaten. 

AANMELDINGSPROCEDURE 
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Naam van de school 
De school startte het eerste schooljaar 1987 - 1988 als de 4e Rooms Katholieke 
Basisschool Houten. Later hebben de kinderen, de ouders en het team gekozen voor de 
naam ”De Zevensprong”. De gedachte achter deze naam is dat de kinderen in zeven 
sprongen, van groep naar groep, door de basisschool gaan. 
Met ingang van 1 november 2013 is de naam van de school Katholieke Daltonschool De 
Zevensprong.  
 
Het schoolgebouw 
Het schoolgebouw van KDS De Zevensprong is in 1989 gebouwd. Het gebouw is in 2005-
2006 verbouwd. Er zijn 4 lokalen bijgekomen en het hele gebouw is passend gemaakt op 
de laatste onderwijsvernieuwingen. In de mei- en zomervakantie van 2018 wordt ons 
gebouw opnieuw aangepast aan de eisen van deze tijd. 
 
Speciale voorzieningen in het schoolgebouw 
In het gebouw is een speellokaal voor de groepen 1-2 aanwezig. De groepen 3 tot en met 
8 maken gebruik van een gymzaal van de gemeente, bij basisschool De Bijenkorf. 
Verder zijn we erg trots op onze uitgebreide mediatheek/bibliotheek. 
 
Schoolgrootte 
KDS De Zevensprong bestaat momenteel uit 160 leerlingen. Wij werken met fulltime en 
parttime leerkrachten. Het team wordt verder ondersteund door de intern begeleider en 
een administratief medewerkster. Meer informatie hierover vindt u verderop in deze 
schoolgids. 
 
Schooltijden  
Op Daltonschool de Zevensprong maken we gebruik van de mogelijkheid om de 
verplichte uren onderwijs in de eerste vier leerjaren te spreiden. Zo volgen de kinderen 
uit de groepen één, twee, drie en vier 23.75 uur en de kinderen uit de groepen vijf t/m 
acht 26 uur. De tijden waarop kinderen naar huis gaan is voor alle groepen gelijk. Oudere 
kinderen zijn daardoor in staat om jongere broertjes of zusjes mee te nemen naar huis. 
 
De eerste bel gaat ‘s morgens om 8.20 uur. De kinderen en u hebben dan 10 minuten om 
rustig binnen te komen. De lessen starten bij de tweede bel om 8.30 uur. Wij verwachten 
dat alle kinderen dan in de klas zijn en dat alle ouders de school hebben verlaten. 

 De groepen 3 t/m 8 hebben ‘s morgens 15 minuten speelkwartier. 

 Kleuters hebben dagelijks langere speeltijden. Dit is opgenomen in het dag 

rooster. 



 

Schoolgids KDS De Zevensprong 2017-2018 
6 

 

 

 

  Groep 1 en 2 Groep 3 en 4 Groep 5 t/m 8  

Maandag:       

        ochtend 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00       

        middag 13.15-15.15 13.15-15.15 13.15-15.15       

        

Dinsdag:       

        ochtend 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00       

        middag 13.15-15.15 13.15-15.15 13.15-15.15       

        

Woensdag:       

        ochtend 08.30-12.15 08.30-12.15 08.30-12.15       

        

Donderdag:       

        ochtend 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00       

        middag 13.15-15.15 13.15-15.15 13.15-15.15       

        

Vrijdag:       

        ochtend 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00      

        middag vrij vrij 13.00-15.15       

        

Klokuren per 
week  

23 3/4 uur 23 3/4 uur 26 uur  

 
De wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut. 
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De Organisatiestructuur KS Fectio en de school  
Onze school valt onder het bestuur van de Katholieke Scholenstichting Fectio. Deze 
scholenstichting beheert twaalf katholieke basisscholen in de gemeenten Houten en 
Bunnik. Welke scholen dit zijn, vindt u op www.ksfectio.nl. In totaal krijgen er binnen 
Fectio ongeveer 3500 leerlingen les van 325 leerkrachten. 
 
De organisatiestructuur van KS Fectio 
KS Fectio heeft als taak om erop toe te zien dat de aangesloten scholen goed 
functioneren, dat de kwaliteit van het onderwijs wordt geborgd en verbeterd en dat de 
beschikbare middelen doelmatig en efficiënt worden ingezet. 
De Stichting werkt met een Bestuursmodel waarin een Bestuurder – Directeur (BD) het 
bevoegd gezag is en waarop wordt toegezien door een Raad van Toezicht. Deze 
Bestuurder - Directeur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de Stichting en 
de daaraan verbonden scholen. Daarmee is Bestuur en toezicht effectief van elkaar 
gescheiden. 
De BD en de scholen worden ondersteund door een Bestuursbureau. De BD is tevens 
leidinggevende van het Bestuursbureau. De BD van de stichting voert namens het 
bestuur het overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.  
 
 
Dit resulteert in het onderstaande organogram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiërarchische lijnen  

Adviserend en ondersteunend 

Overleg met GMR en MR (advies en instemming) 

Dienstverlening door Bestuur bureau aan schooldirecteur en Directieteam. 

 
 

Schooldirecteur 

DirectieTeam 

Raad van 
Toezicht 

Bestuurs 

bureau 

Bestuurder - 
Directeur 

GMR 

MR 

Schoolteam 
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Voor vragen over of aan het bestuur kunt u terecht bij de Bestuurder 
- Directeur:  
 

Rob Boerman   030-6381121 (t)  
p/a Pelmolen 19   06-14320013 (m) 
3994 XX Houten   info@ksfectio.nl (e) 
     

 
 

 
Op KDS De Zevensprong is de directeur eindverantwoordelijk voor alle beleidsterreinen 
binnen de school. De directie wil vanuit een breed gedragen visie alle mensen (ouders en 
leerkrachten) en alle middelen inzetten om uw kind kwalitatief zo goed mogelijk 
onderwijs te bieden.  
 
Mobiliteitsbeleid van KS Fectio 
Binnen KS Fectio vinden wij mobiliteit van het personeel erg belangrijk. Ouders hebben 
daar soms een andere mening over. Zij willen het liefst zo lang mogelijk dezelfde 
vertrouwde gezichten op de school. Waarom stimuleren wij dan toch mobiliteit onder ons 
personeel? 
 
De uitgangspunten voor mobiliteitsbeleid zijn duidelijk. Mobiliteit is een middel om 
doelen te bereiken, niet een doel op zich. Door mobiliteit streven wij de volgende doelen 
na: 

a) Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door een flexibele 
schoolorganisatie te creëren.  
De rol van mobiliteit hierbij is, dat de instroom van nieuwe personeelsleden met 
hun eigen ervaring en deskundigheid vernieuwend kan werken op een school. 
Daarnaast kan op deze manier specifieke deskundigheid ingezet worden waar het 
nodig is.  

b) Het verkrijgen van een evenwichtige samenstelling van personeelsleden op de 
diverse scholen en daarmee personeelsleden van alle leeftijden plezier in het werk 
laten houden. 
Een evenwichtige samenstelling van personeelsleden (man/vrouwverdeling, 
leeftijdsopbouw, verhouding vol- en deeltijders) heeft een positieve invloed op de 
cultuur binnen de school. En door het bieden van loopbaanperspectief kunnen 
motivatie en het plezier in het werk vergroten.  

 

c) Ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en wachtgeldregelingen zoveel mogelijk 
terugdringen. 
Het bieden van afwisseling en het verhogen van loopbaanperspectief geven een 
positieve impuls aan de kwaliteit van het werk van onze leerkrachten. 
Ziekteverzuim en arbeidsconflicten kunnen hiermee verminderen. 

 
De organisatie van de school 
De taken en verantwoordelijkheden van de directie zijn de laatste jaren sterk veranderd, 
omdat het Ministerie van Onderwijs de school een grotere autonomie wil geven. Dit 
betekent dat een school zelf meer richting kan geven aan het schoolbeleid. Hiervoor is 
goede communicatie met alle geledingen, zoals de leerkrachten, de ouders, de MR, de 
stichting, de gemeente en de overheid essentieel. De leiding van de school zal zich dus 
nadrukkelijker bezighouden met het schoolbeleid en de communicatie daarover, terwijl 
de uitvoering van de onderwijstaken bij de leerkrachten ligt. De directeur van KDS De 
Zevensprong wordt in haar taak ondersteund door het bovenschools bestuursbureau van 
Fectio.  
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Ambitie  
We hebben onze ambitie voor de komende jaren als volgt verwoord: 
 
Daltonschool 
De daltonvisie die wij onderschrijven is dat kinderen leren zelfstandig te werken en te 
handelen, verantwoordelijkheid leren nemen voor zichzelf en hun omgeving en leren 
samenwerken. 
  
Dit komt tot uiting in de onderstaande kernbegrippen: 

- Het leren omgaan met verantwoordelijkheid gaat stap voor stap. Naarmate 
kinderen zich verder ontwikkelen, worden taken omvangrijker en complexer. Altijd 
aansluitend op het niveau van het kind. 

 
- Bij zelfstandigheid is het belangrijk dat kinderen leren hoe je informatie 

verzamelt, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin 
zal ieder kind verschillen, en daar houdt het daltononderwijs rekening mee. 

 
- Kinderen leren samenwerken (spelen en werken) om respectvol met anderen om 

te kunnen gaan. 
 

- Wij bieden onderwijs op maat, dit zorgt ervoor dat kinderen effectief en doelmatig 
met hun opdrachten aan het werk zijn. 

 
- Wij leren kinderen reflecteren op eigen handelen. Door reflectie en evaluatie krijgt 

het kind inzicht in het eigen leerproces.  
 
Aansluiten bij vervolgonderwijs en maatschappij 
Ook willen we bereiken dat onze leerlingen succesvol zijn in hun vervolgonderwijs en in 
de maatschappij. Dat betekent dat we op KDS De Zevensprong de ontwikkelingen binnen 
het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en de maatschappij volgen en ons 
onderwijs zo aanpassen, dat onze leerlingen het onderwijs krijgen dat hierbij aansluit. Dit 
maakt dat we continu in beweging zijn. 
 
Talenten ontwikkelen 
Ook worden onze leerlingen cognitief uitgedaagd. Deze cognitieve uitdaging is wezenlijk 
om ervoor te zorgen dat leerlingen stevig in hun schoenen kunnen staan. Kinderen 
worden daarnaast uitgedaagd om al hun talenten te ontwikkelen. Kinderen weten aan het 
eind van de basisschool dat er verschillende manieren zijn om te leren en welke manier 
het beste bij hen past. 
 
Communicatie 
In 2015 zijn de principes van Geweldloze Communicatie een vanzelfsprekendheid 
geworden bij de leerkrachten, kinderen en ouders. Door deze manier van communiceren 
ontstaat er een open sfeer, waarbij we elkaar kunnen en durven aanspreken. 
 
Medewerkers in beweging 
De medewerkers van KDS De Zevensprong zijn in beweging: dat kenmerkt zich door 
aanpassingsvermogen, dynamiek, flexibiliteit, resultaatgerichtheid, ondernemendheid en 
verantwoordelijkheid. 
Elke medewerker maakt zichtbaar dat hij/zij groei heeft doorgemaakt in de richting van 
de afgesproken doelen. 
 
 



 

Schoolgids KDS De Zevensprong 2017-2018 
10 

 

 

Katholieke school 
KDS De Zevensprong is een katholieke school en ook in 2017 dragen wij dit uit door de 
levenshouding van het katholieke geloof ook op de kinderen over te brengen. Dit doen we 
door op verschillende momenten van de dag hierbij stil te staan, door de manier van 
omgaan met elkaar, door gebed, verhalen en stiltemomenten. 
Ook besteden we aandacht aan de vieringen van het kerkelijk jaar en zijn Kerst en Pasen 
vieringen, die we samen vieren. 
 
Gewenste positionering 
Sinds 2014 staat KDS De Zevensprong regionaal bekend als katholieke Daltonschool, 
waar de kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen, om kunnen gaan met 
verantwoordelijkheid en goed zelfstandig en samen kunnen werken. Bovendien blijft de 
school voortdurend in ontwikkeling en groeit mee met de eisen van de maatschappij. 
 
Buitenschoolse en tussen schoolse opvang 
Op onze school bieden we op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de mogelijkheid 
voor tussen schoolse opvang (TSO), oftewel: overblijven. De overblijf staat op die dagen 
open voor kinderen die ’s middags nog les hebben. 
Tijdens de middagpauze worden de kinderen in de klassen door een team van 
enthousiaste overblijfmedewerkers begeleid bij het eten en het spelen. 
 
De dagelijkse organisatie van de overblijf op KDS De Zevensprong is in handen van 
overblijfcoördinator Carola Blokker. Zij overlegt regelmatig met onze directeur over de 
kwaliteit en de organisatie van het overblijven. Op financieel gebied wordt zij 
ondersteund door de penningmeester. De overblijfmedewerkers zijn in het bezit van een 
VOG. 
 
Aan- en afmelden 
Voor de overblijfplanning maken we gebruik van de webapplicatie TSO-Assistent. Hierin 
kunt u op een eenvoudige wijze uw kind aan- of afmelden voor overblijven. 
Om te starten in TSO-Assistent moet u eerst uzelf aanmelden. De uitleg daarvoor kunt u 
per e-mail bij de overblijfcoördinator opvragen. Daarna kunt u direct uw kind registreren 
en aanmelden voor vaste of incidentele overblijfdagen. Per groep staan in een kalender 
de beschikbare overblijfmomenten selecteer baar. Aanmelden kunt u tot 10:00 uur de 
dag van overblijven nog doen, eventueel afmelden (óók bij ziekte) kunt u tot hetzelfde 
tijdstip doen. 
 
Kosten en facturatie 
De kosten voor overblijf zijn €2 per keer. In het begin van de volgende maand ontvangt u 
uit TSO-Assistent op het door u opgegeven e-mailadres de factuur en wordt het bedrag 
middels automatische incasso van uw rekening afgeschreven. 
 
Reglement 
Om het overblijven in goede banen te leiden, is een overblijf- en huishoudelijk reglement 
opgesteld en is bedoeld voor de ouders van leerlingen die gebruik maken van de 
overblijf. De documenten zijn via TSO-Assistent in te zien. 
 
Overblijfcoördinator: Carola Blokker 
Penningmeester: Quirijn Blokker 
E-mailadres: overblijf7sprong@ksfectio.nl 
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Buitenschoolse opvang 
Scholen hebben een inspanningsverplichting om mogelijkheden van voor- en naschoolse 
opvang aan te bieden. Op KDS De Zevensprong wordt de voor- en naschoolse opvang 
buiten de school aangeboden.  
 
Voor de voor- en naschoolse opvang kunt u terecht bij: 
 
 

 
 
Deze organisatie voldoet aan de wettelijk verplichte kwaliteitseisen. Zij spannen zich in 
om voldoende plaatsen aan te bieden voor kinderen van KDS De Zevensprong. 
 
Het klimaat van onze school 
Om goed te kunnen leren, moet je het naar je zin hebben op school. We willen graag een 
school zijn waar het sfeervol en veilig is. Waar een prettige leer -en werkomgeving is 
voor alle leerlingen en leerkrachten en waar iedereen zich gerespecteerd voelt. 
Voorwaarden voor een veilig klimaat zijn voor ons de waarden en normen die we 
hanteren binnen school. Zo starten we elk schooljaar in alle groepen met het opstellen 
van een klassenprotocol. Dit protocol bevat de klassenregels die de kinderen samen met 
de leerkracht opstellen, waarin ze met elkaar afspreken hoe ze met elkaar om willen 
gaan. In de school hangen algemene schoolregels, zodat voor iedereen duidelijk is hoe 
wij willen dat we met elkaar omgaan. We geven Kanjertraining in alle groepen. Met deze 
training oefenen kinderen positief gedrag bij zichzelf en leren elkaar te stimuleren. 
Afhankelijk van de leeftijdsgroep komen onderwerpen als pesten, anders zijn, seksuele 
intimidatie, bedreigingen en faalangst aan bod. Door deze onderwerpen bespreekbaar te 
maken, creëren we een open sfeer. 
Een belangrijke doelstelling is, dat uw kind met plezier naar school gaat en aan het eind 
van de basisschoolperiode ook met plezier terugkijkt. Wanneer een bepaalde leerling 
structureel een andere leerling pest, pakken wij dit ook professioneel aan. Daarbij volgen 
wij ons pestprotocol. Ook onderzoeken de leerkrachten van de groepen 3 tot en met 8 elk 
half jaar hoe de sociale structuur van de groep is. Dit doen zij door het maken van een 
sociogram. Een sociogram geeft een beeld van de sociale relaties in een groep. 
 
Kwaliteitszorg 
Elke twee jaar vragen we teamleden, leerlingen, ouders en het managementteam de 
kwaliteitsenquête in te vullen. De Kwaliteitsmeter is een computerprogramma dat 
speciaal ontworpen is voor het primair onderwijs. Het richt zich op het leerklimaat, de 
communicatie en de betrokkenheid van teamleden en ouders.  
De uitslag zien we als een serieuze inbreng onszelf verder te ontwikkelen en te 
veranderen. 
Over de uitslag van de enquête wordt u via de Info (de digitale nieuwsbrief van KDS De 
Zevensprong) geïnformeerd. 
 
Veiligheid  
Veiligheid op school vinden we erg belangrijk. De eisen van de Arbowet en het Besluit 
Veiligheid Speeltoestellen zijn ons richtsnoer. Eens per vier jaar houdt de Arbocommissie 
(directie + leerkracht) een zgn. risico-inventarisatie- en evaluatie. Dit wordt besproken 
met de MR. De resultaten hiervan zet de directie om in een Plan van Aanpak dat ter 

Kinderopvang de Notendop  

Voor informatie en aanmelden, tel:6355160 
Of info@denotedop.nl 

 

tel:6355160
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goedkeuring aan de Arbodienst wordt voorgelegd. Jaarlijks wordt de voortgang en 
uitvoering van dit plan gecontroleerd.  
 
Een van de leerkrachten is Arbocoördinator /preventiemedewerker. Een aantal 
leerkrachten hebben een diploma bedrijfshulpverlening. Jaarlijks frissen de leerkrachten 
hun kennis op. De school voldoet aan de meest recente eisen m.b.t. de brandveiligheid 
en beschikt over een zgn. gebruiksvergunning. De school heeft een ontruimingsplan. Elk 
schooljaar houden we enkele keren een ontruimingsoefening. Jaarlijks worden alle 
speeltoestellen professioneel gecontroleerd en onderhouden. 
 
Wanneer een kind onverhoopt een ongeluk(je) overkomt waarvoor we naar de Eerste 
Hulp afdeling van het ziekenhuis moeten, dan proberen we een van de ouders te bereiken 
en het kind te laten ophalen. Lukt dat niet of is het ongeval zo ernstig dat wachten niet 
verantwoord is, dan bellen we 112 en volgen de instructie van deze hulpdienst op. 
We brengen de ouders dan alsnog z.s.m. op de hoogte. 
De school houdt een ongevallenregister bij. Zo komt aan het licht, wat de gevaarlijke 
situaties/speeltoestellen zijn waarop we dan weer adequaat kunnen reageren. 
 
Protocol verantwoordelijkheden school – ouders (verzorgers) 
In het volgende stichtingsprotocol staat een samenvatting van de verantwoordelijkheden 
die ouders en school naar elkaar hebben 
 

De school draagt zorg voor goed onderwijs zoals beschreven 
in het schoolplan en in de schoolgids 
 

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

De school heeft in haar schoolgids een aantal protocollen 
opgenomen, zoals: 

 Veiligheidsprotocol 
 Pestprotocol 
 Protocol conflicthantering 
 Seksuele intimidatie 
 Ontruimingsplan 
 Internetprotocol 
 Gedragscode 
 Protocol toelating en verwijdering van leerlingen 
 Privacyreglement 

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

De school informeert in ieder geval 4 keer per jaar de ouders 
over de vorderingen en het welbevinden van hun kind (2 
schriftelijke verslagen (rapport), 2 oudergesprekken). 
Eventuele (gedrags)problemen worden direct met de ouders 
besproken. 

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

aanwezig te zijn. 

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

De ouders (verzorgers) verlenen toestemming indien 
nodig het kind op te nemen in een zorgtraject en 
eventueel de leerling te bespreken met 
beroepskrachten of hulpverleners van buiten de 
school. De ouders geven toestemming voor het 
afnemen van de testen en toetsen bij hun kind die 
nodig zijn voor een juiste diagnose, alsook in de 
vorm van individuele gesprekken met de intern 
begeleider. 
 
In dit kader zijn individueel gemaakte afspraken 
bindend 
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De school levert een uiterste inspanning om ervoor te zorgen 
dat de lessen doorgaan. Indien nodig treedt de 
vervangingsprocedure in werking. 

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

De school draagt zorg voor goed onderwijs zoals beschreven 
in het schoolplan en in de schoolgids 
 

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

De school heeft in haar schoolgids een aantal protocollen 
opgenomen, zoals: 

 Veiligheidsprotocol 
 Pestprotocol 
 Protocol conflicthantering 
 Seksuele intimidatie 
 Ontruimingsplan 
 Internetprotocol 
 Gedragscode 
 Protocol toelating en verwijdering van leerlingen 
 Privacyreglement 

De ouders (verzorgers) stellen zich op de hoogte van 
de inhoud van deze protocollen en onderschrijven 

deze. Ze steunen de school indien nodig bij de 
uitvoering ervan. 

De school informeert in ieder geval 4 keer per jaar de ouders 
over de vorderingen en het welbevinden van hun kind (2 
schriftelijke verslagen (rapport), 2 oudergesprekken). 
Eventuele (gedrags)problemen worden direct met de ouders 
besproken. 

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

Bij leer- en/of gedragsproblemen reageert de school alert. 

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

De ouders (verzorgers) verlenen toestemming indien 

nodig het kind op te nemen in een zorgtraject en 
eventueel de leerling te bespreken met 
beroepskrachten of hulpverleners van buiten de 
school. De ouders geven toestemming voor het 
afnemen van de testen en toetsen bij hun kind die 
nodig zijn voor een juiste diagnose, alsook in de 
vorm van individuele gesprekken met de intern 
begeleider. 
 
In dit kader zijn individueel gemaakte afspraken 
bindend 

De school levert een uiterste inspanning om ervoor te zorgen 
dat de lessen doorgaan. Indien nodig treedt de 
vervangingsprocedure in werking. 

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

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

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

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

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

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

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

De school respecteert elke cultuur en geloofsovertuiging van 
de ouders.  

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

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

De ouders (verzorgers)onderschrijven de 
uitgangspunten van de conflicthantering en werken 

mee aan een leefbare en veilige school. 
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3.DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 
Verdeling van de kinderen over de groepen. 
De leerstof die onze leerlingen zich eigen maken, is verdeeld over een aantal jaren en 
wordt in homogene of heterogene groepen onderwezen. Bij de jaarlijkse formatie maken 
wij een afweging wat onderwijskundig en organisatorisch het best haalbaar is. Bij deze 
afweging worden het team en de Medezeggenschapsraad betrokken.  
 
Bij de kleuters werken we met een heterogene groep. Dat betekent dat meerdere 
leerstofjaren in één groep aangeboden worden. Dit heeft een aantal voordelen: 

- De ontwikkeling van de kleuters gaat soms met grote sprongen; in elke groep is er 
daarom een grote diversiteit van ontwikkelingsmateriaal aanwezig; 

- De instroom van de kleuters kan nu gespreid plaatsvinden over de kleutergroep. 
Hierdoor groeit een groep langzaam en kan ieder kind rustig wennen; 

- Jongere kinderen leren veel van oudere kinderen; 
- De oudere kinderen kunnen de jongere kinderen helpen. Zo worden ze sociaal 

vaardiger en krijgen ze zelfvertrouwen. 
 
Werkwijze in de groepen 
Onderbouw (groepen 1 en 2) 
In de groepen 1 en 2 zijn de sociaal-emotionele ontwikkeling en de stimulering van het 
voorbereidend taal- en rekenonderwijs van essentieel belang. Wanneer een kind zich 
veilig voelt, zelfvertrouwen heeft en initiatief durft te nemen, kan het zich verder 
ontwikkelen. De juiste lees- en rekenvoorwaarden zijn de basis waarop het kind verder 
tot leren komt. 
Ook besteden we aandacht aan de Dalton aspecten zelfstandigheid, verantwoordelijkheid 
en samenwerken. De kinderen oefenen hiermee in verschillende situaties. In de 
onderbouw werken we met de thematische methode Kleuterplein. Alle 
ontwikkelingsgebieden, zoals muziek, drama, taal, rekenen, denken, spel en beweging, 
worden hierin verwerkt.  
 

DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 
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Onderbouw (groepen 3 tot en met 4) 
Vanaf groep 3 werken we met 
verschillende methodes (leerboeken). 
Ondanks het speelse karakter is de 
manier van werken in groep 3 toch 
anders dan in groep 2. We besteden 
aandacht aan het zelfstandig werken en 
taakgerichtheid. De leervakken van de 
kinderen vragen de nodige inspanning en 
we zorgen er dan ook voor dat het 
programma zo afwisselend mogelijk is, 
waarbij we rekening houden met het 
niveau en de verschillende leerstijlen van 
kinderen. Natuurlijk is er ook nog volop 
ruimte voor de kinderen om spelend te 
leren. 
 
Bovenbouw (groepen 5 tot en met 8) 
In de bovenbouw besteden we ook ruim 
aandacht aan het zelfstandig werken op 
eigen niveau. We doen een beroep op de  
taakgerichtheid van de leerling. Ook 
blijven wij aandacht besteden aan het 
sociale gedrag, zodat er een evenwicht 
ontstaat tussen de cognitieve en de 
sociaal-emotionele ontwikkeling.  
Om een duidelijk beeld te krijgen van de 
ontwikkeling van het kind, maken wij 
gebruik van observaties, methode 
gebonden toetsen en de halfjaarlijkse 
Cito-toetsen. Voor de advisering naar het 
Voortgezet Onderwijs maken wij gebruik 
van de schoolvragenlijst (SAQI), de 
verzamelde gegevens van de 
leerontwikkeling van het kind over de 
afgelopen jaren en de observaties van de 
leerkrachten. Voor de verwijzing naar het 
Voortgezet Onderwijs is een procedure 
opgesteld. Op de informatieavond voor 
groep 8, aan het begin van het 
schooljaar, krijgt u uitleg over deze 
procedure.  
 

In groep 8 krijgen de kinderen 
structureel huiswerk mee. In een 
oefenprogramma proberen we de 
kinderen vertrouwd te maken met het 
omgaan met huiswerk. Dit om de 
kinderen alvast voor te bereiden op het 
huiswerk in het Voortgezet Onderwijs.  
 
Uitgangspunt bij ons onderwijsaanbod is, 
dat alle leerlingen minimaal de basisstof 
op streefniveau beheersen. Kinderen die 
meer aan kunnen, krijgen naast de 
basisstof ook verrijkingsstof aangeboden. 
Kinderen die moeite hebben met de 
leerstof op streefniveau, krijgen extra 
uitleg en indien van toepassing de 
leerstof op functioneel niveau 
aangeboden. In sommige situaties zal 
het kind een aangepaste leerlijn volgen 
(zie ook hoofdstuk 5 Leerlingenzorg). 
 
Informatieavond 
Om u te informeren over de werkwijze in 
de groepen, organiseren we aan het 
begin van het schooljaar een 
informatieavond. Tijdens deze avond 
kunnen ouders kennismaken met de 
leerkracht van hun kind en vertelt de 
leerkracht over het lesprogramma van 
het schooljaar.  
 
Wenmiddag 
Aan het einde van het schooljaar, na de 
bekendmaking van de verdeling van de 
kinderen over de nieuwe groepen, 
organiseert de school een wenmiddag. 
De kinderen mogen dan één middag naar 
de nieuwe groep, zodat ze alvast kennis 
kunnen maken met de nieuwe leerkracht 
en de eventuele nieuwe klasgenoten. De 
kinderen die naar groep 3 gaan 2 
dagdelen wennen in hun nieuwe groep.
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De Methodes 
Binnen het onderwijs wordt gewerkt met door de overheid vastgestelde kerndoelen en de 
verder uitgewerkte einddoelen op fundamenteel en streefniveau (opbrengstverplichting). 
Deze kerndoelen bepalen de inhoud van het lesprogramma dat gegeven wordt op de 
Nederlandse basisscholen. Op KDS De Zevensprong maken wij gebruik van methodes, die 
ruimschoots voldoen aan de kerndoelen. We werken met de volgende methodes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De meeste methodes bieden de leerkrachten de mogelijkheid om leerlingen naast de 
basisstof ook minimum-, verdiepings- en/of verrijkingsmateriaal aan te bieden. 
Daarnaast zetten we specifiek materiaal in, zoals Met Sprongen Vooruit en Rekensprint of 
Kien (rekenen) en gebruiken we ICT-programma’s zoals Bloon, Ambrasoft, etc.  
 
 

Taal/spelling  Taal Actief  
 

Aanvankelijk Lezen Veilig leren lezen (KIM versie) 
 

Voortgezet Technisch Lezen Estafette nieuw 
 

Begrijpend Lezen Nieuwsbegrip XL (papieren versie en XL op 
de computer) 
 

Schrijven Zwart op Wit 
 

Rekenen Pluspunt  
 

Aardrijkskunde Argus Clou 
 

Geschiedenis Argus Clou 
 

Natuur en Techniek Argus Clou 
 

Verkeer Op voeten en fietsen / jeugdverkeerskrant 
 

Catechese Trefwoord 
 

Bewegingsonderwijs Basislessen SLO 
 

Muziek Muziek voor de basisschool 
 

Tekenen en 
handvaardigheid  

Teken en handvaardig 

Engels The team 
 

Sociaal emotioneel Kanjertraining 
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4.LEERACTIVITEITEN VAN DE KINDEREN 
Groep 1-2 
Thematisch onderwijs 
In de kleutergroepen werken we met thema’s. Deze thema’s worden bepaald door de 
methode Kleuterplein, het jaargetijde of een speciale gebeurtenis. De ervaringen van de 
kinderen staan hierbij centraal. Daardoor zijn zij betrokken en enthousiast. Alle 
activiteiten in de groep staan steeds in het teken van dit thema. Naast de opdrachten in 
de kring, maken de kinderen werkjes die aansluiten bij het thema. We passen de hoeken 
(bijvoorbeeld de poppenhoek, de zandtafel en de bouwhoek) aan het thema aan. Bij ieder 
thema richt de leerkracht een speciale thematafel in, waarvoor de kinderen ook zelf de 
materialen mogen meenemen 
 
Ontvangst in de klas 
Elke ochtend en middag ontvangen de leerkrachten de kinderen persoonlijk in de klas. 
We geven elkaar een hand en wensen elkaar een goedemorgen of goedemiddag. Het kind 
krijgt zo de gelegenheid om de leerkracht kort iets te vertellen of te laten zien. Alleen op 
maandag is het meeneem dag, dan mogen de kinderen ook spullen in de kring laten zien. 
De leerkracht kan ieder kind de gewenste persoonlijke aandacht geven. Ouders nemen 
afscheid bij de deur van de klas. Op deze manier blijft het voor iedereen overzichtelijk. 
Daarna nemen de kinderen plaats in de kring of starten met een activiteit. Ieder kind 
heeft een eigen stoeltje, voorzien van naam en een plaatje. Buiten elke klas hangt een 
whiteboard. Hierop staan mededelingen en vragen van de leerkracht voor de ouders. 
 
De inloop 
De inloop vindt twee keer per week plaats in elke kleutergroep, namelijk op maandag- en 
donderdagochtend. De kinderen mogen zelf een activiteit kiezen van het keuzebord, 
waarmee ze aan de slag gaan. Tot kwart voor negen heeft u als ouder de gelegenheid om 
even samen met uw kind een activiteit te beginnen. Daarna kunt u afscheid nemen. De 
kinderen spelen nog even door en gaan dan verder met de kring. 
 
De kring 
In ons onderwijs spelen wij in op het ontwikkelingsniveau van het kind. Wij sluiten aan 
op deze ontwikkeling en dagen het kind uit een stapje hoger te komen. Dit gebeurt met 
passend materiaal. We werken dan ook veel in een kleine kring, met een groepje 
kleuters. Kinderen die op een bepaald gebied op (ongeveer) hetzelfde 
ontwikkelingsniveau zitten, worden bij elkaar gebracht. De kinderen zijn dan meer 
betrokken en kunnen een actievere rol spelen. De rest van de groep werkt op dat 
moment zelfstandig. Voor ons is dit een manier om onderwijs op maat te verzorgen. 
In de kring is ook een plekje ingeruimd voor Beer, die een belangrijke rol vervult in de 
groep. De kinderen knuffelen hem, spelen met hem en laten hem kijken als ze een 
moeilijk werkje moeten uitvoeren. Bij verdriet, pijn of onzekerheid is Beer een grote 
troost voor de kinderen. Elk weekend en elke vakantie (zomervakantie uitgezonderd) 
gaat Beer logeren bij één van de kinderen uit de klas. Hij neemt dan zijn tas/koffer mee 
met daarin een schrift/dagboek. We vinden het leuk als u daarin iets opschrijft over de 
dingen die Beer bij u meemaakt. We besteden daar op maandag in de kring ook aandacht 
aan. 
 
Werken 
Door middel van het keuzebord met daarop een afbeelding van de activiteit en/of de 
hoeken, kiezen de kinderen een activiteit voor de werkles. Zo kunnen zij bijvoorbeeld 
zelfstandig materialen gaan lenen.  
 

LEERACTIVITEITEN VAN DE KINDEREN 
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Onze materialen zijn verdeeld in vijf groepen: 
– Knutselmateriaal, te vinden in de gele kast; 
– Kleur- en vormmateriaal, te vinden in de rode kast; 
– Constructiemateriaal, te vinden in de blauwe kast; 
– Voorbereidend rekenen- en taalmateriaal, te vinden in de groene kast; 
– De verschillende hoeken in de klas of op de gang 
 

We werken in de kleutergroepen met een weektaak. Op deze manier ontwikkelen de 
kinderen hun taak-werkhouding. Voor de overstap naar groep 3 is dit erg belangrijk. 
In de kleutergroepen zijn diverse hoeken, waarin de kinderen ook kunnen werken en 
spelen. Zo is er een water- zandtafel, een poppenhoek, het verfbord, de boekenhoek, de 
computerhoek. Deze hoeken worden regelmatig aangepast aan het thema en aan de 
behoeften van de kinderen. Ze zijn belangrijk voor de sociale, emotionele, cognitieve en 
motorische ontwikkeling van het kind. Wij stimuleren het spelen in de hoeken dan ook 
van harte.  
 

Het letteraanbod ondersteunen we met het letterfeest. Hierbij leert de leerkracht de 
kinderen een klank aan door deze te laten horen (b klinkt als buh), te laten zien en te 
ondersteunen met een gebaar. Van tevoren krijgen de kinderen een brief mee naar huis 
om op een speelse manier kennis te laten maken met de nieuwe letter. In groep 3 
worden dezelfde klankgebaren weer gebruikt. Voor de kinderen vormen ze op deze 
manier een houvast in het leesonderwijs. 
 
Motoriek 
Het werken met fijnmotorisch materiaal 
(zoals mozaïek, kralenplank, klei) is de 
voorbereiding op latere 
schrijfbewegingen. Bij het voorbereidend 
schrijven staan in de kleutergroepen 
voornamelijk de symmetrische 
bewegingen centraal. Dat wil zeggen dat 
we uitgaan van bewegingen die met 
beide handen tegelijk worden 
uitgevoerd. De kinderen oefenen deze 
bewegingen in de lucht, op een krijtbord 
en op papier met wasco. We gaan in 
groep 2 over op oefeningen die gericht 
zijn op het voorbereidend schrijven. 
Gemiddeld drie keer per week geeft de 
leerkracht gymles. In de school is 

hiervoor een speellokaal beschikbaar met 
prachtige speeltoestellen. We maken 
onderscheid tussen toestellessen en 
spellessen. Deze worden gevarieerd 
aangeboden. 
Voor de gymles heeft elk kind een eigen 
gymtas, die op school in de gymbak 
blijft. Speciale gymkleding is niet nodig; 
een korte broek en T-shirt volstaan, wel 
voorzien van naam. In verband met de 
hygiëne moeten de kinderen wel 
gymschoenen dragen, bij voorkeur 
zonder veters. Voor elke vakantie krijgt u 
de tas mee naar huis om de kleding te 
wassen. Het is uiteraard aan u of u de 
kleding vaker wilt wassen. 

 
Eten en drinken 
Het eten en drinken is een rustpunt tijdens de ochtend. De kinderen nemen zelf iets te 
eten en te drinken mee. Het is een tussendoortje, geen hele maaltijd. Geeft u daarom 
niet te veel mee. Een stuk fruit, boterham of koek voldoen prima. Wij verzoeken u 
vriendelijk geen snoep, chocolade of limonade met prik mee te geven. 
 
Verjaardagen 
Verjaardagen worden op onze school met veel aandacht gevierd. Het is immers een 
speciale dag in het leven van uw kind, en we vinden dat iedereen dat ook best mag 
weten! In de kleutergroepen vieren we de verjaardag van uw kind graag met u samen. 
We starten ’s ochtends direct met de viering, die meestal een half uur duurt. Het uitdelen 
van een kleine, gezonde traktatie is onderdeel van de viering. Voor u een mooie 
gelegenheid foto’s en filmpjes te maken van deze belangrijke gebeurtenis. 
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Rond 10 uur gaat de jarige met een klasgenoot alle klassen in de school langs om de 
andere leerkrachten te trakteren. Dan mag uw kind rondgaan met een kleine traktatie. 
Meestal zijn er zo’n 12 leerkrachten in de school. 
Wilt u erop letten dat uw kind de uitnodigingen voor het verjaardagsfeest niet op school 
uitdeelt? Dit in verband met de kinderen die niet gevraagd worden.  
 
Ook de verjaardag van de leerkracht is een feestelijke gebeurtenis. De klas is versierd, de 
leerkracht trakteert en er worden spelletjes gedaan. In de INFO leest u wanneer de 
leerkracht van uw kind zijn/haar verjaardag viert. 
 
Rapportage 
Twee keer per jaar krijgt u een rapport van uw kind. Daarin ziet u de ontwikkeling 
vastgelegd op de diverse leergebieden en sociaal-emotionele ontwikkeling.  
Sinds het schooljaar 2015/2016 wordt in groep 1-2 gewerkt met het leerling 
observatiesysteem KIJK. KIJK is een observatie middel waarbij de leerkracht ieder kind 
individueel bekijkt. De gegevens worden weergegeven in staafgrafieken. Omdat KIJK 
werkt naar aanleiding van de kalenderleeftijd van u kind krijgt ieder kind zijn rapport na 
6 maanden onderwijs bij een leeftijd van 4,6 jaar. De volgende rapporten en KIJK-
gegevens ontvangt u met 5,0 jaar en 5,6 jaar en tenslotte bij 6 jaar. Bij het krijgen van 
het rapport ontvangt u een uitnodiging voor een 10 minuten gesprek. Dit gesprek vindt 
plaats na schooltijd.  
 
Zorg 
De leerkrachten van de kleutergroepen observeren de kinderen intensief. Door een kind 
te volgen in zijn of haar spel, aanpak, werkhouding en gedrag ontstaat een duidelijk 
beeld. Dit beeld wordt goed zichtbaar door het overzicht van KIJK die u ontvangt bij het 
rapport van uw kind. Aanvullend op de observatie doen wij voor kinderen met een 
specifieke hulpvraag een aanvullend onderzoek. Hiervoor gebruiken we onder meer het 
Cito LOVS, het CPS toetspakket beginnende geletterdheid en de toetsen van Anneke 
Smits. De leerkrachten overlegt 4x per jaar met de intern begeleider over de 
ontwikkeling van de kinderen. Indien nodig zal er meer overleg plaats vinden en wordt u 
als ouder daarover geïnformeerd. 
 
 
We vinden de samenwerking met ouders van primair belang voor een goede begeleiding 
van uw kind op school. Voor dringende zaken kunt u buiten de bovengenoemde 
oudergesprekken uiteraard een beroep doen op de leerkracht als u vragen heeft of iets 
kwijt wilt over uw kind. Maak daarvoor gerust een afspraak met de leerkracht, zodat zij 
na school voldoende tijd voor u heeft. 
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Basisvaardigheden (groep 3 t/m 8) 
Start van de dag 
Ook in de groepen 3 t/m 8 ontvangen wij elk kind persoonlijk. Wij geven elkaar een 
hand, maken kort een praatje en de dag kan beginnen. Ouders / verzorgers worden van 
8.20 tot 8.30 uur in de gelegenheid gesteld om bij het brengen van hun kind(-eren) even 
in de klas te zijn. Deze 10 minuten zijn niet bedoeld voor een gesprek of afspraak met de 
leerkracht. Hiervoor kunt u na schooltijd bij de leerkracht terecht. 
Om 8.30 uur gaat de tweede bel. De deur gaat dicht en er wordt begonnen met het 
lesprogramma. 
 
Aanvankelijk lezen 
Na de activiteiten van beginnende geletterdheid en aanvankelijk lezen in de 
kleutergroepen wordt in groep 3 een start gemaakt met het leren lezen. Er wordt gewerkt 
met de methode Veilig leren lezen. Gedurende het schooljaar worden 4 signaleringen 
afgenomen. Deze signaleringen geven de leerkracht zicht op het leesproces van de 
leerlingen. Twee keer per jaar, in februari en juni, worden de kinderen methode-
onafhankelijk getoetst. 
 
Voortgezet Technisch lezen 
De school werkt in groep 3 t/m 8 met de methode Estafette. In een groep met grote 
verschillen in de technische leesvaardigheid is klassikaal onderwijs, waarbij alle 
leerlingen dezelfde instructie krijgen en met dezelfde materialen werken, niet effectief. 
Leerlingen die hun leesvaardigheid snel ontwikkelen worden hierdoor geremd, terwijl 
leerlingen die niet mee kunnen komen, niet de juiste instructie krijgen die ze nodig 
hebben en dus afhaken. Het is daarom beter aan te sluiten bij het niveau van de lezer. 
 
Bij de afronding van het aanvankelijk leesonderwijs kunnen we de lezers grofweg in vier 
typen indelen: 
1. Leerlingen die veel moeite hebben met leren lezen en het risico lopen om AVI Plus 

eind groep 8 niet te halen. Deze leerlingen hebben moeite met het lezen op zowel 
woordniveau als op tekstniveau; 

2. Leerlingen die vooral moeite hebben met het lezen op woordniveau; 
3. Leerlingen die vooral moeite hebben met het lezen op tekstniveau; 
4. Leerlingen die hun leesvaardigheid veelal op eigen kracht ontwikkelen. 

 
Estafette biedt voor elk type lezer de juiste aanpak.  
Alle kinderen, ook de goede lezers krijgen instructie van de leerkracht. De kinderen, 
waarbij het leesproces meer begeleid moet worden, krijgen die instructie ook gedurende 
de week. De goede lezers lezen in die tijd voor zichzelf. De leerkracht past haar instructie 
aan, aan de ‘leesbehoefte’ van het kind. 
 
Kenmerkend voor Estafette is de combinatie van werkboekjes en bijbehorende 
leesboekjes. De leerlingen passen de vaardigheden die ze oefenen in de werkboekjes toe 
tijdens het lezen van de Estafette-leesboeken. Deze zijn geschreven door bekende 
kinderboekenauteurs. Terwijl in elk boek bepaalde leesmoeilijkheden expliciet naar voren 
komen, gebeurt het oefenen altijd binnen de context van een grappig of spannend 
verhaal dat garant staat voor leesplezier. Daarnaast is er het Estafette interactief 
computerprogramma. Hiermee zijn nog meer vaste oefenmomenten mogelijk voor 
technisch lezen.  
 
Schrijven 
Wij werken met de methode Zwart op Wit. Deze methode biedt in de schrijfschriften van 
de leerlingen starttekens in de oefenpatronen aan. Daarmee wordt het schrijfproces vanaf 
het eerste begin gestuurd. Dit voorkomt dat er een verkeerd schrijfgedrag inslijpt dat in 
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een later stadium nauwelijks of helemaal niet meer gecorrigeerd kan worden. Naast 
Zwart op Wit gebruiken we in de groepen 1 t/m 3 ook de methode Schrijfdans. Deze 
methode werkt met schrijfbewegingen en schrijfpatronen op muziek. De methode gaat er 
verder vanuit dat het schrijfonderwijs een bewust proces dient te zijn.  
 
Rekenen  
In groep 3 t/m 8 werken we met de nieuwste versie van de methode Pluspunt. In groep 3 
en 4 werken de kinderen allemaal in hun werkboek. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen 
daar het gele en blauwe boek bij. Vanaf groep 6 kunnen de kinderen kunnen de kinderen 
op twee niveaus werken. De leerkrachten bekijken wat het beste aansluit bij het niveau 
van uw kind. Naast de methode zetten we in groep 1 t/m 5 de materialen van Met 
Sprongen Vooruit in, om de basisvaardigheden (tellen, ordenen/lokaliseren, springen 
naar getallen, aanvullen tot 10, splitsen enz.) in te oefenen voor een stevige basis. 
Met deze methode kunnen we de ontwikkelingen van uw kind gedetailleerd in kaart 
brengen. Tevens bieden zij ons de mogelijkheid om de leerlingen zelfstandig en 
gedifferentieerd te laten werken. 
 
Taal en spelling 
De methode Taalactief zorgt ervoor dat het taal en spellingsaanbod een goede basis 
geeft. Tijdens de lessen staat één regel centraal en dit wordt op verschillende manieren 
ingeoefend. De kinderen kunnen door eerst te oefenen erachter komen of ze de regel al 
beheersen of nog extra moeten oefenen. Zo weten ze welke opdrachten ze moeten 
maken. Met deze methode kunnen we de ontwikkelingen van uw kind gedetailleerd in 
kaart brengen.  
 
Engels 
In de groepen 5 t/m 8 wordt er wekelijks Engels gegeven vanuit de methode The Team. 
De leerlingen werken met een tekstboek en werkboek. Vanaf groep 7 maken de 
leerlingen toetsen.  
The Team legt het accent op luisteren en spreken en het opbouwen van woordenschat. 
De leerlingen horen de teksten uit de mond van native speakers (via de software op het 
digibord): Engels zoals het hóórt te klinken. Lezen en schrijven komen natuurlijk ook aan 
bod. De kinderen lezen mee met de dialogen die ze horen en in de opdrachten vullen ze 
woorden in, maken ze zinnen compleet en lossen ze puzzels op. 
 
De avonturen die de vier leden van The Team beleven, vormen de rode draad in de 
lessen. Daarin komen herkenbare, dagelijkse thema’s aan bod, zoals het inrichten van je 
eigen kamer, een fietsongeluk en een bezoek aan een shopping mall. Het verhaal loopt 
binnen één of twee units van de ene les door in de andere, zodat de leerlingen altijd weer 
uitkijken naar de volgende les. 
 
The Team voldoet aan de kerndoelen Engels in het basisonderwijs zoals geformuleerd 
door het SLO. 
In groep 8 wordt er d.m.v. extra werkbladen ook aandacht besteed aan de grammatica 
en wordt er meer uitdaging geboden.  
 
Wereld oriënterende vakken en techniek 
In groep 4 t/m groep 8 werken we met de methode Argus Clou, voor de vakken 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Kinderen ontdekken op een spannende 
manier de wereld om zich heen. Ze starten elk onderwerp met een authentieke bron en 
een ontdekvraag. In zes lessen leren ze daarna meer over dit onderwerp. Naast het lezen 
over het onderwerp, worden kijkplaten, puzzelopdrachten en creatieve opdrachten 
gebruikt. Elk onderwerp wordt afgesloten met een toets (vanaf groep 5), waarna het 
thema interactief gezamenlijk met een spel op het digibord wordt afgesloten 
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Verkeer 
Op school werken we met de methodes van Veilig Verkeer Nederland. Voor de groepen 5 
en 6 is dat Op voeten en fietsen. En in groep 7 en 8 werken de leerlingen met de 
Jeugdverkeerskrant. Beide methodes zijn erop gericht kinderen kennis, inzicht en 
vaardigheden te laten verwerven, zodat ze veilig deelnemen aan het verkeer. In groep 7 

doen we mee aan het verkeersexamen.  
 
Godsdienst 
Godsdienst is geen schoolvak in de zin van rekenen of taal. Geloven is een 
levenshouding. We spreken dan ook over godsdienstige vorming of geloofsopvoeding. 
Aan nieuwe ouders wordt tijdens het intakegesprek uitgelegd dat alle leerlingen meedoen 
aan deze lessen. Het is een verplicht onderdeel. 
 
Elke dag is er een activiteit vanuit de methode Trefwoord. Daarbij gaat het erom dat 
kinderen ontdekken wie ze zelf zijn en dat zij gevoelig worden voor de diepere vragen in 
het leven. Deze methode vertelt de Bijbelverhalen, maar er komen ook spiegelverhalen, 
gedichten en gebeden aan bod. 
 
Naast de catechesemethode (Trefwoord) bereiden we de kinderen van groep 4 voor op de 
1e  Heilige Communie en de kinderen van groep 8 op het Vormsel. We verwachten dat 
elke leerling met de voorbereiding op school meedoet, ook als het kind niet aan de 
kerkelijke vieringen deelneemt. 
 
Weektaak  
Op onze school zetten wij, naast de cognitieve ontwikkeling van kinderen, in op het 
ontwikkelen van verantwoordelijkheid over het eigen leerproces. Daarin staat zelfstandig 
kunnen functioneren voorop. Dit proces begint in de onderbouw en bouwen we verder uit 
in de midden- en bovenbouw. De leerkracht begeleidt het kind in dit proces. Om die 
reden werken kinderen met een weektaak. De kinderen weten op welke tijd er instructie 
gegeven wordt, zodat ze zicht houden op hun eigen planningsproces. De weektaak is 
ingedeeld op drie instructieniveaus, zodat kinderen zoveel mogelijk passend onderwijs 
aangeboden krijgen. 
 
Expressie activiteiten 
Het doel van de creatieve vakken is het bevorderen van de expressie van het kind, 
waarbij de beleving van het kind centraal staat. Het beeldend, waarnemend, luisterend, 
bewegend en vormgevend bezig zijn, zijn deelaspecten die in ieder vakgebied 
terugkomen. Om cultuureducatie te bevorderen heeft het ministerie van OCW budget 
beschikbaar gesteld. De school heeft hiermee (in samenwerking met andere Houtense 
basisscholen) een beleidsplan op cultuureducatie opgesteld 
 
In de groepen 1 tot en met 8 geeft de leerkracht zelf wekelijks les aan de hand van de 
methode Muziek voor de Basisschool en eigen ideeën. Facetten die onder meer aan bod 
komen zijn: bespelen van muziekinstrumenten, grafische notatie en/of notenschrift, 
bewegen op muziek, zang en ritme.  
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Lichamelijke opvoeding (groep 3 t/m 8)  
We gaan uit van een basisopstelling per les. Met kleine aanpassingen wordt de opstelling 
voor alle groepen geschikt gemaakt. Tijdens een les oefenen de kinderen meestal in 
groepjes aan de verschillende onderdelen en wisselen dan na een tijdje door naar het 
volgende onderdeel. Deze werkwijze voorkomt dat materiaal steeds verplaatst moet 
worden. Zo wordt de beschikbare tijd optimaal benut. De basislessen omvatten 
gymnastiek met toestellen, atletiek, bewegen op muziek en spellessen verwerkt in een 
jaarprogramma. Door deze manier van werken laten we de kinderen veelzijdig bewegen. 
Er zijn veel verschillende materialen, toestellen en situaties. Er is een doorlopende 
opbouw van het gymleerjaar tijdens de gehele basisschoolperiode. De verschillende 
situaties houden rekening met de verschillen tussen kinderen.  
 
Burgerschap en sociale integratie 
De school ziet het als haar taak om kinderen (mede) op te voeden tot verantwoordelijke 
en actieve burgers, die in een pluriforme samenleving een open en actieve houding 
aannemen ten aanzien van een diversiteit aan godsdiensten, etniciteit, culturen, 
opvattingen, leefwijzen en gewoonten. De leerlingen van de school groeien op in een 
omgeving waarin die diversiteit weinig zichtbaar is. In ons onderwijsaanbod zijn wij actief 
op zoek naar mogelijkheden om kinderen in aanraking te brengen met andere culturen 
en leefgewoontes. Voorbeeld hiervan is het jaarlijkse vastenproject, waarin altijd een 
derdewereldland centraal staat. Een ander voorbeeld is de Palmpaasviering, waarin wij 
ons richten op ouderen en hulpbehoevenden. 
 
Wij vinden het natuurlijk ook belangrijk dat kinderen op een goede wijze met elkaar 
omgaan. Hiervoor hanteren wij de methode Kanjertraining. Het belangrijkste doel van de 
training is, dat kinderen positief over zichzelf en de ander leert denken. Hierdoor ervaart 
het kind minder last van sociale stress. Het blijkt dat kinderen zich na het volgen van de 
training beter kunnen concentreren op school en betere schoolresultaten halen. Deze 
effecten zijn ook op langere termijn zichtbaar. 
 
Op school hanteren we de drie kapstokregels: 

 We gaan respectvol met elkaar om. 
 We gaan respectvol met onze omgeving om. 
 We gaan respectvol om met de gemaakte afspraken. 

 
Respect: 
We letten op elkaar.  We zorgen voor elkaar. 
 
Regels op klassenniveau: 
Een leerkracht stelt grenzen, maar werkt zo min mogelijk met strikte regels.  
Kinderen die zich aan regels moeten houden, leren geen eigen verantwoordelijkheid 
nemen. 
Veel regels vragen alleen maar om strenge controle en daarmee leer je een kind geen 
zelfstandigheid. Beter kun je kinderen de kaders aangeven waarbinnen ze hun eigen 
keuzes moeten leren maken. 
 
Elke groep stelt regels op die specifiek voor de groep gelden. De kapstokregels dienen als 
uitgangpunt voor de groepsregels. Regelmatig dienen de regels in de klas gereflecteerd 
te worden. De regels hangen zichtbaar in de groep. 
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Daltonaspect: 
De kinderen voelen zich verantwoordelijk voor het naleven van de regels. 
Verantwoordelijkheid kent drie fasen. Van Leerkracht gestuurd, via gedeelde sturing, 
naar leerling gestuurd. Het ontwikkelen van regels op klassenniveau vraagt een 
begeleiding van de leerkracht. 
 
KDS De Zevensprong is een katholieke school en wij dragen dit uit door de levenshouding 
van het katholieke geloof ook op de kinderen over te brengen. 
 
We zetten ons in om: 

- kinderen naar antwoorden te laten zoeken op hun vragen; 
- kennis van diverse geloven over te dragen; 
- klimaat te scheppen waarbij we morgen weer gewoon opnieuw kunnen beginnen, 

ook al is vandaag iets misgegaan (barmhartigheid en vergeving); 
- kinderen de kans te geven houding en gedrag te ontwikkelen vanuit een veilige 

omgeving. 
 

We geven op de volgende manier inhoud aan onze identiteit: 
- Groep 8 bezoekt buitenschoolse instanties (Vormselproject); 
- Verschillende kinderen werken samen (jongens-meisjes, oudere en jongere 

kinderen); 
- We laten de kinderen hun eigen omgeving kennen via cultuurprogramma’s; 
- We vieren feesten met een katholieke achtergrond en betrekken hierbij ook andere 

religies; 
- We voeren groepsopdrachten uit met verschillende kinderen; 
- We geven klassenprojecten over geestelijke stromingen. 

 
Buitenschoolse activiteiten voor kinderen 

- In samenwerking met de oudervereniging en de sportverenigingen in Houten 
worden jaarlijks voetbal-, korfbal- en volleybaltoernooien georganiseerd. 

- KDS De Zevensprong doet ook jaarlijks mee aan de avondvierdaagse in Houten.  
- De kinderen van de groepen 3 tot en met 7 gaan jaarlijks op schoolreisje terwijl de 

kinderen van de groepen 1 en 2 op school een kleuterfeestdag hebben. 
- De kinderen van groep 8 gaan aan het begin van het schooljaar drie dagen op 

prehistorisch Hapskamp. Aan het eind van het schooljaar gaan zij kanoën en 
barbecueën. 
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5.LEERLINGENZORG 

In het zorgbeleid van KDS De Zevensprong stellen wij ons als doel optimale zorg aan de 
leerlingen te bieden. Wij gaan ervan uit er dat bij de aanvang van de schoolse periode al 
ontwikkelingsverschillen bestaan tussen kinderen in aandacht en behoeftes. Alle kinderen 
hebben aandacht en zorg nodig, maar zeker kinderen die moeite hebben met de leerstof 
op basisniveau of die juist meer nodig hebben dan de basis- en verrijkingsstof. 
Wij streven naar een preventieve aanpak. We doen dit door voorzieningen te treffen die 
de zorg afstemmen op de hulpvraag. De zorg is erop gericht leerlingen met leer- en 
ontwikkelingsproblemen binnen onze school te begeleiden. Een eventuele verwijzing naar 
een speciale school voor basisonderwijs of een doublure volgt pas na een intensief 
zorgtraject. Zie verder ‘Stappen in zorgverlening’. De intern begeleider (IB-er) 
coördineert de gehele leerlingenzorg. 
 
Leerlingvolgsysteem 
De school werkt met een leerlingvolgsysteem.  
Binnen dit systeem worden de volgende signaleringsinstrumenten gebruikt: 
 

 
De leerkrachten volgen de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen ook met de toetsen 
behorend bij de verschillende methodes. De resultaten van de methode-gebonden 
toetsen, het CITO-leerlingvolgsysteem en de observaties van de leerkracht vormen de 
basis van de rapportage naar de ouders (zie rapportage). De leerkrachten verwerken de 
resultaten in individuele- en/of groepsplannen. De intern begeleider bespreekt de 
groepsoverzichten vier keer per jaar met de leerkrachten tijdens de groepsbespreking.  

SIGNALERINGSINSTRUMENTEN GROEP TOETS EN OBSERVATIEMOMENTEN 

KIJK leerlingvolgsysteem 1 – 2 Gedurende het hele jaar 

Kanjer Volgadviessysteem 1 t/m 8 Afname oktober/mei  

Sociogram 3 t/m 8 oktober en maart 

Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid 
(DHH) 

1 t/m 8 Quickscan in groep 1,3 en 5 
Afname meer- en hoogbegaafde leerlingen 

Dyslexie Signalerings Instrument (DST) 3 t/m 8 Afname zorgleerlingen 

Signalering Veilig Leren Lezen 3 November- Januari - Maart - juni 

Tussenmetingen volgens Dyslexieprotocol 
(alleen zorgleerlingen): 
AVI 
Drie Minuten Toets 
PI-dictee 

3 t/m 8 Oktober  en April 

Beginnende geletterdheid Signalering 
Cito Taal voor Kleuters 
Cito Rekenen voor kleuters 

1 - 2 Januari 
Juni 

Cito Rekenen 
Cito Spelling 
Cito Begrijpend lezen 
Cito Woordenschat 
AVI en DMT 
Cito studievaardigheden 
Cito studievaardigheden 

3 t/m 8 
 
 
 
7 
8 

Januari/februari en juni 
 
 
 
 
Mei/juni 
Oktober en januari 

SAQI-schoolvragenlijst 
Centrale Eindtoets 

8 September / Oktober 
April 

Leerlingenzorg 
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Zorggebieden 
In het zorgplan worden zorgleerlingen onderscheiden op vier zorggebieden. Deze 
zorggebieden kunnen elkaar overlappen. 
– Kinderen met taak-leerproblemen; 
– Kinderen met cognitieve problemen; 
– Kinderen met sociaal-emotionele problemen; 
– Kinderen met motorische problemen. 
 

Stappen in de leerlingbegeleiding 
1. Basis 

De leerkracht ondersteunt het leerproces van de leerling op basis van observaties met 
toetsen, het werk in de groep en het (leer)gedrag. Ook de informatie uit 
oudergesprekken is belangrijk voor de ondersteuning. Vier keer per jaar heeft de 
leerkracht een groepsbespreking met de intern begeleider. Daarin wordt gekeken naar 
de ontwikkeling van de groep en welke kinderen om extra ondersteuning vragen.  
 

2. Signalering 
Vraagt een leerling om extra ondersteuning, dan zet de leerkracht dit in. De 
leerkracht legt het vast in het persoonlijk dossier van het kind en evalueert de inzet 
na een periode van 6-8 weken. Het kan zijn dat de leerling gebaat is bij nog een 
periode met extra ondersteuning. Ook dat wordt aan na 6-8 weken opnieuw 
geëvalueerd.  
 

3. Analyse 
De extra ondersteuning heeft onvoldoende bijgedragen aan de leerontwikkeling van 
de leerling. Er is wellicht meer aan de hand dat uitgezocht moet worden. De 
leerkracht en de intern begeleider kijken samen verder naar de problematiek. 
Kortdurende ondersteuning wordt vastgelegd in het persoonlijk dossier van het kind.  
 

4. Diagnose 
De resultaten van de extra ondersteuning geven aan, dat het kind meer zorg nodig 
heeft. Er kan eventueel extern onderzoek plaatsvinden. De leerkracht en de intern 
begeleider leggen in het handelingsplan vast welke interventies noodzakelijk worden 
geacht het kind verder te helpen in zijn leerontwikkeling. Dit handelingsplan wordt 
met ouders en kind besproken. 
 

5. Externe hulp 
Als het kind om meer expertise vraagt dan de school kan bieden, kan de intern 
begeleider ondersteuning inschakelen van een orthopedagoog van de 
schoolbegeleidingsdienst. Samen met de orthopedagoog wordt bekeken welke 
ondersteuningsmogelijkheden er nog meer kunnen worden ingezet. Dit kan in de 
vorm van een observatie of een consultatie met de intern begeleider en/of leerkracht.  
Daarnaast heeft de school de mogelijkheid om het Samenwerkingsverband Profi Pendi 
in te schakelen om mee te kijken.  
 

6. Zorgtoewijzing/Verwijzing S(BA)O 
Vanzelfsprekend wil KDS De Zevensprong leerlingen met functiebeperkingen als 
dyslexie, dyscalculie of een gedragsprobleem op een goede manier begeleiden. Dit 
kan alleen als ouders en leerlingen samen met school willen optrekken en duidelijke 
en haalbare afspraken formuleren. School kan de problemen van een leerling niet 
oplossen, maar kan wel handvatten bieden die de leerling kan gebruiken zich zo 
optimaal mogelijk te ontwikkelen. Daarbij is het van belang realistische doelen te 
stellen die recht doen aan de leerling en aan de onderwijsvisie van KDS De 
Zevensprong.  
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KDS De Zevensprong probeert elke leerling zorg op maat te bieden. Hierbij zal telkens de 
vraag beantwoord moeten worden of de school in staat is de specifieke leerbehoefte(n) 
van de leerling te verzorgen. Bij bijzondere zorgvragen zal een afweging gemaakt kunnen 
worden: kan op deze zorgvraag ingegaan worden of gaat dat de deskundigheid van de 
medewerkers of de kracht van de organisatie te boven? De antwoorden op deze vragen 
zijn geen absoluut gegeven, maar zullen veranderen naarmate de deskundigheid van de 
medewerkers en de flexibiliteit van de organisatie verandert. In die zin is het beschreven 
zorgbeleid een ‘levend document’ en kunnen in individuele gevallen andere beslissingen 
worden genomen. 
Naast de (erkende) leerproblemen zijn er ook leerlingen met andere beperkingen, die 
kunnen leiden tot een leerprobleem. Te denken valt aan bijvoorbeeld leerlingen met ADD, 
ADHD, ASS en communicatieve beperkingen.  
 
De verwijsindex 
De verwijsindex is een systeem waarin leerkrachten, hulpverleners en andere 
Professionals de persoonsgegevens registreren van de jeugdigen (0 tot 23 jaar) over wie 
zij zich zorgen maken. Het is een hulpmiddel om u en de mensen die uw kind begeleiden 
snel met elkaar in contact te brengen. Hierdoor is het gemakkelijker om snel hulp te 
regelen voor jeugdigen met wie het niet goed gaat of niet goed dreigt te gaan.  
 
Uw kind kan bijvoorbeeld zijn ingeschreven omdat er zorgen zijn over het gedrag. Of 
vanwege een problematische gezinssituatie. Misschien is er nog iets heel anders aan de 
hand. Hoe dan ook: er is bezorgdheid over de ontwikkeling van uw kind.  
 
Het is bij wet geregeld dat organisaties vanaf 2011 met de Verwijsindex moeten werken. 
Degene die uw kind in de verwijsindex zet, informeert u als eerste hierover. Als uw kind 
in de verwijsindex is opgenomen, gebeurt er in eerste instantie nog niets. Degene die 
hem of haar heeft ingeschreven, gaat gewoon verder met het bieden van hulp, onderwijs 
of begeleiding zoals afgesproken. Pas als een tweede hulpverlener, beroepskracht of 
instelling uw kind registreert, ontstaat er een match.  
 
Met uw instemming, bespreken de partijen samen met u hoe de best passende hulp voor 
uw kind en eventueel het gezin, geregeld kan worden. U wordt daar natuurlijk bij 
betrokken, want het gaat over uw kind en gezin. Eén persoon coördineert alle hulp.  
 
Zo zorgt de Verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de 
verschillende hulpverleners en uw gezin. En dat betekent dat de hulp aan uw kind en/of 
uw gezin verbetert. De Verwijsindex zorgt ervoor dat uw kind zo snel mogelijk, zo 
eenvoudig mogelijk en zo goed mogelijk geholpen wordt. In de Verwijsindex staan alleen 
de naam van degene die registreert en de naam, adres en geboortedatum van uw kind. 
Dus géén inhoudelijke informatie.  
 
Na een bepaalde periode wordt het signaal inactief gemaakt en na maximaal 7 jaar is het 
signaal niet meer zichtbaar. 
Op de volgende websites kunt u meer lezen over de Verwijsindex: 
www.verwijsindexmiddennederland.nl 
 

http://www.verwijsindexmiddennederland.nl/
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Rapportage naar de ouders 
Vier keer per jaar vinden er oudergesprekken plaats. In het schooljaar 2017-2018 gaan 
wij onderzoeken hoe wij het beste de oudergesprekken kunnen laten plaatsvinden. Welke 
momenten kunnen wij de gesprekken het beste inplannen? Gaan we de kinderen bij deze 
gesprekken betrekken? Zo ja, vanaf welke groep? Hoe denkt u als ouders erover? En zo 
zijn er nog meer vragen te onderzoeken. 
 

Kleuters: 
De oudergesprekken voor de kleuters is een aparte cyclus. Dit gebeurt aan de hand van 
de methode Kijk. Hierover krijgt u informatie bij de kleuterleerkracht. 
 

Oudergesprekken groep 3 t/m 7: 
De startgesprekken zullen na ongeveer drie weken vanaf de start van het schooljaar 
plaatsvinden. Hierdoor heeft u snel contact met de leerkracht(en) en kunt u afstemmen 
hoe het gaat en wat er belangrijk is voor het schooljaar.  
Voor de kerstvakantie vindt er een oudergesprek plaats op verzoek van u als ouder of 
vanuit de leerkracht. Het kan dus zijn dat u geen gesprek heeft. 
Rond februari zullen er oudergesprekken plaatsvinden voor alle kinderen, waarbij de 
resultaten van uw kind besproken zullen worden.  
Rond april/mei zijn de laatste oudergesprekken deze zijn weer op verzoek van u als 
ouder of vanuit de leerkracht. Het kan dus zijn dat u geen gesprek heeft. 
 

Groep 8: 
De oudergesprekken voor de groepen 8 zullen soms op andere momenten plaatsvinden. 
Dit in verband met het advies voor het voortgezet onderwijs en de uitslag van de Cito-
toets. 
Natuurlijk is het altijd mogelijk dat u als ouders of vanuit de leerkracht een extra gesprek 
wordt aangevraagd. Dit kunt u het beste afstemmen na schooltijd of per mail. Zo heeft 
de leerkracht voldoende tijd om u te woord te staan. 
 

Interne rapportage 
Vóór de eerste schoolweek draagt de huidige groepsleerkracht(en) de vorderingen en 
resultaten van de groep over aan de nieuwe groepsleerkracht(en). Hiervoor wordt het 
groepsoverzicht gebruikt.  
Deze interne rapportage is onderdeel van het (vertrouwelijke) leerling -en groepsdossier. 
Als ouder kunt u de individuele rapportage van uw kind inzien na een afspraak met de 
directie.  
 

De zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
Organisatie 
Intern begeleider 
De intern begeleider coördineert en begeleidt het zorgproces en is verantwoordelijk voor 
het zorgbeleid, het beschikbaar stellen en up-to-date houden van kennis op het gebied 
van zorg en educatie, en coacht de groepsleerkrachten in hun begeleiding van de 
leerlingen. 
 

Talentcoach 
Op dit moment heeft de intern begeleider (met ondersteuning van een leerkracht) de 
taak het Toptalent-beleid invulling te geven en te bewaken. De invulling van haar taken 
zijn vastgelegd in taakuren. De taken die zij verrichten zijn: 
– Coachen van leerkrachten in het begeleiden van hun cognitief meer begaafde 

leerling(en); 
– Schoolteam up-to-date houden van kennis over didactische hulpmiddelen voor 

cognitief meer begaafde kinderen; 
– Schoolteam up-to-date houden van kennis over didactische en pedagogische aanpak; 
– In bijzondere situaties gesprekken voeren met ouders o.l.v. de groepsleerkracht. 
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Beleidsvoornemens 
Door de afspraken in het kader van passend onderwijs die op schoolniveau en op het 
niveau van het samenwerkingsverband worden gemaakt, blijven kinderen steeds vaker 
op onze school. De vraag naar individuele hulp en aandacht neemt daardoor toe.  
De komende jaren werkt het team verder aan differentiatie in het leeraanbod en de 
werkvormen, waarin effectieve instructie en zelfstandig werken de basis vormen.  
 
Zorgbeleid op bovenschools niveau 
 
Schoolmaatschappelijk werk (SMW) 
Ieder basisschool heeft een vast contactpersoon bij Sociaal Team Houten. SMW maakt 
onderdeel uit van Sociaal Team Houten. 
De school kan  Sociaal Team Houten inschakelen om mee te denken en advies te geven 
over de aanpak bij (signalen van) problemen van kinderen of bij opvoedkundige vragen 
van ouders. Indien nodig kan de maatschappelijk werker hulpverlening op gang brengen. 
 
De schoolmaatschappelijk werker werkt samen met de school en de ouders. Het 
belangrijkste doel hiervan is dat kinderen in staat zijn zich gezond te ontwikkelen en 
zonder belemmering onderwijs kunnen volgen. 
Leerlingen waar de school zich zorgen over maakt, worden (anoniem) besproken. 
 
Schoolbegeleidingsdienst  
Als ouders en school gezamenlijk twijfels hebben over de ontwikkeling van het kind, kan 
een schoolbegeleidingsdienst ingeschakeld worden. Deze ondersteunt ouders en school 
bij de leerlingbegeleiding. 
 
Verwijzing naar diagnostisch onderzoek 
De verwijzing van een kind voor diagnostisch onderzoek naar dyslexie is primair de 
verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers. Indien ouders in aanmerking willen komen 
voor een vergoeding door de eigen verzekeraar van het onderzoek en de eventuele 
behandeling, volgt de school de volgende stappen: 

- de kinderen worden gevolgd op basis van het dyslexieprotocol vastgelegd in de 
toets kalender; 

- in groep 1 t/m 4 vindt interventie plaats in de groep, 
Indien in de tussenmeting vanaf groep 4 het kind op lezen en spelling een E-score 
heeft op de citotoets, het PI-dictee en de DMT, vindt extra zorg plaats in de groep 
voor de periode van één blok; 

- Als de E-score of beschreven toetsen niet verbeteren in de toets periode erna, 
neemt IB of RT met toestemming van ouders de DST af. De toets geeft een 
indicatie in hoeverre er sprake is van dyslexierisico; 

- Indien de DST geen dyslexierisico aanwijst, vindt nogmaals één blok extra zorg 
plaats in de groep; 

- Blijven de resultaten onveranderd, wordt bekeken door school of andere zorg of 
diagnostisch onderzoek wenselijk is; 

- Indien de DST wel een dyslexierisico aanwijst, start school een interventieperiode, 
voor de duur van een halfjaar; 

- Indien de resultaten niet verbeteren op het gebied van spelling en lezen, kunnen 
ouders een dyslexieonderzoek aanvragen bij een dyslexiebehandelaar, hierin 
ondersteund door de school; 

- De vergoeding voor onderzoek en eventueel behandeling door een 
dyslexiebehandelaar gaat verder geheel buiten school om en is een 
verantwoordelijkheid van ouders zelf; 
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- De school is niet verantwoordelijk voor het faciliteren van de dyslexiebehandeling, 
maar zal altijd haar uiterste best doen een gelegenheid te creëren, zodat het kind 
op school geholpen kan worden. 
 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar, de internetsite van Balans 
of Masterplan dyslexie. 
 
Passend onderwijs 
 

Wat is passend onderwijs? 
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat 
leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun 
beperkingen. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo 
goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Als 
leerlingen ondersteuning nodig hebben, wordt dat georganiseerd, als het even kan op de 
reguliere basisschool. Bijvoorbeeld extra begeleiding of aangepast lesmateriaal.  
Als onderwijs op een speciale (basis) school nodig is, is dat ook mogelijk. 
 

Wat is een samenwerkingsverband? 
Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale 
samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband maakt onder meer afspraken over 
welke begeleiding de reguliere scholen bieden (opgenomen in de 
schoolondersteuningsprofielen, het zogenaamde SOP), welke kinderen een plek kunnen 
krijgen in speciaal (basis) onderwijs en over de verdeling van de 
ondersteuningsmiddelen. Het samenwerkingsverband stemt de plannen af met de 
gemeenten in de regio. 
Alle scholen voor regulier en speciaal (basis) onderwijs (met uitzondering van instellingen 
cluster 1 en 2) maken deel uit van een samenwerkingsverband. Dat 
samenwerkingsverband ontvangt vrijwel al het geld voor de ondersteuning in het 
onderwijs. Zij hebben vastgelegd in het ondersteuningsplan hoe ze het geld voor die 
extra ondersteuning inzetten.  
Het onderwijs aan blinde en slechtziende leerlingen (cluster 1) en aan kinderen met 
gehoorproblemen of een taalontwikkelingsstoornis (cluster 2) wordt in een landelijk 
systeem georganiseerd.  
 

Wat is de zorgplicht? 
Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dit houdt in dat ze verplicht zijn om een passende 
onderwijsplek te vinden voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Deze 
zorgplicht is opgenomen in de Wet passend onderwijs.  
 

Profi Pendi, het samenwerkingsverband (SWV), waar onze school bij hoort 
Bij samenwerkingsverband Profi Pendi horen alle vestigingen van basisscholen en de 
scholen voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, 
Nieuwegein en Vianen en de vestiging in Houten van de Berg en Boschschool voor 
speciaal onderwijs cluster 4. Ook behoren tot het samenwerkingsverband scholen voor 
speciaal onderwijs van cluster 3 en 4 waarvan de vestigingen gelegen zijn buiten het 
gebied van Profi Pendi. Deze scholen hebben ervoor gekozen aan het 
samenwerkingsverband deel te nemen, omdat er kinderen naartoe gaan die in onze regio 
wonen. 
 

Doelstelling 
Profi Pendi heeft als doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen, 
binnen en tussen de deelnemende scholen, te realiseren en wel zo dat alle leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en dat leerlingen die extra 
ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. 
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Profi Pendi, uitvoering van de doelstelling 
De schoolbesturen in het gebied van SWV Profi Pendi zijn zich bewust van hun zorgplicht.  
Het uitgangspunt is dat kinderen thuisnabij onderwijs volgen op de reguliere basisschool. 
Daar zal men zich sterk voor maken. Het zal niet altijd mogelijk zijn, want niet alle 
gespecialiseerde vormen van ondersteuning kunnen worden geboden binnen de scholen 
die gevestigd zijn in de regio. Doordat naast de scholen voor SBO en SO binnen Profi 
Pendi ook SO-scholen buiten deze regio deelnemen aan het samenwerkingsverband, kan 
worden voldaan aan de wettelijke plicht om voor leerlingen, die in verband met hun 
ondersteuningsbehoeften niet worden toegelaten tot een school in het gebied van het 
SWV, een andere school te vinden die bereid is de leerling toe te laten. Voor leerlingen 
die naast specifieke onderwijsbehoeften ook vormen van jeugdzorg nodig hebben, zijn 
met de gemeenten in de regio afspraken gemaakt. Maar dat niet alleen, de gemeenten en 
het onderwijs trekken nauw samen op als onderwijs en zorg elkaar nodig hebben. 
 
Basisondersteuning op de scholen van Profi Pendi 
Basisondersteuning omvat de ondersteuningsvoorzieningen die alle scholen in het gebied 
moeten kunnen bieden. In het SOP van de school staat vermeld wat de school kan 
bieden. 
 
Extra ondersteuning in het SWV 
Naast de ondersteuning die de basisscholen kunnen bieden, kan het SWV meedenken 
over mogelijkheden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan vaak 
worden gegeven op de eigen basisschool, bijvoorbeeld in de vorm van een arrangement. 
Het kan ook dat plaatsing elders passender is, op één van de vier scholen voor speciaal 
basisonderwijs (SBO). Daarnaast zijn er verschillende soorten scholen voor speciaal 
onderwijs (SO). 
 
De route naar extra ondersteuning – Multidisciplinair overleg (MDO) 
Overleg op de basisschool met ouders, leerkracht, IB’er en de Collegiaal Consultant uit 
het onderwijsexpertisecentrum (OEC) noemen we het Multidisciplinair Overleg (MDO). In 
de meeste van onze gemeenten is het ook gebruikelijk dat een lid van het jeugd/sociaal 
team (of breed sociaal loket) aanwezig is. Om ter plekke af te stemmen of afspraken te 
maken over een aanpak waar onderwijs en zorg elkaar raken. Ook andere deskundigen 
kunnen deelnemen. Het gaat er om dat alle belanghebbenden met elkaar komen tot een 
werkwijze om aan de benodigde ondersteuning tegemoet te komen.  
 
Naar SBO of SO – toelaatbaarheidsverklaring 
Om onderwijs te mogen volgen op een school voor SBO of SO, moet het SWV de leerling 
toelaatbaar verklaren. Daaraan vooraf gaan altijd enkele multidisciplinaire overleggen, 
waarin de deelnemers uiteindelijk met elkaar vinden dat plaatsing op een SBO of SO de 
beste ondersteuning biedt. Er worden altijd afspraken gemaakt tussen basisschool en de 
speciale (basis) school voor evaluatie en informatie om de leerling te volgen en zo 
mogelijk terug te plaatsen naar het regulier basisonderwijs. 
 
Samenwerking met ouders 
De concrete invulling van educatief partnerschap tussen school en ouders is in de eerste 
plaats de verantwoordelijkheid van school en ouders samen. In de standaarden voor de 
basisondersteuning heeft het SWV wel een aantal voorwaarden benoemd voor 
constructieve samenwerking met ouders.  
 
Medezeggenschap en passend onderwijs 
Ouders en personeel van de scholen in het SWV hebben op twee niveaus 
medezeggenschap. 
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 Advies over het schoolondersteuningsprofiel (SOP) door de MR van de school 
 Instemming met het ondersteuningsplan door de Ondersteuningsplanraad (OPR) 

van Profi Pendi. Zie voor de actuele samenstelling van de OPR: www.profipendi.nl 
Op www.steunpuntpassendonderwijs.nl staat veel informatie over medezeggenschap. 
 
Het Ondersteuningsplan is op de site te vinden, via: http://profipendi.nl/scholen-
ondersteuningsplan.html. 
 
Bronnen: www.passendonderwijs.nl, www.profipendi.nl en 
www.steunpuntpassendonderwijs.nl  
 
Virtuele klas (hoog)begaafde leerlingen 
Binnen KDS De Zevensprong kennen we vijf stappen in de zorgverlening (zie eerder in dit 
document). Met deze zorgstructuur willen we alle leerlingen zo goed mogelijk begeleiden 
naar de middelbare school. Dat kan soms betekenen, dat we met elkaar moeten 
erkennen, dat KDS De Zevensprong niet de meest adequate begeleiding kan bieden. In 
dat geval adviseert de school deelname aan de Virtuele Klas. 
De Virtuele Klas is een voorziening binnen Fectio, die in het leven is geroepen voor de 
excellente leerlingen. Leerlingen die het onderwijs in hun ‘normale’ klas met gemak 
aankunnen, maar dreigen te stagneren in hun ontwikkeling. In de Virtuele klas worden 
hen extra uitdagingen en prikkels aangeboden om hun talenten verder te ontwikkelen. De 
verwijzing voor de virtuele klas valt binnen het zorgstappenplan.  
 
Wat houdt de virtuele klas in? 
In een schooljaar zullen er 5 projecten worden gedraaid in de Virtuele klas. Gedurende 
ieder project zal er één fysieke bijeenkomst worden georganiseerd. De leerlingen leren 
elkaar kennen en de ontwikkeling van sociale vaardigheden zal centraal staan gekoppeld 
aan het onderwerp van het project. De leerlingen zullen iedere week deelnemen aan de 
Virtuele klas vanaf hun eigen school. Zij loggen in bij de Virtuele klas en zullen digitaal 
met elkaar het project doorlopen onder de begeleiding van de Virtuele klas leerkracht 
gedurende 45 minuten. Gedurende de rest van de week werken de leerlingen aan hun 
project in de klas en kunnen digitaal met elkaar in contact komen. 

 
Wat is de doelstelling van de Virtuele klas?  
De doelstelling van de Virtuele klas is tegemoet komen aan de specifieke behoeften van 
(hoog)begaafde leerlingen door:  

– Iedere leerling een intellectuele stimulans en uitdaging op eigen niveau te bieden 
(cognitief aspect);  

– Alle leerlingen de gelegenheid te bieden met gelijkgestemde leeftijdsgenoten in 
contact te komen en daarmee te kunnen optrekken (sociaal aspect);  

– De emotionele ontwikkeling doelgericht te stimuleren en (binnen de 
mogelijkheden) eventuele blokkades op te heffen (emotioneel aspect);  

– Te stimuleren dat de creatieve capaciteiten zich zo optimaal mogelijk kunnen 
ontplooien (creatief aspect).  

 
Wie komt in aanmerking voor de Virtuele klas?  
Bij alle Fectio scholen wordt gebruik gemaakt van het Digitaal Handelingsprotocol 
Hoogbegaafdheid Primair Onderwijs (DHH-PO) of het protocol Surplus voor het 
signaleren, diagnosticeren en begeleiden van (hoog) begaafde leerlingen.  
Deze protocollen gaan uit van de algemene indruk van ouders en leerkrachten, 
vragenlijsten voor ouders en leerkrachten, het leerlingvolgsysteem en het doortoetsen 
van de leerling. Blijkt de leerling een voorsprong te hebben, dan komt de leerling in 
aanmerking voor een eerste of tweede leerlijn.  

http://www.profipendi.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
http://profipendi.nl/scholen-ondersteuningsplan.html
http://profipendi.nl/scholen-ondersteuningsplan.html
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.profipendi.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
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Op basis van de resultaten geven de protocollen een uitgebreid verslag. Aan de hand van 
dit verslag volgt een oudergesprek. Op basis van deze gegevens, wordt door de school 
een begeleidingsadvies gegeven. Een van de begeleidingsvormen is plaatsing in de 
Virtuele klas, deze plaatsing gebeurt per project. De projecten zijn bedoeld voor 
leerlingen uit groep 5 t/m 8. 

 
Wie begeleidt de Virtuele klas?  
De Virtuele klas wordt gecoördineerd door de coördinator Virtuele klas. Zij zal zorg 
dragen voor het proces van plaatsen na aanmelding van leerlingen via de eigen school en 
het plannen van de projecten per schooljaar.  
De projecten worden geleid door verschillende talentcoaches, eventueel aangevuld met 
een expert. Per project is voor de leerlingen duidelijk wie ze zal begeleiden gedurende 
het gehele project. 
 
De overgang naar het voortgezet onderwijs 
Procedure 
 
Begin groep 8 vult iedere leerling de schoolvragenlijst (SAQI) in. Deze meet de motivatie, 
taakgerichtheid en het welzijn van de leerling op school. Het gaat hierbij om de mening 
van de leerling zelf.  
In april wordt in groep 8 de Centrale eindtoets afgenomen. Doel van deze toets is om het 
beeld wat wij al hebben van uw kind, compleet te maken. Het vormt een aanvulling op de 
gegevens in het leerlingvolgsysteem. 
 
Voor toetreding tot een school voor voortgezet onderwijs is het advies van de basisschool 
bindend. De werkhouding van uw kind, aangevuld met de toets resultaten, observaties en 
andere relevante gegevens uit het leerlingendossier over de gehele basisschoolperiode, 
vormen de bouwstenen voor dit advies. 
 
De eerste individuele oudergesprekken in groep 8 vinden eind september plaats. Deze 
gesprekken staan in het teken van waaraan het kind in groep 8 nog gaat werken. De 
citogegevens vanaf groep 6 worden bekeken. Uiteraard is de werkhouding een belangrijk 
onderdeel van dit gesprek. Er zal ook een voorlopig middelbaarschooladvies worden 
gegeven.  
 
Hierop volgt een adviesgesprek in december. In dit gesprek geeft de leerkracht van groep 
8 een definitief middelbaarschooladvies. Dit niveau-advies is bindend.  
U kunt advies vragen over welke middelbare school bij uw kind zou kunnen passen. 
 
De rapportgesprekken in februari staan in het teken van evaluatie.  
Verwachtingen van september worden besproken en geëvalueerd.  
De definitieve adviezen moeten in maart bij de middelbare scholen bekend zijn. 
 
Vanaf oktober zijn er open dagen op de verschillende middelbare scholen. De jaarlijkse 
scholenmarkt op het Wellant college vindt in januari plaats. Het is handig om regelmatig 
de websites van scholen voor de juiste informatie te bekijken. 
Via de leerkracht van groep 8 krijgt u ook veel informatie via de groepsmail.  
 
De leerkracht van groep 8 onderhoudt contact met scholen voor Voortgezet Onderwijs.  
In januari vult de leerkracht van groep 8 een onderwijskundig rapport in met relevante 
gegevens van uw kind voor een probleemloze overgang naar de school voor Voortgezet 
Onderwijs. In maart moet de leerkracht van groep 8 het definitieve advies en de 
schoolkeuze invoeren in een daarvoor bestemd systeem (onderwijstransparant). 
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Daarnaast ontvangen wij jaarlijks een overzicht van de rapportcijfers van de leerlingen, 
die naar het vervolgonderwijs gegaan zijn. 
 
De uitstroom 
Uitstroomgegevens vermelden in een schoolgids kan snel een verkeerde beeldvorming 
veroorzaken. Deze gegevens zijn namelijk afhankelijk van meerdere factoren. In 
onderwijstermen noemen we dit: de instroom (de kleuters die in groep 1 beginnen), de 
doorstroom (de 8 jaren onderwijs die wij de leerlingen aanbieden) en de uitstroom (de 
resultaten in groep 8). 
 
Als school hebben we geen invloed op de instroom. De kwaliteit van de doorstroom wordt 
echter wel voor een groot deel door de school zelf bepaald (de leerkrachten, de 
methodes, de manier van onderwijs geven, enz.). Op basis van deze onderwijskwaliteit 
ontstaat er een uitstroom. Deze verschilt uiteraard per schooljaar. Pas na een langere 
periode is het verantwoord om conclusies te trekken over het geboden onderwijs. Wij 
vinden het een goede zaak om in deze schoolgids verantwoording af te leggen over het 
resultaat in groep 8, de uitstroom. 
 
De uitstroom is gericht op het individuele kind. Wij proberen een maximale ontplooiing 
van het kind te bereiken op verstandelijk, sociaal-emotioneel en creatief gebied (hoofd, 
hart en handen). Zo willen wij een wezenlijke bijdrage leveren aan de basis (en de 
toekomst) van uw kind. Helaas is de uitstroom van deze ontplooiing slechts meetbaar op 
één van deze gebieden, namelijk het cognitieve. 
Wij doen dat sinds het schooljaar 1998-1999 met de landelijke CITO-eindtoets.  
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Dit heeft geresulteerd in een uitstroom naar de volgende scholen voor voortgezet 
onderwijs: 
 

SCHOOL VOOR V.O. 
AANTAL 
LLN IN 
2016 

% IN 
2016 

AANTAL 
LLN IN 
2017 

% IN 
2017 

Heemlanden 6 35% 10 37% 

Houtens 2 12% 1 4% 

Oosterlicht Coll. 2 12% 1 4% 

Wellantcollege 1 6% 1 4% 

SG Lek en Linge 4 23% 3 11% 

Cals coll. 1 6% 7 25% 

Kon. Wilh. College 1 6% - - 

Unic - - 1 4% 

USG - - 3 11% 

 

 

 

UITSTROOM ADVIES 
GROEP 8 

  

AANTAL 
LLN IN 
2016 

% IN 
2016 

 
AANTAL 
LLN IN 
2017 

 
% IN 
2017 

Gymnasium - - 3 11% 

havo /vwo 1 6% 7 25% 

vwo 6 36% 12 44% 

vmbo theoretische leerweg (t.l.) 4 23% 1 4% 

vmbo, basis, kader -en gemende leerweg / 
leerwegondersteuning (lwoo) 

1 6% 
2 8% 

vmbo  t.l/havo 1 6% 1 4% 

havo 4 23% 1 4% 

 
 
 

CITO EINDTOETS  2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015  

2015-
2016 

2016-2017 

Resultaat 
Zevensprong  

533,9 532,6 538,4 538,3 539,2 

Landelijke 
gemiddelde  

537,1 536,8  536,8 534,5 535,1. 



 

Schoolgids KDS De Zevensprong 2017-2018 
36 

 

 

6.DE LERAREN 
Scholing van leerkrachten 
Leerkrachten scholen zich regelmatig bij om op de hoogte te blijven van alle 
onderwijskundige ontwikkelingen en om hun deskundigheid te vergroten. Dit kan op 
verschillende manieren plaats vinden: 

– door het volgen van cursussen; 
– door de eigen visie en aanpak te vergelijken met die van anderen (z.g. intervisie); 
– door als team studie- en werkbijeenkomsten te organiseren of bij te wonen; 
– door een meerjarige opleiding te volgen (onderwijskunde, orthopedagogiek, enz.); 
– door individueel of in een groep werkbezoeken af te leggen. 

De nascholing moet passen bij de ontwikkeling van de school en zal in het team 
uitgedragen worden. In de nieuwsbrief informeren wij ouders over onze nascholingen. 
 
Vervangingsprocedure 
Bij afwezigheid van de leerkracht zoekt de school naar vervanging. We gebruiken daarbij 
de volgende procedure: 
 

– Eerst worden de leerkrachten van de invallerspool van de Stichting  / regionale 
vervangerspool (PIO) gevraagd; 

– Daarna vragen wij aan duo-partners of parttimers om extra dagen te komen werken; 
– Ook kunnen we een groep over andere groepen verdelen; 
– En soms moeten we besluiten om een groep naar huis te sturen. Ouders worden, 

indien mogelijk, hiervan schriftelijk of mondeling op de hoogte gebracht, zodat zij 
opvang kunnen regelen. Het kan voorkomen dat het pas ’s ochtends bekend is dat er 
géén invaller beschikbaar is. Leerlingen kunnen dan na overleg weer naar huis; 

– Leerlingen, die geen opvang hebben worden alsnog over de verschillende groepen 
verdeeld. 
 

Het belang van de betrokkenheid van de ouders 
Wij vinden een goed contact tussen ouders en school van wezenlijk belang voor de 
ontwikkeling van het kind. Zowel school als ouders hebben invloed op het leerproces van 
de leerlingen. Ook is de school een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. KDS 
De Zevensprong verwacht van de ouders dat zij daadwerkelijk interesse hebben voor de 
schoolse zaken die betrekking hebben op hun kinderen. Hiermee komen school en thuis 
in elkaars verlengde te liggen.  
 
Informatievoorziening 
Om u snel en volledig op de hoogte te brengen van alles wat er zich op school afspeelt, 
maken wij gebruik van verschillende kanalen: 
- Het ouderplatform Social schools 
- website: www.7spronghouten.nl; 
- de Schoolgids; 
- de INFO (informatiebrief die een keer per maand wordt gemaild); 
- het organiseren van een algemene informatieavond; 
Wij verwachten dat u zich als ouder steeds op de hoogte stelt, zodat u niet voor 
verrassingen komt te staan. 
Activiteiten binnen en buiten de school (van Sinterklaas tot schoolvoetbal) worden door 
ouders en teamleden kwalitatief goed begeleid. De inzet van en samenwerking met 
ouders worden door de school zeer gewaardeerd. Als ouders de school daadwerkelijk 
willen ondersteunen, is daar tijdens en buiten schooltijd ruimte voor. Daartoe zijn 
commissies ingesteld. De afspraken, taken en verantwoordelijkheden worden vastgelegd 
in een draaiboek. De draaiboeken worden onder verantwoordelijkheid van de school 
gemaakt. 

DE LERAREN 
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Informatie aan gescheiden ouders 
Na een echtscheiding houden in het algemeen beide ouders het gezag over het kind.  
Onze school hanteert de volgende 3 uitgangspunten: 

- het belang van het kind staat voorop; 

- de school rapporteert over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, 
voogden of verzorgers; 

- de school mengt zich niet in conflicten tussen ouders. 
 
Bij gezamenlijk ouderlijk gezag mag de school uitgaan van de veronderstelling dat ouders 
op één lijn zitten als het gaat over de opvoeding van het kind en dat beide ouders op de 
hoogte zijn van alle belangrijke informatie van de school. In deze situatie wordt aan 
beide ouders dezelfde informatie gegeven en worden beide ouders uitgenodigd voor 
ouderavonden of andere momenten van overleg.  

 
Deze uitgangspunten leiden tot de volgende praktische uitwerking: 

- alle schoolinformatie gaat in principe naar de ouder bij wie het kind woont; 

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

 
De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens 
gescheiden ouders, welke vermeld staan in artikel 11 van de Wet op het primair 
onderwijs. 
Overigens is voor alle ouders actuele informatie met betrekking tot de school terug te 
vinden op www.7spronghouten.nl 
 
 
De oudervereniging  
De oudervereniging helpt de school op onmisbare wijze bij het realiseren van een aantal 
doelstellingen en activiteiten. Het is een vereniging van ouders met een eigen 
rechtspersoon. De leden onderhouden het contact met het team van leerkrachten en 
geven, onder coördinatie van het bestuur van deze vereniging, hulp en steun bij het 
opzetten van de activiteiten. 
 
De vrijwillige ouderbijdrage van € 50,- per kind wordt gebruikt om de diverse activiteiten 
te bekostigen, die niet voor subsidie in aanmerking komen. De oudervereniging 
organiseert samen met het team een aantal activiteiten binnen de school, zoals het 
Sinterklaasfeest, de kerstviering, de paasviering en het schoolreisje. Ook de organisatie 
van de avondvierdaagse, het voetbal- en volleybaltoernooi wordt door de 
oudervereniging verzorgd. Daarnaast worden materialen aangeschaft die buiten het 
budget van de school vallen of als extraatje aan de inventaris worden toegevoegd. Denkt 
u daarbij bijvoorbeeld aan boeken voor de schoolbibliotheek. 
 
Aan het begin van ieder schooljaar vindt een algemene ledenvergadering plaats. Tijdens 
de vergadering wordt onder meer het jaarverslag behandeld en de begroting en 
ouderbijdrage voor dat schooljaar vastgesteld. 
De oudervereniging komt gemiddeld 1 x per 2 maanden bij elkaar om lopende zaken te 
bespreken. De vergaderingen hebben een openbaar karakter en kunnen altijd door de 
ouders/leden worden bijgewoond. Daarnaast wordt u, bijvoorbeeld voor de 
jaarvergadering, geïnformeerd in de INFO. 
 

http://www.7spronghouten.nl/
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Groepsouder 
In 2008 zijn we gestart met het aanstellen van een groepsouder om ouders meer te 
betrekken bij de school. De groepsouder ondersteunt de leerkracht bij het organiseren 
van allerlei groepsactiviteiten, zoals excursies en projecten.  
Voor de groepsouder hebben we een protocol opgesteld. 
 
Schoolverzekering voor leerlingen 
De schoolverzekeringen zijn gebundeld in een ‘totaalpakket’. Leerkrachten, kinderen en 
(hulp)ouders zijn voor schoolactiviteiten tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd. 
Verder zit in het pakket een schoolongevallenverzekering voor alle door school 
georganiseerde activiteiten. Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) en verlies / diefstal 
valt niet onder de dekking. 
Mocht u denken een beroep te kunnen doen op deze verzekering, neemt u dan contact op 
met de directie. 
De kosten van dit verzekeringspakket worden gedragen door de oudervereniging en het 
schoolbestuur. 
 
Ouderbijdrage 
Alle activiteiten, van het Sinterklaasfeest tot het eindfeest, worden bekostigd vanuit uw 
vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt in de ledenvergadering van september 
vastgesteld. Deze bijdrage kan worden voldaan met de rekening die uw kind mee naar 
huis krijgt. 
 
Hoofdluis 
Het team, de Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad hebben besloten tot een 
preventieve aanpak door binnen de school de kinderen regelmatig op luis te laten 
controleren. Als we ons door de hoofdluizen niet “op de kop” willen laten zitten, is het 
nodig dat zoveel mogelijk kinderen (liefst alle kinderen) in dezelfde week worden 
gecontroleerd. Mocht u echter principiële bezwaren hebben tegen de hoofdluiscontrole bij 
uw kind, deelt u dit dan direct na de zomervakantie aan de leerkracht van uw kind mee. 
Uw kind wordt tijdens de controle wel even uit de klas gehaald, maar zal niet door de 
controleouders op hoofdluizen worden gecontroleerd. Het protocol ligt bij de directie ter 
inzage. 
 
De klachtenregeling 
Soms bent u het niet eens met de gang van zaken in school. In de meeste gevallen is een 
gesprek met de leerkracht of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te 
lossen. 
Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u 
wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne contact 
persoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken. De aard van de klacht bepaald 
welke route u moet volgen.  
Dit is in onderstaand schema van klachtroutes weergegeven. 
 
Intern contact(vertrouwens)persoon 
De Interne contact(vertrouwens)persoon (ICP) is door de school aangesteld om ervoor te 
zorgen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een 
zorgvuldige manier worden afgehandeld. 
Elke ouder of kind kan een beroep doen op hem/haar als er een probleem is, van welke 
aard dan ook, waar u of uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie over wilt of 
durft te praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld. 
 
Voor het schooljaar 2017-2018 is dit: 
Corine Wielaart corine.wielaart@ksfectio.nl 

mailto:corine.wielaart@ksfectio.nl
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Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht doorverwezen naar de Externe 
Vertrouwenspersoon. De Externe vertrouwenspersoon is geheimhouding plichtig. 
Voor onze school is dat: 
 
Extern vertrouwenspersoon CED (centrum educatie diensten) 
 
Algemeen e-mailadres:   evp@cedgroep.nl 
Algemeen telefoonnummer:  010- 407 15 99 

Postadres:    postbus 8639 3009AP Rotterdam   
  
 
Jeroen Meijboom  06 - 27486065  j.meijboom@cedgroep.nl  
Els Rietveld           010 407 15 10  e.rietveld@cedgroep.nl 
 
 
 
Klachtroutes 

1 2 3 4 

Klacht van 
onderwijskundige aard 
o.a.: 
 Methode 
 Aanpassing 

programma 
 Toetsing, beoordeling 

 
 
 
 
↓ 

Klacht van school-
organisatorische aard 
o.a.: 
 Vakanties, vrije dagen 
 Schoolbijdrage 
 Inzetten toets capaciteit/RT 
 

 
 
 
 
↓ 

Klacht over ongewenst 
gedrag 
o.a. 
 Agressie 
 Geweld 
 Racisme 
 Discriminatie 

 Pesten 
 
 
 
↓ 

Klacht over ongewenst 
gedrag; seksueel (misdrijf) 
 
MELDPLICHT voor ieder 
personeelslid, bij 
vermoeden van seksueel 
misdrijf naar een kind/ 

minderjarige  
AANGIFTEPLICHT voor 
bevoegd gezag bij redelijk 
vermoeden. 
↓ 

Gesprek met  leerkracht 
 
↓ 

 Gesprek leerkracht 
 
↓ 

Melding aan 
schoolleiding  
Informeren 
slachtoffer/ klager 
(ouders) en 
aangeklaagde  

 

Indien geen bevredigend 
resultaat: 
Gesprek met 
schoolleiding 
 
↓ 

Gesprek met schoolleiding 
 
 
 
 
↓ 

Indien geen bevredigend 
resultaat: 
Gesprek met de 
schoolleiding 
 
↓ 

(Mogelijk): Gesprek 
met interne 
contactpersoon 
(eerste opvang; 
melden bij 

bestuur/bestuurder 
en doorverwijzen 
naar externe 
vertrouwenspersoon  

 

Indien geen bevredigend 
resultaat:  
Gesprek met / klacht bij 
bestuurder- directeur 
 
↓ 

Indien geen bevredigend 
resultaat:  
Gesprek met / klacht bij 
bestuurder- directeur 
 
↓ 

Indien geen bevredigend 
resultaat:  
Gesprek met / klacht bij 
bestuurder- directeur 
 
↓ 

(Indien gewenst): 
Gesprek met 
externe 
vertrouwensperso
on.  
Bestuur/bestuurder 
is verplicht tot 
consultatie van 
vertrouwens-
inspecteur  

 

mailto:evp@cedgroep.nl
mailto:j.meijboom@cedgroep.nl
mailto:e.rietveld@cedgroep.nl
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Indien geen bevredigend 
resultaat: 
Gesprek met interne 
contactpersoon 
corine.wielaart@ksfectio.nl 
↓ 

Indien geen bevredigend 
resultaat: 
Klacht bij onderwijsinspecteur 
OF  
Gesprek met interne 
contactpersoon 
corine.wielaart@ksfectio.nl 
 

↓ 

Indien geen bevredigend 
resultaat:  
Gesprek met interne 
contactpersoon 
corine.wielaart@ksfectio.nl 
 
 
 
↓ 

Gesprek met interne 
contactpersoon 
corine.wielaart@ksfectio.nl 
 
 (indien personeel: 
meldplicht)  
en/of  
vertrouwensinspecteur 
↓ 

Indien geen bevredigend 
resultaat: 
Gesprek met externe 
vertr. Persoon 

 
↓ 

Indien geen bevredigend 
resultaat: 
Gesprek met externe 
vertrouwenspersoon 

 
↓ 

Indien geen bevredigend 
resultaat: 
Gesprek met externe 
vertr. Persoon 

 
↓ 

Gesprek met  externe 
vertrouwenspersoon  
en/of  
vertrouwensinspecteur 

 
↓ 

Indien geen bevredigend 
resultaat: 
Klacht indienen bij 
klachtencie. 
 

Indien geen bevredigend 
resultaat: 
Klacht indienen bij 
klachtencie. 

Indien geen bevredigend 
resultaat: 
Klacht indienen bij 
klachtencie. 

Indien geen bevredigend 
resultaat: 
Klacht indienen bij 
klachtencie. 

Uitgangspunt is dat klachten volgens bovenstaande routes (en met een bevredigend 
resultaat) worden opgelost; klager moet zich wel realiseren dat er bij route 4 voor 
personeelsleden de meldplicht is en voor het bevoegd gezag de aangifteplicht. 
Overigens beslist de klager zelf of hij / zij zich aan bovenstaande route wil houden; hij / 
zij kan ervoor kiezen alle ‘stappen’ over te slaan en rechtstreeks een klacht in te dienen 
bij de Landelijke Klachtencommissie. 
 
Klachten over seksueel misbruik en/of seksuele intimidatie 
Voor het onderwijs zijn wettelijke bepalingen van kracht die klachten inzake seksuele 
intimidatie/seksueel misbruik nader regelen.  
 
Een aantal bepalingen hiervan zijn belangrijk: 
 Een personeelslid dat op enigerlei wijze kennis draagt van een vermoeden van een 

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

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

 
Algemene klachtenregeling 
Ook kan klager ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij de Landelijke 
Klachtencommissie, waar wij als school bij zijn aangesloten. Dit moet altijd schriftelijk 
gebeuren; de Interne Contactpersoon kan u hierbij behulpzaam zijn. Ook over de termijn 
waarbinnen de klacht moet worden ingediend vindt u hier meer informatie. 
Het adres van de klachtencommissie waar de scholen van KS Fectio bij aangesloten zijn: 
Landelijke klachtencommissie Katholiek onderwijs 
Raamweg 2 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
Tel: (070) 392 55 08 
Fax: (070) 302 08 36 
E-mail: info@geschillencies-klachtencies.nl 
Internet: www.geschillencies-klachtencies.nl 

mailto:corine.wielaart@ksfectio.nl
mailto:cwielaart@7spronghouten.nl
mailto:cwielaart@7spronghouten.nl
mailto:cwielaart@7spronghouten.nl
http://www.geschillencies-klachtencies.nl/
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Jeugdgezondheidszorg 
Stappenplan meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
Op De Zevensprong hanteren we het stappenplan voor de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling, zoals deze is vastgelegd door de Rijksoverheid 
(http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten-en-
publicaties/rapporten/2011/02/02/basismodel-meldcode-huiselijk-geweld-en-
kindermishandeling.html) 
 
De vijf verplichte stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:  
Stap 1:  In kaart brengen van signalen  
Stap 2:  Overleggen met collega en eventueel raadplegen Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling, Steunpunt Huiselijk geweld (SHG) of letselduiding 
deskundige  

Stap 3: Gesprek met cliënt (kind en ouder(s)/verzorger(s)) 
Stap 4:  Wegen van het geweld of de kindermishandeling, bij twijfel altijd AMK of 

SHG raadplegen  
Stap 5: Beslissen: hulp organiseren of melden 
Stap 1: In kaart brengen van signalen 
We brengen de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling 
bevestigen of ontkrachten in kaart en leggen deze vast in het logboek van het kind. Ook 
worden de contacten over de signalen vastgelegd, evenals de stappen die worden gezet 
en de besluiten die worden genomen.  
 
Betreffen de signalen huiselijk geweld of kindermishandeling gepleegd door een 
beroepskracht, dan worden de signalen gemeld bij de leidinggevende of de directie, 
conform de interne richtlijnen. In dat geval is dit stappenplan niet van toepassing. 
 
Stap 2: Collegiale consultatie en zonodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld 
We bespreken de signalen met de interne vertrouwenspersoon en/ of een deskundige 
collega. Zo nodig vragen we advies aan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of 
aan het Steunpunt Huiselijk Geweld. 
 
Stap 3: Gesprek met het kind en de ouder(s)/verzorger(s) 
De signalen worden besproken met het kind (wanneer de leeftijd en de situatie dit 
toelaat) en met de ouder(s)/verzorger(s).  
 
Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling 
Op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek met het kind en 
de ouder(s)/verzorger(s) wordt het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling 
gewogen. Ook de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling 
wordt hier in meegenomen.  
 
Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden 
Hulp organiseren en effecten volgen  
Wanneer wij op basis van de afweging in stap 4 menen dat wij het kind en de 
ouder(s)/verzorger(s) redelijkerwijs voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of op 
kindermishandeling kunnen beschermen, zullen wij: 

– de noodzakelijke hulp organiseren; 
– de effecten van deze hulp volgen; 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/02/02/basismodel-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/02/02/basismodel-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/02/02/basismodel-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling.html
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– alsnog een melding doen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
of bij het Steunpunt Huiselijk Geweld als er signalen zijn dat het huiselijk 
geweld of de kindermishandeling niet stopt of opnieuw begint. 

 
Melden en bespreken met het kind en de ouder(s)/verzorger(s) 
Wanneer wij het kind en de ouder(s)/verzorger(s) niet voldoende tegen het risico op 
huiselijk geweld of op kindermishandeling kunnen beschermen of wanneer wij hier aan 
twijfelen zullen wij: 

– ons vermoeden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of bij het 
Steunpunt Huiselijk Geweld melden; 

– bij onze melding zoveel mogelijk aansluiten bij feiten en gebeurtenissen en 
duidelijk aangeven indien de informatie die wij melden (ook) van anderen 
afkomstig is; 

– overleggen bij onze melding met het Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld wat wij na de 
melding, binnen de grenzen van onze gebruikelijke werkzaamheden, zelf 
nog kunnen doen om het kind en de ouder(s)/verzorger(s) tegen het risico 
op huiselijk geweld of op mishandeling te beschermen.  

– Wanneer wij een melding doen, wordt dit vooraf met de 
ouder(s)/verzorger(s) besproken. Indien het kind 12 jaar of ouder is, wordt 
de melding ook met het kind besproken. 

 
Van contacten met het kind en de ouder(s)/verzorger(s) over de melding zullen wij 
afzien: 

– als de veiligheid van het kind en de ouder(s)/verzorger(s), die van onszelf, 
of die van een ander in het geding is; 

– als wij goede redenen hebt om te veronderstellen dat het kind en de 
ouder(s)/verzorger(s) daardoor het contact met ons zal verbreken. 

en Meldpunt  

 

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 MN en het maatschappelijk 
werk nauw met elkaar samen. Elke gemeente heeft een eigen CJG. Het CJG is bereikbaar 
via de mail, telefoon of u kunt binnen lopen op het inloopspreekuur. Adres, 
telefoonnummers en spreekuurtijden (zowel inloop als telefonisch) zijn te vinden op de 
website van het CJG van uw gemeente: www.cjgnaamvangemeente.nl 
De GGD is kernpartner binnen het CJG. 
 
De GGD voor kinderen in het basisonderwijs 
De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun 
ouders om hen te adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien. De GGD 
onderzoekt alle kinderen op verschillende leeftijden. Dit om eventuele problemen te 
signaleren, maar vooral om kinderen en hun ouders tijdig te ondersteunen bij eventuele 
vragen of zorgen. De GGD werkt nauw samen met andere professionals die zich inzetten 
voor de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen. Aan elke school is een 
jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, 
een jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ. 
 
Gezondheidsonderzoeken 
U krijgt als ouder bericht van ons als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. De 
gebruikelijke preventieve onderzoeken vinden plaats op het CJG en op school. In principe 

http://www.cjgnaamvangemeente.nl/
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is het eerste onderzoek in de basisschoolleeftijd het onderzoek in groep 2 met ouders op 
het CJG, daarna in groep 7 zonder ouders op school. Bij groep 2 krijgen ouders de direct 
de terugkoppeling. Bij groep 7 worden de ouders schriftelijk geïnformeerd over de 
bevindingen. Hierbij staat ook vermeld of er nog een vervolgafspraak wordt aangeboden 
met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U krijgt dan een uitnodiging om samen met 
uw kind naar het spreekuur te komen. 
 
Extra afspraak voor vragen, een onderzoek of gesprek 
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. 

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

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

Daarnaast kunt u natuurlijk altijd zelf een afspraak maken.   
 
Telefonisch spreekuur voor opvoed- en gezondheidsvragen 
Heeft u zelf nog vragen over de gezondheid of ontwikkeling van uw kind? De 
Jeugdgezondheidszorg biedt inloopspreekuren aan voor ouders met kinderen van 0-12 
jaar.  
Hier kunt u zonder afspraak terecht voor: 

 Het stellen van vragen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind  
 Een keer extra wegen en/of meten 
 Voedingsadvies 

 
De GGD biedt ook een telefonisch spreekuur. U wordt dan zo mogelijk dezelfde dag nog 
teruggebeld door een jeugdverpleegkundige. Bel hiervoor naar 033 – 4600046.  
 
Daarnaast biedt de GGD opvoed- ondersteuning via de e-mail: opvoedvragen@ggdru.nl 
en de mogelijkheid om te twitteren met de jeugdarts via @deschoolarts. 
 
Vaccinaties DTP en BMR 
De GGD voert het rijksvaccinatieprogramma uit, waarbij kinderen worden ingeënt tegen 
een aantal infectieziekten zoals bof, mazelen, rode hond, difterie, tetanus en polio. In het 
jaar dat uw kind negen jaar wordt, krijgt u een oproep om uw kind te laten vaccineren. 
Kinderen krijgen twee vaccinaties. De dtp-prik tegen difterie, tetanus en polio en de Bmr-
prik tegen bof, mazelen en rodehond. 
 
 
Stagiaires 
Voor de volgende opleidingen bieden wij een stageplek op onze school: 
 

- Marnixacademie; 
- Voortgezet onderwijs ‘snuffelstage’ werkplekleren; 
- In overleg kunnen er ook van andere instellingen studenten komen. 

 
De meeste stagiaires komen van de Marnixacademie (PABO). Dit jaar is Corine Wielaart, 
de Intern coördinator opleider (ICO) van de stagiaires en eindverantwoordelijk. Zij 
begeleidt de stagiaires op afstand, zit bij evaluatie- en beoordelingsgesprekken. Tevens 
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begeleidt zij de mentoren en heeft ook contact met de Marnixacademie, indien dat nodig 
is.  
De leerkrachten zijn mentoren van de stagiaires. Zij begeleiden de stagiaires op de 
inhoud van hun lessen en het omgaan met de leerlingen. 
Jaarlijks wordt vastgesteld in welke groepen stagiair(e)s geplaatst kunnen worden. De 
stagiaires lopen een jaar stage op onze school. Zij beginnen eind september of begin 
oktober en wisselen soms in februari van groep. 
 
Leerplicht en verlof, hoe zit dat? 
Vanaf vierjarige leeftijd mag een kind naar school. Op vijfjarige leeftijd begint de 
leerplicht en zal verlof moeten worden aangevraagd. De leerplichtwet biedt geen ruimte 
voor ‘snipperdagen’ en verlof dagen buiten de schoolvakanties om. Wel kunt u voor 
zogenaamde ‘gewichtige omstandigheden’ buitengewoon verlof krijgen van de directeur.  
 
Denk bijvoorbeeld aan:  
– wettige verplichtingen; 
– verhuizing; 
– 12,5-, 25-, 45-, 50-,55-, en 60- jarige jubilea van bloed- en aanverwanten;  
– ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten; 
– overlijden van bloed- en aanverwanten; 
– huwelijk van bloed- en aanverwanten. 
 
 
 
Wellicht ten overvloede wijzen we erop dat niet als ‘gewichtige omstandigheden’ gelden: 
– weekend- en vakantieverlenging; 
– een tweede vakantie; 
– midweekaanbiedingen;  
– een dagje winkelen of pretpark. 
 
In de gemeente Houten hebben we de volgende afspraken gemaakt over het verlenen 
van bijzonder verlof: 
 
1. U dient schriftelijk, uiterlijk acht weken voor de verlofdatum een aanvraag in op 

het daartoe bestemde verlofformulier. Dit is bij het loket bij de administratie 
verkrijgbaar, maar ook op website te downloaden. Uw aanvraag wordt per mail 
beantwoord; 

2. Voor verlof van meer dan tien dagen zal, na de directeur, ook de leerplichtambtenaar 
toestemming moeten geven; 

3. De directeur houdt zich bij zijn beslissing aan de wet en de voor de gemeente Houten 
geformuleerde ‘gewichtige omstandigheden’; 

4. Ongeoorloofd verzuim wordt aan de leerplichtambtenaar gemeld. Hiertegen kunt u 
ook in beroep als u van mening bent dat uw kind ten onrechte geen verlof is 
verleend; 

5. Leerlingen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig. Wij verzoeken ouders wel op tijd aan 
de leerkracht aan te geven (bij voorkeur schriftelijk) wanneer er van school verzuimd 
gaat worden. 

 
Ziekte en doktersbezoek 
Als uw kind ziek is of er is een acute situatie waardoor uw kind niet naar school kan, 
verzoeken wij u om dit voor schooltijd telefonisch aan ons mee te delen.  
Als uw kind voor onderzoek of behandeling naar een dokter, een tandarts of een 
specialist moet (bijvoorbeeld logopedie, fysiotherapie of andere therapieën), verzoeken 
wij u om na schooltijd af te spreken.  
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Als dit niet mogelijk is, zijn we wel graag tijdig op de hoogte van de afwezigheid van uw 
kind. Hiervoor vult u het verlofformulier voor kort verzuim in dat verkrijgbaar is naast 
het loket bij de administratie of bij het whiteboard bij de klas. 
 
Allergieën en medische aandoeningen 
Als uw kind medicijnen nodig heeft of als uw kind, bijvoorbeeld vanwege een allergie, 
bepaalde dingen niet mag doen of gebruiken, dan is het van groot belang dat u de 
leerkracht en de administratie hiervan op de hoogte brengt. Ook is het voor ons 
belangrijk om te weten welke kinderen oog- of oorklachten hebben. Al deze gegevens 
worden opgeslagen in ons computersysteem met leerlingengegevens en op lijsten 
beschikbaar gesteld aan de leerkrachten. 
 
Schorsing 
Wat betreft de regels voor schorsing en verwijdering verwijzen wij naar Artikel 40c, onder 
Wet Primair Onderwijs.  
 
Regels voor aanvang en einde schooltijd  
Om de omgeving van de school zo veilig mogelijk te houden, vragen we u de kinderen 
zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te brengen. Om de overlast voor de 
buurtbewoners te beperken, vragen wij u om uw auto of fiets op de daarvoor bestemde 
plekken te parkeren. De kinderen die vlak bij school wonen, vragen wij lopend te komen. 
 
Om 8.20 uur en 13.10 uur gaat de eerste bel. U kunt uw kinderen begeleiden naar de 
klaslokalen. Om 8.30 uur en 13.15 uur gaat de tweede bel. U wordt verzocht het gebouw 
te verlaten zodat de lessen kunnen beginnen.  
Medezeggenschapsraad 
Wat is en wat doet de medezeggenschapsraad?  
De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan. Hierin denkt een 
afvaardiging van ouders en een afvaardiging van het onderwijzend personeel mee, 
adviseert, dan wel beslist mee over belangrijke schoolzaken, die van belang zijn voor de 
kwaliteit van het onderwijs. De MR heeft daarvoor regelmatig overleg met de directeur 
die een deel van de vergadering bijwoont. Het overleg gaat over zaken als de besteding 
van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het schoolplan, het vaststellen van vakanties en 
studiedagen. De MR draagt bij aan het bevorderen van de openheid en onderling overleg 
in de school, waakt tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling.  
 
De MR bestaat uit twee geledingen:  
1. Vertegenwoordigers van de ouders: Jacobine vd Werf (voorzitter) en Jaap de Lange 

2. Vertegenwoordigers van het onderwijzend  personeel: Peter Verheul en Anca de 

Gruiter-van Stekelenburgh 

 De MR heeft twee soorten rechten:  
- instemmingsrecht;  

- adviesrecht (gevraagd en ongevraagd).  

Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang 
zijn. Bijvoorbeeld: ouders en personeel moeten gezamenlijk instemmen met het 
schoolplan, de schoolgids en het schoolontwikkelingsplan.  
Het schoolbestuur moet in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de 
school. Bijvoorbeeld het aanstelling- en ontslagbeleid van het personeel.  
De MR komt gemiddeld zeven keer per schooljaar bijeen. De data van de MR 
vergaderingen vindt u op de website van KDS De Zevensprong (www.7spronghouten.nl).  

 

http://www.7spronghouten./
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Via de INFO wordt u geïnformeerd wanneer er weer een MR-vergadering is gepland. U 
bent altijd van harte welkom een vergadering bij te wonen. De verslagen van de MR-
vergaderingen kunt u teruglezen op de website van de school. Als u onderwerpen heeft 
waarvan u meent dat deze door de MR behandeld moeten worden, laat het aan de 
voorzitter van de MR weten.( Jacobine vd Werf, boomstra01@gmail.com) 
 
KDS De Zevensprong is één van de dertien katholieke basisscholen, verspreid over de 
gemeenten Houten en Bunnik, die is opgenomen in de Katholieke scholenstichting Fectio. 
Deze scholen functioneren elk zelfstandig met een eigen directie en een vast 
onderwijsteam, maar vallen onder de koepel van de Stichting. Een vertegenwoordiger 
van de MR heeft zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de 
GMR worden zaken die betrekking hebben op besluiten die alle aangesloten scholen 
betreffen, besproken, zoals wijzigingen van lestijden, organisatie van het bestuur en 
bovenschoolse financiën.  

7.RELATIE SCHOOL EN OMGEVING 
Schoolbegeleidingsdienst  
Onze school is evenals alle andere basisscholen in de gemeente Houten aangesloten bij 
een onderwijsbegeleidingsdienst.  Zij begeleiden ons bij de onderwijskundige 
ontwikkeling van de school en bij individuele leerlingenhulp. 

mailto:boomstra01@gmail.com
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Inspectie 
Onze basisschool valt onder het Rijksinspectiekantoor (RIK) De Meern. De inspecteur 
heeft een controlerende en stimulerende functie. Hij bezoekt 4- jaarlijks de school en 
bespreekt de ontwikkelingen binnen de school. 
 
Sponsoring 
We hanteren het door de stichting afgesloten sponsoring convenant, waarin alle 
afspraken en regels zijn opgenomen.  
 Het betreft de volgende richtlijnen:  
- Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige 

uitgangspunten van onze school.  
- Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke 

gesteldheid van de kinderen.  
- Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen.  
- Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid, de 

onafhankelijkheid en de continuïteit van ons onderwijs en daarbij betrokkenen in 
gevaar brengen. 

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

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

Protocol Foto, Video en tv-opnames. 
Onze school houdt rekening met de Wet op de Privacy. We zijn verplicht ouders te 
informeren over opnames. Aan het begin van het schooljaar (voor 4-jarigen en zij-
instromers op het moment dat het kind op school komt) kunnen ouders/verzorgers in de 
eerste schoolweek kenbaar maken niet met bepaalde, hierna vermelde, opnames van hun 
kind akkoord te gaan. Deze kinderen worden in dat geval buiten de opnames gehouden. 
 
Video 
We onderscheiden de volgende video-opnames: 
1. Video-opnames voor intern gebruik: 
a. Video-opnames voor professionalisering van de leerkracht. De opnames worden 

intern op teamniveau ingezet en na bespreking gewist; 
b. Ten behoeve van een specifiek kind, bijv. voor specifieke begeleiding door de 

schoolbegeleidingsdienst Eduniek. Aan de ouders van het kind wordt vooraf 
toestemming gevraagd. De banden worden na bespreking gewist; 

c. Ten behoeve van informatieverstrekking, bijv. tijdens voorlichtingsavonden op school; 
d. Ten behoeve van een specifieke gebeurtenis, zoals het kerstfeest, musical, e.d. 

2. Video-opnames voor extern gebruik: Wij vragen de ouders vooraf altijd om 
toestemming. 

 
Tv-film opnames 
T.a.v. tv-filmopnames lichten we altijd vooraf de ouders van de betreffende groep(en) in. 
Het is aan de ouders om aan te geven of hun kind wel / niet aan de opname mag 
deelnemen. 
 
Foto’s 
Voor het maken van foto’s voor intern gebruik voor de ouders, bijvoorbeeld kleuterdag, 
schoolreisje en kamp, vragen wij geen toestemming. Dit geldt ook voor het maken van 
foto’s voor interne activiteiten. Denk aan foto’s voor een voorlichtingsavond voor de 
ouders of voor een artikel in de plaatselijke krant. Deze foto’s kunnen ook gepubliceerd 

worden op onze website. 2    
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Schoolvakanties 
2017-2018 

Herfstvakantie 14 t/m 22 oktober 2017 

Kerstvakantie 23 december 2017 t/m 7 januari 2018 

Krokusvakantie 24 februari t/m 4 maart 2018 

Pasen 30 maart t/m 2 april 2018 

Meivakantie 21 april t/m 6 mei 2018 

Hemelvaart 10 en 11 mei 2018 

Pinksteren 21 mei 2018 

Zomervakantie 14 juli t/m 26 augustus 2018 

Studiedagen: de kinderen zijn vrij. 
Maandag 18 september 2017: groep 1 t/m 8. 
Donderdag 9 november 2017: groep 1 t/m 4. 
Woensdag 29 november 2017: groep 1 t/m 8. 
Maandag 29 januari 2018: groep 1 t/m 4. 
Dinsdag 3 april 2018: groep 1 t/m 4. 
Donderdag 21 juni 2018: groep 1 t/m 4. 

1 


