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Voorwoord
Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2017 - 2018 van School met de Bijbel ‘Jorai’, een school voor
protestants christelijk basisonderwijs in Zegveld. In deze gids vindt u belangrijke informatie betreffende onze
school, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe we werken aan een goed kwaliteitsniveau.

‘Jorai’ betekent: ‘De Heere onderwijst’. Vanuit deze houding geven wij hier onderwijs en stimuleren wij
kinderen stappen te zetten in hun ontwikkeling. De basisschool is een stukje van je leven, zowel voor de
kinderen als voor u. Een school kies je dan ook met zorg.

Er is veel praktische informatie in de schoolgids te vinden. Wanneer we over ouders spreken, bedoelen we
alle volwassenen, die de zorg voor onze leerlingen hebben, dus ook verzorgers.

Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen en vooral dat u na het lezen van de gids met ons wilt
kennismaken. Wij nodigen u van harte uit om een vrijblijvende afspraak met ons te maken. Wij zijn ervan
overtuigd dat u de beste indruk van het onderwijs op de Jorai krijgt, door langs te komen onder schooltijd en
de sfeer zelf te proeven.

Van harte welkom op de Jorai!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur en team van School met de Bijbel ‘Jorai’.

School met de Bijbel ‘Jorai’
Naam en adres van de school
School met de Bijbel "Jorai"
Nieuwstraat 9, 3474 JL Zegveld
Tel: (0348) 691488
E-mail: directie@jorai.nl
Website: www.jorai.nl
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Doel
Het doel van onze school is de vorming en begeleiding van het kind naar zelfstandigheid, genormeerd naar
Gods Woord. Het streven is de ontvangen talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. Het onderwijs richt zich
op de ontwikkeling van creatieve, cognitieve, sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden en het
bijbrengen van noodzakelijke kennis.

Missie
“Onderwijs met een opdracht” is de missie van de School met de Bijbel ‘Jorai’. De school wil niet alleen
kennis en vaardigheden bij de kinderen bijbrengen, maar heeft ook een Bijbelse opdracht, namelijk te
vertellen dat er toekomst is, het Koninkrijk der hemelen. Die opdracht staat verwoord in Mattheüs 19:14
“Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het
Koninkrijk der hemelen”. De Heere wil de leerkrachten inzetten. Zo zijn zij de meest bruikbare instrumenten
in Zijn handen om Zijn onderwijs door te geven. Want dat doorgeven is een opdracht.

Visie
Inhoud geven aan ‘onderwijs met een opdracht’ doen wij als
volgt:
1. De school geeft de kinderen onderwijs en opvoeding met
als uitgangspunt de Bijbel als het Woord van God;
2. Leerkrachten zijn de dragers van de identiteit en ze geven
de kwaliteit van het onderwijs vorm;
3. De school wil de kinderen helpen om hun relatie met God
en de naaste op te bouwen en te onderhouden;
4. De school leert de kinderen dat ze de opdracht hebben om alles wat God in Zijn schepping heeft
gegeven, te bewerken en te bewaren tot vreugde van de naaste en tot eer van God.

De school werkt bij de kinderen aan de ontwikkeling van de volgende belangrijke pedagogische
kernwaarden:


Samen;



Respect;



Verantwoordelijk.
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Drie organen
De school kent drie organen, met elk een eigen verantwoordelijkheid, vastgelegd in statuten/reglementen:
1. De schoolvereniging;
2. De medezeggenschapsraad;
3. De ouderraad.

Schoolvereniging
Een school bestaat niet ‘zomaar’. Die gaat in ons land uit van een rechtsvorm: een stichting of een
vereniging. Dat is door de wet bepaald. Een stichting heeft geen leden, een vereniging wel. Grote
scholenorganisaties worden in de regel door betaalde krachten bestuurd. Kleinere, zelfstandige scholen
(zoals Jorai) worden meestal door vrijwilligers bestuurd. Zo’n school wordt ook wel een ‘éénpitter’ genoemd.

School met de bijbel ‘Jorai’ gaat uit van een zogenaamde schoolvereniging. De naam van onze vereniging is
voluit: “Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een School met de Bijbel”. Deze schoolvereniging
heeft tussen de 150-200 leden/donateurs. De leden vormen samen de schoolvereniging en houden de
schoolvereniging in stand.

De schoolvereniging zorgt voor een schoolbestuur. Dat schoolbestuur bestaat uit zeven leden van de
schoolvereniging. De bestuursleden worden gekozen door de leden van de schoolvereniging. (Wij leggen
verderop uit wat het bestuur doet.) Leden van de schoolvereniging hebben invloed. Naast het al genoemde
stemrecht ontvangt ieder lid een jaarverslag en worden de leden uitgenodigd op de jaarvergadering.

Een lidmaatschap is persoonlijk. Als een echtpaar lid wil worden, dienen zij zich beiden in te schrijven als lid.
Het lidmaatschapsgeld bedraagt 10 euro per jaar. Donateurs betalen 5 euro per jaar. Uiteraard bent u vrij
om dit aan te vullen met een (extra) gift. Lid worden van de schoolvereniging kan iedereen die ingeschreven
staat (doop of belijdend) bij een kerk (prot./ref.). Wie niet staat ingeschreven bij een kerk kan donateur
worden. Een donateur wordt hetzelfde behandeld als een lid (krijgt ook een jaarverslag). Onze statuten laten
het alleen niet toe dat een donateur stemrecht heeft op de algemene ledenvergadering.
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Waarom zou ik lid of donateur worden van de schoolvereniging?
Praktisch gezien is het heel simpel: zonder leden en donateurs geen schoolvereniging, zonder
schoolvereniging geen Jorai. Lid of donateur worden van de schoolvereniging betekent betrokken zijn bij én
medeverantwoordelijkheid dragen voor de school.

Even verder denkend komt de term ‘draagvlak’ bovendrijven. Het nut van het hebben van voldoende leden
en donateurs, zit hem in het hebben van draagvlak. Draagvlak; het klinkt wat abstract. Je kunt het niet zien
of beetpakken. Onderschat echter niet wat uw betrokkenheid betekent voor het schoolbestuur. Te weten
dat er veel mensen in en om ons dorp zijn die lid zijn (en blijven) en dus het werk dat gedaan moet worden
van belang achten.

Het hebben van een christelijke school in ons dorp gaat hopelijk voor u verder dan het belang van uw
eventueel eigen kinderen. Stelt u zich eens voor wat het zou betekenen voor ons dorp Zegveld, als de Joraischool er niet zou zijn...
Daarom: word lid of donateur. Het kost u verder geen tijd, u bent niets verplicht, maar u draagt wel uw
steentje bij onze school in stand te houden. Kleine moeite, groot plezier

Wat doet het bestuur?
Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de school. Bestuursleden doen hun bestuurstaken vrijwillig.

Tot de taken van het bestuur als bevoegd gezag behoren onder andere:


Opstellen beleid en bewerkstelligen van de doelstellingen;



De benoeming van leerkrachten en andere personeelsleden;



Het onderhoud van het schoolgebouw;



Het beheer van de financiële middelen;



Het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs op de Jorai;



Daarnaast allerlei verdere voorkomende taken.

Hoe meld ik mij aan?
U kunt lid (of donateur) worden door het aanmeldingsformulier in te vullen. (Zie onder)
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U hoeft niet bij aanmelding te betalen. Eenmaal per jaar ontvangen de leden een verzoek tot betaling van
het lidmaatschap. De penningmeester van de schoolvereniging beheert het lidmaatschapsgeld van de leden.
Het bestuur gebruikt deze gelden direct voor de school. Uw lidmaatschaps/ donateursgeld wordt dus altijd in
z’n geheel besteed aan de school. Het IBAN-nummer van de schoolvereniging is NL35 RBRB 0959 3966 24.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden d.m.v. het invullen van een aanmeldingsformulier. Dit kan zowel digitaal als op
papier.
Digitaal
Aanmelden kan door het digitale aanmeldingsformulier in te vullen op www.jorai.nl. U kunt ook gewoon een
email sturen naar leden@jorai.nl.
Papier
Een papieren aanmeldingsformulier kunt u op de volgende manieren verkrijgen:


Downloaden op www.jorai.nl;



Afhalen bij de directeur;



Opvragen bij de ledenadministratie: Steffan Pak, Broeksloot 29, 0348-690097. (Hier kunt u tevens een
statutenboekje opvragen.)

Zie www.jorai.nl voor de bestuursleden.

Federatie voor ‘Protestants Christelijk Basisonderwijs Het Groene Hart’
De schoolvereniging is aangesloten bij de federatie: ‘Protestants Christelijk Basisonderwijs Het Groene Hart’.
Deze is opgericht per 1 mei 1999 en bestaat uit de volgende verenigingen:


Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs te Kamerik;



Vereniging tot bevordering van Gereformeerd Schoolonderwijs te Kockengen;



Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Vinkeveen;



Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs te Wilnis;



Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een School met de Bijbel te Zegveld.
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Medezeggenschapsraad
Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van de
ouders en van de leerkrachten. Deze raad heeft o.a. als doel een goed contact tussen ouders en school te
onderhouden en zo mogelijk te bevorderen. De MR overlegt met het schoolbestuur en directie over de
organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. De medezeggenschapsraad heeft drie soorten
rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Wanneer welk recht van toepassing is, staat
nauwkeurig beschreven in het mede-zeggenschapsreglement. Dit reglement is bij de secretaris te verkrijgen
of in te zien op www.jorai.nl.

Onderwerpen waar de MR zich mee bezig houdt, zijn:


Het functioneren van de medezeggenschapsraad;



Het jaarlijks opstellen van een activiteitenplan;



Het eens per twee jaar vaststellen van het MR–reglement;



De betrokkenheid van de ouders op onze school;



Samen met het schoolbestuur organiseren van een ouderenquête 1 keer per drie jaar.

Jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals financiële begroting van de school, zorgplan, formatieplan en
schoolgids. Het bespreken van actuele onderwerpen, zoals overblijven, buitenschoolse opvang,
verkeersveiligheid, pestprotocol.

Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR of wilt u de notulen van een MR-vergadering ontvangen? Dan
kunt u mailen naar mr@jorai.nl. De samenstelling van de raad (3 leden vanuit de ouders, 3 leden vanuit het
personeel) is te vinden op www.jorai.nl.

Ouderraad
De ouderraad komt gemiddeld 4 à 5 keer per schooljaar bij elkaar. Tot de taak van de ouderraad behoort in
hoofdzaak het, onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding, verlenen van medewerking aan binnen –
en buitenschoolse activiteiten, zoals actieavonden, sportdagen enz.

De vrijwillige ouderbijdrage is € 13,00. Komt uw kind na 1 januari op school, dan wordt de bijdrage
gehalveerd. U ontvangt hierover een brief in januari. Zie www.jorai.nl voor de OR-leden.
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Leerkrachten 2017-2018
Naam

E-mail

Mw. L. (Lisette) Boogaard

lisette@jorai.nl

Dhr. L.E. (Rens) Boogaard

rens@jorai.nl

Mw. M.A. (Marian) van den Bosch

marian@jorai.nl

Mw. W. (Wendy) van Butselaar

wendy@jorai.nl

Mw. N. (Nelleke) van Dijk

directie@jorai.nl

Mw. P. (Elna) van Ginkel

elna@jorai.nl

Mw. I.L. (Irene) Keyzer

irene@jorai.nl

Mw. C. (Carolien) Kooij

carolien@jorai.nl

Mw. A. (Annemieke) Langelaar

annemieke@jorai.nl

Mw. A.M. (Anne Marie) Meijer

annemarie@jorai.nl

Mw. M. (Mieke) Meijer

mieke@jorai.nl

Mw. B. (Bea) Pak

bea@jorai.nl

Mw. M. (Erna) Smeijers

erna@jorai.nl

Mw. H. (Hanneke) den Toom

hanneke@jorai.nl

Mw. T. (Tanneke) Treur

tanneke@jorai.nl
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Schoolorganisatie
Aanmelding en toelating leerlingen
U wilt kennis maken met de Jorai en/of uw kind aanmelden? Dat kan altijd! Loop gerust eens binnen om de
sfeer te proeven. Uiteraard kunt u ook altijd rechtstreeks contact opnemen met onze directeur: Nelleke van
Dijk (tel: 0348-691488, e-mail: directie@jorai.nl), bijvoorbeeld als u kinderen hebt die elders onderwijs
volgen, of als u hoopt te verhuizen naar Zegveld. Wij maken graag tijd voor u vrij, zodat u met ons kennis
kunt maken en wij met u! De kennismaking en aanmelding verloopt als volgt:

1) Informatieochtend en/of kennismakingsgesprek
U begint met een informatieochtend of u begint met een kennismakingsgesprek. U kunt zelf bepalen wat het
beste bij u past.
Starten met een informatieochtend:


U kunt als ouders en kinderen kennis maken met onze school d.m.v. een open informatieochtend. De
directeur zal u allereerst informeren over de gang van zaken op school. De intern begeleider zal
vervolgens uiteenzetten hoe de zorg op onze school is geregeld. Tevens maakt u kennis met de
leerkracht(en) van groep 1 / 2. Voor uw andere kind(eren) is oppas aanwezig.



U krijgt op de informatieochtend een opgaveformulier mee. Deze kunt u thuis invullen (indien u uw kind
inderdaad wilt opgeven voor de Jorai).



Bent u als ouders ‘nieuw’ op de Jorai? Dan is het prettig om, met het inleveren van het opgaveformulier,
een persoonlijk kennismakingsgesprek af te spreken met de directeur; Nelleke van Dijk, 0348-691488,
directie@jorai.nl.

Starten met een kennismakingsgesprek:


Kunt u niet aanwezig zijn op een informatieochtend? Dat is geen probleem. U kunt altijd een
kennismakingsgesprek afspreken met de directeur; Nelleke van Dijk, 0348-691488, directie@jorai.nl.



U krijgt na het kennismakingsgesprek een opgaveformulier mee. Deze kunt u thuis invullen (indien u uw
kind inderdaad wilt opgeven voor de Jorai).
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2) Nadat u uw kind heeft aangemeld


Uw kind daadwerkelijk aanmelden, doet u door het ingevulde opgaveformulier bij de directeur in te
leveren.



Nadat u uw kind heeft aangemeld, schrijven wij uw kind in. U ontvangt van de directeur een bevestiging
per email;



U ontvangt vanaf dat moment al de maandbrief van school. Zo kunt u alvast verder kennismaken en
sfeer proeven;



Eén maand voor de vierde verjaardag krijgt uw kind een zogenaamde ‘welkomstkaart’. Op deze kaart
staat de datum van de eerste schooldag van uw kind. Starten is mogelijk vanaf de dag dat het kind vier
jaar wordt. Ook wordt er gelijk een afspraak gemaakt, wanneer het kind mag komen wennen. Voor
nieuwe kinderen is er gelegenheid om twee keer te komen wennen in de groep waar ze naar toe gaan.
Ze maken kennis met de leerkracht en de andere kinderen uit de groep.



Nadat uw kind vier weken op school meedraait, willen we graag van u horen, hoe uw kind het ervaart op
onze school. Bij nieuwe gezinnen komt de leerkracht thuis op bezoek. Anders vindt dit gesprek op school
plaats.

Wij hopen zo van elkaar te leren, zodat uw kind krijgt wat het nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen.
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Groepsverdeling 2017-2018
Van maandag 21 augustus 2017 tot en met vrijdag 10 februari 2018:
+-

Ma-mo

Ma-mi

Di-mo

Di-mi

Wo

Do-mo

1/2a

16

Wendy

Wendy

Wendy

Wendy

Bea

Bea

1/2b

17

Anne

Anne

Anne

Anne

Annemieke

Annemieke

Annemieke*

Annemieke

Marie

Marie

Marie

Marie

Marian

Marian

Marian

Marian

Marian

Erna

Erna

Erna

3/4**

24

Do-mi

Vrij-mo

Vrij-mi

Wendy

(Erna1x
per 2 wkn)
4/5**

26

Tanneke

Tanneke

Tanneke

Tanneke

Tanneke

Tanneke

Tanneke

Tanneke

Tanneke

6/7

31

Mieke

Mieke

Mieke

Mieke

Mieke/Elna

Elna

Elna

Elna

Elna

Rens

Rens

7/8

31

Rens

Lisette-

Rens-gr

gr6

7

Rens

Irene

Irene

Lisette-gr6

Irene

Rens

Rens

*Op donderdagmiddag is er school voor alle kinderen van groep 2, in het lokaal van groep 1 / 2b
**Op de maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen zal juf Carolien groep 3 / 4 en 4 / 5
ondersteunen;
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Van maandag 12 februari 2018 tot en met vrijdag 13 juli 2018:
+-

Ma-mo

Ma-mi

Di-mo

Di-mi

Wo

Do-mo

1/2a

18

Wendy

Wendy

Hanneke

Hanneke

Hanneke

Wendy

1/2b

19

Anne

Anne

Anne

Anne

Annemieke

Annemieke

Annemieke*

Annemieke

Marie

Marie

Marie

Marie

Marian

Marian

Marian

Marian

Marian

Erna

Erna

Erna

3/4**

24

Do-mi

Vrij-mo

Vrij-mi

Wendy

(Erna1x
per 2 wkn)
4/5**

26

Annemarie

Annemarie

Annemarie

Annemarie

Bea

Annemarie

Annemarie

Annemarie

Annemarie

6

19

Lisette***

Lisette***

Marlize

Marlize

Marlize

Marlize

Marlize

Marlize

Marlize

7

20

Mieke

Mieke

Mieke

Mieke

Mieke/Elna

Elna

Elna

Elna

Elna

8

23

Rens

Rens

Irene

Rens

Irene

Rens

Rens

Rens

Rens

*Op donderdagmiddag is er school voor alle kinderen van groep 2, in het lokaal van groep 1 / 2b
**Op de maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen zal juf Carolien groep 3 / 4 en 4 / 5
ondersteunen;
***In overleg met Marlize Kroon (Lio-stagiaire) wordt nog nader bekeken wat haar vrije dag zal worden.
Het hele schooljaar
Begeleiding Acadin: juf Carolien / juf Irene (1 middag)
ICT: meester Rens (ochtend)
RT: juf Lisette (1,5 ochtend)
IB: juf Bea (1 dag)
Directie: juf Nelleke (3,5 dag)
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Schooltijden
Groepen

Dagen

Tijden

Groep 1

maandag t/m vrijdag

08.30 – 12.00 uur

maandag- en dinsdagmiddag

13.15 – 15.15 uur

maandag t/m vrijdag

08.30 – 12.00 uur

maandag-, dinsdag-, en

13.15 – 15.15 uur

Groep 2, 3 en 4

donderdagmiddag
Groep 5, 6, 7 en 8

maandag t/m vrijdag

08.30 – 12.00 uur

maandag-, dinsdag-, donderdag- en

13.15 – 15.15 uur

vrijdagmiddag

Op onze school is de ochtendpauze van 10.30 uur - 10.45 uur. De lunchpauze is van 12.00 uur - 13.15 uur.
Leerlingen zijn op het schoolplein (of in de klas bij regen of in groep 1 en 2) welkom vanaf 8.20 uur. Behalve
de kinderen die tussen de middag overblijven, zijn kinderen na de lunchpauze vanaf 13.00 uur welkom.

Aantal lessen per vak per week
In de lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken
besteden. Het gaat hier om gemiddelden die enigszins per leerjaar kunnen verschillen. We gaan uit van 21,5
uur voor groep 1, 23,5 uur voor groep 2-4 en 25,5 uur per week voor groep 5-8. De nadruk valt op taal /
lezen en rekenen. Daar zijn de kinderen de helft van de week mee bezig.

Globale lessentabel voor groep 3 t/m 8 per week


Taal /lezen: 5 à 7 uur



Rekenen: 4 à 5 uur



Schrijven : 1 à 1,5 uur



Engels (5-8): ½ tot 1 uur



Wereldoriëntatie: 4 uur



Sociaal emotionele ontwikkeling: 1 uur



Expressievakken: 2,5 uur



Bewegingsonderwijs: 1,5 uur



Godsdienst: 2,5 uur
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Pauze: 1,25 uur

Het verplichte aantal lesuren is voor de groepen 1 t/m 8 in totaal 7.520 uur

Vakantieregeling schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie

16-20 oktober

Koeienmarkt

25 oktober

Kerstvakantie

25 december – 6 januari

Voorjaarsvakantie

26 februari – 2 maart

Goede Vrijdag

30 maart

Tweede paasdag

2 april

Koningsdag

27 april

Meivakantie

30 april – 11 mei

Tweede pinksterdag

21 mei

Zomervakantie

16 juli – 24 augustus

Schoolverzuim
Wilt u verlof aanvragen? U kunt het aanvraagformulier voor vrijstelling downloaden en uitprinten op de
website www.jorai.nl. Deze kunt u ingevuld en ondertekend inleveren bij de directeur. Uw aanvraag is
definitief als u toestemming heeft gekregen van de directeur.

Verlof- en verzuimregels
Voor vierjarige kinderen bent u wettelijk niet verplicht om verlof aan te vragen. Toch willen wij graag weten
waarom en wanneer uw kind niet op school is. Kinderen van vijf jaar en ouder zijn wel leerplichtig. In
bepaalde gevallen kan toestemming voor verlof worden verleend.

Schoolvakanties
Buiten de schoolvakanties om mag uw kind niet van school wegblijven. Op deze regel is een uitzondering
wanneer u als ouder door uw werk niet weg kunt in de schoolvakantie. Alleen dan kan uw kind (maximaal
tien dagen per jaar) eenmalig extra vrij krijgen. Deze dagen mogen niet vallen in de eerste twee weken na de
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zomervakantie. Voor dit extra verlof moet u schriftelijk, minimaal acht weken van tevoren, toestemming
vragen aan de directeur van de school.

Verlof in geval van "andere gewichtige omstandigheden"
Bij belangrijke gebeurtenissen in de familie (een huwelijk of sterfgeval) kan uw kind vrij krijgen. Ook voor
sommige religieuze feesten mogen de kinderen thuis blijven. U moet dit wel eerst bespreken met de
directeur van de school. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van gebeurtenissen waarvoor vrij kan
worden gekregen:


verhuizing en kennismaking nieuwe school;



bijwonen van huwelijk familie t/m 3de graad voor ten hoogste twee dagen (afhankelijk van de afstand);



ernstige ziekte familie t/m 3e graad;



overlijden familielid t/m 4e graad;



ambtsjubilea (25, 40 of 50 jarig) of huwelijksjubilea (12 ½ , 25, 40, 50 of 60 jarig) ouders of grootouders
voor ten hoogste twee dagen;



medische of sociale reden (verklaring medische instantie).

Graden in verwantschap


1e graad: ouders



2e graad: grootouders, broers en zussen



3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen)



4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes, achterneven en
achternichten (kinderen van kinderen van broers en zussen)

Ziek
Als uw kind ziek is, kan het niet naar school. U moet de school hiervan meteen op de hoogte stellen.
Rol directeur
De directeur beoordeelt de schriftelijke aanvraag. Indien de aanvraag meer dan 10 dagen beslaat, wordt
deze doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente. Verlof dat wordt opgenomen zonder
toestemming van de directeur wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. De directeur is verplicht dit aan de
leerplichtambtenaar te melden. Deze beslist of er een proces-verbaal wordt opgemaakt.
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Verwijdering leerlingen
Leerlingen kunnen van school worden gestuurd. Dit kan tijdelijk zijn (schorsing) of voorgoed (verwijdering).
De beslissing over verwijdering van een leerling ligt bij het bestuur. Het bestuur mag een leerling pas
definitief verwijderen als het voldaan heeft aan zijn zorgplicht om een andere school te vinden die bereid is
de leerling toe te laten. Het bevoegd gezag moet in alle gevallen een nieuwe school voor de leerling vinden.
Meer informatie kunt u vinden in het document schorsen en verwijderen (op onze site) en bij
www.onderwijsinspectie.nl ; veel gestelde vragen; ‘Mag een basisschool mijn kind schorsen of verwijderen’.
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Doelen en resultaten van het onderwijs
Wettelijke opdrachten
De basisschool mag kinderen vanaf vier jaar toelaten. Vanaf hun vijfde jaar zijn ze leerplichtig. Het is de
bedoeling, dat de kinderen in een tijdvak van acht aaneengesloten jaren de basisschool doorlopen. De school
is zo ingericht dat de kinderen in de opeenvolgende groepen aansluitend onderwijs krijgen, zodat een
ononderbroken ontwikkelingsproces mogelijk is. Het onderwijs richt zich op de emotionele en de
verstandelijke ontwikkeling en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerken van noodzakelijke
kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Burgerschapsvorming is daarbij een belangrijk
onderdeel.

Burgerschapsvorming
Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. We vinden het belangrijk onze
kinderen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de
samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het niet bij. Vanuit onze christelijke identiteit
menen wij, dat het belangrijk is, dat de kinderen op een zelfbewuste manier in het leven staan, waarbij ze
niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien.
Wij willen hun brede kennis en verantwoordelijkheidsbesef van de samenleving meegeven. In de school
leren de leerlingen al samen te leven met anderen.
Vanuit deze visie stellen we de volgende doelen en activiteiten op:


Leerlingen leren praten over de manier waarop ze in het leven staan, bijvoorbeeld naar aanleiding van
een bijbelverhaal;



Leerlingen oefenen op school (een minisamenleving) in het leren samenleven met elkaar;



Leerlingen leren organisatorische vaardigheden aan en leren verantwoordelijkheid te nemen voor
anderen.

In de school oriënteren leerlingen zich op de samenleving en leren ze hun eigen mening over
maatschappelijke thema ’s te verwoorden, bijv. n.a.v. thema ’s die in de klas naar voren komen.
In de praktijk is burgerschapsvorming geen apart vak, maar komt het aan de orde in het dagelijks onderwijs.
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Doelstellingen en methoden van de verschillende vakken
Godsdienstige vorming
We beginnen en eindigen de dag met gebed. Zo ervaren we met elkaar dat het gebed belangrijk is om de
relatie met God te onderhouden. Bij godsdienstige vorming staat steeds een Bijbelvertelling centraal. We
werken met het bijbelvertelrooster van de methode “Levend Water”. In de hogere groepen worden
kinderen gestimuleerd de Bijbel te lezen om zo te ontdekken dat Gods Woord een gids voor hun leven is.
Wekelijks wordt in groep 3 t/m 8 een psalm van de week gezongen. Ongeveer één keer per maand zingen
we een psalm die ’s zondags ook in de kerk in Zegveld worden gezongen. Naast deze psalmen, zingen en
leren we ook andere gezangen en liederen. We merken dat het zingen het Bijbelonderwijs ondersteunt en
bijdraagt aan de godsdienstige vorming van de leerlingen. Ook besteden we aandacht aan de christelijke
feestdagen zoals het Kerstfeest op school en/of in Milandhof. Paas- en Pinksterviering worden onder
schooltijd in de klas gehouden.

In groep 7 krijgen de leerlingen een Bijbel. Bij het verlaten van de school ontvangen de kinderen van groep 8
deze Bijbel als afscheidscadeau. Deze wordt geschonken door het bestuur van de school. De ouders kunnen
vooraf hun voorkeur kenbaar maken voor de Herziene Statenvertaling (HSV), de Nieuwe Bijbelvertaling
(NBV) of de Bijbel in Gewone taal.
Methode: Levend water.

Kerkgeschiedenis in groep 8
Bij kerkgeschiedenis gaat het om het bijbrengen van kennis en inzicht in de grote lijnen van de
kerkgeschiedenis op een niveau, dat bij de leerlingen past. Het bevordert een houding, die met behoud van
eigen identiteit, het mogelijk maakt andere gedachtegangen te respecteren, te doorgronden en op hun
waarde te toetsen.

Nederlandse taal
Het onderwijs in Nederlandse taal is erop gericht, dat de leerlingen:


vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in het dagelijks
leven voordoen;



kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van taal.
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Methode: Woordenstart (groep 1 en 2), Taal Actief, Veilig Leren Lezen, Lezen in Beeld, Lekker Lezen.

Engelse taal
Het onderwijs in Engelse taal is er vanaf groep 5 op gericht, dat de leerlingen:
informatie kunnen halen uit eenvoudig gesproken en geschreven teksten;
informatie durven en kunnen vragen en geven over eenvoudige onderwerpen;
eenvoudige woorden en zinnen kunnen schrijven over alledaagse onderwerpen.
Methode: Take it Easy.

Rekenen
Het onderwijs in rekenen/wiskunde is erop gericht, dat de leerlingen:


verbindingen kunnen leggen tussen het onderwijs in rekenen/wiskunde en hun dagelijkse leefwereld;



basisvaardigheden verwerven, eenvoudige wiskunde-taal begrijpen en toepassen in praktische situaties;



reflecteren op eigen wiskundige activiteiten en resultaten daarvan op juistheid controleren;



eenvoudige verbanden, regels, patronen en structuren opsporen;



onderzoeks- en redeneerstrategieën in eigen woorden beschrijven en gebruiken.

Methode: Wereld in Getallen en Wizwijs (groep 1 en 2)
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Aardrijkskunde
Het onderwijs in aardrijkskunde is erop gericht, dat de leerlingen:


zich een beeld vormen van de aarde en haar belangrijkste regio's;



inzicht verwerven in de manier waarop de natuur en het menselijk handelen de ruimtelijke inrichting
beïnvloeden;



leren omgaan met kaart en atlas en beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van
de wereld.

Methode: GeoBas.

Geschiedenis
Het onderwijs is erop gericht, dat de leerlingen:


zich beelden vormen van in tijd geordende verschijnselen en ontwikkelingen;



besef krijgen van continuïteit en verandering in het eigen leven en in de geschiedenis van de
samenleving;



leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en
kunne die verbinden met de wereldgeschiedenis.

Methode: Tijdstip.

Natuuronderwijs
Het onderwijs in de natuur, waaronder biologie, is erop gericht, dat de leerlingen:


verantwoordelijkheid en liefde voor de natuur krijgen, omdat de heerlijkheid van God erin geopenbaard
wordt;



in verwondering kijken naar de Schepper en Zijn schepping;



plezier beleven aan het verkennen van de natuur vanuit een kritische en vragende houding en zorg
hebben voor een gezond leefmilieu;



kennis, inzicht en vaardigheden verwerven die mensen nodig hebben om op juiste wijze met de levende
en niet-levende natuur om te gaan;



een onderzoekende en waarderende houding ten opzichte van de natuur en een gezond leefmilieu
ontwikkelen.

Methode: Leefwereld.
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Gezond en redzaam gedrag
Het onderwijs in gezond en redzaam gedrag is erop gericht, dat de leerlingen:


kennis, inzicht en vaardigheden verwerven ten aanzien van een gezond gedragspatroon, dat past bij
henzelf en bij de omgeving waarin ze opgroeien;



een goede verkeersdeelnemer worden;



leren respectvol om te gaan met seksualiteit.

Methoden: Leefwereld, Klaar Over, Wonderlijk Gemaakt, Oefeningen voor de Schoolverkeersproef (groep 8).

Sociaal emotionele ontwikkeling
Het onderwijs is erop gericht om sociaal competent gedrag van de leerlingen te bevorderen. Dit is het
vermogen om op een adequate manier sociaal en emotioneel te functioneren. Adequaat wil zeggen, dat een
kind rekening houdt met zijn eigen belangen én met de belangen van een ander en dat hij rekening houdt
met de waarden en normen die in de samenleving gelden.
Methode: Kinderen en hun sociale talenten.

Lichamelijke opvoeding
Het onderwijs in lichamelijke opvoeding is erop gericht, dat de leerlingen:


kennis, inzicht en vaardigheden verwerven die nodig zijn om op verantwoorde wijze deel te nemen aan
de bewegingscultuur;



een positieve houding ontwikkelen, dan wel behouden, met betrekking tot deelname aan de
bewegingscultuur;



leren om samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deel te nemen,



afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden kunnen inschatten
daarmee bij activiteiten rekening houden.

Methoden: Lichamelijke opvoeding voor de basisschool, Basislessen Bewegingsonderwijs.
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Tekenen en handvaardigheid
Het onderwijs in tekenen en handvaardigheid is erop gericht, dat de leerlingen:


kennis, inzicht en vaardigheden verwerven waarmee ze hun gedachten, gevoelens, waarnemingen en
ervaringen op persoonlijke wijze kunnen vormgeven in beeldende werkstukken;



leren reflecteren op beeldende producten en inzicht verwerven in de wereld om ons heen: de gebouwde
omgeving, interieurs, mode en kleding, alledaagse gebruiksvoorwerpen en beeldende kunst.

Methode: Uit de Kunst.

Muziek
Het onderwijs in muziek is erop gericht, dat de leerlingen:


hun muzikale mogelijkheden ontdekken en verder ontwikkelen door het verwerven van voldoende
kennis, inzicht en vaardigheden.

Methode: Muziek moet je doen.
De groepen 5 en 6 doen mee met de muzikale projecten “Windvlaag en Blazersbende” onder begeleiding
van leden van de muziekvereniging K.N.A. Zegveld.
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Groep 1 en 2
Wij gebruiken het pakket Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind. Daarmee kunnen wij ons onderwijs beter
afstemmen op wat de kinderen nodig hebben en kunnen wij hun ontwikkeling goed volgen. Wij volgen de
ontwikkelingslijnen voor taal, rekenen, motoriek en spel. Daarnaast maken de groep 2 leerlingen in januari
de Cito-boekjes. Eén op het gebied van taal en de ander op het gebied van rekenen.

Resultaten van het onderwijsleerproces
Door zo goed mogelijk onderwijs aan onze leerlingen te geven en vooral door een systematische werkwijze
van het leeraanbod, proberen we de leerlingen voldoende kennis en vaardigheden bij te brengen. Reeds
jarenlang neemt onze school een gemiddelde positie in t.o.v. andere scholen. Dit blijkt uit de resultaten
Centrale Eindtoets Primair Onderwijs. De gemiddelden van de laatste vier jaren zijn achtereenvolgens 534,9,
536,9 en 535. In 2017 was de score 534 (iets onder het landelijke gemiddelde). Voor een goede interpretatie
moet u rekening houden met de groepssamenstelling en de achtergrond van de kinderen.
Inspectierapporten kunt u inzien op www.onderwijsinspectie.nl of op www.scholenopdekaart.nl
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BAVI-lezen
Bij het BAVI-lezen (BAVI=beleving van het AVI-niveau) werken we met zgn. AVI-niveaus. De AVI-aanduiding
geeft de lees-technische vordering aan, de zgn. M en E – niveaus, waarbij de M voor midden staat en de E
voor eind. M5 is bijvoorbeeld midden groep 5 en E7 is eind groep 7.

Er is meer…
Naast het aanleren van kennis en vaardigheden bij de kinderen, willen we ook andere ontwikkelingsaspecten
van de kinderen stimuleren. Belangrijke aspecten zijn: zelfvertrouwen, zelfkennis, persoonlijkheid en de al
eerder genoemde burgerschapsvorming. We proberen die ontwikkeling te stimuleren door o.a.
(kring)gesprekken, gezamenlijke vieringen en gerichte projecten. Een prestatie is een relatief begrip. We
vinden het belangrijk, dat kinderen op school presteren, maar prestaties zijn voor ieder kind verschillend.
Daarom proberen we de eigen mogelijkheden van elk kind te stimuleren. De school verzorgt het onderwijs
en probeert een klimaat te scheppen waarin de kinderen zich kunnen ontwikkelen. Zelf heeft u echter ook
een belangrijke rol.
De praktijk leert dat het klimaat en de sfeer thuis eveneens van invloed kunnen zijn op de prestaties op
school. In dit verband noemen we bijvoorbeeld:


Kinderen werken en spelen op school beter als ze goed uitgerust zijn;



Kinderen kunnen zich goed concentreren als ze gematigd ‘screentijd’ krijgen;



Kinderen spannen zich beter in als ze thuis worden aangemoedigd;



Kinderen concentreren zich beter als u interesse toont in wat ze op school beleven en wat ze daar doen.
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Informatie en communicatietechnologie (ICT-onderwijs)
ICT kan in het basisonderwijs een bijdrage leveren aan een aantal leergebied overstijgende doelen.

Werkhouding
De leerlingen hebben belangstelling voor de wereld om hen heen en ze zijn gemotiveerd deze te
onderzoeken. Ze hebben plezier in het leren van nieuwe dingen en kunnen relevante informatie zoeken en
gebruiken. We leven in een maatschappij waar computers een steeds grotere rol spelen in het dagelijks
leven van kinderen. ICT is een uitstekend middel om nieuwe dingen te leren en op zoek te gaan naar
informatie. De eigen motivatie om dit te doen is bij bijna alle kinderen aanwezig.

Werken volgens een plan
De kinderen kunnen een plan opstellen en er naar handelen. Kinderen maken een werkstuk en/of
presentatie waarbij ze zich oriënteren op een onderwerp. Ze moeten leren om hun activiteiten stap voor
stap in te delen. Het uitwerken en presenteren van het werkstuk is uitstekend te realiseren met behulp van
de computer.

Gebruik van uiteenlopende leerstrategieën
Kinderen kunnen relevante informatie opzoeken, verwerken, met elkaar overleggen en tot oplossingen
komen. Met behulp van ICT kunnen kinderen in contact komen met grote hoeveelheden informatie, waaruit
zij zelf of gezamenlijk een keuze maken wat voor hun leerproces nuttig is.

Zelfbeeld
Kinderen leren met hun eigen mogelijkheden en grenzen om te gaan en hebben zelfvertrouwen.
Werken met programma’s op de computer levert altijd wel vragen en problemen op. Indien die worden
opgelost, al of niet met behulp van anderen, is dit positief voor het zelfbeeld van het kind. Door het werken
met ICT krijgen kinderen meer mogelijkheden ontdekkend en op eigen niveau te werken. Veel
computerprogramma’s zijn zelfcorrigerend. Kinderen zijn daardoor minder passief en spelen zelf een actieve
rol binnen de kennisoverdracht.
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Nieuwe media
Leerlingen maken verantwoord, veilig en doelbewust gebruik van communicatiemiddelen, waaronder de
nieuwe media. Ze kennen de mogelijkheden van digitale informatiemedia en ze kunnen digitale
leermiddelen gebruiken. Het zal duidelijk zijn dat deze doelstelling niet realiseerbaar is zonder ICT.

Zorgverbreding
ICT wordt nu reeds enigszins ingezet om te remediëren en een oplossing te bieden voor kinderen die
aanpassing van het gewone programma nodig hebben. Het is te verwachten dat dit in de toekomst meer
toegepast zal worden. De computer is een geduldige hulp in het leren, die op verschillende niveaus kan
werken. Zo kunnen kinderen die extra uitleg nodig hebben, mee blijven komen in de groep. Ook voor
kinderen die meer uitdaging nodig hebben, is de computer een goed hulpmiddel.

Computergebruik
De leerlingen moeten aan het eind van het schooljaar voldoen aan de in de methoden gestelde doelen.
Daarbij moet gestreefd worden naar een efficiënte inzet van ICT als middel voor het onderwijs. Op de
volgende gebieden kan dat bereikt worden:

Remediëren
Sommige kinderen dreigen tegen een onderwijsachterstand aan te lopen, of hebben al een achterstand op
een specifiek gebied. Om deze achterstand te verkleinen dan wel weg te werken is de computer goed
inzetbaar. De keuze van het computerprogramma is hierbij erg belangrijk. Het programma moet zelf
corrigerend zijn. Bij voorkeur laat het programma aan het kind zien wat het goed of fout heeft gedaan.
Daarnaast is het van belang dat de leerkracht kan beschikken over de behaalde scores om de vorderingen
van het kind bij te houden.

Automatiseren
Als in een groep nieuwe leerstof wordt aangeboden zal dat geautomatiseerd moeten worden. Denk hierbij
een tafelsommen, optel -, aftrek -, deelsommen, spellingregels en ontleden. Door herhaling van de
opdrachten worden deze ingeoefend.
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Spelend leren onderbouw
Het belangrijkste doel van de groepen 1 en 2 is dat er al spelende geleerd wordt. Vanuit die insteek
ontdekken kleuters hoe leuk allerlei spelletjes en programma’s op de computer zijn. De programma’s van de
groepen 3 en 4 zijn al meer op leren gericht, zij het nog vaak in spelvorm.

Ontdekkend leren bovenbouw
Kinderen leren op welke manier ze via internet informatie kunnen verzamelen en verwerken op de
computer. Leren van/met de computer is voor kinderen uitdagend en voor de meesten een ontdekplek.

Computervaardigheden
Als kinderen de school verlaten worden ze geacht kennis te hebben van in ieder geval Paint, Word en
Powerpoint. Dit leren omgaan met de computer wordt op onze school in de groepen 5,6 en 7 binnen de ICTlessen aangeboden met de digitale methode AaBeeCee.
Aan de leerlingen van groep 7 wordt de mogelijkheid geboden typevaardigheid te worden met het
programma TypeWorld. Van kinderen die daaraan niet deelnemen wordt wel verwacht dat ze
toetsenbordvaardig worden, zodat ze toch ook een tekst kunnen typen, zij het wat minder snel.
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Extra Zorg
Leerlingvolgsysteem
Vanaf het begin van de schoolloopbaan van uw kind, houden wij een leerlingvolgsysteem bij. We doen dat
op een zorgvuldige manier in het digitale dossier ‘Parnassys’. Hierin staan gegevens over het gezin,
gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, toetsgegevens van verschillende jaren, onderwijsbehoeftes
en andere relevante gegevens. Door middel van het leerlingvolgsysteem zijn wij in staat leerlingen, die op
bepaalde onderdelen extra ondersteuning nodig hebben, adequaat hulp te bieden.

De intern begeleider (IB’er)
De IB’er op onze basisschool juf Bea (1 dag in de week). Als IB’er is zij verantwoordelijk voor:


Het bewaken van de doorgaande lijn;



Het ondersteunen van leerkrachten in het vormgeven van onderwijs op maat;



De zorgverbreding;



De organisatie en planning van toetsen en observaties;



De leerlingbesprekingen;



De organisatie van speciale leerhulp;



Externe contacten, zoals met Passenderwijs



Bewaking van procedures.

De remedial teacher (RT’er)
De RT’er op onze basisschool is juf Lisette. Als RT-er verleent zij hulp aan een leerling of groepje leerlingen,
gericht op begeleiding in geval van bepaalde leermoeilijkheden of meerbegaafdheid. Deze hulp wordt buiten
de groep gegeven onder schooltijd.

Toetsen en resultaten
Op de toetskalender wordt aangegeven wanneer er in de groepen speciale toetsen zijn.
In groep 1 en 2 volgen we de algemene ontwikkeling van het kind. Voor toetsing hanteren we de landelijke
methode onafhankelijke toetsen van CITO voor taal en rekenen en gebruiken we de observaties vanuit
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“Leerlijnen”. Door kinderen zo goed mogelijk te volgen in hun ontwikkeling en daarbij aan te sluiten, willen
we de overgang van groep 1 naar 2 en van 2 naar 3 zo soepel mogelijk laten verlopen.
Voor groep 3 t/m 8 zijn er methode gebonden toetsen, die bij de methoden horen en methode
onafhankelijke toetsen. Deze behoren bij het CITO- leerlingvolgsysteem. Zo zijn er toetsen voor technisch
lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Tijdens de groepsbesprekingen worden de resultaten
besproken en worden, waar nodig, vervolgstappen bepaald.
Jaarlijks wordt in groep 8 de eindtoets afgenomen. Deze toets geeft een goede indicatie over de
schoolvorderingen van de kinderen, maar ook over de positie van de school t.o.v. andere basisscholen in het
land.

Speciale zorg voor kinderen
Als de ontwikkeling van uw kind anders verloopt dan verwacht, wordt daar extra zorg aan besteed. De
groepsleerkracht zal samen met de IB’er toetsen afnemen en/of de leerling observeren. Hierna zal
geprobeerd worden hulp op maat te bieden. Deze hulp kan zowel binnen als buiten de groep plaatsvinden,
bij de eigen leerkracht of bij de RT’er. De school bespreekt deze extra leerlingzorg met de ouders.
Soms is het nodig om het onderwijsleerproces van een leerling aan te passen. Dit gebeurt door bijvoorbeeld
extra leermiddelen aan te bieden of uw kind op een ander niveau te laten werken. De hulp van de
Schoolbegeleidingsdienst (CED) kan worden ingeroepen om een specifiek probleem te onderzoeken. Dit
onderzoek en de uitslag ervan bespreken wij met ouders. Aan de hoog- of meerbegaafde kinderen schenken
wij aparte aandacht door verdiepend en verrijkend materiaal aan te bieden.
De zorg die er aan uw kinderen wordt gegeven, kunt u in eerste instantie bespreken met de
groepsleerkracht. Ook de IB’er is beschikbaar voor uw vragen.

Stichting Passenderwijs en Passend Onderwijs
Passend onderwijs Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Daarmee zijn in
het hele land samenwerkingsverbanden opgericht, met als opdracht ‘een samenhangend geheel van
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen scholen te realiseren, zodat leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke
plaats in het onderwijs krijgen.’

Ons bestuur maakt deel uit van samenwerkingsverband Passenderwijs. Onder dit samenwerkingsverband
vallen alle basisscholen binnen de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en
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Woerden. Binnen Passenderwijs zijn afspraken gemaakt over de mate van ondersteuning op basisscholen,
uitvoering van de zorgplicht, de arrangementen extra ondersteuning, welke worden geboden en de
financiële stromen binnen het samenwerkingsverband. Er wordt samengewerkt met het Speciaal
Basisonderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (SO), om zoveel mogelijk kennis vanuit deze speciale scholen
binnen het regulier basisonderwijs beschikbaar te maken. Ook zijn op deze scholen plekken beschikbaar voor
kinderen, die meer nodig hebben dan op het regulier basisonderwijs kan worden geboden. Door middel van
deze afspraken proberen de scholen gezamenlijk de volgende doelstelling na te streven:
‘Voor elk kind een zo thuisnabij mogelijk passend aanbod’

Basisondersteuning
Binnen de regio zijn afspraken gemaakt over de mate van ondersteuning op elke basisschool (de
basisondersteuning). Dit betekent dat wij preventieve interventies inzetten ter voorkoming van meer
intensieve ondersteuning. Er is een basisniveau aan ondersteuning in de klas en de leerkrachten zijn
vakbekwaam en competent. Als school werken wij handelingsgericht. Onze ondersteuningsstructuur wordt
gekenmerkt door vroegtijdig te signaleren en planmatig te handelen. Wij gaan uit van de
onderwijsbehoeften van het kind. De manier waarop wij het bovenstaande doen, is te lezen in het
schoolondersteuningsprofiel van onze school.

Bij sommige kinderen wordt in overleg met de ouders externe hulp gezocht. Passenderwijs is één van de
partners waarmee wij samenwerken. Het samenwerkingsverband biedt ondersteuning in de vorm van
Dienstverlening. Dit aanbod kan jaarlijks verschillen, afhankelijk van de vraag. Op de website van
Passenderwijs kunt u het aanbod nalezen (www.passenderwijs.nl). U kunt denken aan leesondersteuning
vanuit de Leeskliniek, gerichte trainingen of consultaties voor in de klas. Alleen de school kan deze
ondersteuning aanvragen.

Arrangementen Extra Ondersteuning
Bij een complexe en intensieve onderwijsbehoefte, is de ondersteuning binnen de school soms niet
voldoende. Wij zullen dan, met toestemming van ouders, een aanvraag doen bij het samenwerkingsverband.
Passenderwijs kijkt met ons mee naar passende ondersteuning binnen de school. Wanneer dit niet mogelijk
is, wordt in overleg met ouders gekeken naar een andere passende onderwijsvoorziening.
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De aanmelding wordt gedaan bij het Loket van Passenderwijs, via het groeidocument. In dit document staat
de hulpvraag van de school en wordt informatie gegeven over het kind en de situatie. Ouders kunnen in dit
document meelezen en eveneens informatie geven.

In het Loket worden de onderwijsbehoeften in kaart gebracht en in overleg met school de match met een
passend arrangement gemaakt. Wanneer meer informatie nodig is, wordt in overleg met ouders en school,
handelingsgerichte diagnostiek ingezet. Dit betekent dat een observatie in de klas, een gesprek en/of een
onderzoek plaats kan vinden. De begeleider van het samenwerkingsverband stelt vervolgens een
deskundigenadvies op en dit wordt in de onafhankelijke Centrale Toekenningscommissie (CTC) van het
samenwerkingsverband besproken. Voor meer informatie over deze route, kunt u kijken op
www.passenderwijs.nl.

Arrangementen zijn flexibel in duur en inhoud, waarbij deze zo veel mogelijk op maat worden ingezet. Waar
nodig wordt afstemming met de jeugdhulp gezocht. Wanneer een kind extra ondersteuning ontvangt, zijn
wij als school wettelijk verplicht een ontwikkelingsperspectief op te stellen. Voor een actueel aanbod van de
arrangementen extra ondersteuning kunt u kijken op de bovengenoemde website van het
samenwerkingsverband.

Zorgplicht
In de wet Passend Onderwijs is vastgesteld dat het schoolbestuur de verantwoordelijkheid heeft om een
kind, dat extra ondersteuning nodig heeft, een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Dit
geldt voor kinderen die staan ingeschreven op de school en voor kinderen die schriftelijk bij de school zijn
aangemeld. In geval van een aanmelding zullen wij als school de onderwijsbehoefte van het kind in kaart
brengen en afwegen of wij passende ondersteuning kunnen bieden. We zullen in deze gevallen overleggen
met Passenderwijs. Het bieden van een passende plek kan op de school zelf, maar ook op een andere school
binnen het samenwerkingsverband, bijvoorbeeld op een school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) of
Speciaal Onderwijs (SO).

Wanneer uw kind jonger is dan 4 jaar, kunt u zich oriënteren op meerdere basisscholen in de buurt. De
zorgplicht gaat pas in op het moment dat u zich officieel, schriftelijk aanmeldt bij een basisschool. Er kan
maar één basisschool met de zorgplicht in contact zijn; de eerste school waar schriftelijk is aangemeld.
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Voor details over de gemaakte afspraken rondom de zorgplicht verwijzen wij u naar de website van het
samenwerkingsverband (www.passenderwijs.nl).

Schoolbegeleiding
Onze school is aangesloten bij Driestar Educatief. Deze dienstverlening kunnen we inschakelen bij
onderwijskundige zaken of bij problemen die leerlingen hebben met het zich eigen maken van de leerstof.
Via Driestar Educatief kunnen de kinderen, die dat nodig hebben, ook getest worden. Dit gebeurt natuurlijk
altijd in overleg met de ouders.

Dyslexie
Dyslexie betekent letterlijk ‘niet kunnen lezen’. Met dyslexie bedoelt men doorgaans lees- en
spellingproblemen. Lees – en spellingproblemen kunnen ook los van elkaar voorkomen. Hardnekkigheid is
een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot
kunnen lezen.
Sinds 2009 is de vergoedingsregeling dyslexie van kracht. Diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie
zijn in het basispakket van de verzekering opgenomen. Met een leerlingdossier kunnen ouders hun kind
aanmelden bij een specialist voor onderzoek.

De ernst van het probleem onderbouwt de school, in het dossier, door aan te tonen dat op drie
achtereenvolgende meetmomenten (CITO) sprake is van een achterstand, ondanks voldoende begeleiding in
de tussenliggende periode. Dat betekent, dat leerlingen met drie E scores op lezen en leerlingen met een
lage D score op lezen en een E score voor spelling doorgestuurd kunnen worden naar de zorg. De zorg voor
kinderen met ernstig enkelvoudig dyslexie (EED)-vergoede dyslexiezorg – valt per 1 januari 2015 onder de
Jeugdwet. Gemeenten hebben de taak om deze zorg te organiseren en te financieren. Met een dossier
kunnen ouders hun kind aanmelden bij Woerdenwijzer en in overleg met hen een specialist kiezen
vooronderzoek.

Dyslexie is een erkende leermoeilijkheid met als eigenschap dat deze blijvend is. Een dyslectische leerling zal
hiermee moeten leren omgaan. De problemen die leerlingen met dyslexie kunnen ondervinden nemen we
serieus. We streven er dan ook naar een leerling in het proces zo goed mogelijk te begeleiden. In overleg
met de ouders bekijkt de leerkracht samen met de IB’er, welke hulp en begeleiding in de klas geboden kan
worden en of remedial teaching wenselijk is.
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Om de zwakke leesvaardigheid van kinderen met dyslexie te compenseren kan gebruik worden gemaakt van
tekst-naar-spraaksoftware (voorleessoftware). De leessnelheid wordt ermee positief beïnvloed. Ook het
tekstbegrip en de directe woordherkenning verbeteren.
Het is ook mogelijk dat de leerling de stukjes tekst door de leerkracht of via de computer te horen krijgt en
niet zelf hoeft te lezen. Eén zo ’n ICT-hulpmiddel is Kurzweil 3000.
Wij vinden het als school belangrijk om leerlingen, die hardnekkige problemen met lezen en spellen hebben
(met dyslexieverklaring), de mogelijkheid te bieden om Kurzweil 3000 te gebruiken ter bevordering van de
zelfredzaamheid en leer-/leesmotivatie. Daarom hebben we dit hulpmiddel aangeschaft.
Dit ICT-hulpmiddel kan ook bij een leerling thuis ingezet worden. De software kan op een eigen laptop
geïnstalleerd worden. Bij gebruik van het materiaal wordt er een contract (uitleenovereenkomst) opgesteld.
Het beleid van de school sluit overigens aan bij de landelijke protocollen, die er op het gebied van
leesproblemen en dyslexie zijn.
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Andere schoolse zaken
Rechten en plichten van ouders, verzorgers, leerlingen en bevoegd gezag
Op school wordt de "model-klachtenregeling primair onderwijs" van Verus gehanteerd (zie www.verus.nl).
Met deze regeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van de
betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school.

Naast ouders en leerlingen kan een ieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap klachten indienen.
Deze kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bestuur en personeel of het nalaten
daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap (seksuele
intimidatie, discriminatie, agressie).

De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de
meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders,
leerlingen, leerkrachten en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld.

Neem eerst contact op met de leerkracht van uw kind. Wanneer u er dan niet uitkomt, kunt u contact
opnemen met de directeur. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de
afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze
klachtenregeling. Binnen de regeling is een belangrijke rol weggelegd voor de contactpersonen, de
vertrouwenspersoon en de klachtencommissie. Op school zijn er twee contactpersonen, die tot taak hebben
de klager naar de vertrouwenspersoon te verwijzen:
Contactpersoon onderbouw
Dhr. S.(Steffan) Pak, Broeksloot 29, Tel. 0348 690097
Contactpersoon bovenbouw
Mw. L.(Laura) Bergman, Hoofdweg 63, Tel. 0348 691466
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Klachtencommissie
Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder
enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Hierover
kunt u praten met de vertrouwenspersoon van de school dhr. T. de Bruijn, Hoofdweg 144, 3474 JK Zegveld,
Tel. 0348 691352 of met de schoolleiding. Hebt u met elkaar gesproken maar komt u toch niet tot een
oplossing, dan kunt u als ouder of leerling een klacht indienen over een beslissing of het gedrag van de
betreffende persoon.

Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs kunt u voortaan terecht
bij één loket. Dat is mogelijk geworden door de oprichting van de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder
Onderwijs (GCBO). Deze commissies behandelen honderden geschillen, beroepen en klachten per jaar. Ze
beschikken over veel expertise en hebben oog voor de identiteit van de scholen en instellingen. De
commissies erken vanuit hun eigen identiteit. Uw klacht kan leiden tot een advies van de Klachtencommissie
aan de school om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken.
Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de (klachten)procedures, de
samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.

Contactgegevens van ouders
Bij de aanmelding van leerlingen worden al uw contactgegevens gevraagd. Deze worden door de school
gebruikt om het contact met u te onderhouden. Deze gegevens worden ook ter beschikking gesteld aan het
bestuur, de MR en OR om u te informeren over zaken die de school, u of uw kind(eren) aangaan. Tevens
wordt aan het begin van elk schooljaar namen, adressen en telefoonnummers gevraagd van personen die
we kunnen bereiken in het geval dat u als ouders afwezig bent. We verzoeken u mutaties tijdig aan de
directeur en de leerkracht(en) door te geven, zodat we bijvoorbeeld in het geval van ziekte weten wie we
kunnen bellen om een kind op te komen halen.

Meldcode Kindermishandeling
Als de leerkrachten op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk
geweld en/of kindermishandeling, dan wordt er gehandeld volgens de meldcode Kindermishandeling, zoals
die beschreven staat op de site van het ministerie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijkgeweld/inhoud/meldcode
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Contacten met de ouders/verzorgers
Startgesprekken
In het begin van het nieuwe schooljaar wordt u in de gelegenheid gesteld met de leerkracht over uw kind te
spreken. Dit zijn (start)gesprekken waarbij u kunt aangeven hoe uw kind het op school ervaart en wat voor
de leerkracht van belang is om te weten over uw kind. Alle ouders/ verzorgers worden verwacht.

Informatieavond
Ook op deze avond worden alle ouders verwacht. In elke groep wordt uitgelegd wat de jaarstof voor die
groep is. U kunt het lesmateriaal inzien en de leerkracht vragen stellen over onderwijskundige zaken.

Persoonlijk gesprek
Er is na schooltijd altijd gelegenheid om het een en ander te bespreken met een leerkracht. Wilt u dan
vooraf even een afspraak maken? Het is overigens zeer nuttig bepaalde problemen die de kinderen aangaan
te bespreken. Veel weten betekent immers ook veel begrijpen! Als we voldoende informatie hebben,
kunnen we ook op een pedagogisch verantwoorde manier met uw kinderen omgaan. Voor 's morgens 8.30
uur liever geen besprekingen. Dit i.v.m. de voorbereidingen voor de lessen.

Projectavond
Op deze avond kunnen de kinderen aan hun ouders laten zien wat zij in de afgelopen periode op school
hebben gedaan.

Oudergesprekken
Voor alle groepen worden er twee keer per jaar contactavonden met tien-minuten gesprekken
georganiseerd. U wordt dan in de gelegenheid gesteld met de leerkracht over de vorderingen van uw kind te
spreken.
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Kennismakingsbezoeken
De leerkracht van groep 1 gaat op kennismakingsbezoek bij het eerste op school komende kind van een
gezin. Bij kinderen die tussentijds instromen van andere scholen komt de leerkracht van het oudste kind op
bezoek.

Verstrekken onderwijskundige rapporten
Als een kind naar een andere basisschool gaat, wordt er door de leerkracht een onderwijskundig rapport
voor de ontvangende school ingevuld. Als de leerlingen van groep 8 de school verlaten, wordt aan de
middelbare school een onderwijskundig rapport, met de Cito gegevens van groep 6, 7 en 8 naar het
voortgezet onderwijs toegezonden.

Rapporten
De kinderen van groep 1 krijgen, als ze voor januari op school gekomen zijn, aan het einde van het schooljaar
een geheel ingevuld rapport mee naar huis. Zij die vanaf januari in deze groep komen, krijgen wel een
rapport mee, maar dit is niet volledig ingevuld. De juf van groep 1 noteert in het rapport een aantal
opmerkingen over de eerste vorderingen van het kind. De kinderen van groep 2 ontvangen aan het einde
van het schooljaar een rapport.

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen in november een beknopt najaarsrapport. Dit is een weergave
van onze eerste indruk. Daarna krijgen de kinderen twee keer per jaar een uitgebreid rapport. Dit rapport
wordt meegeven in februari en juli. Daarnaast worden in de school ook landelijk genormeerde CITO-toetsen
afgenomen. Dit gebeurt in januari en juni. Deze scores vindt u ook bij het rapport. U krijgt op deze manier
een goed overzicht van de prestaties van uw kind(eren).

Verzekeringen
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een
aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij
schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. Deze verzekering is ook van toepassing op
de tussenschoolse opvang. Zij geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende
invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor
zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijv. door eigen risico).
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Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn
(bestuursleden, leerkrachten, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig
handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.
Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in
schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. De school heeft pas een
schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school
optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt
geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal
tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de
school vergoed.

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Leerlingen zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk (of als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) voor
hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde
activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar in de eerste plaats zelf (of de ouders)
verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Leerlingenvervoer en veiligheid
De Wegenverkeerswet regelt het vervoer in personenauto's op vrijwillige basis. Wanneer ouders met eigen
auto het vervoer van de kinderen regelen, gelden de voorwaarden:


Alle inzittenden moeten de aanwezige veiligheidsgordels dragen;



Kinderen kleiner dan 1.35 m moeten gebruik maken van een geschikt kinderbeveiligingsmiddel: de
zitverhoger. De autostoeltjes en zitverhogers moeten goedgekeurd zijn volgens ECE-R44. Dit is te zien
aan een keuringslabel of –sticker. De zitverhoger, die al dan niet met een rugleuning wordt aangeboden.
Het kind wordt in dit zitje met de 3-punts autogordel vastgezet. De rugleuning is erg belangrijk, omdat
deze vaak zijdelingse protectie biedt voor hoofd en romp en voorzien is van een gordelgeleider die de
schoudergordel goed op het lichaam positioneert;
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Kinderen van 3 jaar en ouder mogen een autogordel gebruiken in plaats van een
kinderbeveiligingssysteem als er op de desbetreffende zitbank al twee kinderbeveiligingssystemen zijn
aangebracht en in gebruik zijn, waardoor er geen plaats meer is voor een derde zitje.



Kinderen vanaf 3 jaar mogen, in incidentele gevallen, de autogordel gebruiken bij vervoer door een
ander persoon dan de eigen (pleeg)ouder. Namelijk wanneer redelijkerwijs niet verwacht kan worden
dat de bestuurder een kinderbeveiligingssysteem bij zich heeft. Het kind wordt dan vervoerd op de
achterbank. Een korte afstand is volgens het ministerie een afstand van maximaal 50km.



Wij vragen ouders van kinderen kleiner dan 1.35 m om aan hun kinderen een zitverhoger mee te geven
bij excursies; wie geen zitverhoger meeneemt moet gebruik maken van de veiligheidsgordel



Kinderen jonger dan 12 jaar, maar groter dan 1.35 m mogen voor in de auto. Het is raadzaam om
kinderen tot 12 jaar niet bij een airbag te zetten die ingeschakeld is. Laat kinderen bij voorkeur achterin
zitten.

Informatieplicht
De regels omtrent aan wie (welke partij/welk gezag) informatie moet worden verstrekt over een
minderjarige zijn als volgt:


In de meeste gevallen hebben ouders samen gezag. Als een ander dan de ouder(s) het gezag uitoefent,
heet dit voogdij. Omdat naast het huwelijk veel andere vormen van gezinsleven zijn ontstaan, zijn deze
ook geregeld in de wet;



Gescheiden ouders houden samen het gezag tenzij één of beide ouder(s) dit niet wil(len);



Gezag kan worden uitgeoefend door een ouder en een niet-ouder samen. We noemen dit gezamenlijk
gezag. Het roept voor de niet-ouder dezelfde gedragsrechten en plichten in het leven als voor de ouder
die het gezag heeft;



Een voogd en zijn of haar partner kunnen gezamenlijk de voogdij uitoefenen. Gezamenlijke voogdij roept
vrijwel dezelfde rechten en plichten in het leven als gezamenlijk gezag.

Informatie over een minderjarige moet door de school aan het betreffende gezag verstrekt worden. Met
dien verstande dat een ouder die geen gezag heeft, ook recht heeft op informatie. Deze informatie moet
zowel door de andere ouder (gezaghebbende) als door de school verstrekt worden. Het moet dan wel een
concrete vraag over het kind zijn (bijvoorbeeld over de schoolprestaties of een ouderavond).
Uitzonderingen op deze regel zijn:
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Iemand hoeft geen informatie te verstrekken wanneer dat in verband met beroepsgeheim (bijvoorbeeld
een arts) ook niet aan de andere ouder verstrekt hoeft te worden;



Het geven van informatie is in strijd met de belangen van het kind. Bijvoorbeeld wanneer een rechter
heeft beslist, dat er tussen een ouder en een kind geen omgang mag zijn. Wanneer die betreffende
ouder toch via de school informatie probeert te verkrijgen, mag de school dat weigeren. Zo'n ouder kan
altijd naar de rechter stappen met het verzoek alsnog informatie te ontvangen.

Mobieltjes
Kinderen van groep 7 en 8, die ver van school wonen, bijv. in de Meije of op de Dwarsweg, mogen onder
eigen verantwoordelijkheid een mobieltje meenemen naar school. Om te voorkomen, dat ze voor verkeerde
doeleinden gebruikt worden, moeten de mobieltjes in de klas uit staan en in de jas/ tas/ kastje van de
leerling blijven. Wanneer kinderen noodzakelijkerwijs naar huis of naar een andere locatie moeten bellen,
kunnen ze gebruik maken van de schooltelefoon.

Maandbrief
Elke maand wordt er via de mail een maandbrief naar u gestuurd. Hierin wordt een agenda van de komende
periode gedaan, gevolgd door een aantal mededelingen.

Verkeersveiligheid
Het brengen en halen van kinderen met de auto bij basisscholen veroorzaakt typerende situaties. In deze
situaties vinden kortdurende, maar frequente verkeers- en parkeerpieken plaats. Het is van belang hier
aandacht aan te schenken, met name omdat kleine kinderen kwetsbaar zijn in het verkeer. Het zicht voor
kleine kinderen wordt belemmerd. Meer informatie: jorai.nl/info/downloads.php
Vragen of opmerkingen: verkeersveiligheid@jorai.nl

Als u met de auto naar school komt:


Rijd voorzichtig, ook in de Nieuwstraat e.o. wonen kleine kinderen;



Parkeer op de toegestane plaatsen. Indien er geen parkeerplaats is, verzoeken we u door te rijden naar
de Molenweg. Vaak is daar nog wel plaats;



Niet parkeren in de Nieuwsstraat (op de weg of trottoir);
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Niet in de bochten parkeren (wettelijke bepaling). Ook niet in de bocht van de Nieuwsstraat/Molenweg.
Kinderen die uit de Nieuwstraat komen en de Molenweg op fietsen hebben zo geen overzicht op
naderend verkeer, en andersom. Wanneer u uw kind voor de school af wilt zetten, graag gebruik maken
van de op het kaartje gemarkeerde ‘Kiss & Ride’-plekken. Graag hier niet langdurig stilstaan met uw
auto, want anderen willen wellicht ook hun kind afzetten.

Als u met de fiets komt:
Als de school uitgaat staan veel ouders/verzorgers te wachten voor de school. Om de weg niet te blokkeren
voor doorgaand (auto)verkeer, is het de
bedoeling dat er gewacht
wordt op het pleintje voor
groep 1. Dit pleintje is
speciaal aangelegd voor dit
zgn. ‘wachtmoment’. Om
geen ‘file’ te veroorzaken
voor een ‘wachtplek’
vragen wij u om zoveel
mogelijk richting
schoolgebouw te
lopen/fietsen en niet te
blijven staan bij de
‘paaltjes op de grens van
trottoir en pleintje’. De
ouders die na u komen hebben zo ook de kans om op het pleintje te wachten en zijn niet genoodzaakt achter
u aan te sluiten, op de weg of trottoir.
Hoe dan ook niet (met uw fiets) op de weg wachten!

Fietsen en fietsenstalling
Kinderen, die op betrekkelijk korte loopafstand van de school wonen, worden dringend verzocht de fiets
thuis te laten staan. Zij, die wat verder weg wonen, zijn verplicht de fiets netjes in de rekken te zetten.
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Hoofdluis
Hoofdluizen leven op warme en behaarde plekjes en verspreiden zich in een hoog tempo - vooral onder
kinderen. Daarom is het belangrijk vaak te controleren. Grijp meteen in als u hoofdluis ontdekt. Kammen
met een fijntandige kam, gedurende twee weken is de beste aanpak. Op de site van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de exacte hoofdluisrichtlijn te vinden. Luis in je haar? Kammen maar!
Dat is de boodschap die de overheid wil meegeven aan basisscholen, kinderopvang en ouders/ verzorgers
van schoolgaande kinderen. Want naast de kinderen zelf, krijgen vooral zij met hoofdluis te maken.
De juiste aanpak kan voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt. Regelmatige controles
zorgen er bijvoorbeeld voor dat een snelle behandeling mogelijk is. Zo blijven kinderen elkaar niet
besmetten. En als een kind hoofdluis heeft, dan is het advies het haar gedurende twee weken dagelijks te
kammen met een fijntandige kam. Eventueel kan het kammen gecombineerd worden met een
antihoofdluismiddel. Vanwege de richtlijn van het RIVM zijn de luizencapes niet meer verplicht.

Indien u hoofdluis ontdekt, wilt u zo vriendelijk zijn dit zo snel mogelijk te melden op school? Wij kunnen dan
onze maatregelen treffen, hetgeen inhoudt dat een aantal ouders de hoofden erop naziet. Gedurende het
schooljaar is er na elke vakantie een hoofdluiscontrole. Alle kinderen van de school worden dan
gecontroleerd door een groep vrijwilligers.
Coördinator hoofdluiscontrole: mevr. Splinter, tel. 690608

Pesten of gepest worden
Uit landelijk onderzoek is gebleken, dat pesten een probleem is. Het komt vaker voor dan we denken.
Wanneer we naar de kernwaarden van onze school kijken, is er maar één conclusie mogelijk: pesten is nooit
naar Gods wil en hoort daarom op onze school niet thuis. Daarom is het goed om samen als leerkrachten en
als ouders aan dit probleem steeds aandacht te schenken. Ontvangt u signalen, dat er op dit gebied echt iets
niet goed gaat met één van de kinderen, meld dit dan bij de groepsleerkracht. Wellicht kunnen er
maatregelen getroffen worden ter verbetering. Met plezier naar school gaan en "lekker in je vel zitten" is de
basis van al het leren.

Om het pesten te voorkomen of te bestrijden, hebben we regels en afspraken gemaakt, waarop we elkaar
kunnen aanspreken. Ze zijn vastgelegd in een “Pestprotocol”.
We hebben op school een aantal heel duidelijke regels opgesteld, de “Gouden Regels”. Elk schooljaar stellen
we ze aan de orde. Het pestprotocol is te vinden op de website www.jorai.nl of in te zien op school.
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Gezamenlijke bijeenkomsten
Naast de gezamenlijke viering van het kerstfeest (onderbouw en bovenbouw afzonderlijk), hebben we
jaarlijks nog meer bijeenkomsten, waarbij alle kinderen van de school samenkomen. Op de eerste dinsdag
van het schooljaar houden we met alle kinderen van de school een gezamenlijke jaaropening en op de
dinsdag van de laatste schoolweek hebben we een gezamenlijke jaarsluiting. Er wordt bij al deze
bijeenkomsten gezongen en één van de leerkrachten gaat voor in gebed en vertelt een verhaal uit de Bijbel.

Psalm
Op onze school worden regelmatig psalmversjes aangeleerd. T/m groep 4 gebeurt dit zingenderwijs in de
groep en in de oude berijming. Vanaf groep 5 worden ze ook op school én thuis geleerd en op vrijdagmorgen
uit het hoofd opgezegd en/of gezongen. Het psalmversje wordt in de week van aanleren zowel in de oude als
in de nieuwe berijming gezongen. Aan de ouders is de keuze welke berijming er wordt opgezegd.

Zending
Elke maandag wordt er in de groepen 7 en 8 geld gespaard voor de stichting " Woord en Daad ". Via deze
stichting hebben we twee kinderen geadopteerd, die we maandelijks geldelijk steunen. Door onze financiële
bijdragen kan aan de volgende twee kinderen voedsel, kleding en christelijk onderwijs worden verstrekt:
Svarna Raj Alayla, een jongen uit India – geboren op 8-4-2003; Melvin Fidel Vasquez Mejia, een jongen uit
Guatemala – geboren op 3-3-2001. Het zendingsgeld van de groepen 1 t/m 6 wordt besteed aan diverse
projecten van de G.Z.B. (bijvoorbeeld voedselhulp, medicamenten, schoolmeubilair).

Gevonden voorwerpen
Het komt regelmatig voor, dat er voorwerpen en kleding op school blijven liggen. Wij bewaren alle gevonden
voorwerpen. Als u dus iets mist, kom gerust even kijken of het in de doos zit of dat het aan het prikbord
hangt (ingang onderbouw).

Schoolfotograaf
Elk jaar bezoekt de schoolfotograaf de school en worden van alle kinderen persoonlijk foto's gemaakt (evt.
met broertjes en zusjes) en groepsfoto’s. Wanneer van de peuters op de peuterspeelzaal foto 's genomen
worden, wilt u dan niet onder schooltijd de kinderen die onze school bezoeken daarvoor ophalen?
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Tussentijdse en buitenschoolse opvang
Overblijven
Er is voor alle kinderen de mogelijkheid om tijdens de lunchpauze op school in de overblijfruimtes te eten.
Alle kinderen eten onder leiding van een of meerdere overblijfouder(s). Deze houd(t)(en) toezicht op de
(overblijf)kinderen van 12.00 uur - 13.00 uur. Om dit overzichtelijk te houden, verzoeken wij u ervoor te
zorgen, dat de kinderen die niet overblijven niet voor 13.00 uur op het schoolplein komen. De kosten voor
het overblijven bedragen 1,50 per kind per dag. Zorgt u voor een gezonde broodtrommel!

Het overblijven vindt plaats in de volgende ruimtes binnen de school:


Groep 1 en 2 – klaslokaal 1/2B



Groep 3 t/m 6 – klaslokaal 7



Groep 7 en 8 – klaslokaal 7 of tafel in de centrale hal

Ouders kunnen hun kind aanmelden voor de overblijf via TSO-assistent.net via hun eigen inlogpagina.
Overblijfcoördinator is Rianne Verburg, overblijven@jorai.nl , Julianalaan 7, tel. nr. 691059. Zij is het centrale
aanspreekpunt voor bestuursleden, ouders, overblijfouders, directie en leerkrachten.
Ouders kunnen het regelement van de overblijf vinden op de website www.jorai.nl.

Overblijfouders
Dagen

Ouders

Telefoonnummer

Maandag

Elzeline Oskam

691574

Helene de Wit

423425

Marjan Kruijt

691335

Petra Haring

407695

Florentina Immerzeel

690880

Mieke Würsten

691001

Bianca Balvert

691749

Elzeline Oskam

691574

Mirjam Groen in ’t Wout

453070

Rianne Verburg

691059

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag
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Reserve overblijfouders : Sabine van der Arend, Gerdi van Elk en Dicky Oskam

Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang bestaat uit voorschoolse opvang, naschoolse opvang en opvang tijdens vakanties.
Ouders kunnen naar eigen keuze ervan gebruik maken. Voor de opvang moeten ouders uiteraard wel
betalen. De school zorgt voor onderwijs en de kinderopvangorganisatie voor de buitenschoolse opvang.
Ouders kunnen gebruik maken van de diensten van gastouderbureau ‘Kind en Co’
Kinderopvang ‘Kind en Co’, tel: 030-6004750 en e-mail: gob@kmnkindenco.nl.
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Diensten t.b.v. onze school
Samenwerking met Woerden Wijzer
Woerden Wijzer is in samenwerking met Bureau Jeugdzorg en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Bij
Woerden Wijzer is het mogelijk om vragen te stellen over opvoed- en opgroeivraagstukken en meldingen te
doen in het kader van jeugdzorg.
De Zegveldse dorpsconsulent Henk Oskam biedt hulp, onder de vlag van Woerden Wijzer, bij zorg- en WMOvragen. Meer informatie is te vinden op www.zegveldzorgt.nl en www.woerdenwijzer.nl.
Het team van Woerden Wijzer bestaat o.a. uit medewerkers van Bureau Jeugdzorg en het Centrum voor
Jeugd en Gezin.
Dorpsconsulent Henk Oskam
Hoofdweg 70
3474 JG Zegveld
inloopspreekuur: dinsdag 9.30 - 10.00 uur en woensdag 15.30 -16.00 uur.

De GGD voor kinderen in het basisonderwijs
De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun ouders om hen te
adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien. De GGD onderzoekt alle kinderen op verschillende
leeftijden. Dit om eventuele problemen te signaleren, maar vooral om kinderen en hun ouders tijdig te
ondersteunen bij eventuele vragen of problemen. De GGD werkt nauw samen met andere professionals die
zich inzetten voor de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen. Aan elke school is een
jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een
jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ.

Gezondheidsonderzoeken
U krijgt als ouder van de GGD bericht als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. De gebruikelijke
preventieve onderzoeken vinden plaats op school. In principe is het eerste onderzoek in de basisschool
leeftijd het onderzoek in groep 2, daarna in groep 7. Na het onderzoek wordt u schriftelijk geïnformeerd
over de uitkomst. Hierbij staat ook vermeld of er nog een vervolgafspraak wordt aangeboden met een
jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw kind naar het spreekuur
te komen.
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Spreekuur jeugdarts / jeugdverpleegkundige
De spreekuren vinden plaats op de GGD locatie. U kunt er terecht met vragen over de ontwikkeling of
gezondheid van uw kind of voor onderzoek of een gesprek.

U krijgt een uitnodiging voor het spreekuur, als:


Het onderzoek op school aanleiding geeft tot een vervolgonderzoek of een gesprek;



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

Daarnaast kunt u natuurlijk altijd zelf een afspraak maken. 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.

Telefonisch spreekuur voor opvoed- en gezondheidsvragen
De GGD biedt ook een telefonisch spreekuur. U wordt dan zo mogelijk dezelfde dag nog teruggebeld door
een jeugdverpleegkundige. Bel hiervoor naar 033-4600046.

Daarnaast biedt de GGD opvoed- ondersteuning via de e-mail: opvoedvragen@ggdru.nl en de mogelijkheid
om te twitteren met de jeugdarts via @deschoolarts.

Vaccinaties DTP en BMR
De GGD voert het rijksvaccinatieprogramma uit, waarbij kinderen worden ingeënt tegen een aantal
infectieziekten zoals bof, mazelen, rode hond, difterie, tetanus en polio. In het jaar dat uw kind negen jaar
wordt, krijgt u een oproep om uw kind te laten vaccineren. Kinderen krijgen twee vaccinaties. De dtp-prik
tegen difterie, tetanus en polio en de Bmr-prik tegen bof, mazelen en rode hond.

Fysiotherapie
Lisanne de Koning op school is werkzaam bij Fysio actief (in Woerden, Kamerik en Zegveld). Op de dinsdag is
zij aanwezig op de Jorai. U kunt uw kind aanmelden via de groepsleerkracht.
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Logopedie
Na advies van een leerkracht om voor uw kind logopedische hulp in te schakelen, kunt u zelf contact
opnemen met uw huisarts of een logopedist. Ook kunt u gebruik maken van de diensten van onze
schoollogopediste:
Dieke Benjamin. Zij heeft is op maandag- en donderdagochtend aanwezig op onze school.
In dat geval meldt u uw kind aan via de groepsleerkracht.

Inspectie
Het kan voorkomen, dat u de onderwijsinspectie een aantal vragen zou willen stellen.
We verstrekken u daarom de volgende gegevens: Inspectie van het onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 1400 (informatie Rijksoverheid)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld bij
meldpunt vertrouwensinspecteurs: http://www.onderwijsinspectie.nl/contactformulier
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Sport en spel
Schoolvoetbal groep 8
Ieder jaar wordt er in het voorjaar een schoolvoetbaltoernooi voor jongens en voor meisjes georganiseerd.
De school hoopt er ook dit schooljaar weer deel aan te nemen. Het vertegenwoordigende team zal
voornamelijk samengesteld worden uit kinderen van groep 8.

Avondvierdaagse
De kinderen van de groepen 2,3, 4 en 5 kunnen elk jaar meedoen met de jeugd-avondvierdaagse. Deze
wordt gehouden in Woerden. Elke avond wordt er ongeveer 5 kilometer gelopen. Deelname hieraan is op
vrijwillige basis. Ouders moeten zelf beslissen of hun kind(eren) hieraan mee doet(n). De kinderen van de
groepen 6,7 en 8 kunnen aan de gewone avondvierdaagse meedoen. Ook hier is de deelname vrijwillig. Elke
avond wordt er dan ongeveer 10 kilometer gelopen.

Sportdag
Ieder jaar is er een sportdag voor de groepen 1 t/m 8. Deze dag wordt georganiseerd door de leerkrachten
met de hulp van ouders, in april.
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Feesten en activiteiten
Kerstfeest / Paasfeest / Pinksterfeest
Het kerstfeest vieren we in twee groepen. De groepen 1 t/m 4 met ouders (in de Milandhof) en de groepen 5
t/m 8 zonder ouders (in de school). Dit wisselt per jaar. Om de kinderen niet af te leiden is het gebruik van
foto - en videoapparatuur tijdens de viering niet toegestaan. We zullen zelf zorgen dat er per klas foto’s
wordt gemaakt, die op de website van de school geplaatst zullen worden. U kunt hem dan eventueel
downloaden.
De kinderen die het kerstfeest met ouders in de Milandhof vieren, ontvangen van het bestuur een boek als
kerstgeschenk. Elke groep viert het paas- en pinksterfeest zonder ouders, in het eigen klaslokaal of met twee
klassen gezamenlijk.

Lentefeest
Met de kinderen van de groepen 1, 2, 3 en 4 vieren we rond 21 maart het lentefeest. We brengen dan bij
alle mensen van 68 jaar en ouder in Zegveld een bloemengroet.

Sinterklaasfeest
In december komt de sint ook bij ons op school en krijgt hij elk jaar een feestelijk ontvangst! De kinderen van
de groepen 1, 2, 3 en 4 krijgen een cadeautje. De kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 trekken lootjes en
maken een surprise met een gedichtje.

Meester- en juffendag
Vanwege het feit dat veel teamleden in de verschillende vakanties jarig zijn, organiseren we een meester- en
juffendag. Op die dag vieren de meester en juffen van de school gezamenlijk hun verjaardag. In iedere groep
is het dan groot feest!

Verjaardag
Er wordt op school uitgebreid aandacht besteed aan de verjaardag van uw kind. In de groep waar uw kind
zit, wordt getrakteerd. Er zijn op school ook diverse kinderen met een dieet. Wilt u daarom voor de
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verjaardag even informeren bij de leerkracht? De leerkracht schrijft namens alle collega’s een kaart voor de
jarige en die mag één leerling meenemen om de klassen langs te gaan.

Schoolreis/schoolkamp
De kinderen van groep 3 t/m 7 gaan elk jaar in juni/juli op schoolreis. De verschillende bestemmingen
worden in een aparte brief t.z.t. bekend gemaakt. Voor de kinderen van groep 1 en 2 is er eens per drie jaar
een schoolfeest; de andere jaren een schoolreis. De kinderen van groep 8 gaan aan het eind van het
schooljaar 3 dagen op schoolkamp.

Excursies
Elke groep gaat een aantal keer per jaar op excursie. Voor de jongere kinderen is de bestemming vaak
dichtbij, voor de grotere soms verder weg. De Kuvo activiteiten vinden vaak plaats in Woerden. Omdat voor
die activiteiten vervoer met de auto nodig is, hopen wij ook dat u ons soms wilt rijden!
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Gebedsgroep Zegveld
Wij willen u er nog op attent maken, dat er een gebedsgroep voor ons dorp Zegveld bestaat. Het onderwijs,
dus ook onze school, is daar o.a. onderwerp van gebed. Deze groep komt iedere eerste dinsdagavond van de
maand (behalve in de vakanties) bij elkaar. Het is inderdaad goed om in een tijd, waarin normen en waarden
vervagen en waarbij zoveel op onze kinderen afkomt, biddend om de school te staan. We hopen ook
werkelijk een christelijke school te zijn, waarin iets van de liefde van onze Heere Jezus Christus opgemerkt
zal worden. Wilt u meer van de gebedsgroep weten (bijv. de locatie), neem dan contact op met mw. G. van
Elk (tel: 691912).

Ten slotte
We hopen, dat we met de zaken informatie die we voor u in dit boekje op een rijtje hebben gezet, een goed
beeld hebben gegeven van het reilen en zeilen op onze school. Van harte welkom om een keer de sfeer te
proeven op de “Jorai!”.
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Plattegrond school met de Bijbel ‘Jorai’
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