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AANDACHT VOOR ELK KIND is het motto van onze school. Aandacht voor uw kind als uniek persoon 
en aandacht voor de ontwikkeling van uw kind. Een fijne sfeer én goed onderwijs. 

We zijn een moderne, ambitieuze school. Onderwijskwaliteit is voor ons belangrijk. Daarom werken we 
wekelijks aan doelen die ons onderwijs verbeteren. En dat merken de kinderen in de klas. We geven les 
met moderne methoden en geven daarnaast veel aandacht aan muziek, kunst en cultuur. Als 
Kanjerschool rusten we onze kinderen toe om goed voor zichzelf te zorgen en tegelijk goed met elkaar 
om te gaan. Zo geven we elk kind een goede basis mee voor zijn of haar verdere leven.

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk.In deze gids vindt u praktische 
informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven 
hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk 
vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en 
visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren.Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de 
oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). We wensen u veel leesplezier.

Namens het team,

Hanneke Mulder
directeur 

Voorwoord
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Contactgegevens

R. de Jagerschool
Van Slingelandt-lanen 145
3445ER Woerden

 0348415735
 http://www.rdejagerwoerden.nl
 rdejager@spco.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Hanneke Mulder hanneke.mulder@spco.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

133

2018-2019

Schoolbestuur

Stg. Prot. Chr. Prim. Onderw. Groene Hart
Aantal scholen: 13
Aantal leerlingen: 2.580
 http://www.spco.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Passenderwijs.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Kernwoorden

Waarden gedreven school 

Uitdagend modern onderwijs Duidelijkheid en structuur

Kanjerschool Inspectieoordeel: Goed

Missie en visie

Onderwijskwaliteit

Kwalitatief goed onderwijs begint bij kundige, betrokken leerkrachten. Ons team is gemotiveerd, 
ervaren, goed geschoold en kent elke leerling. We hebben aandacht voor het kind en zorgen dat elk 
kind zich optimaal ontwikkelt. In onze lessen zorgen we dat alle kinderen betrokken en aan het leren 
zijn. We checken hun voorkennis, brengen kennis over, leren hen nieuwe vaardigheden en controleren 
of de kinderen de nieuwe kennis beheersen en kunnen toepassen. 

Aandacht en rust

Het team kijkt echt naar de mogelijkheden en leerbehoeften van ieder kind en sluit daarop aan. Wij 
willen kwaliteit en zorg bieden aan alle kinderen. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben  
begeleiden we in de groep en zo nodig buiten de klas. Leerlingen die meer aankunnen, bieden we 
verrijking en verdieping. Onze kinderen leren in een rustige omgeving. We geven structuur en 
duidelijkheid en dit wordt door kinderen als prettig en veilig ervaren. We gebruiken de Kanjermethode 
om kinderen te leren om goed met zichzelf en de ander om te gaan.

Uitdaging

Omdat we goed zicht hebben op de ontwikkeling van kinderen geven we hen ook uitdaging als ze dat 
nodig hebben. Dit voorkomt dat kinderen zich gaan vervelen of gaan onderpresteren. In de groepen 1 
t/m 4 bieden we uitdaging in bijvoorbeeld de verrijkingskring. Voor kinderen van de groepen 5 t/m 8 
bieden we verrijking in de lessen door het werken op een 1e of 2e leerlijn. Daarnaast hebben we op onze 
school plusklassen. 

Kunst, cultuur en muziek

De R. de Jagerschool heeft een breed cultureel aanbod. We vinden het belangrijk om kinderen bekend 
te maken met kunst en cultuur, hen te laten genieten en zelf ook hun talenten te laten ontplooien. 
Kinderen genieten bij het maken van muziek, ze leren zich goed te concentreren en door te zetten. 
Daarnaast is het wetenschappelijk aangetoond dat muziek een gunstig effect heeft op leren. Kinderen 
van groep 1 t/m 4 krijgen les van een muziekdocent en de kinderen van groep 5 t/m 8 doen allerlei 
muziekworkshops. 

Veilig en vaardig  

Wij zijn een veilige, fijne school voor kinderen. We begeleiden hen om op te groeien tot een mooi 
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mensenkind dat, wanneer het de school verlaat, een rugzak vol met kennis, vaardigheden en 
ervaringen heeft. Een kind dat deel gaat uitmaken van de maatschappij en zijn of haar steentje zal 
bijdragen aan onze samenleving. We stimuleren de kinderen om voor hun mening uit te komen en 
tegelijkertijd respect te hebben voor andere mensen en andere meningen.

Prioriteiten

Doelen jaarplan 2019-2020

Dit zijn de doelen voor waar het team in 2019-2020 aan werkt:

Waardengedreven onderwijs:

Schoolconcept, nieuwbouw

In het schooljaar 2019-2020 zal  het Programma van Eisen en het Plan van Aanpak voor de nieuwbouw 
van de school worden opgesteld. Dit proces zal worden begeleid door Nul25. Bij het opstellen van het 
Programma van Eisen zullen team, MR, SR en ketenspartners worden meegenomen. In 2019-2020 
stellen we onze visie op leren vast. Hierin nemen we de inzichten van wetenschappelijke onderzoekers 
als Rosenshine en Sweller mee. We doen dit jaar ook onderzoek naar organisatievormen voor ons 
thematisch zaakvakkenonderwijs. Het themaonderwijs verdiepen we dit jaar door te gaan werken met 
een leerwand en het aanbod geschiedenis te linken met de tijdlijn.We zullen scholen bezoeken die ook 
met thematisch zaakvakkenonderwijs werken ter inspiratie.  

Vakmanschap; de leraar doet ertoe

Rekenmethode Getal en Ruimte Junior

De afgelopen jaren hebben we gerekend met de methode Wereld in Getallen. Begin dit jaar gaf de 
uitgever aan dat de verwerkingssoftware niet meer geupdate werd en dat we een andere methode 
moesten kiezen. We hebben er niet voor gekozen om automatisch naar WIG 4 te gaan, maar hebben 
onderzoek gedaan naar een methode die aansloot bij onze EDI didactiek. We zijn uitgekomen bij Getal 
en Ruimte Junior. Voor de zomer hebben we al een opstapprogramma gedaan, zodat we na de vakantie 
met deze methode kunnen starten. We hebben er hoge verwachtingen van. 

Muziekonderwijs

We kunnen het muziekonderwijs, mede door een cofinanciering van de gemeente, continueren. Een 
vakdocent geeft muziekles aan groep 1-5. In de groepen 5-8 worden muziekworkshops gegeven. We 
geven in deze groepen les met de methode 123 Zing en professionaliseren ons hierin. Na schooltijd 
zullen er weer muziekcursussen worden gegeven en starten we met een schoolkoor.   

Effectief onderwijs

Stichting LeerKRACHT

We continueren en verdiepen de werkwijze van LeerKracht. We werken cyclisch aan verbeterdoelen en 
passen gezamenlijk lesontwerp en klasbezoek met feedback toe. Ook organiseren we 
uitwisselmomenten (minicircels) met andere SPCO scholen die met LeerKracht werken 

Focus PO
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De ontwikkelingen van uw kind worden door ons opgeslagen in Parnassys. Voor elke groep worden 
handelingsplannen gemaakt. Deze plannen waren arbeidsintensief en niet altijd praktisch. Komend jaar 
volgen directeur en IB een masterclass om bekend te worden met Focus PO. Met deze aanpak kunnen 
we efficiënt groepsplannen maken die minder administratieve rompslomp geven. 

Identiteit

Bron 

Onze school is een christelijke school. Onze bron is de Bijbel. Wat we hier leren en lezen over de liefde 
van God voor mensen, vertellen we in verhalen aan de kinderen. We laten zien wat het in deze wereld 
betekent om christen te zijn en zoeken manieren om hier uiting aan te geven. We hebben respect voor 
elkaar en zoeken de verbinding. 

6



De R. de Jagerschool is een kleinschalige school. In de onderbouw hebben we een groep 1/2. De 
groepen 3 t/m 8 zijn enkele (kleine) groepen. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

Verlof personeel

In deze tijd van leraartekorten proberen wij zoveel mogelijk continuïteit te geven.  SPCO Groene Hart 
(waar de R. de Jagerschool onderdeel van is) heeft een 'flexibele schil' waarin leraren zitten die bij ziekte 
kunnen invallen. Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van de PIO invalpool. Bij ziekte zal eerst een 
leerkracht uit de flexibele schil of de vervangingspool worden gezocht. Lukt dit niet dan kunnen soms 
collega's of een stagiair (onder verantwoordelijkheid van een leerkracht) de klas overnemen. Een 
andere mogelijkheid is om de kinderen te verdelen. In een uiterst geval worden de kinderen naar huis 
gestuurd. Ouders worden dan, minimaal een dag, van tevoren via de schoolapp geïnformeerd. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Engelse taal Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
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Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Rekenontwikkeling
2 u 30 min 2 u 30 min

Taalontwikkeling 
6 uur 6 uur 

Bijbelles
1 u 30 min 1 u 30 min

Kanjerles
30 min 30 min

Spelen en werken
6 uur 6 uur 

Bewegingsondewijs en 
buitenspel 6 uur 6 uur 

Expressie
2 u 30 min 2 uur 

Schrijven
30 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
8 u 30 min 6 uur 5 uur 4 u 45 min 4 u 45 min 4 u 30 min

Taal
3 u 30 min 3 u 45 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
3 uur 3 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 45 min

Levensbeschouwing
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Engelse taal
30 min 30 min 45 min 45 min 45 min 1 u 30 min

Kanjerles
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Schrijven
2 u 30 min 1 u 30 min 1 uur 30 min 30 min 30 min
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Plusklas

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.

We sluiten aan bij de VVE programma's die door peutergroepen en kinderdagverblijven worden 
aangeboden. In onze school is PSZ 't Visje gesitueerd. In de wijk werken we samen met 
kinderdagverblijf Kwebbel van KMN Kind&Co. Wanneer een kind op school komt dat deel heeft 
genomen aan het VVE programma hebben we een 'warme' overdracht met de peutergroep of het 
kinderdagverblijf. We monitoren de resultaten van deze leerling. 

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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Op onze school hebben we een VSO voorziening. 
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Schoolondersteuningsprofiel

De R. de Jagerschool wil zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs realiseren voor kinderen die wonen in de 
wijken Staatsliedenkwartier, Snel en Polanen/ Waterrijk en de buitengebieden.

De R. de Jagerschool heeft naast het basisaanbod een extra ondersteuningsaanbod voor kinderen met 
specifieke onderwijsbehoeften. Dit extra ondersteuningsaanbod wordt georganiseerd in de vorm van 
arrangementen. Deze arrangementen kunnen licht en kortdurend van aard zijn of zwaar en langdurig. 
De arrangementen worden door school gerealiseerd, al dan niet met middelen, menskracht of 
expertise van buiten de school. Voor alle leerlingen waarvoor een ondersteuning wordt aangevraagd bij 
Passenderwijs wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. 

Meer informatie kunt u lezen in het schoolondersteuningsprofiel. Het is goed om ook contact te zoeken 
met school. In een persoonlijk gesprek kunnen we de behoeften en de mogelijkheden verkennen. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist 4

Gedragsspecialist 6

Intern begeleider 6

Onderwijsassistent 6

Orthopedagoog 2

Specialist hoogbegaafdheid 4

Fysiotherapeut 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma
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Wij zijn een Kanjerschool. Met de lessen van de Kanjermethode willen wij preventief werken aan een 
veilige omgeving voor de kinderen. Toch komt pesten op elke school helaas voor. Wij nemen elke 
melding van pesten daarom serieus. We praten met het kind en met de betrokkenen. We zoeken naar 
oplossingen en hebben, verspreid over een langere periode, update gesprekken met het gepeste kind 
en de betrokkenen. 

We hanteren het anti pestprotocol en gebruiken het stappenplan, zodat alle partijen betrokken zijn bij 
het stoppen en oplossen van dit ongewenste gedrag. Alle pestmeldingen worden besproken met de 
anti pestcoördinator. Deze monitort het proces, ondersteunt of begeleidt. 

Kinderen zijn bekend met de anti pestcoördinator, doordat deze elk jaar een ronde in de klassen doet. 
Ouders zijn op de hoogte door de schoolgids en een stukje in de nieuwsbrief.

Groep 8 krijgt extra weerbaarheidslessen waarbij kinderen leren voor zichzelf op te komen en 
verdedigingstechnieken oefenen.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquetetool van Vensters.

In oktober nemen we de vragenlijst vanuit de Kanjertraining bij de kinderen. Ook de leerkrachten vullen 
de Kanjervragenlijst in. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze lijst bekijken wij de risico's en 
houden we kindgesprekken. Het team bespreekt de uitkomsten van de vragenlijst ook met de directie 
en IB-er.

In februari nemen we de anonieme vragenlijst van Vensters af. Kinderen van groep 6 t/m 8 geven dan 
antwoorden op vragen over welbevinden, kwaliteit en veiligheid. Directie en team monitoren de 
uitkomsten hiervan. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Annemieke Kreton. U kunt de anti-pestcoördinator 
bereiken via annemieke.kreton@spco.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Annemieke Kreton. U kunt de vertrouwenspersoon 
bereiken via annemieke.kreton@spco.nl.
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Klachtenregeling

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan er vanuit dat we de meeste 
klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid, de 
leerkracht en de schoolleiding aan te spreken. Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet 
uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan 
het schoolbestuur of een klacht indienen bij de klachtencommissie. De volledige klachtenregeling, 
waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat w.o. de gegevens van het bestuur en de 
klachtencommissie, kunt u vinden op de website van de school en de stichting: 

Klachtenregeling SPCO  

Bij bovengenoemde klachten en klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, 
ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders een beroep doen op de 
ondersteuning door de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie 
over mogelijke vervolgstappen en zorgt – indien gewenst –  voor verdere begeleiding in de 
klachtprocedure. Onlangs heeft er een wisseling van vertrouwenspersonen plaatsgevonden. 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

De communicatie met ouders verloopt veelal via de schoolapp van Social Schools. Zowel vanuit de 
groep als uit de school worden, leuke, praktische en informatieve berichten gedeeld. Ouders kunnen 
reageren en liken.

Elke zaterdag ontvangen ouders de nieuwsbrief in hun mail.

Aan het begin van het schooljaar starten we me een informatieavond voor alle ouders. Er zijn drie 
inloopmomenten; voor de herfstvakantie, na het Kunstproject en in mei. 

Wanneer het gaat over uw kind zijn er diverse mogelijkheden tot contact. De startgesprekken en 10 
minutengesprekken zorgen voor een structuur van vier keer een ontmoeting tussen leerkracht, (kind) 
en ouder. Daarnaast is er altijd mogelijkheid om een afspraak met een leerkracht te maken, te mailen of 
bellen. 

Ouders 

Onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en partners van elkaar. Ouders, 
school en leerkrachten hebben dus een belangrijk gemeenschappelijk doel: kinderen zo goed mogelijk 
begeleiden bij hun ontwikkeling. Samenwerking met ouders vinden wij vanzelfsprekend. Wij hebben 
daarin onze eigen verantwoordelijkheid, maar we rekenen op grote betrokkenheid van de ouders. 
Daarmee bedoelen we niet dat u aan alle activiteiten moet meedoen, maar wel dat u met ons wilt 
overleggen, samenwerken en meedenken in het belang van uw kind.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 27,50

Daarvan bekostigen we:

• Educatieve excursies zoals Archeon, Verzetsmuseum, Rijksmuseum. 

• Sportdag 

• Kerst

• Sinterklaas

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Schoolraad

Wanneer u zich actief wilt inzetten op school, dan is daar alle gelegenheid voor. 

U kunt participeren in:

• Medezeggenschapsraad. De MR behandelt alle mogelijke onderwerpen die met de school en het 
schoolbeleid te maken hebben.

• Ouderraad. De OR houdt zich actief bezig met het organiseren van allerlei activiteiten op school. 
Met het geld van de vrijwillige ouderbijdrage kunnen zij leuke en leerzame activiteiten voor de 
kinderen organiseren.

• Schoolraad. De SR is de 'sparring partner' van de directeur. De ouders van de schoolraad praten 
met de directeur over allerlei onderwerpen rond onderwijs, opvoeding en identiteit.

Daarnaast zijn er nog veel activiteiten waarmee u actief en betrokken kunt zijn bij de groep van uw kind 
of de school. Via de schoolapp doen leerkrachten regelmatig een oproep hiervoor. 

Onderstaande personen  vervullen vanaf 1-8-2018 de rol van vertrouwenspersoon. 
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Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Voor de (kleuter)schoolreis en het kamp van groep 8 wordt een bijdrage gevraagd. 

Voor schoolreis en kamp worden aparte bijdragen gevraagd. 

4.3 Schoolverzekering

Zorgplicht school

De school heeft een zorgplicht ten opzichte van de gezondheid en veiligheid van de leerlingen. School 
zorgt voor een veilige omgeving in de lokalen, op het schoolplein en tijdens sport en spelsituaties. In het 
geval van een ongeval is de school aansprakelijk als de zorgplicht geschonden is. Van een school wordt 
niet verwacht dat op elk kind of elke situatie direct toezicht kan worden gehouden. Vooral jonge 
kinderen kunnen in hun enthousiasme en onbevangenheid dingen doen die schade tot gevolg hebben. 
Een school of leraar kan dit niet altijd voorkomen. Het is onmogelijk en onwenselijk het (speel) gedrag 
van kinderen zo te begrenzen dat daarmee elke kans op ongelukken uitgesloten is. Als de kans op 
schade toeneemt, is het raadzaam maatregelen te nemen om de (voorzienbare) schade te voorkomen. 
Tijdens sport- en spelsituaties geldt dat hoe groter het risico op ongevallen is, des te zwaardere eisen 
aan de zorgplicht van de school wordt gesteld. De school kan mogelijk niet alle schade voorkomen, 
maar dient aan te kunnen tonen voldoende inspanningen te hebben geleverd om aan de zorgplicht te 
hebben voldaan. Een eiser dient bij schade te bewijzen dat de school zich onvoldoende heeft 
ingespannen en geen of onvoldoende maatregelen heeft genomen de schade te voorkomen. Tevens 
dient benadeelde aan te tonen dat de schade het gevolg is van het onrechtmatig handelen van de 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

school.

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

Aanvullende verzekering voor persoonlijke eigendommen leerlingen

Ter voorkoming van diefstal en of verlies is het veruit het verstandigst wanneer leerlingen waardevolle 
spullen thuis laten. Toch kan het gebeuren dat er sprake is van beschadiging, verlies en/of diefstal van 
privé eigendommen van leerlingen zoals bijvoorbeeld kleding, tassen, mobiele telefoons, 
muziekdragers, laptops enz. Een  aanvullende verzekering dekt dit risico. Het betreft  beschadiging aan 
eigendommen van de school of medeleerlingen, indien hij/zij op weg is van huis naar school en terug of 
bij schade, die het gevolg is van het houden, gebruiken en besturen van motorrijtuigen (o.a. auto's, 
scooters, bromfietsen). U kunt als ouder uw kind aanvullend tegen bovengenoemde risico’s via de 
volgende website: www.leerlingenverzekering.nl. De premie per leerling bedraagt € 29,00 per jaar. Zie 
ook: www.verusverzekeringen.nl en www.leerlingenverzekering.nl
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Ziek 

Is uw kind door ziekte of doktersbezoek niet in staat op school te komen dan dient u, zo mogelijk voor 
schooltijd, de school hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan telefonisch of met de website. Is er op 
school geen bericht ontvangen dan zullen wij telefonisch of schriftelijk informeren naar de reden van 
afwezigheid. Deze meldingsplicht geldt voor alle kinderen, dus ook voor kleuters. 

We vragen u om tandarts- en doktersbezoek zoveel mogelijk buiten schooltijden te plannen. 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Verlof aan kinderen 

Soms zou het prettig zijn uw kind een dagje extra thuis te houden om een bezoek aan een pretpark of 
iets dergelijks te brengen. Deze vraag wordt in een tijd van toenemende arbeidsduurverkorting 
veelvuldig door ouders gesteld. Helaas behoort dit verlof niet tot de mogelijkheden. Uw kind heeft 
geen recht op dit soort vrije dagen. Het is altijd vervelend om ouders te moeten teleurstellen. Wij 
hebben echter de regels niet bedacht en voeren slechts de wettelijke regeling uit. Wanneer de directie 
zich niet aan deze regeling houdt, riskeert de school zelfs een boete. Vierjarigen zijn nog niet 
leerplichtig en vallen buiten deze regeling. Ieder kind is vanaf vijfjarige leeftijd leerplichtig. 

Wanneer de schooltijd voor de vijfjarige nog een te zware opgave is, kan de schoolweek met een dag 
verkort worden. Wel stellen we het op prijs, wanneer u dit als uitzondering ziet en de leerkracht van 
tevoren bericht geeft wanneer u uw kleuter thuishoudt. 

De leerplichtwet geeft vanaf zes jaar nagenoeg geen ruimte meer om extra verlof te nemen. Men moet 
het verzoek voor vrijaf tijdig aanvragen. U kunt dit doen door via onze website het formulier digitaal in 
te vullen. 

Een verzoek om vakantieverlof kunt u alleen indienen wanneer:    

• uw werkgever u geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties van uw kind(eren);in dit 
geval dient u een werkgeversverklaring te overleggen;  

• de aard van uw beroep geen gezinsvakantie toelaat tijdens de schoolvakanties. Als het gezin al 
een gezamenlijke vakantie heeft gehad is het niet meer mogelijk om verlof aan te vragen in dat 
(school)jaar.     

• uitzonderlijke gevallen zich voordoen, bij gewichtige omstandigheden en vervulling van plichten 
wegens godsdienst- of levensovertuiging.

Deze extra vakantie mag niet langer duren dan 10 schooldagen en niet samenvallen met de eerste twee 
weken van het nieuwe schooljaar. Dit verlof moet acht weken vooraf worden aangevraagd. 

Vanwege gewichtige omstandigheden 

• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: maximaal twee 
dagen 12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag  

• 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: één dag. 
• 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag 
• ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur 

in overleg met directeur  
• overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg 
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met de directeur  
• verhuizing van gezin: één dag

Geen extra verlof mogelijk: 

• activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp vakantie buiten de vastgestelde 
schoolvakanties (ook in geval van speciale aanbiedingen in het laagseizoen bijvoorbeeld) 

• sportactiviteiten van het kind 
• eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte 
• familiebezoek in het buitenland 
• het argument ‘mijn kind is nog jong’ 
• het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’   

Men moet een verzoek voor vrijaf tijdig (4 weken) aanvragen. Het aanvraagformulier is op school 
verkrijgbaar bij de directeur. Ongeoorloofd verzuim Ongeoorloofd verzuim wordt  doorgeven aan de 
leerplichtambtenaar van de gemeente. Bij overtreding van de leerplichtwet kan proces verbaal worden 
opgemaakt en een boete worden gegeven. Dit geldt ook voor de directie, die de wet- en regelgeving 
niet hanteert. Tegen afwijzing van een definitief besluit kan een ouder in beroep gaan. Informatie verlof 
Meer informatie over de verlofaanvraagprocedure kunt u krijgen van de directie. Op school is ook een 
informatiefolder over de leerplichtwet aanwezig. Informatie over de leerplicht in de regio is te vinden 
op http://www.rblutrechtnoordwest.nl
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5.1 Tussentijdse toetsen

Op school wordt elk jaar een toetskalender vastgesteld waarin wordt aangegeven wanneer er in de 
groepen methode onafhankelijke toetsen zijn. We gebruiken de toetsen van Cito Leerlingvolgsysteem. 
In groep 1 en 2 observeren we de ontwikkeling van de kinderen met behulp van het programma 
Leerlijnen van Parnassys. 

De leerkrachten analyseren de uitkomsten van deze toetsen en stellen aan de hand van deze analyses 
groepsplannen op. In een groepsplan wordt beschreven wat het aanbod voor de kinderen is, op welke 
wijze dit wordt uitgevoerd en wat de doelen zijn. Elk groepsplan wordt geëvalueerd. Uit de evaluaties 
worden weer nieuwe doelen opgesteld. 

In het schooljaar 2019-2020 volgen directie en IB masterclasses van Focus PO. We willen tot een nieuwe 
werkwijze van groepsplannen komen waarbij de administratieve last minder is en toch de kwaliteit van 
de analyses en plan van aanpakken geborgd blijven.

In groep 8 doen de kinderen mee aan de verplichte Eindtoets. We gebruiken de Centrale Eindtoets. Met 
de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool geleerd hebben. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht, dan moet kan het advies worden heroverwogen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. 

5.2 Eindtoets

De Jagerschool scoort altijd ruim boven het landelijk gemiddelde als het gaat om de Cito-eindtoets. 
Hierbij zijn er altijd verschillen in leerjaren waarbij het ene leerjaar hoger scoort dan het andere leerjaar. 

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 4,8%

vmbo-k / vmbo-(g)t 14,3%

vmbo-(g)t 4,8%

vmbo-(g)t / havo 9,5%

havo 9,5%

havo / vwo 33,3%

vwo 23,8%

De kinderen van groep 8 stromen uit naar verschillende scholen van het Voortgezet Onderwijs zoals: 
Kalsbeek College Woerden, Minkema College Woerden, Driestar College Gouda, De Passie Utrecht, Chr. 
Gymnasium Utrecht, Stedelijk Gymnasium Utrecht, Coornhert Gymnasium Gouda, Amadeus Lyceum 
Vleuten en Wellant College Montfoort. Er is goed contact met de verschillende scholen van Voortgezet 
Onderwijs.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
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zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Duidelijkheid en rust

VertrouwenVeiligheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Kanjerschool

De R. de Jagerschool is een Kanjerschool. Deze methode zien wij als hulpmiddel om consequent en met 
regelmaat kinderen te leren om open te zijn, dingen te bespreken, oplossingen te zoeken en samen te 
leven. Kinderen leren goed voor zichzelf te zorgen en ook goed met de ander om te gaan.

Met spel, voorbeelden, verhalen geeft de Kanjertraining mogelijkheden om goed gedrag te oefenen. 
We ervaren een positieve verandering in de school na het invoeren van de methode. De kinderen zijn 
meer open, steunen elkaar en hebben handvatten om gedrag aan te passen.

In elke groep wordt elke week een Kanjerles gegeven. In de Kanjerlessen komen de onderstaande 
thema's aan bod:

• Jezelf voorstellen/presenteren
• Iets aardigs zeggen 
• Met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan 
• Een compliment geven en ontvangen
• Ja en Nee kunnen zeggen 
• Ja als je iets prettig vindt en Nee als je iets vervelend vindt 
• Je mening durven geven zonder iemand te kwetsen 
• Een ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn 
• Samenwerken 
• Vriendschappen onderhouden 
• Vragen stellen, belangstelling tonen 
• Proberen de ander te begrijpen 
• Kritiek durven geven en ontvangen 
• Zelfvertrouwen/zelfrespect krijgen 
• Leren stoppen met treiteren 
• Uit een slachtofferrol stappen

In de onderbouw wordt met verhalen over dieren worden vier gedragstypen beschreven. Vriendelijk en 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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te vertrouwen (tijger, witte pet), bang en terugtrekken (konijn, gele pet), uitlachen en uitsloven (aap, 
rode pet) en ruziezoeker, de baas speler (vlerk, zwarte pet). Situaties die zich kunnen in een de klas of in 
spelsituatie worden met behulp van de dierenrollen vergeleken. Met elkaar wordt besproken hoe je het 
goed kunt oplossen, hoe je te vertrouwen kunt zijn. 
In de bovenbouw worden de verhalen aangepast op de leeftijd van de kinderen. 

5.5 Kwaliteitszorg

In ons schoolplan en het jaarplan stellen we doelen om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden. 
Het schoolplan wordt eens in de vier jaar opgesteld in samenhang met het Koersplan van de SPCO 
Groene Hart. Een jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd en er worden nieuwe doelen vastgesteld. In het 
team, de MR en de SR worden deze plannen besproken. Ouders worden jaarlijks geïnformeerd over de 
schooldoelen op de informatiebijeenkomst en in de nieuwsbrief.

Onze school werkt wekelijks aan kwaliteitsverbeterdoelen door de werkwijze van Stichting LeerKracht. 
In een bordsessie van 15 min. bespreekt het teamverbeterdoelen. Deze verbeterdoelen stonden direct 
in verbinding met datgene wat er in de klas gebeurt. Naast de bordsessie hebben we ook de andere 
onderdelen lesbezoek, gezamenlijk lesontwerp, feedback en stem van de leerling cyclisch toegepast.

Alle praktische afspraken op groeps- en schoolniveau worden door ons vastgelegd in het Vademecum. 
Op die manier zorgen we dat er geen onduidelijkheid is en dat bijvoorbeeld nieuwe leerkrachten op de 
hoogte van de afspraken zijn. Overige zaken worden vastgelegd in beleid. 

Jaarlijks peilen we de tevredenheid van kinderen en ouders. Eén keer in de vier jaar wordt de 
tevredenheid van leerkrachten gepeild. Alle informatie uit deze kwaliteitsmetingen vertalen we in 
interventies om te behouden wat goed gaat en te wat nodig is te verbeteren. 

 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2019-2020

6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met KMN Kind&CO , in het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Miniliedjes , in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.  De school werkt met een vijf gelijke dagen rooster. 
De kinderen eten met de leerkracht op school en hebben ook tijd om buiten te spelen. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 
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Vakantie Van Tot en met

Studiedag 18 oktober 2019

Herfstvakantie 21 oktober 2019 25 oktober 2019

Kerstvakantie 23 december 2019 03 januari 2020

Studiedag 21 februari 2020

Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 28 maart 2020

Meivakantie 27 april 2020 05 mei 2020

Pinkstervakantie 01 juni 2020 05 juni 2020

Studiedag 22 juni 2020

Zomervakantie 20 juli 2020 28 augustus 2020
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