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VOORAF 

Hoe is de gids opgebouwd? 
De schoolgids bestaat net als voorgaande jaren uit een A- en een B-gedeelte. 
Deel A bevat algemene informatie per hoofdstuk.  
Deel B heeft informatie op alfabetische volgorde. 
 
De schoolgids wordt jaarlijks actueel gehouden. Door gebruik te maken van het trefwoordenregister kunt u 
gericht informatie vinden. Het is de moeite waard om al lezend een indruk van onze school te krijgen. We 
geven ook informatie op onze website. Daar vindt u naast actuele informatie en nieuwsbrieven de schoolgids 
ook digitaal. 
 
R. de Jagerschool: opgericht in 1972. 
De R. de Jagerschool is samen met het Kleuterkwartier in het Staatsliedenkwartier op 1 januari 1972 opgericht. 
In dat jaar werden drie scholen opgericht die tijdelijk in twee gebouwen gehuisvest waren. In 1973 werd ons 
gebouw opgeleverd en is de school op de Van Slingelandtlanen van start gegaan.  
 
Wie was R. de Jager? 
We duiken even in de geschiedenis van onze school. Ruurd de Jager (1898-1972) bekleedde naast zijn beroep 
‘gemeenteontvanger’ van Woerden verschillende maatschappelijke functies. Bijna 40 jaar lang was hij actief 
in ons schoolbestuur, de Vereniging voor Christelijke Schoolonderwijs (VCSW) waarvan  lange tijd in de functie 
van secretaris. Hij heeft veel gedaan voor het Christelijk Onderwijs. Onze school is naar hem vernoemd en zo 
bleef zijn naam verbonden aan de VCSW en nu aan de Stichting Protestants-Christelijk primair Onderwijs 
Groene Hart (SPCO). 
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DEEL A  

1.  DE SCHOOL 

R. de Jagerschool  

Van Slingelandtlanen 145 

3445 ER Woerden 

 0348-415735 

 rdejager@spco.nl 

 www.rdejagerwoerden.nl 

 

Gegevens over de school 
Situering van de school:  

Onze school staat in Woerden-Oost in het Staatsliedenkwartier. Onze leerlingen komen niet alleen uit deze 

wijk, maar ook van Breeveld, Geestdorp, de Meander, de Utrechtsestraatweg, Houtdijk, Snel en Polanen en 

andere wijken en plaatsen. We gebruiken de gymzaal aan de Heemskerklaan. Op de R. de Jagerschool zitten 

ongeveer 130 leerlingen. 

 

De leerlingen zijn verdeeld over 7 jaargroepen. We werken ook met combinatiegroepen. Op school zijn 12 

personeelsleden werkzaam, waaronder de directeur, groepsleerkrachten, een vakleerkracht gymnastiek, een 

conciërge en een administratief medewerkster. De school heeft de beschikking over 8 lokalen voor de lessen 

aan de groepen en twee aparte ruimtes voor de extra zorg aan leerlingen. In deze ‘zorgruimtes’ zijn de interne 

begeleiders en de remedial teacher te vinden als zij met kinderen werken of wanneer er gesprekken met 

ouders zijn.  

 

2.  WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 

Onze visie 

Betrokken 
We zijn een betrokken school met veel aandacht voor de kinderen. Op onze school hebben leerkrachten oog 
en hart voor de kinderen. Omdat we een kleinschalige school zijn kennen we alle kinderen en voelen we ons 
samen verantwoordelijk voor hen. Deze betrokkenheid is er ook naar de ouders; leerkrachten en ouders staan 
samen om het kind heen. Dit maakt dat een kind zich van twee kanten gesteund weet. 

Afstemming 
Wij geven goed onderwijs gegeven, waardoor de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We vinden het 
belangrijk dat kinderen opgroeien in een rijke leeromgeving; daarom is ons onderwijs breder dan alleen het 
verzamelen van kennis. Onze kinderen leren om samen te werken, samen te leren en samen problemen op te 
lossen. We zien het als onze taak kinderen te begeleiden naar zelfstandigheid, een onderzoekende houding, 
het leren concentreren en een goede werkhouding. Kunst, cultuur en creativiteit zijn belangrijk en dragen bij 
aan een goede ontwikkeling. Daarom nemen wij hier tijd en ruimte voor in ons onderwijsaanbod.  

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.  
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Veilig en vaardig 
 Wij willen een veilige, fijne school zijn voor kinderen. We begeleiden hen om op te groeien tot een mooi 
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. 

Missie 
Aandacht voor elk kind en onderwijs dat aansluit bij het kind: Elk kind telt! 

Kernwaarden 
 

 
In 2015 heeft het team van de R. de Jagerschool een ‘waardenmuur’ gemaakt waarin weergegeven wordt wat 
de kernwaarden van de school zijn. De basis voor ons onderwijs vormt de liefde. Liefde voor kinderen, liefde 
van God voor mensen. Hierop bouwen we onze kernwaarden. Dit zijn de uitgangspunten en de toetsstenen 
van ons onderwijs.  

Doelen en resultaten 2017-2018 
In het afgelopen schooljaar heeft het team van onze school gewerkt aan de doelen die we ons gesteld hadden. 
Dit hebben we bereikt: 
   
Waardengedreven onderwijs 
Schoolconcept, nieuwe zaakvakkenmethode 
In het afgelopen schooljaar hebben we twee methoden voor zaakvakken uitgeprobeerd die pasten bij de visie 
om meer integraal en vanuit thema’s te werken. De keuze is gevallen op Blink. In het komende schooljaar 
zullen we met aardrijkskunde, geschiedenis en natuur met Blink werken.  

 
Het team heeft zich ook verdiept in visie op leren en op onderwijs en we hebben diverse concepten, 
onderwijsvormen bekeken die effectief en eigentijds zijn. Dit is een eerste oriëntatie geweest. In het komende 
schooljaar zetten we dit onderzoek voort door onze visie op leren te definiëren (op basis van wetenschappelijk 
onderzoek) en scholen te bezoeken die volgens één van de concepten werken. 
  
Ouderportaal 
Er is onderzoek gedaan naar het gebruik van een ouderportaal, waardoor ouders toegang krijgen de cijfers van 
de kinderen. We hebben besloten om dit portaal in 2018-2019 in gebruik te nemen. Voorafgaand zal in de 
herfst een ouderavond worden gehouden.  

  
Vakmanschap; de leraar doet ertoe 
Hoogbegaafdheid 
Op drie dagen is er een SPCO Plusklas (Wortelklas) geweest voor diverse leeftijdsgroepen en diverse SPCO 
scholen. DIt wordt volgend jaar gecontinueerd.  
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Schrijfmethode 
Er is onderzoek gedaan naar een passende, effectieve schrijfmethode en naar de keuze tussen verbonden en 
blokschrift. Het team heeft besloten om het verbonden schrift te blijven aanleren. Deze manier van 
schrijfonderwijs heeft een positieve werking op het brein. We gaan met de methode Pennenstreken 2 werken, 
deze sluit aan op Veilig Leren Lezen (de leesmethode van groep 3) 

  
Muziekonderwijs 
De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben elke week muziekles gekregen van een muziekdocent van Het Klooster. 
De eigen leerkracht heeft zich via coteaching hier verder in kunnen bekwamen. In de groepen 5 t/m 8 is zij 
workshops gegeven. De docenten ontvingen scholing en er zijn naschoolse muziekactiviteiten georganiseerd. 
De school heeft gekozen voor de methode 123 Zing voor de groepen 5 t/m 8. 

  
Kanjermethode en methode seksuele en relationele vorming 
Er is wekelijks les gegeven vanuit de Kanjermethode. Alle vaste leerkrachten hebben hiervoor de licentie 
In alle groepen zijn lessen seksuele en relationele vorming gegeven. Hiervoor gebruikten we me 
bronnenboeken ‘Wonderlijk gemaakt’ en ‘Kriebels in je buik’.  
  
21e-eeuwse vaardigheden 
Chromebooks en mediawijsheid 
In de groepen 5 t/m 8 hebben de kinderen hun 
rekenopdrachten op de chromebooks gemaakt. 
Hierdoor kregen zij snel feedback en kon de 
leerkracht ook zien op welke onderdelen kinderen 
moeite hadden en hier vervolgens instructie op 
geven. 
In de bovenbouw zijn lessen mediawijsheid 
gegeven. Komend schooljaar willen wij hier een 
leerlijn over vaststellen.  

  
Effectief onderwijs 
Stichting LeerKRACHT 
Er is een proef gedaan met het werken volgens de werkwijze van Stichting LeerKRACHT. Deze werkwijze 
behelst een andere manier van vergaderen, waarbij wekelijks het team in een bordsessie aan verbeterdoelen 
werkt. Deze verbeterdoelen staan direct in verbinding met datgene wat er in de klas gebeurt. Ook zijn 
lesbezoek, gezamenlijk lesontwerp en feedback onderdeel van deze werkwijze. We hebben besloten om in 
2018-2019 met deze methode te gaan werken.  

  
Vijf gelijke dagenmodel 
De school heeft dit jaar het vijf gelijke dagenmodel gehad. Dit model is geëvalueerd in een oudervragenlijst. 
Hieruit kwam, naast enkele praktische tips, 100 % tevredenheid.   
In het model van vijf gelijke dagen plannen we de oudergesprekken na 14.30. Het team heeft van 14.15 - 
14.30 uur pauze.  

 

Doelen jaarplan 2018-2019 
Voor het nieuwe schooljaar heeft het team een aantal doelen opgesteld. Veel  doelen zijn een vervolg op de 
doelen van 2017-2018. In 2018 - 2019 starten ook de voorbereidingen om het nieuwe schoolmeerjarenplan 
(SMP). Met andere scholen van de SPCO verkennen we dan de verbeterthema’s en doelen voor de vierjaarlijkse 
periode 2019-2023. 
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Waardengedreven onderwijs 
Schoolconcept, nieuwe zaakvakkenmethode 
We bespreken regelmatig de werkwijze en ervaringen met de nieuwe zaakvakkenmethode Blink. Zo nodig 
worden er afspraken vastgelegd.  
We continueren ons onderzoek naar schoolconcepten en stellen onze visie op leren vast op grond van 
onderwijsonderzoeken. We gaan scholen bezoeken die werken volgens eigentijdse en effectieve 
onderwijsvormen.  

  
Ouderportaal 
Het ouderportaal wordt na de herfstvakantie opengezet. Voor de herfstvakantie houden we een ouderavond 
hierover. 

 
Vakmanschap; de leraar doet ertoe 
Hoogbegaafdheid 
Op drie dagen is er een SPCO Plusklas (Wortelklas) geweest voor diverse leeftijdsgroepen en diverse SPCO 
scholen.  
  
EDI (expliciete directe instructie) 
Goed didactisch onderwijs vereist een aantal vaardigheden. Met EDI verdiepen we onze didactische 
vaardigheden waardoor de kwaliteit van onze instructie verhoogd wordt en de resultaten van de kinderen 
groeien. Daarnaast werken we met leerdoelen en betrekken we kinderen bij deze doelen.  

  
Muziekonderwijs 
De groepen 1 t/m 4 krijgen wekelijks les van een muziekdocent. De leerkrachten vergroten hun vaardigheden 
door coteaching. In de groepen 5 t/m 8 worden muziekworkshops als ‘spelen in een band’, ‘snaar, blaas, 
slag’,  ‘percussie’,  en ‘kennismaken met een muziekinstrument’ gehouden. Ook in 2018-2019 zullen er 
naschoolse muziekactiviteiten worden georganiseerd. We nemen in 2019 een besluit over de voortgang van 
ons muziekonderwijs.  

  
Kanjermethode en methode seksuele en relationele vorming 
We geven wekelijks les vanuit de Kanjermethode. Alle vaste leerkrachten hebben hiervoor de licentie 
In alle groepen geven we ook lessen seksuele en relationele vorming gegeven. Hiervoor gebruikten we me 
bronnenboeken ‘Wonderlijk gemaakt’ en ‘Kriebels in je buik’.  

  
21e-eeuwse vaardigheden 
Mediawijsheid 
In de groepen 3 t/m 8 geven we lessen mediawijsheid waarin de thema’s ‘weet wat je ziet, bewaak je identiteit, 
wat je geeft krijg je terug, houd de klok in de gaten, maak goede keuzes, bescherm je privacy en zorg voor je 
eigen veiligheid’ worden behandeld, passend bij het niveau van de leerling.  
  
Effectief onderwijs 
Stichting LeerKRACHT 
We gaan werken met Stichting Leerkracht en doen de LeerKracht Experience, een training van acht weken 
om vaardig te worden met de werkwijze van LeerKracht. Deze werkwijze behelst een andere manier van 
vergaderen, waarbij wekelijks het team in een bordsessie van 15 min. aan verbeterdoelen werkt. Deze 
verbeterdoelen staan direct in verbinding met datgene wat er in de klas gebeurt. Ook zijn lesbezoek, 
gezamenlijk lesontwerp, feedback en stem van de leerling onderdeel van deze werkwijze. 
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Kerndoelen en referentieniveaus 
We werken in de school met de zogenaamde kerndoelen. Kerndoelen beschrijven wat in het basisonderwijs 
aangeboden moet worden aan de leerlingen, zodat zij voldoende kans krijgen zich te ontwikkelen. Kerndoelen 
zijn tot heden om de vijf jaar beschreven. Ze liggen vast in de wet. De activiteiten en de methoden in de scholen 
zijn erop gericht deze kerndoelen te realiseren. De kerndoelen gaan niet alleen over basale vakken als taal en 
rekenen, maar ook over vormingsgebieden als cultuur, wereldoriëntatie en burgerschap. 

Het nadeel van het gebruik van kerndoelen is dat niet altijd duidelijk is op welk beheersingsniveau leerlingen 
zich kennis, inzichten en vaardigheden eigen zouden moeten maken. Voor leraren ontbreken heldere en 
concrete criteria die zij kunnen hanteren en op basis waarvan zij de voortgang van hun leerlingen kunnen 
evalueren. In de praktijk leidt dit ertoe dat scholen in het voortgezet onderwijs leerlingen binnen krijgen met 
grote verschillen in beheersing van de basisvaardigheden Nederlandse taal en rekenen. 

Hierdoor is behoefte ontstaan aan een specifiekere beschrijving van de onderwijsinhoud en het objectief 
vaststellen van het bereikte beheersingsniveau voor een succesvolle overstap naar het vervolgonderwijs. Om 
dat te bereiken zijn de zogenaamde referentieniveaus ontwikkeld. De referentieniveaus 1F en 1S beschrijven 
wat leerlingen op een bepaald moment in hun schoolloopbaan (bijvoorbeeld eind groep 8) moeten kennen en 
kunnen op het gebied van taal en rekenen. Het gaat bij de referentieniveaus dus niet om een 
aanbodverplichting voor de leraar maar een opbrengstverplichting voor de leerling. Ook de referentieniveaus 
zijn bij wet vastgelegd. Op school hanteren we dus naast de kerndoelen ook de referentieniveaus. 

Het bijzondere aan onze school  
Naast de door de overheid voorgeschreven vakken geven we op onze school godsdienstonderwijs. Dit staat 
dagelijks op het rooster. Elke dag wordt er verteld en/of gewerkt uit de Bijbel en is er plaats voor gebed en 
zang. We zingen vanaf groep 5 uit het ‘Liedboek voor de kerken’. We maken gebruik van de liedlijst, die u op 
de website kunt vinden. Vanaf groep 7 lezen we regelmatig uit de Bijbel. Aan het einde van hun schoolloopbaan 
krijgen de leerlingen de Bijbel mee als afscheidsgeschenk. 

Leermethoden 
We maken gebruik van moderne methoden om ons onderwijs te geven. Jaarlijks bekijken we welke methoden 
meer passend zijn bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen. Mooie voorbeelden daarvan zijn de methode 
Staal (voor taal- en spellingsonderwijs) en de methode I Pockets (Engels). Met het gebruik van chromebooks 
willen we een stap zetten naar meer gepersonaliseerd leren. We onderzoeken of de verwerkingssoftware van 
methoden dit doel kan dienen. In groep 5/6 zal een pilot worden gedaan met de verwerkingssoftware van De 
wereld in getallen.  

De organisatie van het onderwijs 
Onze school is, in algemene zin, toegankelijk voor kinderen vanaf de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. 
Gedurende deze acht jaren is een leerling in staat de basisschool te doorlopen. Elke jaargroep heeft zijn eigen 
leerstofinhoud. De leerstof sluit van jaar tot jaar op elkaar aan. Dit noemen we het ‘leerstof-
jaargroepensysteem’. Alles wat de kinderen wordt aangeleerd, hoe zij in hun ontwikkeling worden begeleid, 
staat in het schoolplan. Daarin is ook te vinden hoe de verdeling over de acht jaargroepen is, zodat er per 
jaargroep een goede aansluiting is en er één ononderbroken ontwikkelingslijn gevolgd wordt.  

Een cursusjaar begint in augustus of september en eindigt in juni of juli. 

Er wordt, gezien de leeftijd en de ontwikkelingsfase van de kinderen, een tweedeling in deze acht jaren 
aangebracht: 

 leeftijd 4 jaar tot en met 7 jaar: de leerling doorloopt de onderbouw (groepen 1 tot en met 4); 

 leeftijd 8 jaar tot en met 12 jaar: de leerling doorloopt de bovenbouw (groepen 5 tot en met 8). 
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In werkelijkheid is deze leeftijdsgrens niet zo ‘strak’. Het leerstofjaargroepensysteem moet beschouwd worden 
als de ruggengraat van de school. Vanuit deze basis kan aan de hand van ontwikkelingsniveau of leerstofniveau 
individueel of groepswerk gestalte krijgen. 

 

3.  DE ZORG VOOR KINDEREN 

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school (LVS)  
Vanaf het begin van de schoolloopbaan van 
uw kind houden wij een leerlingvolgsysteem 
(LVS) bij. Hierin zijn allerlei gegevens te 
vinden van uw kind, zoals verslagen van 
oudergesprekken, van speciale onderzoeken, 
toets- en rapportagegegevens van de 
verschillende schooljaren en andere 
relevante gegevens. Inzage in dossiers door 
ouders is mogelijk na overleg met de directie 
van de school.Na iedere toetsperiode 
bespreken de leerkrachten samen met de 
intern begeleider de resultaten van de 
kinderen.  

Bij verandering van school worden de 
leerlinggegevens doorgegeven aan de nieuwe school, tenzij ouders hier bezwaar tegen maken. Als het kind 
naar het voortgezet onderwijs gaat, bewaart de school de gegevens conform de wettelijke termijn. 

De ontwikkeling van uw kind wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Naast de methode-gebonden toetsen, 
vinden er twee maal per jaar toetsen van het Cito plaats waarbij we gegevens verzamelen voor het LVS. Bij een 
score tussen de 3.0 en 5.0 heeft een leerling laten zien dat hij de stof ruim voldoende tot goed beheerst en is 
er geen speciale begeleiding nodig. Wanneer een kind onder de 3.0 scoort, betekent dit dat de stof matig of 
net voldoende wordt beheerst. Deze leerlingen krijgen in de groep speciale begeleiding van de 
groepsleerkracht. Zo kan het voorkomen dat een kind zwak is met spelling. De leerkracht organiseert dan 
diverse momenten per week om dit kind extra instructie te geven en creëert meer oefenmomenten zodat 
achterstanden worden ingehaald of tenminste niet groter worden. Bij een score tussen 0.0 en 2.0 wordt 
nauwkeurig bekeken waar de problemen vandaan komen en wat er aan gedaan kan worden. Wanneer dit in 
de onderbouw voorkomt, zal uw kind intensieve hulp van de remedial teacher ontvangen om een stevige basis 
te leggen voor het verdere onderwijs. Soms komen in de midden- en bovenbouw deze scores, ondanks 
intensieve hulp, toch terug en wordt er gekeken welk traject dan past bij dit specifieke kind. 

Soms haalt een kind over een langere periode boven 4.5 scores. Dit doet vermoeden dat een kind meer aankan 
dan het normale lesprogramma vraagt. Bij vermoeden van begaafdheid wordt het Digitaal Handelingsprotocol 
Hoogbegaafdheid (DHH) in werking gesteld.  Ouders en school vullen uitgebreide vragenlijsten in, het kind 
wordt doorgetoetst om het didactisch niveau te bepalen en n.a.v. de uitslag wordt een gesprek gevoerd met 
ouders.  

Ook kan het voorkomen dat een kind extern onderzocht wordt en als (hoog)begaafd wordt gediagnosticeerd. 
Als school zijn we al enkele jaren bezig om de zorg naar deze leerlingen toe uit te bouwen en te optimaliseren. 
Hoogbegaafde leerlingen denken anders, hebben andere onderwijsbehoeften en ervaren zichzelf vaak als 
’anders’.   

Om het onderwijs aan deze groep kinderen te professionaliseren, is er inmiddels een algemeen beleid voor 
hoogbegaafdheid op school. Dit beleid is praktisch en is erop gericht dat de leerkracht in de groep het 
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onderwijs aan deze leerlingen handen en voeten kan geven. In de praktijk betekent dit dat (hoog)begaafde 
leerlingen een aangepast onderwijsprogramma ontvangen. Afhankelijk van de mate van begaafdheid wordt er 
gewerkt in de 1e en 2e leerlijn. Wanneer een kind op de 1e leerlijn werkt, wordt 60 % van de reguliere stof 
doorlopen en de overige 40 % verrijkt en/of verbreed. Bij de 2e leerlijn zijn deze percentages omgedraaid. Aan 
het werk dat de leerling dan op zijn eigen niveau krijgt aangeboden, worden eveneens eisen gesteld. Ook 
komen er beoordelingen op het rapport.  

Naast het werken op de leerlijnen binnen de groep is er buiten de groep een aanvullend aanbod: 

 Vanaf groep 6 wordt er elke week Spaans gegeven. 

 Vanaf groep 4 is er elke week schaken.  

 Vanaf groep 4 kan een hoogbegaafde leerling wekelijks deelnemen aan de zogenaamde Plusgroepen. In 
deze groepen zitten een beperkt aantal leerlingen. We gaan aan de slag met uitdagende onderwerpen, 
werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, er is aandacht voor het ‘leren leren’ en daarnaast is het 
belangrijk dat de leerlingen elkaar als ontwikkelingsgelijken ontmoeten.  

 De leerkracht bepaalt samen met de coördinator Hoogbegaafdheid, a.d.h.v. Citoresultaten of eventuele 
onderzoeksrapporten en uitslagen van het DHH, welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. 

Onze Coördinator Hoogbegaafdheid is Marleen van Beek. Zij fungeert als intern begeleider voor deze 
specifieke groep, helpt het onderwijs rond deze leerlingen te professionaliseren, onderhoudt contacten met 
hoogbegaafde leerlingen en hun ouders en verzorgt tevens de externe contacten.  

Doorstroom leerlingen 
Het onderwijs op onze school geeft een ononderbroken ontwikkelingslijn te zien. Wij gaan ervan uit dat de 
kinderen in acht jaar de basisschool doorlopen. Een enkele keer komt het voor dat een leerling een groep 
doubleert of overslaat. Voor kleuters die in oktober of november 5 jaar worden, geldt een ‘flexibele 
overgangsgrens’ van groep 1 naar 2. Wij hanteren de ‘januarigrens’. Dit betekent dat kleuters die vóór januari 
zes jaar worden naar groep 3 mogen. Doorslaggevend hierbij is hun sociaal-emotionele- en verstandelijke 
ontwikkeling. 

De speciale zorg voor kinderen -  Passend Onderwijs 

De laatste jaren staan de termen ‘handelingsgericht’  en ‘opbrengstgericht’ centraal. Wij willen dat ieder kind 
optimale resultaten behaalt binnen zijn mogelijkheden. Dat doen we door handelingsgericht werken. We 
stellen ons daarbij de vraag hoe het best ingespeeld kan worden op de mogelijkheden van het kind. Wat heeft 
het van ons nodig? Deze zogenaamde onderwijsbehoeften zijn het uitgangspunt. Om deze goed in kaart te 
brengen analyseren we toetsgegevens en houden we gesprekken met de kinderen. 
Dat betekent ook dat als u vragen heeft het belangrijk is om ermee te komen. Zo kunnen we  samen kijken hoe 
uw kind het best geholpen kan worden. Educatief partnerschap is daarbij belangrijk – ofwel: samen werken 
aan de ontwikkeling van uw kind.  
 
Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingegaan. In de praktijk wordt door de genoemde 
handelingsgerichte aanpak al gericht gewerkt aan passend onderwijs. De financieringen zijn anders geworden: 
geen LGF (rugzakken) meer maar, als dit nodig is, een arrangement dat in overleg met het 
Samenwerkingsverband Passenderwijs wordt bepaald en door dit Samenwerkingsverband wordt gefinancierd. 
Deze arrangementen sluiten aan bij de zorgbehoefte van het kind. Ze lopen uiteen van een geldelijke bijdrage 
voor inzet op de school of een specifieke training tot en met een vervolg van de schoolloopbaan in het S(B)O. 
In dit alles geldt dat ouders en school van meet af aan samenwerken en samen overleggen wat voor hun kind 
het beste is.  
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Schoolondersteuningsprofiel 
Het Schoolondersteuningsprofiel beschrijft hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen onze school is 
georganiseerd en aan welke kinderen wij een passend onderwijsaanbod kunnen geven.  Dit profiel is bedoeld 
voor ouders en betrokkenen. In dit document, waarin de school de taken, de verantwoordelijkheden en de 
werkwijze ten aanzien van Passend Onderwijs vastlegt, beschrijft de school de wijze waarop extra 
ondersteuning binnen de school vorm krijgt. Dit profiel vindt u op onze website. 
Over ‘Passend Onderwijs’ kunt u hieronder meer lezen.  

Passend Onderwijs 

Zorgplicht 

Binnen het onderwijs werken reguliere basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs nauwer samen 
met als doel passende ondersteuning te bieden zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Passend 
Onderwijs is een andere manier van denken waarbij mogelijkheden voorop staan in plaats van beperkingen. 
Niet de vraag: “wat heeft dit kind?” maar: “wat heeft dit kind nodig?” staat centraal. 
Met Passend Onderwijs wordt ook de ‘zorgplicht’ voor schoolbesturen ingevoerd. 
Elke school heeft de plicht te onderzoeken of zij kinderen met intensieve onderwijsbehoeften een passend 
onderwijsaanbod kunnen bieden. Wanneer dit niet op de school van aanmelding te realiseren is, zoekt de 
school gezamenlijk met ouders naar een passende school. De school kan hierbij ondersteuning vragen aan de 
coördinator van Passenderwijs. 

Samenwerkingsverband Passenderwijs    

Dit samenwerkingsverband stelt zich ten doel voor elk kind een passend aanbod te vinden. Om dit te realiseren 
zijn afspraken gemaakt over het niveau van de basisondersteuning en  de extra ondersteuning. Alle scholen 
dienen de vastgestelde basisondersteuning te bieden en Passenderwijs zal de komende jaren de scholen hierin 
blijven ondersteunen. Zij doen dit door de inzet van meerpartijen-overleggen en consultaties op scholen, de 
leeskliniek en trainingen. Een aanmelding hiervoor kan gedaan worden bij het Loket van Passenderwijs, door 
gebruik van het Groeidocument. 
Een kind met intensievere onderwijsbehoeften dan in basis op de school wordt geboden, kan in aanmerking 
komen voor ‘extra ondersteuning’. Deze extra ondersteuning komt tot stand via arrangementen. Scholen 
kunnen zich melden bij het Loket van Passenderwijs indien deze extra ondersteuning gewenst is. De manier 
van werken en het ondersteuningsaanbod van Passenderwijs is beschreven in het Ondersteuningsplan en is 
beschikbaar op de website www.passenderwijs.nl. 

Schoolkeuze, aanmelding en toelating 

Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. U bepaalt zelf 
waar u uw kind aanmeldt. Informatie over de ondersteuning die een school biedt, kunt u vinden in het 
ondersteuningsprofiel van de school. 
In het geval van aanmelding bij één van de bij Passenderwijs aangesloten scholen, waarbij de school niet aan 
de onderwijsbehoeften van het kind kan voldoen, zal de procedure worden gehanteerd welke binnen het 
samenwerkingsverband is vastgesteld. Deze procedure is als bijlage opgenomen in het ondersteuningsplan van 
Passenderwijs. 
 
Passenderwijs is het samenwerkingsverband van scholen voor primair onderwijs in de gemeenten De Ronde 
Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden (uitgezonderd de scholen op reformatorische 
grondslag). 

Intern begeleider 
De intern begeleider  (IB-er) verleent deskundige steun aan de leraren bij specifieke leermoeilijkheden.  

http://www.passenderwijs.nl/
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De taak van de IB-er is: 

 Het bewaken van de zorgverbredingsafspraken die op school gemaakt zijn; 

 Het bijhouden van het leerlingvolgsysteem, het toetsprogramma opstellen en mogelijk ook toetsen 
afnemen; 

 Het analyseren van de toetsgegevens van het leerlingvolgsysteem en deze bespreken met de leerkrachten; 

 Contacten onderhouden met de Schoolbegeleidingsdienst en de speciale school voor basisonderwijs; de 
ambulant begeleiders van kinderen met een ondersteuning‘; de schoolarts, de logopediste, zelfstandige 
orthopedagogen e.a.; 

 Periodiek de leerlingenbespreking leiden; 

 Zorgen voor speciaal materiaal voor de zorgleerlingen; 

 Contacten onderhouden met ouders van zorgleerlingen; 

 Groepsleraren assisteren met het opstellen van handelingsplannen; 

 Het leiden en invullen van de zorgvergaderingen. 

Remedial teacher 
De school kan een dagdeel kinderen ondersteunen door het geven van remedial teaching. De remedial teacher 

(RT-er) verleent specialistische hulp aan een kind, gericht op begeleiding van kinderen met ondersteuning of 

kinderen met een leerachterstand. De hulp wordt buiten de groep gegeven onder schooltijd in blokken van zes 

weken. Per blok van zes weken wordt gekeken welke kinderen voor dit aanbod in aanmerking komen. In 

samenwerking met de RT-er zorgt de groepsleerkracht ervoor dat het kind in de groep op zijn eigen niveau 

verder kan werken. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de uitvoering van de extra hulp in de groep.  

 

Hoogbegaafdheidscoördinator 

De hoogbegaafdheidscoördinator van de school zorgt dat het beleid ten aanzien van onderwijs aan 

(hoog)begaafde kinderen wordt uitgevoerd. Ze is aanspreekpunt voor ouders op dit gebied en geeft ook les 

aan de plusklassen.  

Toetsen en resultaten  
Op een toetskalender wordt aangegeven wanneer er in de groepen speciale toetsen zijn. In groep 1 en 2 

observeren we de ontwikkeling van de kinderen met behulp van het programma Leerlijnen van Parnassys.  

Voor de groepen 1 t/m 8 zijn er methode-onafhankelijke toetsen van het Cito Leerlingvolgsysteem. Deze 

toetsen worden in januari en mei/juni afgenomen. De leerkrachten analyseren de uitkomsten van deze 

toetsen en stellen aan de hand van deze gegevens de groepsplannen op. In een groepsplan wordt 

beschreven wat het aanbod voor een groep kinderen is, op welke wijze dit wordt uitgevoerd en wat de 

doelen zijn. In een groepsplan worden 3 tot 5 niveaus beschreven. Elk groepsplan wordt geëvalueerd. Uit de 

evaluaties worden nieuwe doelen opgesteld. De leerlingen van groep 8 doen mee aan de Cito-eindtoets.  

Rapporten 
We werken we met een digitaal schoolrapport. In het administratiesysteem Parnassys hebben we een digitaal 

schoolrapport ontwikkeld. Met dit schoolrapport houden wij u op de hoogte van de vorderingen van uw 

kind(eren). Het schoolrapport wordt digitaal ingevuld in Parnassys. De kinderen krijgen een uitgeprinte versie 

van het schoolrapport in een speciale map. Dit varieert van één tot twee keer per jaar. 

 Groep 1: één keer een rapport voor kinderen die doorgaan naar groep 2 (einde cursusjaar). 

 Groep 2 t/m 8: twee keer een rapport (februari en einde cursusjaar). 

 
In het rapport hanteren we een lettersysteem. We beoordelen hiermee het eindproduct van de kinderen maar 
nemen nadrukkelijk het proces daarin mee. 
De beoordeling vindt plaats met de volgende letters: ZG - Zeer Goed / G - Goed / RV - Ruim Voldoende / V - 
Voldoende / T - Twijfelachtig / O - Onvoldoende. 
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De uitslagen van de Citotoetsen worden twee keer per jaar (in maart en juni) toegevoegd aan het rapport.  
De scores van de kinderen worden weergegeven in ‘niveauwaarden’: 

 4.0 tot 5.0 goed    

 3.0 tot 4.0 voldoende 

3.0   is landelijk gemiddelde 

 2.0 tot 3.0 matig 

 0.0 tot 2.0 onvoldoende 

 

Een voorbeeld: 

Een kind kan een 3.1 halen voor een Citotoets. Dit betekent dat hij net boven het voldoende niveau zit. Een 

kind kan ook een 3.8 halen voor een Citotoets. Dit betekent dat zijn score voldoende is , maar dicht bij het 

niveau ‘goed’ zit. (In het oude systeem zou dit beide als II worden weergegeven).  

Rapport 

In het rapport van uw kind vindt u een extra blad waarop in grafieken en tabellen de resultaten van de 

citotoetsen worden weergegeven. 

Hieronder ziet u een voorbeeld daarvan: De zwarte lijn is de lijn van het kind.  

 

 

Wanneer de zwart lijn stijgt of horizontaal blijft, dan groeit het kind in zijn of haar ontwikkeling. Wanneer de 

zwarte lijn naar beneden gaat is er teruggang in resultaat.  

Analyseresultaten 

Op school worden de resultaten van de kinderen bekeken en besproken. De leerkrachten doen dit met de IB-

er en met de directeur. Naar aanleiding van de resultaten wordt een groepsplan gemaakt. Hierin wordt 

aangegeven welk onderwijsaanbod de kinderen krijgen. In het voorbeeld van de dalende lijn zal de leerkracht 

onderzoeken waaraan het ligt dat de resultaten dalen, dit met ouders (en in de hoge groepen met het kind) 

bespreken en hierop het onderwijsaanbod afstemmen. Ook wanneer de lijn horizontaal of stijgend is, zal een 

passend onderwijsaanbod worden gegeven.  

Communicatie 

Het is belangrijk dat u, als ouder en de school op goede wijze communiceert met de kinderen over de 

resultaten. Elk kind heeft zijn eigen niveau. Dat niveau is niet gekoppeld aan goed of slecht. Belangrijk is dat 

elk kind zich op zijn eigen niveau ontwikkelt en groeit.  
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De kwaliteit van ons onderwijs 
Als we spreken over de kwaliteit van het basisonderwijs worden daar vaak de resultaten van ons onderwijs 
mee bedoeld: hoe meer kinderen er naar HAVO en VWO gaan, hoe beter de school! Als alleen deze 
uitstroomgegevens doorslaggevend zouden zijn, betekent dat een verarming van het onderwijs. Wij willen 
kinderen zo goed mogelijk begeleiden. Hierbij houden we er rekening mee dat ieder kind uniek is en zijn eigen 
mogelijkheden heeft. Toch willen we een aantal feiten voor u op een rijtje zetten. 

Hoe worden de vorderingen van de kinderen op onze school bijgehouden?  

Bij de door ons gehanteerde onderwijsmethoden behoren toetsen. Hiermee houden we de vorderingen van 
de kinderen bij. De resultaten worden genoteerd in de klassenmap. Afhankelijk van de groep waarin uw kind 
zit, wordt hierover een of tweemaal per jaar een rapport uitgebracht.  

Naar het Voortgezet Onderwijs 
De uitstroom naar het voortgezet onderwijs (VO) leverde voor onze school over de afgelopen jaren het 
volgende beeld op: 

Brugklas ’15-‘16 ’16-‘17 ’17-‘18 

VMBO basis/kader 18% 31% 19% 

VMBO theorie 11% 9% 9% 

HAVO 50% 23% 29% 

VWO 21% 35% 43% 

 
De keuze voor het voortgezet onderwijs is het gevolg van een zorgvuldige afweging. Rondom de eerste 10-
minutengesprekken (in november) is er al enige malen gesproken over de mogelijkheden. Er zijn 
voorlichtingsavonden op de VO-scholen zelf en ook op onze school zijn informatiebrochures verkrijgbaar. In 
maart brengen wij een definitief advies uit. Naast dit advies speelt ook de uitslag van de Cito-eindtoets een 
rol. De scholen voor VO hechten in de regel meer waarde aan een goed onderbouwd schooladvies dan aan de 
uitslag van de Cito-toets. Uit gegevens vanuit het VO blijkt, dat onze school in ruim 80% van de gevallen een 
passend schoolkeuze advies heeft gegeven. Deze meting is gedurende een aantal jaren bijgehouden en kan 
worden gekwalificeerd als zeer hoog.  
De overdracht van de leerling gegevens naar het VO vindt digitaal plaats via Onderwijs Transparant.  
 
De R. de Jagerschool behaalt goede resultaten bij de Cito Eindtoets: 

Overzicht van de gemiddelde gerealiseerde Citoscores: R. de Jager  Landelijk   SPCO 

2015 

2016 

2017 

2018 

542,0 

539,3 

536,3 

541 

534,8 

534,5 

535,1 

534.9 

537,7 

536.1 

537,2 

534,8 
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De kwaliteit van de school en ons onderwijs gewaardeerd door de ouders 
Wij vinden het belangrijk om te weten hoe de ouders over onze school denken. Daartoe houden we jaarlijks 
een enquête onder alle ouders.  Ouders kunnen aangeven of ze tevreden, zeer tevreden, ontevreden of zeer 
ontevreden zijn.  

Overzicht van de scores: 

In welke mate bent u tevreden over de kwaliteit van het 
onderwijsaanbod op de school? Met de kwaliteit van onderwijsaanbod 
wordt o.a. bedoeld: 
 
Percentage tevreden of zeer tevreden:                                                                                          

     

Krijgt uw kind extra oefenstof als dat nodig is?  89% 88% 93% 

Worden er goede methoden en materialen gebruikt?  86% 85% 96% 

 
Hoe waardeert u de informatie die u krijgt over de ontwikkelingen van uw kind? Met de informatie wordt 
o.a. bedoeld: 
 
Percentage tevreden of zeer tevreden: 

Informeert de leerkracht u tijdig en juist over de ontwikkeling van uw 
kind?  

83% 83% 86% 

Geven de rapporten een goed beeld van de vorderingen van uw kind? 83% 81% 82% 

 
In welke mate bent u tevreden over de kwaliteit van het personeel? Met de kwaliteit van het personeel 
wordt o.a. bedoeld: 
 
Percentage tevreden of zeer tevreden: 

Gaat de leerkracht respectvol met uw kind om  93% 94% 98% 

Krijgt uw kind de aandacht die nodig is voor zijn/haar ontwikkeling?     

 

Hoe beoordeelt u de veiligheid van de kinderen?  - 81% 93% 

Hoe beoordeelt u de sfeer op school?  - 93% 93% 

Bent u tevreden over het vijf gelijke dagenmodel  - - 100% 

 
De school is tevreden wanneer er een score is van 85% of hoger. De conclusie is dat de ouders de school 
positief waarderen. De opmerkingen bij de vragenlijst geven betekenis aan de scores. Het team bespreekt de 
scores en de opmerkingen. Hieruit kunnen verbeterpunten komen.  

Een sterk punt van de school is de sfeer, de veiligheid en het geven van een passend onderwijsaanbod. We 
willen dit jaar ons verbeteren in het tijdig informeren van de ouders over de ontwikkeling van hun kinderen. 
Hiervoor gaan we in 2018-2019 het ouderportaal van Parnassys open zetten, waardoor ouders   

De kwaliteit van de school en ons onderwijs gewaardeerd door de kinderen 
Ook de kinderen vragen we elk jaar om ons te beoordelen op onze kwaliteit. De kinderen van groep 5 t/m 8 
vullen elk jaar een vragenlijst in waarin hen vragen worden gesteld over de lessen, over hun welbevinden en 
over de veiligheid. Wanneer kinderen aangeven dat dit niet voldoende is houdt de leerkracht met dit kind een 
kindgesprek. Samen bekijken hoe dit kan verbeteren en wat het kind nodig heeft.  We zijn blij met de scores, 
alle scores boven de 85 % liggen.  
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Sfeer op school 2017 2018 

 Vaak of altijd 

Ik ga graag naar school. 78% 85% 

Ik heb het naar mijn zin in de groep. 85% 90% 

Er zijn duidelijke regels over wat wel en niet mag. 87% 95% 

Ik vind dat de juf of meester voldoende optreedt, als de kinderen zich 
niet aan de regels houden 

81% 81% 

Ik voel mij veilig op school 89% 93% 

Ik vind dat er een goede sfeer is in de klas. 78% 84% 

Ik vind het spelen op het schoolplein leuk. 78% 81% 

De lessen op school   

Ik vind dat ik veel leer op deze school. 87% 86% 

De juf of meester legt goed uit. 89% 97% 

De juf of meester helpt mij als dat echt nodig is. 89% 96% 

De juf of meester vertelt me wat ik goed of fout doe bij de 
opdrachten. 

81% 85% 

Ik krijg genoeg werk, ook nadat ik klaar ben. 84% 90% 

Ik kan goed op mijn eigen niveau werken 86% 91% 

De juf of meester helpt mij bij het oplossen van ruzies. -  

De veiligheid op school 
Nooit of een enkele 

keer  

Ben ik gepest 93% 92% 

Ben ik uitgescholden of bedreigd. 91% 95% 

Was ik bang voor bepaalde jongens / meisjes 93% 93% 

Had ik last van schoppen, slaan of andere handtastelijkheden. 89% 94% 

Ben ik gepest op internet, sms, of whats app. 97% 9% 
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Onderwijsassistenten 
Bij de SPCO zijn onderwijsassistenten in dienst. Een onderwijsassistent heeft nog geen onderwijsbevoegdheid. 
Zij heeft wel een sociaalpedagogische opleiding (meestal op MBO-niveau) gevolgd. Dit is van belang omdat er 
aan de omgang met kinderen professionele eisen worden gesteld. Onderwijsassistenten werken altijd onder 
verantwoordelijkheid van een bevoegde leerkracht. In de nieuwsbrief wordt bekend gemaakt of wij dit jaar 
een onderwijsassistent of een student ROC op school hebben. 

Stagiaires 
Scholen zijn wettelijk verplicht een bijdrage te leveren aan de begeleiding van stagiaires van de opleidingen 
tot onderwijsgevende in het basisonderwijs (Pabo’s) en van andere onderwijsgerichte instellingen. De R. de 
Jagerschool is gecertificeerd opleidingsschool. We vinden het belangrijk dat aspirant-leraren in de gelegenheid 
worden gesteld hun beroep in de praktijk te leren. Uiteraard zijn er verschillen: eerstejaarsstudenten worden 
stap voor stap begeleid. Studenten die in de laatste fase van hun opleiding zitten, de zogenaamde SB  (SB = 
Start Bekwaam) studenten moeten een groep leerlingen geheel zelfstandig kunnen begeleiden. Het spreekt 
voor zich dat hierover vooraf de nodige afspraken worden gemaakt, want het lesprogramma en het 
pedagogisch klimaat in een groep mogen er niet onder lijden. De leerkracht blijft verantwoordelijk voor de 
groep. Zij die een opleiding voor onderwijsassistent volgen kunnen ook als stagiair op onze school terecht. In 
een nieuwsbrief wordt bekend gemaakt welke studenten wij dit jaar op school hebben. 

Onderwijs en opleiding 
Sinds 2003 zijn de SPCO Groene Hart en de Marnix Academie Partners in Onderwijs en Ontwikkeling. Dit wil 
zeggen dat de scholen van de SPCO studenten van de academie in de gelegenheid stellen, zich binnen hun 
muren te ontwikkelen tot volwaardige collega’s. 

Daarnaast kunnen scholen profiteren van de kennis en vernieuwende ideeën, die de studenten meebrengen. 
Zo beïnvloeden wij elkaars groei en ontwikkeling. Ten behoeve van deze samenwerking zijn op alle scholen 
coördinatoren opgeleid (ICO). Zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en plaatsing van de studenten. Bij 
ons op school is dat Esther Oosterveer. 

Eerstejaars studenten zijn vooral bezig met de ontwikkeling van hun lesgevende kwaliteiten. Tweede en 
derdejaars worden ook ingezet bij andere zaken binnen de school. De vierdejaars studenten kunnen zelfstandig 
een groep bemensen en draaien mee als volwaardige leerkrachten. 

Scholing van leraren 
Het vak van leraar is voortdurend in beweging. ‘Stilstand is achteruitgang’ geldt zeker in het onderwijs. Ieder 
jaar stellen we in overleg met de medezeggenschapsraad een scholingsplan op, waarin staat op welke 
gebieden we ons als team verder bekwamen. Leraren kunnen ook ‘individuele’ cursussen volgen om hun 
deskundigheid te vergroten. Leraren moeten een Persoonlijk Ontwikkelingsplan maken en een portfolio 
bijhouden. Hierin worden de bewijsstukken van de persoonlijke ontwikkeling opgenomen. 

Zorg voor de relatie school en omgeving 
Het spreekt voor zich dat onze school contacten heeft met andere scholen en instellingen. We hebben contact 
met andere basisscholen in de gemeente. Hier gaat het met name om het maken van afspraken over het 
vakantierooster, regelingen die voor alle scholen gelden en over buitenschoolse evenementen. 

Schoolkeuze 
Na acht jaar kunnen de meeste kinderen naar het voortgezet onderwijs. Zij hebben de keuze uit meerdere 
soorten voortgezet onderwijs. Wij proberen de leerlingen en hun ouders bij die keuze te helpen. Dat gebeurt 
op verschillende manieren. Met de keuzeprocedure willen we alle kinderen zo individueel mogelijk de laatste 
1½ jaar begeleiden en op die wijze het juiste niveau van het voortgezet onderwijs bepalen.  
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De Cito-toetsen in de groepen 6, 7 en 8 zijn een belangrijk middel om een definitieve keuze te bepalen. 
Daarnaast is het advies van onze school belangrijk. De ouders ontvangen informatiefolders van de scholen en 
uitnodigingen voor de open dagen. Na de afname van de Cito-eindtoets in groep 8, geeft de basisschool een 
advies mee aan de leerlingen van groep 8 over het type voortgezet onderwijs, b.v. HAVO of VMBO. In de loop 
van het cursusjaar zullen de scholen van het voortgezet onderwijs informatiebijeenkomsten organiseren voor 
ouders en kinderen. De school probeert ook een drietal scholen voor voortgezet onderwijs te bezoeken. 
Daarnaast is er voldoende gelegenheid voor de leerlingen en hun ouders andere scholen te bezoeken. 

Schoolprocedure  
Uitgangspunt bij de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs vormt ‘het totaalbeeld’ van de leerling 
gedurende de acht jaren die hij onze school heeft bezocht. De gegevens om tot dit beeld te komen, zijn 
vastgelegd in een leerlingdossier en bestaan onder andere uit: observaties, rapportcijfers, toetsresultaten en 
gegevens over inzet en doorzettingsvermogen. Het advies aan de ouders wordt in eerste instantie 
geformuleerd door de groepsleerkracht. Hiervoor vindt overleg plaats tussen de vorige groepsleerkracht(en) 
en indien nodig met de directeur van de school en de IB-er. De groepsleerkracht heeft overleg met de ouders 
over dit schooladvies, tijdens  een gesprek. De ouders maken de uiteindelijke keus (in overleg met hun kind). 

Wij willen geen invloed hebben op de keuze van de school. De ouders vullen het aanmeldingsformulier in en 
geven dit aan de leerkracht van groep 8. De leerkracht vult het inlichtingenformulier in. Daarna stuurt de school 
de gegevens van de leerling centraal naar de scholen voor voortgezet onderwijs. U ontvangt hiervan een kopie. 

Schoolbegeleidingsdienst 
De school is aangesloten bij Onderwijs Advies te Gouda. Zij adviseren ons bij tal van schoolzaken. De 
begeleiding heeft betrekking op het kind, de ouders, de leraren en het bestuur. Er is een jaarcontract waarin 
de begeleidingsafspraken zijn vastgelegd. 
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4.  HOE GAAT DE SCHOOL MET MIJN KIND OM? 

Visie  
Om tot volwaardig mens op te kunnen groeien, is een goede sfeer belangrijk. We streven naar een vriendelijk 
en veilig klimaat op school. Orde, regelmaat en grenzen horen daar ook bij. Om de omgang met elkaar zo goed 
mogelijk te laten verlopen, is er beleid ontwikkeld om ‘pestgedrag’ te voorkomen en op een positieve manier 
met elkaar om te gaan. We stimuleren verantwoord gedrag door samen met de leerlingen goede afspraken te 
maken en deze in regels vast te leggen. Onze school wil voor kinderen, ouders en leraren een gezellige en 
geordende samenleving zijn. Iedereen moet zich thuis voelen, maar tegelijkertijd beseffen dat we rekening 
moeten houden met elkaar. Vandaar dat we belang hechten aan een duidelijke organisatie. 

Sociaal-emotionele vaardigheden 
Onze leerlingen komen dagelijks in aanraking met allerlei situaties waarin zij ervaringen opdoen in relatie met 
anderen. Denk aan het spel op het plein en groepsprocessen in de klas. Door al deze contacten ontwikkelt een 
kind zich sociaal en emotioneel. Als dit op een goede manier gebeurt, zie je dat het kind vol zelfvertrouwen is 
(positief zelfbeeld) en nieuwe situaties aandurft. 

De school zorgt ervoor dat leerlingen kunnen oefenen in sociaal-emotionele vaardigheden. Bijvoorbeeld hoe 
ze op een goede manier contact kunnen maken met anderen. Bij problemen leren we de kinderen te vertellen 
wat er gebeurd is. Dit onder woorden brengen kan best moeilijk zijn, maar is toch nodig om helderheid en 
inzicht te krijgen. Als we samen een manier gevonden hebben om met een bepaalde situatie om te gaan, moet 
het kind die in de praktijk toepassen. Het gevolg van deze aanpak is dat kinderen steeds zelfstandiger worden 
en zich verantwoordelijk voelen voor hun gedrag.  

Sinds het vorige schooljaar werken we met de Kanjermethode. Deze biedt kinderen handvatten in sociale 
situaties.  

Prioriteiten 
 We hebben de gewoonte de week in de hal of in de klas te beginnen;  

 Kenmerkend voor deze bijeenkomsten is de verbondenheid met ons christelijk geloof. Er is een verhaal. 
We zingen en bidden met elkaar en denken na over wat het geloof voor ons betekent. De onderbouw 
en de bovenbouw houden de openingen apart. Na de zomervakantie beginnen we de week met de hele 
school; 

 We streven er naar dat onze school voor alle leerlingen een veilige plek zal zijn. Ons beleid is er op 
gericht om als leraren, ouders en kinderen actief samen te werken in een open sfeer om ‘pesten’ te 
voorkomen. We hanteren al vanaf groep 1 met de kinderen regels. Jaarlijks frissen we de regels op. Per 
groep zullen we in het begin van ieder cursusjaar de regels terugkoppelen, bijstellen en vastleggen. 
Deze regels zullen verantwoord gedrag binnen de groep bevorderen. Als kinderen zich niet aan de regels 
houden, is het beleid erop gericht dat ze zich bewust worden van wat ze anderen aandoen; 

 We streven naar een juist evenwicht tussen efficiënt onderwijs en een goed pedagogisch klimaat. Dit 
betekent dat we bijvoorbeeld aandacht besteden aan kinderen die jarig zijn. In de klas wordt uitgebreid 
aandacht besteed aan de jarige kinderen. Zij krijgen een speciale verjaardagskaart en mogen in de klas 
iets speciaals kiezen dat ze willen doen.  

 We houden rekening met de verschillen tussen kinderen. Dat houdt in dat we zoveel mogelijk onderwijs 
op maat geven. Dit geldt ook voor de wijze waarop instructie wordt gegeven. Zo zijn er bijvoorbeeld 
kinderen met taalachterstanden. Op het gebied van taal en lezen krijgen deze kinderen extra aandacht. 
Hierbij gebruiken we extra ondersteunend materiaal;  

 De zorgbreedte heeft ruime aandacht. Dit geldt zowel voor de begaafden als voor kinderen die minder 
goed mee kunnen komen. De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor kinderen die extra zorg 
nodig hebben. Doordat we een leerlingvolgsysteem hanteren, kunnen we iedere leerling goed in beeld 
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brengen. Kinderen kunnen ook speciale begeleiding van de remedial teacher krijgen als onderzoek 
uitwijst dat het noodzakelijk is; 

 Ouders die hun kinderen aan onze zorgen toevertrouwen, kunnen erop rekenen dat ze goed worden 
geïnformeerd. Op de informatieavonden begin september sluiten we aan bij de brochure ‘Over school 
gesproken’.  

 Naar ouders toe willen we een open school zijn. Hebt u ideeën of kritiek? Kom er gerust mee bij de 
groepsleerkracht. Met elkaar vinden we meestal een goede manier om verbeteringen aan te brengen. 

 
Andere contact- en informatie mogelijkheden zijn: 

 kennismakingsgesprek (startgesprekken); 

 de inloopavonden (2x per jaar); 

 inloopavond n.a.v. project (1x per jaar); 

 de website; 

 de 10-minutengesprekken (3x per jaar); 

 weekbrief 

 schoolapp van Social Schools  

 informatie op het prikbord (bij de ingangen). 

 

5.  THUIS EN SCHOOL 

Ouders 
Onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 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. En als u zich actief wilt inzetten op school, dan is daar alle gelegenheid voor! Enkele suggesties: 
begeleiden bij excursies, sportdagen, meedenken en meehelpen met het onderwijs als lid van de schoolraad 
(SR), van de medezeggenschapsraad (MR) of van de ouderraad (OR). 

Contact 
Voor een gesprek tussen ouders en leerkracht kan het initiatief van beide kanten komen. Dan wordt er een 
afspraak gemaakt. Als ouder kunt u voor of na schooltijd even de school binnenlopen of telefonisch contact 
opnemen met de leerkracht. 

De leerkracht neemt contact met u op zodra uw kind speciaal begeleid gaat worden en/of er nader onderzoek 
dient plaats te vinden. Bij oudergesprekken kan ook de intern begeleider van de school aanwezig zijn. Achter 
in deze gids kunt u zien welke leerkracht op onze school de functie van intern begeleider vervult. 

Een persoonlijk gesprek over uw kind kan beter niet plaatsvinden vlak voor aanvang van de lessen, maar op 
een afgesproken tijdstip. Wilt u zo vriendelijk zijn alle veranderingen ten aanzien van telefoonnummers, 
verhuizingen, bereikbaarheid onder en na schooltijd enzovoorts, door middel van een briefje, aan school door 
te geven? 

Ouderparticipatie 
Er vinden diverse activiteiten in en buiten onze school plaats, waarbij ouders een rol kunnen spelen: 

 projecten 

 vieringen 

 feesten 
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 schooldocumentatiecentrum 

 sportdagen 

 schoolreis 

 excursies 

 Kuvo-activiteiten 

 afscheid kinderen van groep 8 

 oud papier acties 

 Kerst- en Paasvieringen 

 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een formulier waarop u kunt aangeven of u actief mee wilt werken 
in de school. Ook wordt in de loop van het schooljaar, veelal door middel van een brief, zo af en toe een beroep 
op u gedaan in geval van bijzondere activiteiten voor de kinderen. Indien nodig worden ouders van tevoren 
goed geïnstrueerd. 

De ouderraad 
Twee belangrijke taken voor de leden van de ouderraad (OR) zijn het organiseren van allerlei activiteiten in de 
school en het functioneren als klankbord (achterban) voor de ouders in de medezeggenschapsraad (MR).  

De ouderraad bestaat meestal uit negen personen. We streven ernaar dat elke groep één vertegenwoordiger 
heeft in de ouderraad. De organisatie van activiteiten gebeurt in samenwerking met de teamleden. De Kerst- 
en Paasviering, een sport- en speldag, het schoolreisje en de ouderavond zijn een paar voorbeelden hiervan. 

Indien u contact zoekt met de OR, kunt u dit mondeling of schriftelijk doen bij de secretaris. Het is ook mogelijk 

een van de andere leden aan te spreken. Zaken die meer op het terrein van de MR liggen, kunt u melden bij 

de secretaris van de MR. De OR kan ook uw vragen aan de MR doorgeven.  

Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad (MR) tracht de belangen van personeelsleden, ouders en leerlingen zo goed 
mogelijk te behartigen. De raad bestaat uit twee teamleden en twee ouders. De MR heeft instemmings- en 
adviesrecht in zaken die met name het schoolbeleid betreffen en niet zijn overgedragen aan de GMR. 
Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: de huisvesting van de school, de groepenverdeling, de 
schoolbegroting, onderwijsvernieuwing en de algemene gang van zaken in en om de school w.o. (brand-) 
veiligheid. Ook heeft de MR het recht om initiatieven te nemen. 

De raad komt regelmatig bijeen. Daarnaast is er contact met de OR, de Gemeenschappelijke MR (GMR) en de 
directie van de school. 

De directie van de school kan op verzoek van de MR de vergaderingen (gedeeltelijk) bijwonen om de raad te 
informeren en te adviseren. De MR brengt meestal in oktober een jaarverslag van het voorgaande schooljaar 
uit. Het MR-reglement en de notulen liggen ter inzage op school. U kunt hiervoor contact opnemen met de 
secretaris van de MR. Wilt u eens een vergadering bijwonen, dan bent u van harte welkom. De vergaderingen 
zijn openbaar. Kondig uw komst wel even bij de secretaris aan. Ouders en leerlingen kunnen altijd een beroep 
doen op onze MR. Uw vragen en/of opmerkingen worden zorgvuldig behandeld. 

GMR 
Aangezien de Stichting SPCO Groene Hart uit meerdere scholen bestaat, is het bestuur verplicht volgens de 
Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in te 
stellen. Hieronder volgt een korte toelichting wat de GMR is en doet. 
 
De GMR bestaat uit vier leerkrachten, vier ouders en een secretaris. Ouders en leerkrachten zijn afkomstig 
van de diverse scholen binnen de Stichting, e.e.a. volgens een bepaalde sleutel bepaald. Zij zijn gekozen voor 
een periode van drie jaar en kunnen zich voor een tweede termijn verkiesbaar stellen. 



 

 

Schoolgids 2018-2019 

 

 

 27 

De GMR is betrokken bij het beleid en het functioneren van SPCO Groene Hart in zijn geheel. Zij vergadert 
circa negen maal per jaar. Tijdens een vergadering stellen zij de leden van het College van Bestuur actief 
vragen; geven gevraagd en ongevraagd advies en stemmen in met bepaalde beleidsstukken. Bij dat laatste 
kunt u denken aan de SPCO begroting, het bestuursformatieplan, het integraal personeelsbeleid of 
strategische vraagstukken.  
 
De GMR onderhoudt contact met de medezeggenschapsraden van de SPCO-scholen over de actuele 
onderwerpen. Met het verschil dat de GMR zelf alleen onderwerpen behandelt die voor de scholen van 
gemeenschappelijk (schooloverstijgend) belang zijn. In een aantal gevallen zijn de leden van de GMR ook lid 
van de medezeggenschapsraad op schoolniveau. Dit is echter géén verplichting. Iedere leerkracht of ouder 
van één van de SPCO-scholen kan zich verkiesbaar stellen voor de GMR. 
Heeft u vragen voor de GMR? Deze kunt u stellen aan de MR van uw school of rechtstreeks aan de GMR via: 
gmr@spco.nl. 

Schoolraad 
Aan iedere school is een schoolraad (SR) verbonden. Deze bestaat uit minimaal drie personen. Onze schoolraad 
bestaat uit zeven personen. De schoolraad is een ‘sparring partner’ voor de directeur en kan onderwerpen 
over levensbeschouwing en identiteit, opvoeding en onderwijs aandragen. De schoolraad geeft advies over: 

 kwaliteit en identiteit van het gevoerde beleid; 

 de inhoud van de schoolgids; 

 de inhoud van het schoolplan. 
 
De schoolraad is betrokken bij aanname van nieuw personeel. Daarnaast is deze raad direct of indirect 
betrokken bij de aanstelling van bestuursleden voor de Stichtingsraad en het Stichtingsbestuur. De leden van 
de schoolraad worden gekozen uit ouders die zich kandidaat kunnen stellen. Vacatures worden tijdig aan de 
ouders bekend gemaakt. 

 

 



 

 

Schoolgids 2018-2019 

 

 

 28 

6.  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: 
https://www.spco.nl/ouders/klachtenregeling/ 
 
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. Onderstaande personen  vervullen 
vanaf 1-8-2018 de rol van vertrouwenspersoon (zie ook https://www.spco.nl/ouders/vertrouwenspersonen/): 

 
Mevr. R. Otten 

 
06-12959880 

 
r.otten@speelkwartier-woerden.nl 

 
Woerden 

Mevr. W.L. Smit-Hakkenberg 0348-460770 wlsmit@planet.nl Woerden 

Dhr. B. Pieters 0172-408415 pietercs@telfort.nl Woerdense Verlaat 

Mevr. E. Eikelenboom-Zijderlaan 06-44566920 erikazijderlaan@icloud.com Lopik 

Mevr. W.H.M. Oosterom 0348-416674 w.oosterom@maartenskliniek.nl Woerden 

     
Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
Tel: (070) 386 16 97 
E-mail: info@gcbo.nl 
www.gcbo.nl 
 

https://www.spco.nl/ouders/klachtenregeling/
https://www.spco.nl/ouders/vertrouwenspersonen/
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7. SPCO GROENE HART     
Onze Stichting Protestants-Christelijke Primair Onderwijs Groene Hart (SPCO Groene Hart) telt in 2017 dertien 
basisscholen in vijf gemeenten met 2.566 leerlingen op 1 oktober 2017. 
 
De wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ vraagt om scheiding tussen bestuur en intern toezicht. Bij SPCO is dit 
vormgegeven in een model met een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT). Het CvB van 
SPCO is het bevoegd gezag van de scholen. Het bevoegd gezag bestuurt de scholen van de stichting. De RvT 
bestaat uit zeven personen; ze houdt toezicht, controleert, klankbordt en vervult het werkgeverschap voor het 
CvB.  
SPCO hanteert als uitgangspunt het model ‘code goed bestuur’ van de PO-raad.  
 
SPCO kent belangrijke ‘dialoogpartners’. Op het niveau van het CvB is dat de Stichtingsraad. Op het niveau van 
de school is de Schoolraad een belangrijke dialoogpartner. Deze partners praten mee over zaken betreffende 
onderwijs, opvoeding en levensbeschouwing. 
 
Het CvB wordt ondersteund door stafmedewerkers. Samen met een directiesecretaresse, een HR-functionaris, 
een financieel medewerker en een opleidingscoördinator zorgt het CvB dat de organisatie op koers blijft, opdat 
scholen kunnen beschikken over voldoende mensen en middelen om het onderwijs zo verantwoord mogelijk 
in te richten. Personeels-, huisvestings- en financieel beleid zijn een gezamenlijke zorg en ook bij het opleiden 
van nieuwe leraren wordt elke school begeleid. Alle activiteiten die vanuit het bestuursbureau plaatsvinden, 
hebben uiteindelijk tot doel de scholen te ondersteunen bij hun taak kwalitatief goed onderwijs te leveren.  

Schoolniveau 
Per school is een directie aangesteld die samen met onderwijsgevend- en onderwijsondersteunend personeel 
verantwoordelijk is voor de gang van zaken op school. Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) en, 
waar mogelijk, een Schoolraad (SR) en een ouderraad (OR).  
De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht over verschillende voorgenomen besluiten. Voor 
schooloverstijgende zaken heeft het CvB overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). 
De leden van deze raden worden via verkiezingen aangesteld.  
De OR organiseert, in nauwe samenwerking met de medewerkers van de scholen, verschillende activiteiten 
voor leerlingen in de school. Bovendien beheert ze de door de ouders bijeengebrachte gelden in het 
zogenaamde schoolfonds. Vanuit het schoolfonds kunnen extra’s voor de school worden betaald die niet 
binnen de reguliere bekostiging vallen. Over de hoogte van de ouderbijdrage zijn SPCO breed afspraken 
gemaakt. De ouderbijdrage is vrijwillig.  

Missie 
In 2015 is een nieuw strategisch beleidsplan op stichtingsniveau gerealiseerd getiteld ‘Op expeditie naar 
waarde(n)’. In dit strategisch meerjarenplan (SMP) hebben we een route uitgestippeld voor de periode 2016-
2020.  In ons onderwijskundig handelen willen we niet uitsluitend naar opbrengsten kijken. We handelen 
vanuit ons hart, vanuit waarden die voor ons belangrijk zijn.  Deze waarden geven weer wat ons als SPCO 
scholen bindt. Door een juiste balans in de ontwikkeling van ‘hoofd, hart en handen’ aan te brengen, leveren 
we een bijdrage aan kwalitatief goed onderwijs en een goede opvoeding. Daarmee helpen we kinderen zich 
voor te bereiden op een toekomst als een actief burger in de samenleving.  

Grondslag 
Uitgangspunt voor al ons handelen is de Bijbel. Het evangelie van Jezus Christus vormt de kern, die we vertalen 
naar zingeving en leerdoelen. De ons hierin gegeven boodschap van ‘geloof, hoop en liefde’ wordt dynamisch 
opgepakt. Dat betekent, dat we ons steeds weer de vraag stellen hoe we ons geloof in Jezus Christus op 
eigentijdse wijze kunnen vormgeven. De grondslag van de stichting is formeel verwoord in de statuten.  
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Doelstelling 
De stichting stelt zich ten doel protestants-christelijke scholen op te richten en in stand te houden. Naast 
onderwijs, in wat wettelijk voorgeschreven is, worden kinderen, in goede afstemming met ouders of verzorgers 
die we zien als educatieve partners, opgevoed vanuit een christelijke traditie rekening houdend met 
belangrijke waarden binnen SPCO als geloof, hoop, liefde en vertrouwen.  

Visie 
Ons onderwijs is onlosmakelijk verbonden met vorming. Naast aandacht voor het realiseren van ambitieuze 
leeropbrengsten, geven we onze leerlingen een moreel kompas mee. Daarmee bedoelen we een geheel van 
kennis, kunde en waarden waarmee we hen zo goed mogelijk voorbereiden op het leven. Het gaat daarbij om 
de motivatie, het talent en de ambitie van de leerling. 
Ons onderwijs daagt leerlingen uit en stimuleert hen om zelf medeverantwoordelijk te zijn voor het leerproces. 
Dit doen we door hen te leren verantwoordelijkheid te nemen, actief te leren en samen te werken. We willen 
ruimte geven aan kinderen en medewerkers om talenten te ontwikkelen. Via deze wijze van werken willen we 
van betekenis zijn voor onszelf en voor anderen. We willen kinderen laten zien wat het betekent om christen 
te zijn. We zijn op aarde om in dienst van God te leven en vanuit dat besef zorg te dragen voor elkaar en de 
schepping. 
  
Tegen deze achtergrond vinden we een nauwe samenwerking met ouders en stakeholders (belanghebbenden) 
belangrijk. SPCO ziet ouders als educatieve partners met wie zij een niet-vrijblijvende samenwerking aangaan 
in het belang van kinderen. Dat vraagt afstemming van wederzijdse verwachtingen tussen school en ouders. 
Ook met belanghebbenden wordt afgestemd en samen gewerkt om kansen te benutten voor meer 
mogelijkheden in de ontwikkeling van kinderen. 
  
We zijn ervan overtuigd dat we hoge kwaliteitseisen stellen aan onze professionaliteit. We willen een lerende 
organisatie zijn, waarin alle medewerkers, leidinggevenden en leraren, op basis van reflectie, continu werken 
aan eigen ontwikkeling en daarmee aan die van de organisatie. Zowel intern als extern vergelijken scholen zich 
met elkaar met als doel ‘van en met elkaar te leren’. Door elkaars talenten te gebruiken en voortdurend aan 
‘meesterschap’ te werken richten we onder andere leer(werk)gemeenschappen in. Het is onze ambitie vanuit 
deze visie kinderen in de basisschoolleeftijd te onderwijzen. Binnen de stichting betekent dat kennis delen en 
uitwisselen zonder voorbij te gaan aan de waarde van de eigen schoolcultuur. We werken krachtig samen aan 
datgene wat ons bindt. We kijken voor samenwerking in het belang van onze leerlingen ook naar partners 
buiten onze stichting. 

Samen dóen voor sterker onderwijs 
De colleges van bestuur van SPCO Groene Hart en Kalisto Boeiend Basisonderwijs werken waar het kan samen 
op het gebied van beheer, huisvesting en personeel. De samenwerking is onder meer zichtbaar in een 
gezamenlijk ontwikkeld studieaanbod voor medewerkers onder de naam TOP (Trefpunt Onderwijs 
Professionals).  Het belangrijkste doel voor samenwerken is dat twee stichtingen het onderwijs aan de 
kinderen beter kunnen doen dan apart. De gedachte is dat we met behoud van de eigenheid van onze stichting 
m.b.t. levensbeschouwelijke identiteit en cultuur kunnen samenwerken. We kunnen elkaar en elkaars 
organisatie versterken zonder daarvoor extra beslag te leggen op mensen en middelen. 
We werken ook samen met KMN Kind & Co, een organisatie voor kindopvang die op veel van onze scholen het 
voor- en naschoolse aanbod voor leerlingen verzorgt. 
  

Partnerschap in onderwijs en ontwikkeling 
SPCO-scholen hebben een taak in het opleiden van nieuwe leraren. Voor een groot deel vindt die opleiding 
plaats in de praktijk, in de klas van de kinderen. Daarnaast leren de nieuwe/aankomende leraren buiten de 
klas, bijvoorbeeld door het bijwonen van werkoverleg en te participeren in werkgroepen. In het opleiden van 
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nieuwe leraren werken we samen met verschillende lerarenopleidingen basisonderwijs (pabo’s). Onze 
preferente partner is de Marnix Academie in Utrecht. Met deze pabo hebben we een strategisch partnerschap. 
Via dit partnerschap hebben we gemeenschappelijk afspraken gemaakt met collega-besturen in de regio en 
de pabo over de ontwikkeling van aankomend (studenten) en zittend personeel, vanuit de eigen 
schoolontwikkeling, de vorming van leer(werk)gemeenschappen en de gezamenlijke kwaliteitsborging. Het 
project heeft erkenning verworven als een goed voorbeeld van de uitwerking van een ‘opleidingsschool’. 
Twaalf van onze scholen zijn erkend als gecertificeerde opleidingsschool binnen dit Partnerschap. De erkenning 
is gedaan op basis van de criteria van Nederlands‐Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).  
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DEEL B 

Aanmelden 
Welke school past bij uw kind? Deze vraag zult u zich zeker stellen wanneer u nadenkt over de keuze van een 
basisschool. In deze schoolgids staat al veel informatie over onze school, maar u kunt ons beter leren kennen 
wanneer u een bezoek aan onze school brengt. Daarom nodigen we u graag uit voor een 
kennismakingsgesprek. We laten  u de school zien en laten  u zien en ervaren hoe wij ons onderwijs vormgeven.  
 
Voor kennismaking en aanmelding kunt u contact opnemen met Hanneke Mulder (directeur R. de Jagerschool), 
bereikbaar onder telefoonnummer 0348 - 41 57 35. Ook kunt u via onze website of via rdejager.nl een bericht 
sturen naar de directie van de school. Heeft u besloten uw kind(eren) aan te melden op onze school, dan kunt 
u het aanmeldformulier inleveren of mailen. U ontvangt hierna bericht van onze administratie. Twee maanden 
voordat uw kind vier jaar wordt neemt de leerkracht contact met u op. Ze zal met u de wenmomenten ( vijf 
ochtenden) afspreken en nodigt u uit voor een intakegesprek. In dit gesprek vertelt u over de ontwikkeling van 
u kind in de eerste levensjaren. Met deze informatie kunnen wij met ons onderwijs goed afstemmen op uw 
kind.  

Afscheid groep 8 
Op een speciale afscheidsavond wordt door de leerlingen van groep 8 voor de ouders een musical opgevoerd.  

Batterijen inzamelpunt 
Op school kunnen kinderen oude batterijen inleveren. Zie de blauwe verzamelbox tegenover het lokaal van 
groep 7. 

Bel  
Om effectief met onze lestijd om te gaan, bellen we ‘s morgens vier minuten voor de aanvangstijd van school. 
Om half negen gaat nogmaals de bel, dan starten de lessen.  

Bibliotheek 
Een dagdeel in de week hebben de kinderen de 
mogelijkheid om samen met een 
bibliotheekouder boeken te ruilen. Ieder kind kan 
rustig een keuze maken uit boeken die op 
verrijdbare boekenkasten staan. Dit geldt voor de 
groepen 3 t/m 8. Elke dag staat het lezen op het 
rooster. De kinderen en leerkrachten lezen dan 15 
minuten in een bibliotheekboek. Tevens zullen er 
voor het lezen activiteiten georganiseerd worden 
om het plezier in lezen te bevorderen. Tijdens de 
Kinderboekenweek worden er activiteiten 
georganiseerd door de Openbare Bibliotheek ‘De 
Beuk’. Jaarlijks bekijken we of we met deze 
activiteiten willen meedoen. Wel zijn er tijdens de Kinderboekenweek extra leesactiviteiten in de school. 

Buitenschoolse activiteiten 
In de loop van het jaar zijn er diverse buitenschoolse activiteiten voor de kinderen. Te denken valt aan 
evenementen georganiseerd door de Schoolsportcommissie zoals een sportdag of lijnbaltoernooi. Hiernaast 
zijn er een aantal incidentele activiteiten. Incidentele activiteiten worden via de schoolapp bekend gemaakt. 
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Buitenschoolse opvang in Staatsliedenkwartier 
Op onze school beschikken we over buitenschoolse opvang (BSO). Deze wordt verzorgd door KMN Kind en Co. 
De Buitenschoolse Opvang (BSO) Staatsliedenkwartier heeft op dit moment de volgende locaties:  

 De Miniliedjes (kinderen van 4-6 jaar) in de R. de Jagerschool. 

 De Staatsliedjes (kinderen van 6 tot 8 jaar ) in de Schakel.  

 De Jongelieden (kinderen ouder dan 8 jaar) in de kantine van tennisvereniging VEP. 
De Miniliedjes biedt opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag kan, bij voldoende 
belangstelling, opvang geboden worden in combinatie met andere locaties. Vanaf de start van de BSO hebben 
we steeds in goed overleg geprobeerd om een gezamenlijke buitenschoolse opvang voor het 
Staatsliedenkwartier te organiseren. Dit blijft nog steeds het uitgangspunt. 

Wij zijn blij dat we met deze 3 locaties  een bijdrage leveren aan de behoefte aan buitenschoolse opvang in 
het Staatsliedenkwartier. Wilt u meer weten over de BSO en hoe u uw kind kunt aanmelden kijk dan op 
www.kmnkindenco.nl. 

Heeft u vragen dan kunt u bellen met: 
Dorine Wassink (clustermanager KMN Kind & Co) telefoon: 0348- 760022 of 06-22062285 of Marcella van 
Mourik (senior pedagogisch medewerker KMN Kind & Co): 06- 500 25162, m.vanmourik@kmnkindenco.nl 

Calamiteiten 
Voor calamiteiten is een zgn. calamiteitenplan opgesteld. Minstens één keer per jaar wordt een oefening 
gehouden met de hele school.  Deze oefening wordt van tevoren bekend gemaakt bij de kinderen en de ouders. 

CITO eindtoets 
In groep 8 is de eindtoets.  In overleg met de ouders kan besloten worden dat een kind niet meedoet met de 
Cito-toets. Hiervoor zijn strikte afspraken gemaakt. Samenvattend komt het erop neer dat zorgleerlingen die 
een achterstand van tenminste 1,5 jaar hebben geen Cito-toets behoeven te maken. Voor deze leerling is de 
Cito-toets een te zware belasting. In de praktijk volgen deze leerlingen vaak al een eigen, aangepast 
programma en is er voldoende informatie over hen voor handen via het leerlingvolgsysteem. 

Computers 
Op de R. de Jagerschool zetten we chromebooks in bij ons onderwijs. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben 
allen de beschikking over een chromebook. In 2017-2018 maken deze kinderen hun rekenopdrachten digitaal. 
Dit maakt dat de leerkracht snel kan zien welke opdrachten de kinderen niet goed maken en hierop feedback 
kan geven. Daarnaast worden de chromebooks ook ingezet bij werkstukken, spreekbeurten en de zaakvakken. 
Ook de kinderen van  groep 1 t/m 4 maken wekelijks gebruik van de chromebooks. Ze maken hierop oefeningen 
die passen bij de leerstof die de leerkracht voor hen klaarzet.  

Conciërge 
De conciërge is aanwezig van 08.30 uur tot 14.00 uur. Zij is er op maandagmiddag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag. Zij doet allerlei voorkomende werkzaamheden in en om de school. Samen met de teamleden zorgt ze 
voor een opgeruimde, verzorgde leeromgeving. 

EHBO 
Op iedere school moet er één persoon op de 50 leerlingen in het bezit zijn van een diploma 
‘bedrijfshulpverlener’. Dit is een opleiding met een EHBO-certificaat. Op onze school zijn 5 teamleden opgeleid 
tot bedrijfshulpverlener. Tevens is er een Arbocoördinator aanwezig op school. 

Eten en drinken, lunch 
Op onze school hebben we het ‘vijf gelijke dagenmodel’. Dit betekent dat de kinderen van 08.30 – 14.00 uur 
naar school gaan en op school, onder begeleiding van de leerkracht, lunchen. De kinderen nemen hun lunch 
mee naar school en plaatsen die bij binnenkomst in lunchkratten. Deze worden in de koelkast gezet. We vragen 

file:///C:/Jagerschool%201/Documents/www.kmnkindenco.nl
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aan u om de kinderen niet meer mee te geven 
dat ze op kunnen. Tijdens de lunch eten de 
kinderen en de leerkracht rustig en stil terwijl 
ze naar een muziekje of luisterboek luisteren. 
Tussen 10.00 en 10.15 hebben de kinderen ook 
een pauze. Ook dan mogen ze iets te eten en te 

drinken meenemen.  
We geven de voorkeur aan iets gezonds. We 
houden rekening met het milieu en stellen 
drinken uit eigen bekers op prijs. Graag een 
naam op de bekers zetten. Dinsdag, woensdag 
en donderdag zijn de fruitdagen. Alle kinderen 
nemen dan fruit mee naar school om in de 
kleine pauze te eten. 

Excursies 
Regelmatig nemen de leerlingen van onze school deel aan excursies, georganiseerd door Natuur- en Milieu-
educatie Woerden. De kinderen maken onder begeleiding nader kennis met allerlei aspecten van de natuur. 
Het voorlopen  van een excursie en het begeleiden van een groepje kinderen zijn activiteiten waarbij ouders  
voorlopen van een excursie en het begeleiden van een groepje kinderen zijn activiteiten, waarbij ouders 
onmisbaar zijn.  

Fietsen 
Op de fiets naar school komen is toegestaan voor kinderen die op ruime afstand van school wonen. De fietsen 
staan in fietsenrekken in het fietsenhok. De ruimte is beperkt. Vandaar dat we de kinderen vragen zoveel 
mogelijk lopend naar school te komen. De grenslijn ligt bij de Mauritssingel, de Groen van Prinstererlaan en ,d 
de Groepenbrug en de overzijde van de Vossenschanslaan ten westen van de Van Hoogendorplaan. 
Voor groep 1 en 2 geldt dat ook deze kinderen niet onnodig op de fiets mogen komen.  
Een uitzondering op deze regel is mogelijk voor tandartsbezoek of iets dergelijks. Brengt u de leerkracht dan 
even op de hoogte? 

Fotograaf 
Ieder jaar komt de schoolfotograaf. De fotograaf maakt zowel  individuele- als groepsfoto’s.  

Gescheiden ouders/verzorgers 
De school informeert ouders over de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind(eren) (artikel 11 en 13 
van de Wet op het Primair Onderwijs). Als het gezin uit twee ouders bestaat zal de communicatie tussen school 
en ouders eenduidig zijn en nauwelijks tot problemen leiden. Dit kan anders zijn indien de ouders gescheiden 
zijn. Uitgangspunt voor de communicatie tussen school en ouders is dat het belang van het kind voorop staat, 
rekening houdend met de wet- en regelgeving.  
 
Ouders die gescheiden zijn hebben in principe recht op dezelfde informatie vanuit de school. De  (beide) ouders 
worden voor een gezamenlijk gesprek uitgenodigd om de ontwikkeling van ontwikkeling over hun zoon / 
dochter met de leerkracht te bespreken. Als slechts één van de ouders het ouderlijk gezag heeft, dan dient 
deze de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen (artikel 
1:377b Burgerlijk Wetboek).  
 
Als de school te maken heeft met gescheiden ouders, neemt de school een neutrale positie in. Het belang van 
het kind en wat de wet zegt over de informatieverstrekking zijn leidend voor het handelen van de school. Om 
het handelen van de school zichtbaar te maken stelt de school een protocol (zie website) op.  Daarin wordt 
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aangegeven in welke situatie en op welke wijze de school zal handelen ten aanzien van de 
informatievoorziening. 

GGD Midden-Nederland (jeugdgezondheidszorg) 
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht werkt, namens uw gemeente, preventief aan een 
gezonde groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar. Daarom onderzoekt de GGD alle 
kinderen op verschillende leeftijden. Zodoende kunnen mogelijke problemen tijdig worden opgespoord. 
Mochten er problemen gesignaleerd zijn, dan helpt de GGD bij het bewandelen van de juiste weg.  
Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden.  
Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ. 

Gezondheidsonderzoeken 
U krijgt als ouder van ons bericht als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. De standaard preventieve 
onderzoeken vinden plaats op school of op de CJG locatie. In principe is het eerste onderzoek in de 
basisschoolleeftijd het onderzoek in groep 2, daarna in groep 7. Na het onderzoek wordt u schriftelijk 
geïnformeerd over de bevindingen. Hierbij staat ook vermeld of er nog een vervolgafspraak wordt aangeboden 
met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw kind naar het 
spreekuur te komen. 
 

Spreekuur jeugdarts/jeugdverpleegkundige 
De spreekuren vinden plaats in het CJG gebouw. Alle ouders en kinderen kunnen gebruik maken van het 
spreekuur. U kunt er terecht met vragen over de ontwikkeling of gezondheid van de kinderen of voor 
onderzoek of een gesprek. U kunt gebruik maken van het spreekuur, als: 

 U zelf vragen heeft over de ontwikkeling of gezondheid van uw kind; 
 Het consultatiebureau aangeeft dat onderzoek of een gesprek gewenst is; 
 De leerkracht zich zorgen maakt, en in overleg met u een afspraak op het spreekuur voorstelt en dit 

doorgeeft aan de GGD; 
 Het onderzoek op school aanleiding geeft tot extra onderzoek of een gesprek 

In het eerste geval maakt u zelf een afspraak door te bellen met de GGD. In de overige drie gevallen ontvangt 
u een uitnodiging van de GGD. 
 

Telefonisch spreekuur voor opvoed- en gezondheidsvragen 
Heeft u een vraag over de opvoeding of de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u contact met de GGD opnemen 
van maandag t/m vrijdag tijdens kantoortijden. U wordt dan zo mogelijk dezelfde dag nog teruggebeld door 
een jeugdverpleegkundige.  
U kunt de GGD bereiken op telefoonnummer 033 – 4600046. De GGD biedt ook opvoedondersteuning via de 
e-mail: opvoedvragen@ggdru.nl en de mogelijkheid om te twitteren met de jeugdarts via @deschoolarts. 
 

Vaccinaties DTP en BMR 
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. 
 
Meer informatie: 
www.ggdru.nl, www.CJG(gemeentenaam).nl  
of mail naar jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl 
 

Gevonden voorwerpen 
Het komt veel voor dat kledingstukken, melkbekers, speelgoed e.d. op school blijven liggen. Wanneer u iets 

mist, kunt u aan de conciërge vragen of het wellicht bij de gevonden voorwerpen terecht is gekomen.  

mailto:opvoedvragen@ggdru.nl
http://www.ggdru.nl/
http://www.cjg(gemeentenaam).nl/
mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl


 

 

Schoolgids 2018-2019 

 

 

 36 

Groepsouders 
Op onze school heeft elke groep een groepsouder. Groepsouders bieden praktische ondersteuning bij 

activiteiten in de groep (bijvoorbeeld bij het afscheidsfeest van groep 8, vervoer bij excursies en thema-

activiteiten).  Groepsouders coördineren de benodigde hulp door het leggen van contacten met andere ouders 

uit de groep. Daarmee stimuleren ouders elkaar tot meer betrokkenheid. Een groepsouder is het eerste 

aanspreekpunt van de leerkracht voor het organiseren en plannen van ouderhulp bij groepsactiviteiten. 

Groepsouders overleggen en denken mee met de leerkracht over activiteiten of thema’s die gaan plaatsvinden 

in de groep gedurende het schooljaar. 

Gymkleding 
Groep 1 en 2: tijdens het gymmen moeten de kinderen schoenen dragen in verband met het voorkomen van 

voetwratten. Wij vragen u om uw kind gymschoenen te geven met een elastische sluiting. Dit omdat we anders 

veel tijd verliezen met het dichtstrikken van veters. De gymschoenen blijven op school. Wilt u de naam van uw 

kind duidelijk op beide schoenen zetten? 

Groep 3 t/m 8: ook hier is het sterk aan te raden gymschoenen te dragen. Deze mogen uiteraard niet op straat 

gedragen worden. Het is onhygiënisch om de hele dag de gymnastiekkleding te dragen. Daarom moeten de 

kleren niet van te voren worden aangetrokken, maar worden meegenomen in een tas. Er wordt gesport in een 

korte broek en T-shirt of een gympakje. 

Gymnastiek 
De kleuters krijgen bewegingsonderwijs in de speelhal. Wilt u daarom zo weinig mogelijk door de kleuterhal 
lopen? De kinderen moeten op een schone vloer kunnen bewegen. Bij mooi weer spelen ze buiten. De groepen 
3 t/m 8 gymmen in het gymlokaal aan de Heemskerklaan. De dagen en gymtijden worden vermeld in het 
jaarboekje.  

Hoofdluis 
Op alle scholen steekt af en toe hoofdluis weer de kop op. Iedereen kan het krijgen, omdat luizen ‘overlopers’ 
zijn. Het is beslist geen schande. Wilt u in geval van hoofdluis de groepsleerkracht snel inlichten zodat wij 
passende maatregelen kunnen nemen? Tevens is er binnen onze school een zgn. ‘luizeninspectieteam’ actief. 
Deze groep ouders controleert na elke schoolvakantie de haren van de kinderen. Zodra bij uw kind luis wordt 
geconstateerd wordt u natuurlijk discreet geïnformeerd.  

Huiswerk 
De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 krijgen regelmatig huiswerk mee. Naarmate de leerlingen ouder worden, 

wordt de hoeveelheid huiswerk meer. Het doel van huiswerk is het trainen van de leerlingen in het plannen 

van hun werk en het verantwoordelijk zijn voor een taak. Bovendien is het een goede voorbereiding op het 

voortgezet onderwijs. Rondom hoogtijdagen wordt geen huiswerk opgegeven. Ons huiswerkbeleid staat ook 

op de website.  

Hygiëne 
Wij houden van een opgeruimde nette school. Leerkrachten, leerlingen en de conciërge zijn hier samen 

verantwoordelijk voor.  

Inspectie van het onderwijs  
De R. de Jagerschool heeft in 2018 een kwaliteitsonderzoek gehad. De eindbeoordeling die de inspecteur aan 
de school gaf was ‘goed’. We zijn trots en blij met deze waardering. De aandachtspunten die de inspecteur 
meegaf aan de school worden door de school opgepakt. U kunt het gehele onderzoek lezen op 
www.scholenopdekaart.nl 
 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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Vragen over onderwijs kunnen telefonisch bij één loket gesteld worden: 1400. Informatie kunt u digitaal 

verkrijgen via: info@owinsp.nl of www.onderwijsinspectie.nl. De inspectie wordt geïnformeerd over alle 

schoolplannen. Ouders kunnen de resultaten inzien, omdat de inspectie deze openbaar maakt via haar website 

op het internet.  

Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, 

discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering en extremisme is er een meldpunt: 

vertrouwensinspecteur telefoon 0900-1113111.  

Wordt u binnen of in relatie tot de school geconfronteerd met dergelijke signalen dan kunt u contact opnemen 

met één van deze vertrouwensinspecteurs. De vertrouwensinspecteur kan met u zoeken naar de meest 

wenselijke aanpak. 

Kleding 
Op onze school gelden enkele afspraken over het onderwerp kleding: 

 Bij gymnastiek dient passende kleding te worden gedragen, zie hiervoor de betreffende paragraaf elders 
in deze gids. 

 Petten en andere hoofddeksels zijn in de klas niet toegestaan, tenzij hiervoor op verzoek toestemming is 
verleend door de schoolleiding. 

 Gezichtsversluierende kledingstukken, al dan niet op basis van religieuze overtuiging zijn niet toegestaan. 

 In zijn algemeenheid geldt dat kleding geen gevaar mag opleveren voor betrokkene en anderen.  

Kleding en schoenen 
Op school is de mogelijkheid om overtollige kleding en schoenen in te leveren. De opbrengst komt geheel ten 
goede aan school.  

Kunst en cultuur 
Op onze school vinden we het belangrijk dat alle kinderen jaarlijks ervaringen op doen met de verschillende 
kunst en cultuur. Hierbij moet gedacht worden aan beeldende vorming, muziek, dans, drama, theater, film etc. 
Aan veel van deze onderdelen wordt tijdens de gewone lessen aandacht besteed. Te denken valt aan de 
handvaardigheidslessen, crea-middagen, de reguliere muzieklessen en de aandacht voor jeugdliteratuur 
tijdens het taal- en leesonderwijs. Kinderen moeten ook regelmatig kennis kunnen maken met theater, 
professionele muziekbeoefening, toneel etc.  

Om voor alle kinderen op onze school een compleet aanbod te kunnen verzorgen hebben we samen met een 
groot aantal scholen in de Gemeente Woerden de Stichting ‘Kunstzinnige Vorming’, kortweg KuVo opgericht. 
Hiermee creëren we aanzienlijk meer mogelijkheden, dan wanneer we het als school alleen moeten doen. In 
nauwe samenwerking met diverse plaatselijke, regionale en landelijke instanties wordt er jaarlijks een 
kunstmenu gepresenteerd, waarbij elk kind jaarlijks 1 à 2 voorstellingen en/of projecten krijgt aangeboden.  

Daarnaast maakt de Ouderraad het mogelijk om een extra aanbod te geven voor kunst en cultuurlessen. We 
sluiten met deze activiteiten aan bij ons lesprogramma en kunnen door deze activiteiten de lessen nog 
boeiender en uitdagender maken. Een voorbeeld is groep 6 die met geschiedenis de Romeinen behandelt en 
in het Archeon dit tot leven ziet komen.  

Leerlingenlijsten 
In verband met de AVG wetgeving verstrekken we geen leerlinglijsten vanuit school. Ouders kunnen hun 
adresgegevens en telefoonnummer weergeven in de beschermde omgeving van de schoolapp. 

Leerlingenvervoer 
Bij het vervoer van leerlingen tijdens schoolactiviteiten speelt veiligheid een grote rol. Oudere kinderen 
kunnen, als de afstand het toelaat, zich op de fiets verplaatsen. Hierbij zal naast de leerkracht altijd voldoende 
extra begeleiding van volwassenen zijn. We streven voor de onderbouw 1 op 6 en voor de bovenbouw 1 op 10 

mailto:www.onderwijsinspectie.nl
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leerlingen. Ook wanneer kinderen in schoolverband te voet ergens naar toe gaan, dient er voldoende 
begeleiding te zijn. Hierbij is in ieder geval een leerkracht betrokken. 

Wanneer ervoor wordt gekozen met auto’s te reizen, gelden allereerst de volgende formele voorschriften: 

 Er worden niet meer passagiers vervoerd dan er veiligheidsgordels beschikbaar zijn.  

 Iedere passagier dient de veiligheidsgordel te dragen.  

 Een driepuntsgordel mag niet meer als heupgordel gebruikt worden.  

 Kinderen moeten bij voorkeur achterin zitten.  

 Kinderen kleiner dan 135 cm moeten in principe, zowel voorin als achter in de auto, gebruik maken van 
een geschikt en goedgekeurd kinderzitje of zittingverhoger.  

 Incidenteel mag bij vervoer over beperkte afstand worden volstaan met het gebruik van de gordel op de 
achterzitplaatsen voor kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen).  

 Op school is een protocol leerlingenvervoer ter inzage aanwezig. 

De school doet haar uiterste best kinderen te vervoeren op de meest veilige wijze. Kinderen worden vervoerd 
in verantwoorde aantallen en in gordels. Als dat laatste echter door gebrek aan auto’s (met gordels achterin) 
niet kan, dan zullen de ouders die aangeven (graag vóór een uitstapje!) dat hun kind persé in een gordel 
vervoerd moet worden, worden verzocht hun kind met eigen vervoer te brengen en te halen. 

Mobiele telefoons 
School raadt het meenemen van mobiele telefoons af. Indien nodig kunnen, op eigen risico van zoekraken of 
stukgaan, mobieltjes door leerlingen naar school meegenomen worden.  Onder schooltijd (zodra de bel gegaan 
is) mogen ze niet meer gebruikt worden. Wordt door de leerkracht toch gebruik en/of geluid geconstateerd, 
dan wordt de mobiel ingenomen en pas de volgende schooldag weer teruggegeven. De leerkracht bewaart de 
mobiel dan op school op een veilige plek. 

De bovenstaande regels gelden ook voor het gebruik andere elektronica.   

Nablijven 
Het kan voorkomen dat uw kind om de een of andere reden nog even op school moet of mag blijven. Dit blijft 
normaliter beperkt tot maximaal een kwartier. Mocht hierop een uitzondering worden gemaakt, dan neemt 
de leerkracht contact op met de ouders.  

Naschoolse activiteiten (NSA) 
Elk jaar bieden we ook, in samenwerking met Brede School Woerden, een aantal naschoolse 
activiteiten aan. Via de schoolapp ontvangt u bericht over welke activiteiten het gaat, voor welke 
leeftijd het is, waar de activiteit plaatsvindt en wat de kosten zijn. Kinderen kunnen na schooltijd, 
wanneer zij dit willen, hier aan deelnemen. Via de website www.sjorsactief.nl kunt u uw kind 
opgeven. 
Daarnaast is er ook een aanbod voor naschoolse 
muziekactiviteiten. Ook hierover wordt u via de 
schoolapp geïnformeerd. 

Nieuwsbrief  
 
Eén keer in de week ontvangt u de weekbrief in uw mail. 
Deze nieuwsbrief is gekoppeld de schoolapp. U ontvangt 
de nieuwsbrief via de mail onder de titel ‘Bekijk .. updates 
van de R. de Jagerschool’. In het voorwoord van de 
nieuwsbrief vindt u de informatie vanuit de directie. We 

http://www.sjorsactief.nl/
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vragen u dringend de brieven goed te lezen zodat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Extra 
informatie wordt u tussendoor via de mail of schoolapp toegestuurd.  

Ouderbijdragen 
Hieronder volgt een overzicht van de verschillende soorten financiële bijdragen van ouders. 

De jaarlijkse ouderbijdrage is een bijdrage per leerling, die ten goede komt aan bijzondere activiteiten in de 
school die geen onderdeel zijn van het ‘gewone onderwijs’. Deze ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage en 
wordt grotendeels beheerd door de ouderraad.  

Voorbeelden van activiteiten die uit die ouderbijdrage betaald worden zijn: 

 schoolfeesten (zoals Sinterklaas); 

 ouderavonden; 

 kerst- / paasvieringen; 

 verzekeringen; 

 sportactiviteiten; 

 KuVo-activiteiten. 
 

Voor kinderen die vanaf 1 maart tot 1 juni in een schooljaar worden ingeschreven, wordt de bijdrage 
gehalveerd. De bijdrage per leerling is voor dit schooljaar € 27,50. Rekeningnummer NL44RABO0121792269 
t.n.v. SPCO Groene Hart, R. de Jagerschool inz. OR. 

Schoolreis en schoolkamp 
De kosten voor deze activiteiten worden door de ouders betaald. Voor schoolreizen is het bedrag ongeveer € 
25,-. Het schoolkamp voor de leerlingen van groep 8 kost ongeveer € 65,-. 

Overige bijdragen 
Onder ‘speelgoed’ en ‘zending’ kunt u lezen dat hiervoor ook een kleine bijdrage wordt gevraagd. Om volledig 
te zijn is het goed te wijzen op incidentele acties als fancy-fairs en zomerfeesten, jubilea, vieringen van 
verjaardagen enzovoort. Veelal worden ouders hierbij in de gelegenheid gesteld hun financiële steentje bij te 
dragen. Tevens zal er voor extra activiteiten of excursies nog een financiële bijdrage worden gevraagd. De 
hoogte van deze bijdrage hangt af van de activiteit die er georganiseerd wordt, maar zal ongeveer liggen tussen 
€5,- en €10,- 

Oud papier 
Bewaart u voor ons het oud papier? Maandelijks, staat de container op vrijdag van 08.00 uur tot 14.00 uur bij 
de parkeerplaats aan de flatzijde van de school. De data kunt u vinden in de schoolapp agenda en op de website 
agenda.  We gebruiken de opbrengst voor extra materialen, voorstellingen, sportactiviteiten etc. De ouderraad 
beheert deze gelden voor ons. U kunt contact opnemen via oudpapier.chrb.rdej@gmail.com 

Ouderhulp 
Ouderhulp is niet geheel vrijblijvend. Daarom geldt een aantal regels: 

 ouderhulp vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van een leerkracht; 

 bij structurele inzet rekenen we erop dat u ons in geval van verhindering tijdig   
informeert; 

 in een aantal gevallen gelden speciale gedragsregels. 
Deze regels worden door de leerkracht vooraf met de ouders besproken. 
Het zogenaamde ‘ouderhulpformulier’ ontvangt u bij aan het eind van het schooljaar. Hierop kunt u aangeven 
voor welke activiteiten u zich als ouder wilt inzetten. Ook wordt in de loop van het schooljaar, veelal door de 
schoolapp, zo af en toe een beroep op u gedaan in geval van bijzondere activiteiten voor de kinderen. 

mailto:oudpapier.chrb.rdej@gmail.com
mailto:oudpapier.chrb.rdej@gmail.com
mailto:oudpapier.chrb.rdej@gmail.com
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Ouderhulp en verzekering 
Ouders die op school hand en spandiensten verrichten zijn WA verzekerd. Voorwaarde is dat hun activiteiten 
door de school georganiseerde activiteiten moeten zijn. 

Pesten en gepest worden 
Als uw kind gepest wordt, kunt u dit bij de groepsleerkracht aankaarten. 

Om ‘pestgedrag’ te voorkomen voeren we een actief beleid. In dit anti-pestbeleid staat een protocol waarin 
op school- en groepsniveau afspraken worden gemaakt. Jaarlijks bespreekt ons team onderdelen van dit 
beleid, zodat het actueel blijft. Onze school heeft ook een anti pest coördinator, Annemieke Kreton. Elk jaar 
bezoekt zij de groepen 3 t/m 8 om met kinderen over pesten te praten en duidelijk te maken dat kinderen, 
wanneer zij pest gedrag ervaren, dit aan haar kunnen melden. Daarnaast stimuleren we het dat kinderen dit 
tegen hun eigen juf of meester vertellen. Ouders, team en leerlingen werken in een open sfeer samen om 
pesten te voorkomen. Een beproefde manier om het pestprobleem op school structureel aan te pakken is de 
‘vijfsporen aanpak’. Die is gericht op alle betrokkenen: de ouders, de leerkracht, de pester, het gepeste kind 
en de zwijgende groep leerlingen. Het anti pestprotocol kunt u downloaden van onze website. 

Pleinregels 
Dit zijn de regels voor de kinderen: 

1. Voor de groepen 1 en 2 is er een apart schoolplein. Dit is voor de andere leerlingen niet toegankelijk, tenzij 

ze hun broertje of zusje komen brengen of halen. 

2. Bij het spelen is het zowel voor schooltijd als in het speelkwartier verboden buiten het plein te komen.  

3. Tussen de struiken, in en achter het fietsenhok wordt niet gespeeld. 

4. Papier en ander afval gooi je in de papierbakken op het plein. 

5. Op de muren van de school mag niet met krijt of andere voorwerpen worden getekend of geschreven. 

6. Er is een rooster voor het voetbalspel, daar houden we ons aan 

7. Spelletjes die voor jezelf of anderen gevaarlijk of hinderlijk zijn, doen we niet. 

8. Op het plein loop je altijd naast je fiets. 

9. De draaideuren van het fietsenhok worden door de conciërge of leerkrachten open en dicht gedaan. 

10. Skeeleren, waveborden, skaten en steppen blijken te gevaarlijk op het plein en dit wordt niet toegestaan in 

de pauzes.  

11. We maken gebruik van de spellen van de sportsterrenkist en gaan daar verantwoordelijk mee om.  

Pleinwacht 
Op het plein van de groepen 3 t/m 8 is er ‘s morgens tien minuten voordat de school begint pleinwacht. Bij erg 

slecht weer gaat de deur vijf minuten eerder open. Als u uw kind te vroeg naar school stuurt, weet u dus dat er 

nog geen toezicht is. Ingang 1, de deur voor de groepen 1 en 2, is vijf minuten eerder open. Bij het uitgaan van de 

school komen groep 1 en 2 met hun leerkracht per groep naar buiten tot de stoep. In de kleine pauze houdt een 

leerkracht pleinwacht, zodat er toezicht is bij het spelen.  

Privacy 
Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het 
privacyreglement van onze school. Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met leerlinggegevens 
en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de (G)MR vastgesteld.  
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van 
persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die 
daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de 
registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op 
onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze 
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leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd 
als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). 
In verband met de identiteit van onze school, willen wij graag de geloofsovertuiging registreren zodat wij daar 
– zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie aan 
de school is niet verplicht. 
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in 
de nieuwsbrief, vragen wij dit cursusjaar expliciet uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die 
toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Komende jaren zullen wij u 
impliciet vragen of uw beslissing nog steeds geldt. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk 
zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen 
over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of bij de directie.  

Project 
Eenmaal per jaar werken we met alle leerlingen van de school aan een kunstproject. Het thema en de datum 

worden in de loop van het jaar bekend gemaakt. Het project wordt afgesloten met een inloopavond voor 

kinderen en ouders.  

Rekeningnummers 
Schoolreis/kamp en schoolfonds:  

NL44RABO0121792269 t.n.v. SPCO Groene Hart, R. de Jagerschool inz. OR. 

Schoolkamp  
De leerlingen van groep 8 gaan in november van woensdag tot vrijdag op kamp. De kinderen en de ouders 

worden hierover geïnformeerd. De kosten hiervoor bedragen circa € 65,--. 

 Schoolreisje 
Ieder jaar gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. De kosten voor het schoolreisje zijn ongeveer € 25,--. De 

kinderen van groep 1-2 gaan ook op schoolreis. De kosten hiervan zijn € 5,- 

School T-shirts 
De school heeft via de ouderraad nieuwe schoolshirts aangeschaft. De schoolshirts blijven eigendom van de 
ouderraad. Tijdens sportwedstrijden en avondvierdaagse dragen alle kinderen een mooi schoolshirt. 

Spelregels in en om de school 
Waar zoveel kinderen samenkomen, ontkomen we niet aan enige regels, die we allemaal in acht moeten 
nemen, anders wordt het een rommeltje op school. 

Hier komen ze: 

 De pleinwacht zorgt ervoor dat de kinderen per groep naar binnengaan. De kinderen worden dan bij hun 
klaslokaal door hun meester of juf ontvangen. 

 In de school lopen en praten we gewoon. We maken geen overbodig lawaai. 

 Zonder toestemming mogen kinderen voor en na schooltijd en in het speelkwartier niet in de school 
aanwezig zijn. Na de les gaan we meteen naar buiten. 

 Laarzen en vieze schoenen moeten bij nat weer worden uitgedaan en onder de kapstok gezet worden. De 
jassen hangen we aan de kapstok. 

 Gymkleding, jassen, sjaals, wanten, tassen e.d. worden dagelijks na schooltijd mee- 
genomen naar huis. 

 Zonder toestemming komen kinderen niet aan: schuifdeuren, luxaflex, ramen en zonwering. 

 Steps moeten ingeklapt onder de kapstok worden gezet.  

 Skateboarden en skeelers zet je ook onder de kapstok van de groep. 
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 Wat betreft gymlessen en buitenschoolse activiteiten geldt in z’n algemeenheid dat kinderen, die om 
welke reden dan ook niet mee kunnen, op school blijven onder de hoede van een andere leraar. Een 
uitzondering hierop vormen kinderen in de onderbouw die per ongeluk een keer hun gymspullen thuis 
hebben gelaten; zij mogen wel mee naar de gymzaal en gymmen mee in hun ondergoed. Vergeet een kind 
de gymkleding te vaak -dit naar het oordeel van de leerkracht- dan blijft het kind ook op school. 

Sponsoring 
Sponsoring van scholen door bedrijven of instellingen is wettelijk mogelijk. SPCO-scholen kunnen van deze 

mogelijkheid gebruik maken, mits zij zich hierbij aan een aantal voorwaarden houden. Er is sprake van 

sponsoring als de sponsor een tegenprestatie van de school verlangt. Schenkingen vallen dus niet onder het 

begrip sponsoring. 

De belangrijkste voorwaarden waaraan scholen bij sponsoring moeten voldoen zijn: 

 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de grondslag en de doelstellingen van onze scholen; 

 Het onderwijs mag niet afhankelijk worden van sponsoring; 

 Via een klachtencommissie hebben ouders de gelegenheid te melden of ze het oneens zijn met het gevoerde 

beleid. 

Ieder die meer wil weten over dit onderwerp kan contact opnemen met de schoolleiding. Elke school beschikt 

over de volledige tekst van het ‘Convenant Sponsoring’ . 

Sport en spel 
Sport- en speldagen worden georganiseerd door de Commissie Schoolsport Woerden. De data en activiteiten 
treft u aan op de jaarkalender. Er zijn twee grote sportdagen: Eén voor de groepen 5 en 6 en één voor 7 en 8. 
In juni volgt voor de groepen 1 t/m 4 een spelletjesmorgen of -middag. 

Spreekbeurten 
In de groepen 5 t/m 8 krijgen de kinderen een spreekbeurt. De kinderen van groep 5 en 6 kiezen zelf het 
onderwerp. In groep 7 en 8 kiezen de kinderen uit een lijst verplichte onderwerpen. In de groepen 6 t/m 8 
wordt ook een werkstuk gemaakt. Het onderwerp wordt in overleg met de leerkracht vastgesteld. De kinderen 
kunnen gebruik maken van het smartbord bij hun spreekbeurt. 

Toelaten en verwijderen van leerlingen 
Onze scholen staan open voor elk kind waarvan de ouders of verzorgers de grondslag van de school 
respecteren en inschrijving verlangen. In een aanmeldingsgesprek worden de ouders/verzorgers geïnformeerd 
over de school. In dat gesprek komen onder andere de volgende zaken aan de orde: 

 De protestants-christelijke identiteit van de school en de wijze waarop hieraan vorm wordt gegeven.  

 Dat inschrijving deelname betekent aan alle activiteiten van de school mits deze tijdens de 
schooltijden plaatsvinden. 

 

 Inschrijving kan geweigerd worden in de volgende gevallen: Er bestaat een gegronde verwachting dat 
het kind meer extra zorg of voorzieningen nodig zal hebben dan de school redelijkerwijs kan leveren. 

 Aanmelding in de loop van het schooljaar, indien een kind komt van een andere basisschool en er géén 
sprake is van verhuizing. Deze weigering geldt niet indien de directie van de school waar het kind staat 
ingeschreven akkoord gaat met de overstap. 

  
In de volgende twee gevallen wordt inschrijving zeker geweigerd indien: 

 het kind een verwijzing heeft naar een speciale school voor basisonderwijs en in afwachting is van 
plaatsing. 

 het kind is aangemeld bij Passenderwijs voor onderzoek naar een mogelijke indicatie voor een speciale 
school voor basisonderwijs. 
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Een leerling kan naar een andere school worden overgeplaatst op grond van ernstige leer- of 
gedragsmoeilijkheden.  

In alle gevallen waarin toelating wordt geweigerd of waarin verwijdering van een leerling wordt overwogen 
zijn procedures van toepassing. De school beschikt over een uitgebreid beleidsdocument inzake dit onderwerp 
en handelt hiernaar. 

Uitschrijven 
Het uitschrijven van leerlingen vindt schriftelijk en in overleg met de directeur plaats. Wij verzoeken u tijdig 
contact op te nemen. Een uitzondering hierop vormen de leerlingen van groep 8. Hun overstap naar het 
voortgezet onderwijs wordt door de school geregeld. 

Vakleerkracht 
Op onze school werkt een vakleerkracht bewegingsonderwijs: Maaike Luth. Zij geeft les op vrijdag. 

Verjaardagen 
De meeste leerlingen trakteren op hun verjaardag hun klasgenoten. Het is een goede zaak dat veel ouders hun 
kinderen hiervoor geen snoepgoed meer meegeven, maar in plaats daarvan fruit of hartige hapjes. Graag zien 
wij dat u ons ook in andere gevallen helpt door uw kind geen snoep te geven als het naar school gaat. 

Voor een jarige (groot)ouder mag een kind in groep 1 en 2 op school een mooie kleurplaat maken. Graag een 
paar dagen van te voren op de kalender de naam noteren en de datum waarop ‘het cadeau’ mee moet. 

Verhuizen 
Als uw adres of telefoonnummer verandert, stuurt u de school dan even een mail. (Zie verder onder 
uitschrijven)  

Verkeers(examen) 
De kinderen van groep 7 hebben dit jaar het verkeersexamen. Het verkeersexamen vindt plaats in april. Het is 
onder schooltijd en bij voldoende score krijgen de kinderen een diploma. 

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 
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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 
1. Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: maximaal twee dagen  
2. 12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag   
3. 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: één dag.  
4. 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag  
5. ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in 

overleg met directeur   
6. overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met 

de directeur   
7. 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  

Vervangende onderwijs activiteiten 
Indien een leerling om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan een georganiseerde onderwijsactiviteit, 
bijvoorbeeld gymnastiek, deelname aan een schoolkamp of schoolreis, worden op school voor het kind 
passende taken georganiseerd. Ouders melden schriftelijk aan de schoolleiding waarom hun kind niet aan een 
bepaalde activiteit kan deelnemen. 

Verzekeringen  

Aansprakelijkheid en aanvullende verzekering voor leerlingen. 
De school kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden. Aansprakelijkheid is gebaseerd op de 
wet en komt bijvoorbeeld voort uit: onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of stageovereenkomsten. 

http://www.rblutrechtnoordwest.nl/
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Zorgplicht school 
Of de school aansprakelijk is voor de schade hangt af van de vraag of de school aan haar zorgplicht heeft 
voldaan. Op scholen rust een bijzondere zorgplicht, een verantwoordelijkheid ten opzichte van de 
gezondheid en veiligheid van de leerlingen. Ten eerste rust op de school de zorgplicht voor een veilige 
omgeving (lokalen, schoolplein). Ten tweede bestaat er een zorgplicht voor de school als toezichthouder, 
bijvoorbeeld op het schoolplein en tijdens sport en spelsituaties. 

In het geval van een ongeval is de school aansprakelijk als de zorgplicht geschonden is. Van een school wordt 
niet verwacht dat op elk kind of elke situatie direct toezicht kan worden gehouden. Vooral jonge kinderen 
kunnen in hun enthousiasme en onbevangenheid dingen doen die schade tot gevolg hebben. Een school of 
leraar kan dit niet altijd voorkomen. Het is onmogelijk en onwenselijk het (speel) gedrag van kinderen zo te 
begrenzen dat daarmee elke kans op ongelukken uitgesloten is. 

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 school. 

Aansprakelijkheid voor leerlingen 
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 

Vieringen 
Gedurende het schooljaar vindt een aantal christelijke feesten plaats. De Kerstviering is meestal in de kerk, 
één keer in de vier jaar houden we een kerstwandeling in de wijk. Voor de kerstvieringen worden alle ouders 
uitgenodigd. De Paasviering wordt in de hal van de school met de leerlingen van de onder- en bovenbouw 
apart gehouden. Aan Hemelvaart en Pinksteren wordt in een opening per bouw aandacht gegeven. 
Bijzonderheden over de vieringen vermelden we in een nieuwsbrief. 

http://www.leerlingenverzekering.nl/
http://www.verusverzekeringen.nl/
http://www.leerlingenverzekering.nl/
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Vrijstellingen 
Bij het trefwoord verzuim is aangegeven wanneer uw kind vrijgesteld is van schoolbezoek. In uitzonderlijke 
gevallen komt het voor dat kinderen aan bepaalde onderwijsactiviteiten niet mee kunnen doen.  

Het gaat hierbij om: 

 lessen bewegingsonderwijs die niet gevolgd kunnen worden wegens een al dan niet tijdelijke lichamelijke 
handicap; 

 een buitenschoolse activiteit onder meer op het gebied van culturele vorming, waarvan de ouders of 
verzorgers hebben aangegeven dat hun kind hieraan om voor hen moverende redenen niet deel kan 
nemen. 

 
In deze gevallen voorziet de school in een alternatief programma dat is toegesneden op de behoeften van het 
kind. Hierbij maakt de school een keuze uit de volgende mogelijkheden: 

 Indien het een of meer dagdelen betreft, volgt de leerling het rooster dat onder normale omstandigheden 
gevolgd zou worden. 

 Leer- en ontwikkelingsactiviteiten die bijvoorbeeld in verband met een achterstand in ‘t belang van het 
kind zijn. 

Weekopening 
Op maandagmorgen vindt als regel de weekopening plaats. Met de leerlingen van de school openen we de 
week onder meer met het samen zingen en luisteren naar de Bijbelverhalen. De onderbouw en de bovenbouw 
houden de openingen apart. Dit gebeurt om de week in de hal van de school. Na de zomervakantie is er een 
gezamenlijke opening. Aan het eind van het schooljaar is er een gezamenlijke sluiting met alle kinderen van de 
school. 

Weerbaarheidstraining 
Groep 8 krijgen de leerlingen 3 weerbaarheidstrainingen aangeboden. Tijdens deze trainingen staat het 
vergroten van zelfvertrouwen centraal. De kinderen leren gebruik maken van fysieke, verbale en mentale 
technieken en methodieken om voor zichzelf op te komen. 

Werkende ouders 
Wij stellen het op prijs wanneer u als werkende ouder uw werkadres en telefoonnummer (mobiel kan ook) 
aan ons doorgeeft. In geval van nood wordt met u of uw huisarts contact opgenomen. 

Sponsorkind 
Als school sponsoren we een kind via de stichting Woord en Daad. In het verleden werd hier op maandag geld 
voor opgehaald. Vanaf dit jaar houden we jaarlijks een actie om er voor te zorgen dat Haimanot uit Ethiopië 
ook naar school kan gaan.  
U kunt ook een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL21RABO0134643437 t.n.v. SPCO Groene Hart o.v.v. 
code 804003 zendingsgeld R. de Jagerschool. 

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 door het meegeven van een 
eenvoudig briefje. Het is beslist niet voldoende dat een broertje, zusje of vriendinnetje het even komt zeggen! 
Ook is het niet de bedoeling dat de leerling zelf zegt dat hij of zij niet op school zal zijn. 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. (zie ook bij verzuim) 
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Ziekte en afwezigheid van leerkrachten 
Binnen de SPCO beschikken we over een lijst met invalleraren. Bij afwezigheid kunnen deze collega’s gebeld 
worden. We proberen de vervanging zoveel mogelijk met één invalleerkracht op te lossen. Helaas is dit niet 
altijd mogelijk. Het kan zelfs voorkomen dat er helemaal geen invalleraar meer beschikbaar is. In zo’n geval 
zoeken we intern naar een oplossing. Het kan zijn dat er groepen gecombineerd worden of dat de kinderen 
over andere groepen worden verdeeld. Als er echt geen verantwoorde oplossingen meer zijn om kinderen op 
school op te vangen, kan de schoolleiding besluiten groepen kinderen naar huis te sturen. In dit geval zal altijd 
worden nagegaan of de kinderen thuis opgevangen kunnen worden. 
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Jaarboekje R. de Jagerschool 2018-2019 
 
 

 

 

  

Schoolleiding/managementteam: 
Hanneke Mulder-Boevé (ma/do)   tel.: 06-53494628 
      hanneke.mulder@spco.nl  
Annemieke Kreton (MT) 
Esther Oosterveer (MT)     
 
Teamleden – groepsindeling 
Heleen de Haan groep 1/2    heleen.dehaan@spco.nl 
Erry Quakkelaar groep 1/2    erry.quakkelaar@spco.nl  
Heidi van Dam  groep 3        heidi.vandam@spco.nl 
Corine van Hoven  groep 3    corine.vanhoven@spco.nl 
Ellen Gol  groep 4    ellen.gol@spco.nl 
Linda Prosman  groep 4   linda.prosman@spco.nl 
Astrid Uittenbogaard groep 5  en 5/6  astrid.uittenbogaard@spco.nl  
Anne van Leeuwen groep 6   anne.vanleeuwen@spco.nl 
Anne-Mathilde Bom groep 6   annemathilde.bom@spco.nl 
Benjamin de Kloe groep 7  en 6/7   benjamin.dekloe@spco.nl 
Annemieke Kreton groep 8 / 

Intern Begeleider /    
   Anti pestcoördinator annemieke.kreton@spco.nl 
Esther Oosterveer groep 8   esther.oosterveer@spco.nl 
Marleen van Beek plusklassen  marleen.vanbeek@spco.nl 
Annelies Verweij Remedial Teacher  annelies.verweij@spco.nl 
       
Onderwijs ondersteunend personeel: 
Gertrude Rolloos  conciërge   gertrude.rolloos@spco.nl 
Tina van Dalen (woe.) administratie  tina.vandalen@spco.nl 
 
BSO KMN Kind en Co ‘Miniliedjes’ 
Tamara Veldkamp hoofdleidster  staatsliedjes@kmnkindenco.nl 
 

 

Schooltijden: 
Groepen 1 t/m 8: 
08.30 uur – 14.00 uur 
 
Toezicht plein vanaf 08.15 uur 
Bel: 08.25 
 
Pauzes: 
10.00 - 10.15 uur 
Tussen 12.05 en 12.35 uur 

 

Eerste schooldag:  
maandag, 27 augustus 2018 
Laatste schooldag: 
vrijdag, 19 juli 2018 

 

 

VAKANTIES 2018-2019 van tot en met 

Herfstvakantie 22-10-2018 26-10-2018 

Koeienmarkt: in herfstvakantie 24-10-2018  

Kerstvakantie 24-12-2018 04-01-2019 

Voorjaarsvakantie 25-02-2019 01-03-2019 

Paasweekend 19-04-2019 22-04-2019 

Koningsdag = zaterdag 27-04-2019  

Meivakantie 23-04-2019 03-05-2019 

Hemelvaartsvakantie 30-05-2019 31-05-2019 

Pinksterweekend 10-06-2019 10-06-2019 

Zomervakantie 22-07-2019 30-08-2019 

 

vrije dagen/ studiedagen  

Studiedag SPCO alle scholen vrij 21-01-2019 

laatste schoolmiddag om 12.00 uur 
vrij 

19-07-2019 

 

DATA OUD PAPIER (OPA) 
n.b.: vrijdag 

31 augustus 2018 

28 september 2018 

2 november 2018 

30 november 2018 

21 december 2018 

25 januari 2019 

22 februari 2019 

29 maart 2019 

10 mei 2019 

14 juni 2019 

19 juli 2019 

Op deze vrijdagen staat van 08.00 uur tot 
14.00 uur de container voor uw oud papier 
bij de parkeerplaats aan de flatzijde van de 
school. Van de opbrengst organiseren wij 
activiteiten voor de kinderen. 

 

mailto:ellen.gol@spco.nl
mailto:anne.vanleeuwen@spco.nl
mailto:benjamin.dekloe@spco.nl
mailto:annemieke.kreton@spco.nl
mailto:marleen.vanbeek@spco.nl
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Medezeggenschapsraad oudergeleding: mr.rdejager@spco.nl 
Herman Pieter Oldenziel (voorzitter)    
Wieneke Steenbeek     
Marlies Feringa      
 
Medezeggenschapsraad teamgeleding:     
Esther Oosterveer     
Annemieke Kreton      
 
Schoolraad:     sr.rdejager@spco.nl 
Hanneke Smits (voorzitter)    
Marly Engel      
Koos van Eijk      
Mariëlle Mook 
Linda Groenewegen 
Rianne Ruitenberg 
Franca Roseboom 
Marc ten Dolle  
 
Ouderraad:     or.rdejager@spco.nl 
Yvonne Oldenziel (voorzitter)    
Conny Versteeg (secretaris)    
Esther Baas      
Rene Meijers      
Naomie van Leyen     
Annegien Geselschap     
vacature  
  
Linda Prosman (teamlid) 
     
Rekeningnummers: 
Ouderbijdrage, schoolreis, schoolkamp:  NL44RABO0121792269 
      t.n.v. SPCO Groene Hart inz. OR 
 
Goede doelen:    
Op maandag zamelen we geld in voor ons sponsorkind in Colombia. Ook kiezen we jaarlijks twee projecten 
uit waar we geld voor inzamelen: 
      NL21RABO0134643437 
      t.n.v. SPCO Groene Hart inz.  

Zendingsgeld R. de Jagerschool, code 804003 
 

Gym 
Onze stichting, SPCO Groene Hart, heeft besloten dat met ingang van cursusjaar 2018-2019 iedere school 
een aantal uren de beschikking krijgt over een vakleerkracht gym. Daar zijn we blij mee! We hebben een 
rooster gemaakt waarbij we zoveel mogelijk groepen in een (blok)tijd kunnen laten gymmen bij de 
vakleerkracht. Op de andere tijden geeft een leerkracht met gymspecialisatie les.  
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Gymrooster: 
 

dag tijd groep leerkracht 

maandag 13.15 - 14.00 4 Astrid Uittenbogaard 

 13.15 - 14.00 3 (buitenspel) Heidi van Dam  

vrijdag 08.15 - 09.45 6B en 7 vakleerkracht 

 09.45 - 11.00 8 vakleerkracht 

 11.00 - 11.45 4 vakleerkracht 

 12.00 - 12.45 3 vakleerkracht 

 12.45 - 14.00  5 en 6A Astrid Uittenbogaard 

 
Jaarrooster: 
 

groep aantal klokuren 
per week les incl. 
pauze 

aantal uren 
pauze per week 

vakantie-uren 
en vrije uren 

totaal aantal 
klokuren les per jaar 

1 25 2.05 310 1006 

2 25 2.05 310 1006 

3 25 2.05 310 1006 

4 25 2.05 310 1006 

5 25 2.05 310 1006 

6 25.15 2.05 310 1016 

7 25.15 2.05 310 1016 

8 25 2.05 310 1006 

 
Algemene afspraken: 
 

 Om 08.20 uur gaan de deuren van de kleuteringang open. Ouders mogen hun kinderen tot in de klas 
brengen. 

 Kinderen en ouders van groep 3 t/m 8 blijven tot 08.27 uur op het plein. Ze gaan op de afgesproken 
plek staan. Leerkrachten halen hun groepen op en nemen ze mee naar binnen. 

 Kinderen van groep 3 mogen tot de herfstvakantie door ouders naar de klas worden gebracht.  

 Op dinsdag, woensdag en donderdag  is het fruitdag. Dan nemen alle kinderen fruit mee als 
tussendoortje. Ook op de andere dagen zien we graag gezonde tussendoortjes. 

 Traktaties: de kinderen vieren hun verjaardag voor of na de pauze in de klas. Kinderen mogen hun 
groep en de leerkrachten trakteren. Ze ontvangen een verjaardagskaart van hun leerkracht. We 
stellen het op prijs wanneer de traktatie gezond en niet te groot is. 

 Met de fiets naar school? 
De grenslijn om met de fiets naar school te komen ligt bij de Mauritssingel, de Groen van de 
Prinstererlaan en de Groepenbrug. Binnen dit gebied graag lopend naar school in verband met de 
beperkte ruimte in het fietsenhok. 

 Is uw kind ziek? Dat horen we graag telefonisch vóór schooltijd. 

 Overige afspraken kunt u lezen in de schoolgids op onze website www.rdejagerwoerden.nl.  
 

file:///C:/Users/Leerkracht/Downloads/www.rdejagerwoerden.nl

