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GEACHTE OUDER(S), VERZORGER(S), 
 

De schoolgids neemt u mee in de ‘wereld’ van de ‘Graaf Jan’. We vertellen u waar de school voor staat, 
welke koers we varen, welke doelen we stellen, welke regels en afspraken er zijn en wat we de kinderen 
leren. 
 
Ouders die al langere tijd kinderen op school hebben, zullen de inhoud van de gids voor het grootste 
gedeelte kennen. Wie er echter een oude gids naast legt, zal al snel heel wat veranderingen ontdekken. 
Soms alleen wat tekstuele wijzigingen om de gids wat compacter en toegankelijker te maken. Soms ook 
inhoudelijke wijzigingen. We adviseren u om de gids jaarlijks even ‘door te bladeren’. 
 
Voor ouders die hun kind voor het eerst op school willen doen, is het ook een ‘wegwijzer’. Het kan hen 
helpen bij het bewust kiezen van een basisschool.  
 
Wilt u een nadere toelichting? Wij zijn altijd bereid die te geven.  
Mist u informatie? Neemt dan gerust contact met ons op.  
Wilt u een gesprek? Welkom op onze school! 
 
We hopen ook voor het schooljaar 2021-2022 op een goede samenwerking! Dat gaat niet vanzelf. Het 
leiding geven, onderwijs geven en opvoeden is niet zonder tekorten. We hopen dat we, ondanks deze 
tekorten, open, eerlijk en respectvol met elkaar zullen omgaan. 
Dat boven alles Gods zegen op ons werk zou mogen rusten, is de wens van het bestuur en het personeel. 
 
‘Sterk onze hand, en zegen onze vlijt; 
Bekroon ons werk, en nu, en ’t allen tijd.’  (Psalm 90:9 berijmd) 
 
Namens allen, 

 

* In het vervolg van de schoolgids wordt steeds gesproken van ouders. In geval van eenoudergezin of 
pleeggezin lees: ouder of verzorger(s). 

 
 

 

Graaf Jan van Nassauschool Contactpersonen bestuur: 
Steijnpad 1 A. van Zijverden, voorzitter 
2805 JE Gouda P.F.J. Verweij, secretaris 
Telefoon: 0182 512691 H. van der Starre, penningmeester 
Conciërge: Dhr. H. de Knegt  
Telefoon: 0182-679288 / 06-16818836 Management: 
www.gjvn.nl  M.J. Visser (directeur) 
Mailadressen:  F.W. Roos (teamleider bovenbouw)  
directie@gjvn.nl / administratie@gjvn.nl J. P. Kole (teamleider middenbouw) 
 A. van Harten (teamleider kleuterbouw) 
Bankrekening: NL81 ABNA 0806 5622 50 
t.n.v. Graaf Jan van Nassauschool te Gouda  
 Alle ouder(s),verzorger(s) met een 
De schoolgids staat op de website van de school. emailadres krijgen de schoolgids gemaild.   
Ouders kunnen op verzoek een papieren schoolgids De anderen ontvangen een papieren  
ontvangen. exemplaar. 

mailto:directie@gjvn.nl
mailto:administratie@gjvn.nl
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1. De school  

 

1.1 De naam van onze school 
Onze school draagt de naam ‘Graaf Jan van 
Nassauschool’. Wie was hij?  Graaf Jan van 
Nassau (1536-1606) was de broer van Willem 
van Oranje en in rechte lijn voorvader van 
koning Willem Alexander.  
Hij was slotvoogd van het bekende kasteel De 
Dillenburg in Duitsland. In de begintijd van de 
Tachtigjarige Oorlog is hij enkele jaren 
stadhouder van Gelderland geweest. 

Toen heeft hij zich ingezet voor de totstandkoming 
van de Unie van Utrecht. Ook bevorderde hij de 
oprichting van scholen waar in de zuivere waarheid 
werd onderwezen. 

1.2 De geschiedenis van onze school 
De eerste statuten van de schoolvereniging zijn 
opgesteld op 5 december 1929. Het heeft toch nog 
tot januari 1933 geduurd voor de eerste school er 
was. Dit was in de Komijnsteeg.  
Ruim 20 jaar later (augustus 1953) verhuisde de 
school naar een geheel nieuw schoolgebouw aan de 
Vossenburchkade. 

Dr. C. Steenblok -de toenmalige voorzitter van het 
schoolbestuur- heeft daarbij een rede uitgesproken 
naar aanleiding van Psalm 78: 5-7. Hij wees erop, dat 
de Heere het einddoel van het leven is en sprak de 
wens uit dat de vreze Gods in de harten der kinderen 
door Gods Geest mocht worden gelegd. 
Op 4 januari 1982 mochten we de huidige locatie aan 
de Zwarteweg / Steynpad in gebruik nemen. Ds. A. 
van den Berg sprak als voorzitter over Spreuken 8 
vers 32: “Nu dan, kinderen, hoort naar Mij; want 
welgelukzalig zijn zij, die Mijn wegen bewaren”. 
Inmiddels is het gebouw uitgebreid met diverse 
lokalen en kantoren.  
 
Veel leerlingen van onze school komen uit Gouda, 
maar als echte streekschool komt bijna de helft van 
de kinderen uit de omliggende dorpen. Ook de 
ouders uit deze plaatsen kiezen ervoor om hun 
kinderen te laten onderwijzen (en mede opvoeden)  
overeenkomstig hun identiteit.  
 

1.3 Het bestuur van onze school 
De school gaat uit van de Gereformeerde Gemeente 
in Nederland, Stationsplein 17 te Gouda. In het 
bestuur hebben ook personen zitting van de 
Gereformeerde Gemeente in Nederland, Gerbrandy-
weg 12 te Gouda. Als bestuursvorm is gekozen voor 
een stichting, die de naam draagt: ‘Stichting tot het 
Verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde 
Grondslag te Gouda’. 
 
In de bestuursformatie is sprake van een functionele 
scheiding tussen het besturen van de school en het 
toezicht houden op de school. Dat wil zeggen dat er 
toezichthouders en bestuurders benoemd zijn die 
elk een eigen rol hebben. Zij dragen gezamenlijk de 
eindverantwoordelijkheid van de school. De 
bestuurders en de toezichthouders hebben een 
controlerende en adviserende taak.  
Het schoolbestuur bestaat uit de volgende leden: 
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Naam Bestuurdersrol Portefeuille 

 Dhr. A. van Zijverden 

(voorzitter) 

Bestuurder  Identiteit / 
Onderwijs 

 Dhr. P.F.J. Verweij 

(secretaris) 

Bestuurder  Communicatie 

 Dhr. H. van der 

Starre 

(penningmeester) 

Bestuurder  Financiën 

 Dhr. L.H. Eits  Toezichthouder  Huisvesting 

 Dhr. J. Hoogendoorn Bestuurder  Huisvesting 

 Dhr. A.C. van 

Bochove 

Toezichthouder   Identiteit 

 Dhr. L.T. Florijn Toezichthouder  Communicatie 

 Dhr. K.J. Roggeveen Toezichthouder  Onderwijs 

 Dhr. J.H. Slappendel Toezichthouder  Huisvesting 

 Dhr. A. Terlouw Toezichthouder  Financiën 

 Dhr. N. Verdouw Toezichthouder  Onderwijs 

 
Alle correspondentie en andere contacten met het 
bestuur dienen via de secretaris te verlopen: 

Bestuur Graaf Jan van Nassauschool 
t.a.v. Dhr. P.F.J. Verweij 
Woudestein 31 
2804 GL Gouda 
Mail : scrgjvn@kliksafe.nl 

 

1.4 De directie en het management (MT) 

Onder de directe verantwoordelijkheid van het 
bestuur functioneert de directeur als 
eerstverantwoordelijke. Hij is gemandateerd tot 
uitvoering van het bestuursbeleid. Hij stuurt het 
managementteam (MT) aan. Elk lid van het MT is 
verantwoordelijk voor een afdeling (bouw) van onze 
school. 
 

Naam  

 M.J. Visser  Directeur 

 F.W Roos  Teamleider groepen 6 t/m 8 

 J.P. Kole  Teamleider groepen 3 t/m 5 

 A. van Harten  Teamleider groepen 1 t/m 2  

 

1.5 De adviesraad 
Conform de Wet Medezeggenschap Scholen is op 
onze school een adviesraad actief. Deze raad 
adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over 
tal van zaken die in de wet genoemd staan. De 
ouders en personeelsleden hebben de leden van de 
raad gekozen. Periodiek vindt er een herverkiezing 
plaats.  

Ook wordt er één keer per vier jaar een wettelijk 
voorgeschreven peiling gedaan onder personeel en 
ouders of de AR met alleen adviesbevoegdheden nog 
voldoende draagvlak heeft. 
De AR is niet bedoeld om klachten in ontvangst te 
nemen. Hiervoor dient de procedure van de 
klachtenregeling gevolgd te worden. 
 

Oudergeleding  

 Dhr. J. Mudde (voorzitter) Stolwijk 

 Dhr. W. Anker (secretaris) Moordrecht 

 Mw. Y. Rozendaal-Bremmer Gouda 

 

Personeelsgeleding  

 Mw. I.H. van Harten-Beeke Gouda 

 Dhr. W.J. Lukasse Gouderak 

 Mw. J.M.M. Wisse Gouda 

 
Alle correspondentie en andere contacten met de 
adviesraad dienen via de secretaris te verlopen: 

Adviesraad Graaf Jan van Nassauschool 
t.a.v. Dhr. W. Anker 
Zellingkade 25 
2831 BA Gouderak 
Mail : adviesraad@gjvn.nl 

 

1.6 Gebouw en plattegrond 
Het schoolgebouw heeft 19 permanente lokalen. De 
gemeenschapsruimte wordt gebruikt als vergader-
ruimte, handvaardigheids- en handwerkruimte en 
bibliotheek.  
In de vleugel van de kleuterbouw is een speellokaal, 
waar de kleutergroepen intensief gebruik van maken. 
Ook beschikken we over diverse ruimten om 
individuele hulp aan kinderen te bieden en diverse 
kantoorruimten. Op de hierna volgende plattegrond is 
de situering van de diverse ruimten aangegeven. 
Op ons schoolplein bevindt zich een mooi schoolhof. 
Het thema is: ‘Eilanden in de zee’. De drie pleinen 
heten (vanaf de hoofdtoegang gezien): Patrijspoort, 
Tussendek en Kraaiennest. 
De groepen 3 t/m 8 krijgen de gymlessen in de zaal bij 
‘Vindingrijk’ en in de zaal bij de Nelson Mandelaschool. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:scrgjvn@kliksafe.nl
mailto:adviesraad@gjvn.nl
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Plattegrond van de Graaf Jan van Nassauschool   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruimte Functie Personen 
1.18 Directie M.J. Visser 
1.19 Teamleiding / IB F.W. Roos / J.P. Kole / A. van Harten / J.M.M. Wisse / A.J. Kroneman / A. Legemaat 
1.20 Administratie A.J. Kruit / J. Kooijman / M. Gerritsen 
0.08 OA J.C. Cammeraat / D.J. van Hell 
0.26 OA M.J. Oosterwijk 
0.27 RT A.W.L. de Wit 
0.29 ICT + ARBO P.S. van Hell 
0.30 RT L.D. van der Knijff / J. Koekoek  
1.10 OA A. Kole 
0.06 Het ‘Vooronder’ Schoolbegeleidingsdienst, schooldokter, prentenbibliotheek 
0.22 Speellokaal Leerlingen groep 1 en 2 
0.39 De ‘Kombuis’ Personeelsruimte 
1.08 Gespreksruimte G. de Wit 
 
Lokaal Groep Personen Lokaal Groep Personen 
0.07 Groep 1a D. Olieman / H. Romeijn 0.25 Groep 5a J.P. Kole /C.M. Nederlof 
0.10 Groep 1b M. van der Meide / N.M. de Blois 0.23 Groep 5b A.J. Brand / A.J. Kroneman 
1.03 Groep 1/2c C. Boer-Pul / G. Koelewijn-Boer 1.11 Groep 6a M. Nootenboom / M.C. Roos 
0.02 Groep 2a K. Labruyère / A. van Harten 0.40 Groep 6b W. van der Heijden ? A.J. Dekker 
0.03 Groep 2b  Ph. Verdouw / M. Stigter 1.17 Groep 7a H. Speksnijder / J.C. Prosman 
0.32 Groep 3a P.A. Verhelst / W. vd Spek 1.13 Groep 7b M. de Wit / C.H. Blom 
0.33 Groep 3b A. den Hertog / J.A. Zellmann 1.16 Groep 8a W.J. Lukasse / C.K. Bremmer 
0.34 Groep 3c C.A. van Zwieten / H. van Vreeswijk 0.44 Groep 8b W. Remmelzwaal / J.C. Prosman 
1.09 Groep 4a G. Nieuwenhuis / A. Hoegée 1.15 Groep 8c J.M.M. Wisse / F.W. Roos 
1.02 Groep 4b W. Koelewijn / I.H. van Harten Volledige namen van gehuwde jufs staan in de bijlage 
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2. I dent it eit 

2.1 De identiteit 
De Graaf Jan van Nassauschool is een 
reformatorische basisschool. Onze school  is 
aangesloten bij de landelijke scholenbond 
‘Vereniging tot Bevordering van Schoolonderwijs op 
Gereformeerde Grondslag’ (VBSO). 

 

2.2 Grondslag 
In de statuten van de stichting staat de grondslag 
samengevat als volgt omschreven. 
“De grondslag van de stichting is Gods Woord -
overgezet in de Statenvertaling -  waarvan de onver-
anderlijke waarheid wordt beleden in de Drie 
Formulieren van Enigheid, vastgesteld op de 
Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619). In 
onze identiteitsverklaring is deze grondslag verder 
uitgewerkt. 
 

2.3 De missie en visie 
Onze missie hebben we samengevat in de 
slogan: ‘LEREN UIT DE BRON’ 
Op de Graaf Jan van Nassauschool wordt  
kwalitatief goed onderwijs gegeven waarbij 
Gods Woord dé Bron is.  
In onze school is het gedrag, behorend  
bij de kernbegrippen vreemdelingschap,  
verantwoordelijkheid en vertrouwen,  
zichtbaar in ons doen en laten.  
Op de volgende pagina’s ziet u de uitwerking van 
onze visie.  
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2.4 Identiteitsverklaring 
Met betrekking tot de toelating van leerlingen, heeft 
het bestuur een aantal voorwaarden gesteld. Deze 

zijn verwoord in onze identiteitsverklaring die wordt 
ondertekend op het aanmeldingsformulier. 
De inhoud van deze verklaring is als volgt: 
 

 

IDENTITEITSVERKLARING 
Ondergetekenden, ouders / verzorgers van ………………………………………………………... verklaren dat zij kennis 
hebben genomen van ondergenoemde identiteitsverklaring met de daarin genoemde uitwerkingspunten en 
deze onderschrijven. Zij gaan ermee akkoord dat hun kind op genoemde grondslag wordt onderwezen. 
  
GRONDSLAG  
De grondslag van de stichting is Gods Woord, overgezet in de Statenvertaling, waarvan de onveranderlijke 
waarheid wordt beleden in de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld op de Nationale Synode van 
Dordrecht in 1618 - 1619.  
 
UITWERKING VAN DE GRONDSLAG IN DE BIJBELSE BOODSCHAP  
We houden de kinderen, op grond van Gods Woord, voor dat de mens goed en naar Gods evenbeeld geschapen 
is (Gen. 1:26a). Er was, voor de zondeval, een volmaakte harmonie tussen de Drie-enige God en de mens. In het 
paradijs was sprake van een werkverbond tussen God en de mens (Gen. 2:16-17). Door het eten van de verboden 
boom heeft de mens dit werkverbond verbroken, draagt hij het beeld van God niet meer en is de gemeenschap 
met God verbroken. Omdat Adam het verbondshoofd was, wordt iedereen na de zondeval in zonden 
ontvangen en geboren (erfzonde) (Ps. 51:7). Hij leeft nu in een geestelijke doodstaat (Ef. 2:1b). Niemand zoekt en 
vraagt uit zichzelf meer naar God.  
Elke dag vermeerderen wij de schuld door onze zondige gedachten, woorden en daden (dadelijke zonden) (Spr. 

20:9). God moet deze zonden rechtvaardig straffen met tijdelijke en eeuwige straffen. We hebben op aarde 
geen ‘blijvende stad’ meer, maar zijn op reis naar een eeuwige bestemming (Hebr. 13:14).  
De Heere eist van ons dat we ons bekeren en geloven (Ez. 33:11b), maar wij zijn onwillig en onmachtig vanuit 
onszelf (Joh. 5:40). Deze roepstem (uitwendige roeping) ontneemt ons echter alle onschuld omdat ons, in de 
prediking, de weg van ontkoming door het bloed van Christus voor de grootste der zondaren wordt 
aangewezen (DL Hfst. 2, par. 5 en 6).  

Uit vrije genade, zijn er van eeuwigheid mensen verkoren tot de zaligheid (Rom. 9:13). Deze uitverkorenen zijn 
begrepen in het verbond der genade. Van dit verbond, dat in eeuwigheid is gesloten, is Christus het hoofd. De 
Heilige Doop is een teken en zegel van dit genadeverbond (HC zondag 26 en 27). Het is een onderscheidingsteken 
dat ons plaatst op het erf en onder de bediening van het verbond. Ook belooft de Heere dat Hij uit deze 
gedoopte kinderen de uitverkorenen zal bekeren en dat zij de vergeving van zonde door de afwassing met Zijn 
bloed ontvangen. De uitverkorenen worden in de tijd inwendig geroepen en wedergeboren op grond van het 
borgwerk van Christus (Rom. 9:24 en 1 Petr. 1:23).  
We houden de kinderen voor dat ze een wedergeboren hart nodig hebben waarin de liefde en vreze des 
Heeren mag wonen (Joh. 3:3). Dan gaan we de zonde haten omdat we de Heere hiermee onteren en vertoornen. 
Het is nodig dat de Heilige Geest dit nieuwe hart geeft.  
De Heilige Geest werkt de waarachtige bekering, maar het hele leven is er een dagelijkse bekering nodig. In de 
weg van ontdekking aan, en droefheid over onze zonde en schuld en aanvaarding van de straf (kennis van de 
ellende), zal er een weg geopend worden door de verdiensten van de Middelaar (Hebr. 7:25), de Heere Jezus 
Christus. Alleen door Hem is de verzoening met God weer mogelijk (kennis van de verlossing/ 
rechtvaardigmaking) (HC vr. en antw. 60). De Heere Jezus Christus heeft door Zijn lijden, sterven, opstanding en 
hemelvaart de weg, voor Zijn Kerk, tot gemeenschap met God weer hersteld. 
In het leven van een wedergeborene zullen er vruchten van bekering zichtbaar zijn 
(dankbaarheid/heiligmaking) (HC vr. en antw. 64 / Matt. 7:16). Wat wordt het een groot wonder voor een kind van God 
dat Hij, naar Zijn vrije genade, naar hen heeft omgezien, als ze zien welke grote zondaar ze zijn (1 Tim. 1:16).  
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Het is nodig dat de kinderen de waarheid van Gods Woord niet alleen met hun verstand weten, maar ook in 
hun hart toegepast krijgen (Joh. 3:5). We dringen er bij de kinderen op aan om de middelen te gebruiken die de 
Heilige Geest gebruiken wil tot bekering. Het is nodig om Gods Woord dagelijks biddende te lezen en te 
onderzoeken (Joh. 5:39), te bidden om een nieuw hart (1 Thess. 5:17), ons te begeven onder het gelezen of gepreekte 
Woord (Hand. 16:14) en onszelf te onderzoeken (2 Kor. 13:5a).  

 
UITWERKING VAN DE GRONDSLAG IN ONZE LEVENSOPENBARING  
Ouders (in enkele gevallen kan het zijn dat kinderen ongedoopt zijn) hebben bij de doop beloofd hun kind(eren) 
te onderwijzen en te doen onderwijzen in de zuivere leer van Gods Woord. Dit is dan ook de belangrijkste 
reden dat ouders hun kind(eren) aan onze school toevertrouwen.  
Als het goed is, bestaat er overeenstemming tussen de leer zoals deze beleden wordt in gezin en school en de 
levensopenbaring die hieraan verbonden is. Onze school is mede opgericht om met elkaar een eenheid te 
vormen in leer en levensopenbaring. Op de school rust de grote verantwoordelijkheid om te blijven bij de 
zuiverheid in leer en leven.  
Met betrekking tot de levensopenbaring worden in Gods Woord richtlijnen gegeven. Allereerst wordt ons 
gedrag bedoeld. Zijn wij in alle opzichten een voorbeeld voor de kinderen? Gaan wij op een goede wijze met 
hen om? Is een liefdevolle gezagsrelatie merkbaar? Is in ons leven merkbaar dat de Heere en Zijn dienst de 
hoogste plaats hebben?  
Onder levenswijze verstaan we ook ons uiterlijk: onder andere eenvoud en netheid in kleding en haardracht. 
Een duidelijke verwijzing vinden we in Romeinen 12 vers 2: “En wordt deze wereld niet gelijkvormig”. Om 
duidelijkheid te geven op welke wijze we als school uiting willen geven aan een Bijbelse levensopenbaring 
heeft het bestuur een aantal richtlijnen opgesteld die ouders ondertekenen. 
 

AFSPRAKEN MET BETREKKING TOT DE LEVENSOPENBARING 
Onze afspraken met betrekking tot de levensopenbaring bevatten onderstaande principiële keuzes:  
Met betrekking tot de kleding en haardracht verwachten we van de meisjes dat ze een rok dragen met een 
lengte tot minimaal op de knie en lang haar hebben. Van de jongens verwachten we dat ze kort haar hebben.  
 
Ook hebben we keuzes gemaakt met betrekking tot eenvoud en netheid:  
We verwachten dat de meisjes geen oorbellen dragen en zich niet opmaken. Ze dragen geen mouwloze 
bovenkleding en hebben geen bovenkleding met lage hals en/of aanstootgevende opdruk. Ze dragen sokken 
of andere beenbekleding en dragen geen zichtbare legging.  
Van de jongens verwachten we dat ze geen oorbellen, kettingen en armbanden dragen. Ook hebben ze geen 
mouwloze bovenkleding en aanstootgevende opdruk op de kleding.  
Bovengenoemde keuzes zijn gemaakt in het licht van Rom. 12:2, 1 Tim. 2:9 en 1 Kor. 11:14 en 15.  

 
Ouders verklaren dat zij:  
genoemde principiële keuzes onderschrijven en keuzes met betrekking tot eenvoud en netheid positief 
waarderen;  
ermee akkoord gaan dat een ontheffing wordt aangevraagd voor een medezeggenschapsraad met 
instemmingsbevoegdheden omdat het bestuur op godsdienstige en levensbeschouwelijke gronden hier 
afwijzend tegenover staat (toelichting 2.4.1);  
de opvang van hun kind(eren) voor en na schooltijd, primair als taak van henzelf zien en daarom geen 
beroep doen op voor- en naschoolse opvang door school (toelichting 2.4.2);  
geen televisie bezitten;  
afwijzend staan tegenover de televisiemogelijkheden via internet (toelichting 2.4.3);  
afwijzend staan tegenover speelfilms;  
in geval van internetgebruik een Kliksafe-abonnement hebben;  
hun kinderen geen mobiele telefoon / iPhone / smartphone meegeven naar school. In geval deze 
noodzakelijk is, dan is deze tijdens de schooltijden uitgeschakeld.  
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ANDERE VERKLARINGEN 
Wij toetsen regelmatig de leerresultaten van uw kind(eren). Dat is een verplichting van het ministerie. De 

resultaten worden door de inspectie getoetst. Deze toetsen worden meestal klassikaal afgenomen. Soms is 

het ook nodig bij bepaalde kinderen individueel het leerniveau te bepalen en/of te bezien voor welke 

onderdelen van de leerstof extra begeleiding nodig is. Deze toetsing kan intern verricht worden door de eigen 

leerkracht, interne begeleider, remedial teacher of onderwijsassistent. Middels het tekenen van deze 

verklaring gaat u ermee akkoord dat, bij noodzaak, deze toetsen worden afgenomen.  

Zodra er omvangrijker onderzoeken nodig zijn, zullen we vooraf om uw toestemming vragen. Ook doen wij u 

dan de eventueel gemaakte verslagen toekomen. U heeft te allen tijde het recht op inzage in het dossier van 

uw kind.  

o Alle persoonlijke gegevens, de toetsresultaten, de gegevens van het ontwikkelingsvolgmodel 

(kleuterbouw), eventuele hulpplannen e.d. worden ten behoeve van de leerlingadministratie, leerlingtelling 

en het leerlingvolgsysteem beveiligd opgeslagen en vertrouwelijk verwerkt overeenkomstig de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens. Middels het tekenen van deze verklaring gaat u hiermee akkoord.  

o Voor de begeleiding van de school (en indien van toepassing ook van uw kind(eren)) is het soms nodig 

gegevens betreffende uw kind aan externe begeleidings- en/of onderzoeksinstanties ter beschikking te stellen. 

Middels het tekenen van deze verklaring gaat u hiermee akkoord.  

o Om dubbele inschrijving te voorkomen, dienen ouders van kinderen die voor het eerst naar een school 

gaan (meestal 4-jarigen), te verklaren dat hun kind niet ook op een andere school staat ingeschreven en dat 

dit ook geldt voor de 6 maanden voorafgaand aan deze inschrijving. Middels het tekenen van deze verklaring 

bevestigt u dit.  

Als uw kind wél van een andere school komt verklaart u bij dezen dat u uw kind alleen op de Graaf Jan van 
Nassauschool zal inschrijven en de andere inschrijving zult annuleren. Onderaan dit blad vermeldt u in dit geval 
de gegevens van de vorige school. 
 

 

2.4.1 Toelichting adviesraad 
De Wet Medezeggenschap Scholen bepaalt onder 
andere dat op diverse onderdelen van beleid het 
schoolbestuur instemming moet vragen aan de 
medezeggenschapsraad.  
Het bestuur is, in overeenstemming met de VBSO, van 
mening dat dit in strijd is met het vijfde gebod van 
Gods wet. Het schoolbestuur is het bevoegd gezag van 
de school, niet het personeel en de ouders. 
Gezagsdragers zijn door God Zelf met gezag bekleed 
(Romeinen 13: 1). 
De wet biedt de mogelijkheid dat ouders en personeel, 
met tweederde meerderheid, kiezen voor een 
medezeggenschapsraad met alleen adviesbevoegd-
heden; de Adviesraad dus.  
Op onze school is sprake van een Adviesraad. Op 
constructieve wijze denkt ze actief mee over het beleid 
op onze school en geeft waar nodig gevraagd of 
ongevraagd advies. 
 

2.4.2 Toelichting Kinderopvang 
Voor scholen geldt de verplichting om voor- en na 
schooltijd opvang van kinderen te organiseren. Wij 

achten het van belang dat de kinderen vóór en na 
schooltijd thuis opgevangen worden.  
Als het in uitzonderingsgevallen noodzakelijk is dat 
het kind even buitenshuis wordt opgevangen, is daar 
altijd wel een oplossing voor. 
Zijn er ouders die zich hierin niet kunnen vinden, dan 
vragen wij hun contact op te nemen. 
 

2.4.3 Toelichting Mediagebruik 
‘Voorts broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, 
al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, 
al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof 
is, bedenkt datzelve;’ Fill. 4:8 
Opvoeding en moderne media, het is een combinatie 
die niet meer weg te denken is. We willen als 
reformatorische basisschool hierin onderwijs geven. 
Deze mediaopvoeding moet plaatsvinden in nauw 
overleg met kerk en gezin. Tijdens ons onderwijs willen 
we de kinderen wijzen op het goed en op het verkeerd 
gebruik van digitale middelen. We willen ze bewust 
maken dat de geneigdheid van het hart uitgaat naar de 
zonde. Daarom is bovenal de vreze des Heeren zo 
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nodig om het goede te bedenken (zie Fill. 4:8) en het 
kwade te laten. 
In onze mediavisie heeft attitude (houding) een 
belangrijke plaats gekregen. Als richtlijn voor ons 
visiedocument hebben we de ‘mediacirkel’ gebruikt. 
De christelijke houding van kinderen en volwassenen 
ten opzichte van moderne media is van het 

allergrootste belang en tijdloos. Gewetensvorming is 
essentieel! 
Naast het belangrijkste - onze houding - vinden we het 
ook belangrijk om ook een aantal concrete richtlijnen 
te geven. Voor jongere kinderen is het belangrijk dat 
ze ook concreet horen wat de Bijbelse visie van de 
opvoeder is. Voor deze richtlijnen verwijzen wij u naar 
onze mediavisie.
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3. Het  onderw ijs 

3.1 Doelen 
Het is nodig steeds weer na te denken over het 
doel van onze onderwijs- en opvoedings-
activiteiten. In het vorige hoofdstuk stond de 
missie en visie omschreven. Dit betreft de 
grondtoon van ons handelen. 

Ook per vak- of ontwikkelingsgebied zijn 
doelstellingen geformuleerd. Deze specifieke 
doelomschrijvingen worden weergegeven in ons 
schoolplan. Enkele punten daaruit staan in dit 
hoofdstuk omschreven. 

 

3.2 Kerndoelen en referentieniveaus 
Naast de eigen doelstellingen, hebben we ook te 
maken met de eisen die de overheid stelt. Het betreft 
allereerst de kerndoelen voor het basisonderwijs. 
Deze kerndoelen per vakgebied geven aan wat de 
school de kinderen moet leren. Niet alle kinderen 
zullen deze doelen kunnen bereiken. Wij moeten er 
wel naar streven dat de kerndoelen door zoveel 
mogelijk kinderen bereikt worden. Onder andere door 
het gebruik van actuele en effectieve methoden 
voldoen wij als school aan de kerndoelen.  
Ook gelden de door de overheid geformuleerde 
referentieniveaus voor taal en rekenen.  
Per leerjaar wordt de aan te bieden leerstof daarbij 
uitvoerig omschreven. Wij dienen ernaar te streven 
deze niveaus ook te bereiken. Het gaat hierbij o.a. om 
concrete tussendoelen per leerjaar die ook getoetst 
worden.  
De methoden-uitgevers richten zich op deze 
referentieniveaus. 
Het zal duidelijk zijn, dat we er met het omschrijven 
van doelstellingen nog niet zijn. De tweede vraag is 
natuurlijk: hoe bereiken we ons doel? Daarover zou 
heel veel te zeggen zijn. In deze schoolgids noemen we 
de volgende hoofdpunten daarbij: 
 benoemen van leerkrachten die geheel achter de 

identiteit en bijbehorende doelstellingen staan; 
 voortdurend aandacht schenken aan behoud en 

verbetering van de vakbekwaamheid (jaarlijkse 
nascholingsactiviteiten); 

 groeperen van leerlingen in klassikale jaar-
groepen, waarbij - zoveel als mogelijk en 

verantwoord is  -  rekening  wordt  gehouden  met 
het eigene van het kind (karakter, talent en 
tempo); 

 binnen de jaargroep zo mogelijk differentiëren in 
niveau; 

 zorgen voor een goed pedagogisch  klimaat; 
 gebruik maken van verantwoorde, eigentijdse 

leer- en hulpmiddelen; 
 meerjarenplanning voor kwaliteitszorg.  
 

3.3 Bijbelonderwijs 
Bijbelonderwijs neemt een belangrijke plaats in op 
school. De Bijbel als dé Bron moet immers de basis 
zijn voor heel onze handel en wandel. 
In alle jaargroepen wordt drie keer per week een 
geschiedenis uit Gods Woord verteld. 
Daarnaast leren de kinderen van de groepen 1 t/m 6 
wekelijks een nieuw Psalmvers. Op deze wijze 
kunnen de kinderen al op jonge leeftijd meezingen in 
de kerkdiensten. We gaan ervan uit dat de ouders 
hun kind(eren) helpen bij het aanleren en toezien dat 
het Psalmvers goed geleerd is. Ook wordt vanaf 
groep 4 eenvoudig huiswerk opgegeven m.b.t. 
namen, feiten en teksten uit de Bijbel.  
In de groepen 7 en 8 leren de kinderen een gedeelte 
van vragen en antwoorden uit de Heidelbergse 
Catechismus. 
Ook worden in groep 8 de belangrijkste namen en 
feiten van Bijbelse Geschiedenis en kerk-
geschiedenis herhaald. Eind groep 8 krijgen de 
kinderen hierover  een toets. Dat geldt ook voor de 
Heidelbergse Catechismus. De behaalde cijfers 
hiervoor komen op de achterzijde van het 
getuigschrift dat zij tijdens de afscheidsavond 
ontvangen.  
Het is heel belangrijk dat de kinderen vanaf het begin 
het opgegeven huiswerk trouw leren. Dat wordt dan 
een bepaalde routine, waarvan ze ook bij het 
voortgezet onderwijs gemak zullen hebben. 
 

3.4 Activiteiten in de kleutergroepen 
Om aan te sluiten bij de ontwikkeling van het jonge 
kind, werken we in de groepen 1 en 2 rond thema’s.  
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De verschillende ontwikkelingsgebieden (sociaal/ 
emotioneel, spel, taal, rekenen en  motoriek worden 
niet los van elkaar ontwikkeld, maar in samenhang 
met elkaar; de ‘brede’ ontwikkeling. Een kleuter leert 
vooral door beleving/ervaring en herhaling.  
Er worden thema’s gekozen, die zoveel mogelijk 
aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. 
Dat bevordert de betrokkenheid en motivatie en van 
daar uit maken de kinderen zich de wereld om hen 
heen eigen. In groep 1 zijn dit thema’s ‘dicht bij huis’. 
In groep 2 worden  thema’s uit de ‘verdere’ 
omgeving gekozen. Bij de keuze van de thema’s 
wordt rekening gehouden met de seizoenen, 
gebeurtenissen in de groep, enz. Voorbeelden van 
thema’s zijn: de dierentuin, de sloot, de herfst, het 
ziekenhuis, enz. Er worden allerlei activiteiten 
georganiseerd rond dit thema; taalactiviteiten, 
prentenboeken, werkjes, liedjes, bewegings-
spelletjes, opdrachten rond de ontluikende 
geletterdheid en gecijferdheid,  enz. 
De kleuters krijgen veel ruimte voor lichamelijke 
oefening bij het buitenspelen  en  in het speellokaal. 
Tijdens het spelen zijn kinderen onbewust bezig met 
allerlei doelen van verschillende ontwikkelings-
gebieden, zoals hierboven beschreven. 
 

Leerlijnen en niveaugroepen kleuterbouw 
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenen, 
taal, motoriek en spel maken we gebruik van de 
‘Leerlijnen Jonge Kind’ van Driestar Educatief. Voor 
deze leerlijnen zijn de doelen van het Nationaal 
Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) 
gebruikt.  
Deze leerlijnen zijn opgedeeld in twee blokken 
(periodes) per leerjaar. In iedere periode wordt rond 
een aantal thema’s gewerkt. Bij deze leerlijnen zijn 
doelen geformuleerd.  Het is de bedoeling dat in iedere  
periode aan deze doelen door alle  leerlingen van de 
groep tijdens diverse activiteiten wordt gewerkt 
(‘basisgroep’). Aan het eind van deze periode bekijkt 
de leerkracht of  de leerlingen deze doelen hebben 
behaald. Veel van deze doelen worden door  het hele 
onderwijsprogramma verweven. Andere doelen 
komen terug in afgebakende lessen. 
 
Wanneer een doel nog niet is behaald door een aantal 
leerlingen, wordt aan dit doel opnieuw gewerkt in een 
volgende periode door de leerlingen van de 
‘zorggroep’. In de leerlijn wordt gekeken in welke 
periode al eerder aan een vergelijkbaar doel is 
gewerkt. De omschrijving en leerinhoud van het 
eerder gestelde doel kunnen in dit geval herhaald 

worden, zodat de leerlingen de basisvaardigheden 
goed leren beheersen.  
Voor leerlingen die een doel al wel behaald hebben 
(‘plusgroep’), kan worden gekeken wat een volgend 
doel is. Lettend op de doorgaande ontwikkeling van 
kinderen en de cruciale leermomenten, kan zo 
gedifferentieerd worden. Deze differentiaties kunnen 
ingepast worden binnen één activiteit, door 
makkelijkere en moeilijkere vragen of aspecten in de 
les in te bouwen. Belangrijk is; alle leerlingen werken 
overeenkomstig de talenten die zij van de Heere 
hebben ontvangen. De leerkracht sluit aan bij de 
ontwikkeling van het kind en stimuleert tot een 
volgende ‘stap’. 
 
Leerlingen van de ‘zorggroep’ krijgen binnen de groep 
extra aandacht in de kleine kring tijdens het spelen in 
hoeken.  In deze kleine kring organiseert de leerkracht 
taal- en rekenactiviteiten, waarbij gewerkt wordt aan 
doelen van een vorige periode. Ook kan aan deze 
doelen buiten de groep bij RT worden gewerkt. 
Leerlingen van de ‘plusgroep’ krijgen binnen de groep 
extra aandacht, doordat de leerkracht in de kleine 
kring taal- en rekenactiviteiten organiseert waarbij 
gewerkt wordt aan doelen van een volgende periode.  
 
Tijdens de werklessen worden de opdrachten 
aangepast aan de doelen van de ‘zorggroep’. De 
kinderen van de plusgroep werken binnen deze 
activiteit aan ‘extra’ doelen. 
 

3.5 Basisvaardigheden 
Onder basisvaardigheden worden taal, lezen, 
schrijven, rekenen en Engels verstaan. 
 

Rekenen 
Voor het rekenonderwijs gebruiken we een 
realistische methode. Dat houdt o.a. in dat de 
kinderen rekenproblemen oplossen die genomen 
zijn uit het dagelijks leven (de zogenaamde 
contexten). We werken in de groepen 1 t/m 8 met de 
voor reformatorische scholen aangepaste methode 
‘De wereld in getallen’. 
In de groepen 0, 1 en 2 wordt gewerkt aan de leerlijn 
rekenen, met de materialen van een voorloper van 
de methode ‘De wereld in getallen’; hiermee leren 
de kinderen op een speelse manier omgaan met 
hoeveelheden, getallen herkennen en benoemen 
e.d.  
 
Daarnaast maken we in de groepen 2 op het Digibord 
gebruik van de programma’s Rekentuin, Bas in de 
klas, enz.  
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Niveaugroepen 
Met rekenen is de groep verdeeld in drie 
niveaugroepen. De 2-stergroep is de middengroep, 
zij doen een groot deel van de instructie mee en 
maken de lesstof die de methode voor hen opgeeft. 
De 1-stergroep krijgt verlengde instructie tijdens de 
lessen en maakt  de minimumstof van de taak.  De 
3-stergroep maakt na een korte instructie de 
lesstof. Daarna maken de kinderen van deze groep  
het extra werk dat bij de methode hoort. Eens in de 
week krijgen deze kinderen aparte instructie voor 
hun extra uitdagende opdrachten.  
Het indelen van niveaugroepen gebeurt naar 
aanleiding van de methodetoetsen, Cito-resultaten 
en leerlingkenmerken. Per les kan een leerkracht 
variëren in het laten meedoen met de instructie. 
Dit is afhankelijk van de lesstof. 
 

Rekencoördinator 
Sinds vorig schooljaar hebben we een reken-
coördinator. Het doel wat we hiermee beogen is het 
bevorderen van de kwaliteit en de doorgaande lijn 
van ons rekenonderwijs.  De leerkracht blijft wel 
verantwoordelijk voor de rekenzorg in de groep. 

  
Taal/Lezen 
In de groepen 1 en 2 wordt met de voorbereiding van 
het leesonderwijs begonnen tijdens taalactiviteiten 
in de kring, spelletjes e.d. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de leerlijn taal, de methode 
‘Taalfontein’ en  ‘Fonemisch Bewustzijn’.  
Daarnaast maken we in de groepen 2 op het Digibord 
gebruik van de programma Bas in de klas, enz. 
 
Het leesonderwijs begint ‘officieel’ in groep 3. Daar 
gebruiken we de reformatorische taalmethode 
‘TaalOceaan’. 
Het taalonderwijs begint al op de eerste dag dat uw 
kind in groep 1 is. Ook in de groepen 2 en 3 wordt 
veel aan taalonderwijs gedaan. Het onderwijs in 
begrijpend lezen start in groep 3 en maakt ook 
onderdeel uit van ‘TaalOceaan’. In groep 3 komt de 
spelling van eenvoudige, meest klankzuivere 
woorden aan de orde.  
 
Vanaf groep 4 gebruiken we de methode ‘TaalActief’. 
Deze methode is ook aangepast aan het 
reformatorisch onderwijs.  
We gebruiken voor begrijpend lezen de leesmethode 
‘Nieuwsbegrip’ in de groepen 4 tot en met 8. Per 
week krijgen de kinderen een actuele tekst. Door 
middel van leesstrategieën leren we de kinderen een 

tekst goed te begrijpen. Dit begrijpend lezen kan ook 
toegepast worden bij bijvoorbeeld Bijbellezen. 
 

Engels 
Alle kinderen van groep 1 tot en met groep 8 krijgen 
Engels. In de kleuter- en middenbouw leren we de 
kinderen spelenderwijs in het Engels tellen, liedjes 
zingen, elkaar begroeten e.d.  
Daarnaast geven we in de groepen 1 t/m 4 les uit de 
methode 'My Name is Tom', deel 1. We hebben het 
dan over de thema’s My family, My school, My 
house, My birthday. 
In de bovenbouw gaan we wat dieper op de stof in. 
In groep 5 t/m 8 gebruiken we ‘My Name is Tom’ deel 
2. 
Verder maken we gebruik van Engelse Bijbels, 
leesboekjes, liedjes en ander materiaal. Bovendien 
krijgen de kinderen in de bovenbouw regelmatig les 
van onze native speaker. Er wordt dan alleen maar 
Engels gesproken. Differentiatie wordt toegepast 
wanneer kinderen zwak in taal zijn of wanneer ze 
juist meer aan kunnen op het gebied van Engels. 
Alle leerkrachten werken aan hun niveau om hun 
Engels niveau omhoog te halen of op niveau te 
houden.  
 

Schrijven 
In de groepen 1 en 2 geven we veel aandacht aan de 
motoriek van de kinderen: hoe bewegen ze en hoe 
kunnen we de motorische ontwikkeling zo goed 
mogelijk stimuleren? We spreken daarbij over grove 
en fijne motoriek. De fijne motoriek is belangrijk voor 
het gerichte schrijfonderwijs dat in de tweede helft 
van groep 2 en in groep 3 een aanvang neemt. 
Voor het schrijfonderwijs gebruiken we de methode 
‘Schrijffontein’. In groep 3 beginnen we zo snel 
mogelijk met het gebonden schrift. In 
uitzonderingsgevallen mogen sommige kinderen (met 
dyslexie) blokschrift schrijven. Het is belangrijk dat 
kinderen een verzorgd handschrift hebben. Het is fijn 
als de ouders ook thuis willen toezien op netheid bij 
het schrijven van huiswerk e.d. 
  
We rekenen tot de basisvaardigheid ‘schrijven’ ook de 
typevaardigheid en het kunnen omgaan met een 
tekstverwerkingsprogramma, beide op de computer. 
Voor het aanleren van deze vaardigheid stellen we 
onze school na schooltijd beschikbaar aan een 
gespecialiseerd bedrijf op dit gebied. U als ouder(s) 
kunt daarop eens per twee jaar inschrijven d.m.v. een 
formulier dat met de kinderen van de groepen 6 t/m 8 
wordt meegegeven. De afwikkeling geschiedt geheel 
via het desbetreffend bedrijf. Van harte aanbevolen!  
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ICT 
Tijdens de ICT lessen onder schooltijd oefenen we 
rekenen, spelling, topografie, Engels, e.d. volop op de 
computers. Datzelfde geldt ook voor het verkennen 
van tekst- en spreadsheetprogramma’s het maken van 
presentaties en werkstukken. Veel gebruikte 
programma’s en websites zijn onlineklas.nl, muiswerk, 
My Name is Tom, topomania.nl, meesterklaas.nl,  
rekentuin.nl en Holmwoods.eu. 
We gebruiken voor automatiseren en toetsen 
Chromebooks in de klas. 
 

3.6 Wereldoriëntatie vakken 
Met wereld-oriënterende ofwel zaakvakken bedoelen 
we aardrijkskunde, geschiedenis, natuur- en techniek-
onderwijs, verkeer, cultuureducatie, burgerschaps-
vorming, SoVa en seksuele voorlichting. 

 

Aardrijkskunde 
Dit wordt vanaf groep 5 gegeven uit de methode 
‘Geobas’. We hechten er veel waarde aan, dat de 
kinderen hun eigen land goed leren kennen (groep 6). 
Ook de belangrijkste zaken uit Europa (groep 7) en de 
rest van de wereld (groep 8) komen aan de orde. 
 

Geschiedenis 
Voor geschiedenis hebben we (eveneens vanaf groep 
5) de reformatorische methode ‘Er is geschied’. Sinds 
schooljaar 2020-2021 is er voor de groepen 6-8 een 
grondige herziening gedaan van genoemde methode. 
De methode heet nu ‘Vertel het door’. In ‘Vertel het 
door’ wordt de (kerk-)geschiedenis chronologisch, 
behandeld. Heel belangrijk daarbij is nog steeds de 
vertelling! Kinderen moeten ‘ervaren’ wat vroeger is 
gebeurd. Op voorzichtige wijze proberen we ook aan 
te geven hoe ‘Gods vinger’ de geschiedenis ‘schreef’. 
Voor de groepen 1 en 2 is er een prentenboek ‘Tom 
kijkt om’ met ‘geschiedkundige’ thema’s en thema’s 
gericht op tijdsoriëntatie. 
Het geschiedenisonderwijs heeft landelijk gezien een 
extra impuls gekregen door op het opstellen van de 
Nederlandse ‘canon’: dat wat iedereen aan 
geschiedkundige feiten zou moeten weten. De canon 
is opgenomen in de kerndoelen. We hebben er altijd al 
naar gestreefd dat kinderen de belangrijkste feiten uit 
de geschiedenis van ons land zich eigen maken. 
Daarom is de invoering van de canon voor ons geen 
enkel probleem. Onze geschiedenismethode voorziet 
daarin. Ook in het kader van goed burgerschap is 
kennis hiervan onmisbaar. 
De groepen 5 geven jaarlijks aandacht aan de zgn. 
‘Stolpersteine’ ter herinnering aan Joodse inwoners 

van onze stad. Als school hebben we een aantal van 
deze ‘struikelstenen’ financieel geadopteerd.  
 

Natuur- en techniekonderwijs 
Het wekken van belangstelling voor de natuur en de 
techniek staat centraal bij het natuur- en 
techniekonderwijs dat we vanaf groep 3 structureel 
geven. We geven les uit de christelijke methode  
‘Wondering the World’. Er is een overzicht gemaakt 
per jaargroep welke technieklessen er gegeven 
worden naast de methode. We zien er naar uit om 
met de kinderen ons te verwonderen over wat God 
geschapen heeft, maar ook over technische en 
natuurkundige verschijnselen.  
Er worden ook excursies gehouden, o.a. naar het 
centrum voor Natuur- en milieueducatie (NME) aan 
de Bloemendaalseweg, het Goudse Hout, de 
boerderij, enz. Bij de groepen 0, 1 en 2 komen 
onderwerpen uit de natuur aan de orde bij diverse 
thema’s. De Brede School wordt regelmatig 
ingeschakeld bij dit vak. 
 

Verkeer 
Beslist noodzakelijk vinden we ook het 
verkeersonderwijs, dat bij ons vanaf groep 3 wordt 
gegeven. In het schooljaar 2019-2020 startten we met 
het door de gemeente gesubsidieerde programma 
‘School op Seef!’. Een driejarig traject (wat door 
corona vertraging heeft opgelopen) waarbij praktische 
verkeerslessen worden gegeven met als doel beter 
toegerust te zijn voor deelname aan het verkeer. 
Dit onderwijs wordt in groep 7 afgerond met de 
landelijke verkeersproef. Daarbij behoort het 
schriftelijk examen. Ook doen alle kinderen het 
praktisch verkeersexamen, dat georganiseerd wordt 
door de gemeente Gouda in samenwerking met 
Driestar Educatief. De kinderen krijgen een officieel 
verkeersdiploma.  
Het is onze verantwoordelijkheid als opvoeders thuis 
en op school de kinderen te leren hoe zij zich in het 
verkeer moeten gedragen. Het is de plicht van de 
kinderen, het geleerde in praktijk te brengen en alle 
voorzichtigheid te betrachten. Tegelijk dienen we te 
beseffen, dat de bewarende hand van de Heere 
dagelijks nodig is!  
 

Seksuele voorlichting 
Voorlichting aan de kinderen op seksueel gebied is 
allereerst een taak die binnen de vertrouwelijke 
relatie tussen ouder en kind een plaats dient te 
krijgen. Anderzijds zijn we in een maatschappij 
terecht gekomen waarin kinderen al op jonge leeftijd 
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geconfronteerd worden met vergaande uitingen en 
grote gevaren op dit gebied.  
Wij vinden dat we als school een toerustende rol 
hebben op dit gebied. We geven lessen seksuele 
voorlichting met behulp van de reformatorische 
methode ‘Wonderlijk gemaakt’. Een globale leerlijn 
is opgesteld. In de groepen 1 t/m 4 ligt de nadruk op 
het vergroten van de weerbaarheid. In de groepen 5 
t/m 8 ligt de nadruk op weerbaarheid en seksuele 
voorlichting. 
In groep 8 komt het  onderwerp ‘seksuele diversiteit’ 
middels een Schildserieles aan de orde.  
Omdat seksuele voorlichting allereerst een taak is 
van de ouders, wordt u tijdig geïnformeerd over de 
onderwerpen die aan de orde komen. We gaan ervan 
uit dat u ze met de kinderen bespreekt, voordat de 
lessen hierover zullen gegeven worden! 
 

Cultuureducatie 
Ook onze school geeft aandacht aan cultuur-
educatie.   
Waar hebben we het nu over binnen de basisschool? 
De overheid wil de leerlingen meer met cultuur in 
aanraking brengen. Musea, oude gebouwen, 
instellingen als streekarchief en bibliotheek moeten 
voor de kinderen een heldere en functionele 
betekenis gaan krijgen. Als kinderen al jong met 
cultuur in aanraking gebracht worden, zullen zij als 
de volwassenen van morgen diezelfde cultuur 
bewaren en beschermen, zo meent de overheid. 
Onze school wil met haar gereformeerde grondslag 
als basis, op verantwoorde wijze invulling aan dit vak 
geven. Gelukkig heeft iedere school daarin volledige 
keuzevrijheid. 
Groepen leggen bezoeken af o.a. aan de St. Janskerk, 
museum GoudA, Verzetsmuseum, stadhuis, streek-
archief. Ook maken we excursies naar andere 
plaatsen in het kader van cultuureducatie. Verder 
heeft onze school - zoals genoemd - een aantal 
‘Stolpersteine’ gesponsord om de geschiedenis van 
de Joden in Gouda levend te houden. 
 

Burgerschapsvorming 
Burgerschapsvorming en sociale cohesie 
(samenhang, binding) zijn landelijk gezien actuele 
onderwerpen. Allerlei zaken hebben zich 
voorgedaan, waaruit blijkt dat er spoedig 
spanningen tussen bevolkingsgroepen in ons land 
kunnen optreden. 
Ook op onze school besteden we aandacht aan dit 
onderwerp. Onze visie daarop: We leven als 
christenen in een multiculturele samenleving. We 
dienen onze naasten lief te hebben als onszelf. Dit 

betekent niet dat we al hun activiteiten goedkeuren 
of vriendschappen met hen moeten sluiten. Het 
betekent wel, dat we in goede harmonie met elkaar 
leven en het goede voor elkaar zoeken. Wij kiezen 
voor burgerschap waarbij we dienstbaar zijn aan de 
gemeenschap, zonder in strijd te komen met Gods 
Woord. Goed burgerschap betekent ook: kennis 
hebben van de geschiedenis van ons land (canon!), 
verbondenheid voelen aan land en vorstenhuis, het 
doorgeven van waardevolle tradities e.d. Vooral in 
hogere groepen laten we de kinderen kennismaken 
met andere godsdiensten en culturen.  
Dit onderwerp is in alle leerjaren geïntegreerd in de 
methoden geschiedenis, aardrijkskunde, taal en 
leesonderwijs en vooral in de methode ‘Kinderen en 
hun sociale talenten’ (sociaal-emotionele vorming: 
hoe gaan wij met elkaar en met andersdenkenden 
om?, enz.) 
Een stukje wereldburgerschap wordt de kinderen 
bijgebracht als ze bijna wekelijks geld meenemen 
voor de financiële bijdrage aan adoptiekinderen uit 
Malawi en om de twee jaar zijn we actief voor een 
schoolbrede financiële actie ten behoeve van onze 
(verre) naaste in nood. Al met al waardevol om 
aandacht aan dit (veelzijdige!) onderwerp te 
schenken!  
Vanaf dit schooljaar gaat een commissie actief 
nadenken - o.a. n.a.v. een nieuw aangenomen wet -  
hoe we een doorgaande lijn op dit gebied kunnen 
maken. We sporen hiaten op die te vinden zijn als we 
kijken naar de eisen waaraan burgerschapsonderwijs 
moet voldoen. Verder gaan we verbetervoorstellen 
doen en die ook uitvoeren.  
 

Sociale vaardigheden 
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen gebruiken we schoolbreed (groepen 1 tot 
en met 8) de methode ‘Kinderen en hun sociale 
talenten’ als basismethode. We hebben die 
ingedeeld volgens de executieve functies. Zo komen 
alle functies regelmatig in het jaar aan de orde.  
Aanvullend op de methode hebben we aanvullende 
lesideeën om ons sova-onderwijs te verrijken. In 
groep 1 en 2 wordt veel gebruikgemaakt van 
prentenboeken en spellen om sova-onderwerpen ter 
sprake te brengen. In de groepen 4 t/m 8 wordt sova 
om de andere week gegeven onder het lesuur 
‘verkeer / sociale redzaamheid’. Een uitzondering is 
groep 7; vanwege het vak verkeer en de 
voorbereiding op het verkeersexamen zullen er in die 
groep minder sova-lessen worden aangeboden. 
De meeste thema’s van deze methode worden door 
de groepsleerkracht afgestemd op de onderwijs-
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behoeften van de groep. De noodzaak hiervan blijkt 
vooral uit de resultaten van het programma ZIEN 
(leerlingvolgsysteem op sociaal emotioneel gebied).  
Niet alleen leerresultaten zijn belangrijk. Ook de 
omgang met anderen en vooral het totale 
welbevinden van uw kind! 

 
 

3.7 Expressie-activiteiten 
Onder expressievakken worden o.a. tekenen, 
handvaardigheid en muziek verstaan. De tekenlessen 
worden minimaal één keer per week gegeven. De 
resultaten kunt u onder andere zien in de gangen van 
de school!  
Bij de muzikale vorming gebruiken we de methode 
‘Meer met muziek’. De geestelijke liederen worden 
vooral geleerd uit de bundel die door ons is 
samengesteld. Die bevat liederen uit ‘Uit Sions Zalen’ 
en ‘Elk zing’ Zijn lof’. Elk kind zal in groep 1 een eigen 
zangbundel mee naar huis krijgen. We hopen dat er 
thuis regelmatig uit gezongen wordt! 
Bij handvaardigheid in de groepen 5, 6 en 7 hoort ook 
het ‘handwerken’. Elk jaar wordt onder andere 
aandacht gegeven aan haken, breien en borduren. 
Tijdens de contactavonden in december liggen de 
gemaakte werkstukken in de gemeenschapsruimte 
voor u uitgestald.  
 

Lichamelijke oefening 
De kleuters krijgen lichamelijke oefening buiten op het 
schoolplein en in ons eigen speellokaal. De groepen 3 
t/m 8 krijgen gymles in de zaal van ‘Vindingrijk’ of van  
de Nelson Mandelaschool. Voor de wekelijkse 
‘materiaallessen’ gebruiken we van groep 1 tot en met 
groep 8 de methode: ‘Basislessen bewegings-
onderwijs’. Daarnaast worden ook spellessen 
gegeven, o.a. uit dezelfde methode. 
Omdat  de meeste leerkrachten die van de Pabo 
komen niet bevoegd zijn om gym te geven, wordt dit 
o.a. gedaan door onze vakleerkracht lichamelijke 
oefening. 
 
De afspraken m.b.t. gymkleding zijn voor de groepen 3 
t/m 8 als volgt: 
 Jongens en meisjes kleden zich gescheiden om in 

een aparte kleedkamer. 
 Gymschoenen zijn voor jongens en meisjes 

verplicht. (geen zwarte zolen)  
 De jongens en de meisjes dragen tijdens de 

gymles een T-shirt. 
 Jongens dragen tijdens de gymles een korte 

(gym)broek.  
 Voor de meisjes adviseert de school een 

tennisrokje met kort broekje erin vast. U dient 
deze zelf aan te schaffen. Het dragen van deze 
tennisrokjes wordt alleen tijdens de gymles 
toegestaan!  

 Voor de meisjes van ouders die vanwege 
principiële of financiële bezwaren geen tennis-
rokje willen aanschaffen geldt een wijde rok met 
een korte broek/legging daaronder die niet 
langer is dan de rok.  

 Ouders zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de 
gymkleding regelmatig gewassen wordt. De 
gymkleding blijft zoveel mogelijk op school. 
 

3.8 Digiborden 
In de groepen 2 tot en met 8 maken de leerkrachten 
gebruik van digiborden. We vinden duidelijke regels 
voor het gebruik van digiborden noodzakelijk. U mag 
ons op deze regels aanspreken. Het gaat om de 
volgende afspraken: 
 De verantwoordelijkheid voor een inhoudelijk 

verantwoord en effectief gebruik van het digibord 
ligt bij de groepsleerkracht die in desbetreffend 
lokaal lesgeeft. 

 De beelden en taalgebruik moeten passen bij het 
karakter van de school. 

 We spelen op het bord geen film(fragmenten) af. 
Bij sommige methodes wordt wel gebruik 
gemaakt van eenvoudige animaties. 

 Afgeschermde onderdelen van internet worden 
tijdens het lesgeven beperkt gebruikt.  

 Tijdens of direct na het vertellen van het 
Bijbelverhaal worden alleen Bijbelse prenten en 
kaarten gebruikt en zal slechts sporadisch ander 
beeldmateriaal getoond worden. Het Woord 
moet de overhand blijven houden boven het 
beeld. 

 

3.9 Huiswerk en schoolagenda 
We hebben de gewoonte om de kinderen – gelet op 
hun leeftijd en wat ze aan kunnen - huiswerk mee te 
geven. Ook op deze wijze worden ze voorbereid op het 
vervolgonderwijs. Mogen we   een beroep op u als 
ouders doen om er uw kind naar te vragen en het 
indien nodig wat te begeleiden? 
Mochten er vragen zijn, of zijn er nadere afspraken 
nodig over het onderwerp ‘huiswerk’, neemt u dan 
even contact op met de leerkracht? Indien nodig is er 
in overleg met leerkracht en interne begeleider een 
mogelijkheid van aangepast huiswerk. 
Evenals op scholen van voortgezet onderwijs reiken 
wij als school vanaf groep 5 agenda’s uit, waarin de 
kinderen van de bovenbouw hun huiswerk kunnen 
noteren.  
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Dit om teleurstelling bij de kinderen te voorkomen 
wanneer zij soms een agenda aanschaffen die niet 
verantwoord is.  
We houden bij dit alles rekening met kinderen met 
dyslexie en andere problematiek. Mocht u nog vragen 
hebben, schroom niet om even contact op te nemen 
met de leerkracht van uw kind. 
Mogen we uw medewerking vragen om ook van uw 
kant de kinderen te stimuleren tot het trouw en naar 
vermogen leren van het opgegeven huiswerk? We 
hopen dat onze leerlingen mede hierdoor een goede 
start maken op het voortgezet onderwijs. 
 

3.10 Schildserie 
Kinderen die onze basisschool doorlopen, groeien 
beschermd op. De school ligt in het verlengde van 
het gezin en er hebben zich nauwelijks problemen 
voorgedaan op het gebied van de principes die het 
kind van huis uit meegekregen heeft. Dat is een groot 
voorrecht! 
Als ze de basisschool verlaten, komen ze meer en 
meer in aanraking met andersdenkenden. Wat hun 
thuis en op de basisschool is voorgehouden, moet 
verdedigd worden. Ze gaan vragen naar informatie 
en zoeken naar argumenten. 
Vaak herinneren zij zich wellicht gesprekken op de 
basisschool, waarbij onderwerpen als 
Statenvertaling, de zondag, televisie, internet en het 
ontstaan van de aarde e.d. aan de orde kwamen. Hoe 
dikwijls gebeurt het niet dat tijdens de les, naar 
aanleiding van iets uit de methode of van een bericht 
in de krant, dat soort onderwerpen met de kinderen 
besproken wordt! Al vanaf de kleuterbouw gebeurt 
dat. 
In groep 8 wordt het commentaar van de leerlingen 
daarop soms al wat duidelijker. Hoe mooi en nuttig 
kunnen dan de gesprekken zijn. Wat is het moeilijk 
om steeds te weten waaróm je iets wel of niet doet.  
Om bij dit alles wat te helpen, geven we in groep 8 
lessen van de Schildserie (uitgave Ds. G.H. 
Kerstencentrum). Het is een informatieve serie over 
onderwerpen die te maken hebben met onze 
identiteit. De mogelijkheid bestaat om een vervolg 
abonnement te nemen (bellen naar het Ds. G.H. 
Kerstencentrum: 0318-517310). 
 

3.11 Activiteiten in groep 8 
Natuurlijk bereiden we de kinderen in de héle 
basisschool voor op het Voortgezet Onderwijs.  
In de laatste periode van groep 8 doen we dat in de 
groepen 8 met extra aandacht.  
Naast het gewone rekenen, taal, zaakvakken e.d. 
houdt dit onder andere het volgende in: 

 Leren leren (Hoe maak je het beste je huiswerk? 
Agenda bijhouden e.d.) 

 Herhaling Bijbelkennis en Kerkgeschiedenis. De 
zogenaamde ‘blokken’ met veel vragen. Zij oefenen 
hiermee het trouw en stelselmatig leren van parate 
kennis. 

 Werkstukken maken op de computer 
(chromebook) en presentaties houden. Dit word 
ook in vorige groepen gedaan. Veel nadruk op de 
kwaliteit van deze presentaties. 

 Regelmatig een Schildserieles met argumenten om 
hun mening te beargumenteren m.b.t. identiteits-
onderwerpen waarmee ze op het VO en in de 
maatschappij te maken krijgen. 

 Uitdagende lessen ter voorbereiding op het 
voortgezet onderwijs. 

 Gastlessen door externe organisatie over diverse 
maatschappelijke, Bijbelse of ethische 
onderwerpen. 

  

3.12 Vrijstelling van bepaalde activiteiten 

(art. 41, lid 2 WPO) 
Op grond van de wet is het mogelijk voor bepaalde 
activiteiten vrijstelling te verkrijgen. Wanneer 
ouders tegen een bepaalde activiteit 
gemoedsbezwaren hebben, kunnen zij schriftelijk 
ontheffing aanvragen. Het kan ook zijn dat medische 
redenen aan een dergelijk verzoek ten grondslag 
liggen. Er zal zo mogelijk een gepaste vervangende 
activiteit voor de leerling geregeld wordt. 
 

3.13 Financiële actie 
Eveneens een opvoedkundig karakter draagt de om 
de drie jaar te houden verkoopactie ten behoeve van 
een goed doel. Iedereen spant zich dan in voor de 
medemens in nood! In de meeste gevallen gaat het 
om acties in ontwikkelingslanden. 
Een actie start met een presentatie over het 
betreffende onderwerp of land en over de nood die 
er is. We vinden het heel waardevol, dat kinderen 
zich op deze actieve wijze (inclusief de inhoudelijke 
aandacht ervoor tijdens de les) bewust worden van 
de nood in andere landen of in eigen land! De actie 
wordt afgesloten met een bijeenkomst voor 
kinderen en ouders.  
 

3.14 Project 
Eens in de drie jaar organiseren we een schoolbreed 
project. De lessen worden dan twee weken 
gegroepeerd rond een door de leerkrachten gekozen 
thema. Aan het einde van die periode houden we 
een open avond voor alle ouders en 
belangstellenden.  
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4. De zorg voor kin deren 
4.1 Eerste opvang van nieuwe leerlingen 
Kinderen zijn  na hun vierde verjaardag welkom op 
school! Zij komen in een ‘instroomgroep’. Wanneer 
het kind na 1 juni jarig is, wordt het kind in het 
nieuwe schooljaar in een ‘instroomgroep’ geplaatst.  
Deze gespreide instroom heeft veel voordelen. De juf 
kan dan meer aandacht geven aan het nieuwe kind 
en het proces van wennen verloopt soepeler. 
Om de overgang van thuis naar school zo goed 
mogelijk te laten verlopen,  stuurt de juf een aantal 
weken voor de vierde verjaardag van het kind  een 
welkomstpakket. Daarin bevinden zich een 
welkomstkaart, kleurplaten, informatie over en 
regels van de groep, een oproep voor de 
wenmorgens, enz. Ook is een intakevragenlijst 
aanwezig waarop u belangrijke informatie over uw 
kind kunt vermelden. Wilt u het ingevulde formulier 
op de eerste wenmorgen van uw kind inleveren bij 
de juf?  
Nieuwe kleuters mogen vooraf twee morgens 
komen ‘wennen’. Deze wenmorgens gelden niet, 
wanneer het kind direct na een zomervakantie voor 
het eerst naar school komt. Voor die kinderen wordt 
aan het eind van het voorgaande schooljaar een 
wenuurtje georganiseerd. 
U zult merken dat het naar school gaan, veel van uw 
vierjarige kind vraagt.  Daarom hebben alle kinderen 
uit de groepen 1 op vrijdag vrij! 
 

4.2 Instroom in groep 1 
Doordat kinderen direct na hun vierde verjaardag 
naar school mogen, brengt een aantal kinderen meer 
dan twee hele schooljaren in de kleuterbouw door. 
 
Kinderen die vóór 1 oktober 4 jaar worden, komen in 
groep 1 en kunnen aan het eind van het eerste 
schooljaar meestal direct doorstromen naar groep 2. 
Kinderen die in oktober en november op school 
komen, komen ook in groep 1. Gedurende het hele 
schooljaar worden alle ontwikkelingsgebieden bij 
deze kinderen geobserveerd. Tegen het einde van 
het schooljaar wordt per kind bekeken of het kind 
door kan stromen naar groep 2 of dat het kind beter 
nog een jaar in groep 1 kan blijven, omdat dit past bij 

de ontwikkeling van het kind. Hierbij wordt 
gekeken naar de verschillende ontwikkeling-
sgebieden zoals sociaal-emotionele 
ontwikkeling, 
zelfstandigheid, samenspelen en samen-
werken, werkhouding en concentratie, 
betrokkenheid bij kringactiviteiten, motivatie 
en interesse, taalbegrip,   taal- en 
spraakontwikkeling, motorische ontwikke-
ling, ontluikende geletterdheid en –
gecijferdheid. Hierbij wordt gekeken naar de 
behaalde doelen van de ‘Leerlijnen jonge kind; 
taal en rekenen, motoriek en sociaal-
emotionele ontwikkeling’ in Parnassys. 
 
Als een kind bij de Leerlijnen jonge Kind de doelen  
van groep 1 heeft behaald of een voorsprong heeft, 
wordt overwogen het kind naar groep 2 te laten 
gaan. Dit zal steeds in overleg met de Ib’er en ouders 
worden bekeken. De school neemt hierin uiteindelijk 
de eindbeslissing. 
De meeste kinderen die vanaf 1 december op school 
komen, komen in een instroomgroep 1 en gaan in 
het volgende schooljaar  naar  groep 1/ 
combinatiegroep 1/ 2. 

 
4.3 Leerlingvolgsysteem instroomgroepen, 

groepen 1 en 2 
De leerkrachten van de instroomgroepen, groepen 1 
en 2 volgen de ontwikkelingen van de kinderen aan 
de hand van de ‘Leerlijnen jonge kind’ van Driestar 
Educatief. Voor de groepen 1 en 2 wordt dit na 
iedere periode ingevuld en opgeslagen in het 
programma Parnassys.  
 
Per periode wordt door de leerkrachten een 
groepsplan opgesteld, waarin de doelen voor die 
periode zijn opgenomen. In het groepsplan is ook te 
zien welke leerlingen aan doelen van een vorige 
periode werken (zorggroep) en welke leerlingen aan 
doelen van een volgende periode werken 
(plusgroep). Vanuit de doelen worden activiteiten 
gepland. Aan het einde van de periode  wordt 
geëvalueerd welke doelen zijn behaald of welke 
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worden meegenomen naar een volgende periode. 
Hierdoor wordt planmatig en cyclisch gewerkt. 
De volgende leerlijnen worden gebruikt: 
 Sociaal-emotionele ontwikkeling 
 Spel 
 Rekenen:  

Tellen en Getalbegrip 
Meten 
Meetkunde 

 Taal:  
Mondelinge spraak-taalontwikkeling 
Geletterdheid 

 Motoriek 
De kinderen van de groepen 2 maken twee keer per 
jaar (in januari en juni) ook toetsen; Cito Taal voor 
kleuters en Cito Rekenen voor kleuters. 
 

4.4 Leerlingvolgsysteem groepen 3 t/m 8 
Twee keer per jaar maken de kinderen van de 
groepen 3 t/m 8 toetsen (zie toetskalender elders in 
deze schoolgids). In januari en juni worden Cito-
toetsen afgenomen voor rekenen, spelling en 
begrijpend lezen. De resultaten worden door de 
leerkrachten opgeslagen in Parnassys. 
(leerlingvolgsysteem; LVS) 
In Parnassys wordt op systematische wijze de 
ontwikkeling van leerlingen geregistreerd, waarbij 
kinderen, die moeite hebben met de leerstof in het 
onderwijsleerproces gesignaleerd worden. Zij 
kunnen dan extra aandacht krijgen door 
differentiatie in de lessen.  
Ook kinderen met grote voorsprongen worden 
gesignaleerd, zodat ze op hun niveau begeleid 
kunnen worden. We houden daarmee voortdurend 
bij hoe de ontwikkelingen van het kind zijn ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde en ten 
opzichte van zijn/haar eigen ontwikkeling in 
voorgaande jaren. Wanneer er in de ontwikkeling 
iets opvalt, wordt dat door de leerkracht besproken 
met de IB-er tijdens de groeps- en leerling 
bespreking. Er  worden dan ontwikkelingsbehoeften 
vastgesteld, waarna gekeken wordt, hoe de 
leerkracht hierin kan voorzien. 
 

4.5 Groepsplannen en hulpplannen 
Naar aanleiding van onder andere de Cito en 
methodetoetsen stelt iedere leerkracht een 
groepsdocument op. Hierin staan de ontwikkelings-
behoeften van de groep en de doelen voor rekenen, 
taal, spelling en de sociaal-emotionele ontwikkeling, 
waaraan een komende periode groepsbreed wordt 
gewerkt. Ook wordt uitgewerkt hoe we de doelen 
willen bereiken.  

 
In verschillende gevallen wordt er voor kinderen een 
individueel hulpplan gemaakt. Bijvoorbeeld na een 
onderzoek door de schoolbegeleidingsdienst, als een 
kind specifieke zorg krijgt, of als een kind een lagere 
score heeft behaald op de methode of Cito-toetsen. 
 
U wordt door de leerkracht op de hoogte gesteld, 
wanneer wij extra hulp aan uw kind wenselijk of 
nodig vinden. Hiervoor wordt een individueel 
hulpplan gemaakt, waarin het gewenste doel 
beschreven wordt. Tevens wordt daarin uitgewerkt 
hoe we dit doel willen bereiken. Deze hulpplannen 
kunt u inzien via het ouderportal van Parnassys.  
Zoveel mogelijk hulp wordt in de groep gegeven. 
N.a.v. de toetsuitslagen en observaties wordt 
gekeken op welk niveau een kind functioneert. De 
klas wordt in verschillende groepen verdeeld die 
afhankelijk van hun niveau bijv. extra instructie of 
extra leerstof krijgen. (zie ook hfdst. 3.5) 

 

4.6 Ouderportaal 
De persoonlijke gegevens, toetsuitslagen en de 
hulpplannen zijn door ouders in te zien via het 
ouderportaal van Parnassys.  
Omdat het leerlingvolgsysteem geautomatiseerd is, 
kunnen ouders zelf de toetsgegevens van hun eigen 
kind(eren) bekijken Als u dat op prijs stelt, kunt u een 
mail sturen naar hellb@gjvn.nl met daarin uw 
gegevens. 
 

4.7 Leerlingvolgsysteem 
Van iedere leerling wordt in ParnasSys een digitaal 
leerlingdossier bijgehouden. Alle verslagen van 
gesprekken, onderzoeken e.d. worden ingevoegd in 
dit leerlingvolgsysteem. U als ouder hebt altijd het 
recht het dossier van uw eigen kind(eren) in te zien.  
Ook zullen de verslagen van gesprekken, 
onderzoeken e.d. zoveel mogelijk gemaild worden 
naar de ouders. Bij de overgang naar het Voortgezet 
onderwijs wordt gewerkt  met OSO (Overstap 
Service Onderwijs). Alle informatie (toetsresultaten, 
hulpplannen e.d.) die wij verzameld hebben, zal dan 
digitaal doorgegeven worden aan de school voor 
voortgezet onderwijs. 
 

4.8 Toetsen/toetskalender 
De data van de toetsen kunt u in de toetskalender 
zien. We nemen een aantal toetsen in één toetsweek 
af. 
 

mailto:hellb@gjvn.nl
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TOETSKALENDER 2021-2022
Standaard Tijdstip Groep Activiteit Invoerdatum 
Week 1 30 aug - 3 sep 3 AVI bij kinderen die al kunnen lezen 10-09-2021 

Week na 
herfstvak. 

25 okt - 29 okt 4-8 Sociogram 05-11-2021 

Week 9   Invullen vragenlijsten ZIEN  

Week 10 8 nov – 12 nov 
 

3 
4-8 
3-8 

Herfstsignalering TaalOceaan 
DMT+AVI bij zorgleerlingen 
Invullen vragenlijsten ZIEN 

19-11-2021 

Week 11 15 nov - 19 nov  4-6 Tempo Test Rekenen (TTR) 26-11-2021 
Week 17 10 jan - 14 jan 8 

3-8 
Cito Engels 
DMT 

21-01-2022 

Januari 
Week 18 

Toetsweek: 
17 jan - 21 jan 

2 
3-8 
3-8 
3-8 
4-8 

Taal voor kleuters 
AVI a.d.h.v. score DMT  
Cito-Rekenen-Wiskunde (R&W) 
Cito Spelling (SVS) 
Cito Toetsen Begrijpend 
Lezen  (TBL) 

28-01-2022 

Week 19 24 jan – 28 jan 2 
3 

Rekenen voor kleuters 
DMT/AVI  

04-02-2022 

Week 27 28 mrt - 1 apr 3 
3-8 

Voorjaarssignalering TaalOceaan 
DMT+AVI bij zorgleerlingen 

08-04-2022 

Week 30 19, 20 en 21 apr 8 Eind Cito  

Week 33 16 mei - 20 mei 7 Cito Engels 03-06-2022 
Week 34 23 mei - 25 mei 2 

3-7 
Taal voor kleuters 
DMT 

10-06-2022 

Juni 
Week 35 

Toetsweek: 
30 mei- 3 juni 

2 
3 
4-7 
3-5 
3-7 
3-7 
3-7 

Rekenen voor kleuters 
AVI 
AVI a.d.h.v. score DMT 
Tempo Test Rekenen (TTR) 
Toets Begrijpend Lezen (TBL) 
Cito-Rekenen-Wiskunde (R&W) 
Cito Spelling (SVS) 

10-06-2022 

4.9 Logopedie 
Logopediste mevrouw Van Driel van de GGD is 
werkzaam op onze school voor preventie (screening). 
Zij is één keer per 2 weken op woensdag  aanwezig. 
Alle kinderen van 5 jaar worden opgeroepen voor een 
korte logopedische screening. 
De Logopedische screening is een kort onderzoek op 
het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en 
mondgedrag.  
 
Voor het afnemen van de screening wordt 
toestemming gevraagd aan de ouders. Hiervoor wordt 
door de ouders en de leerkracht een korte vragenlijst 
ingevuld. Na de screening worden ouders, leerkracht 
en jeugdarts op de hoogte gesteld van het resultaat. 
De logopediste kan logopedische behandeling 
adviseren. Voor deze behandeling kunnen ouders zelf 
contact opnemen met een particuliere 
logopediepraktijk. 

4.10 Begeleiding van de overgang van 

kinderen naar het voortgezet onderwijs 
Het is de taak van een basisschool om adviezen 
samen te stellen m.b.t. de onderwijssoort van de 
leerlingen die de overstap maken van de basisschool 
(BO) naar het Voortgezet Onderwijs (VO). Ouders 
(lees in het vervolg ook ouder of verzorger) dienen in 
dit proces nauw betrokken te worden. Het is immers 
hun kind die op het VO zijn/haar juiste plek zal 
moeten vinden. Ouders zijn ook degenen die 
verantwoordelijk zijn voor het aanmelden van hun 
kind op het VO. Omdat ouders in de meeste gevallen 
geen specifiek inhoudelijke kennis hebben over het 
onderwijsleerproces in relatie tot een geadviseerde 
onderwijsrichting, is de basisschool het aangewezen 
medium om op een inhoudelijk juiste en zorgvuldige 
wijze te informeren en in gesprek te blijven. Dit 
gebeurt op zowel mondeling- als schriftelijke wijze. 
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Onderstaand is de procedure chronologisch in beeld 
gebracht. 
 

 

PROCEDURE OVERGANG VO 
Periode Activiteit 

september Algemene informatieavond begin schooljaar. 

november Ouderavond op de Graaf Jan van Nassauschool door de Driestar. 

november Ouderbijeenkomsten Driestar, VO geeft informatie over richtingen in het boekje de 
grote stap.  

September - december Tijdens ouderbezoeken en op de ouderavond van het rapport wordt de verwachte 
uitstroom VO gedeeld. 

November - december Opgave aantallen voor de Cito Eindtoets, ook leerlingen met aangepaste versie. 

december  Informatie-brochure over richtingen VO voor ouders en leerlingen. 

September - december Mogelijkheid om bij kinderen de NIO af te nemen, zodat extra informatie beschikbaar 
is voor advisering 

januari  Vragenlijst ouder(s) of verzorger(s): van ouders wordt informatie gevraagd over kind 
kenmerken in relatie tot onderwijs, met een tijdpad van acties over de komende 
periode. 

januari Open dag VO. 

Januari - februari Prognose van uitstroom wordt doorgegeven aan VO. 

Januari - februari Interne bespreking advisering n.a.v. Leerlingvolgsysteem. 

februari Ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld van het schooladvies.  

februari Ouders worden in de mogelijkheid gesteld om het advies met de leerkracht te 
bespreken. 

maart Definitieve adviezen worden via OSO gedeeld met het VO en verwerkt in BRON. 

maart Voorlichtingsavond tto, gymnasium (+). 

april Testen op het VO bepalen of een leerling wordt toegelaten op  tto, gymnasium (+). 

april Testen op het VO bepalen of een leerling wordt toegelaten op  LWOO/Pro 

april Cito Eindtoets. 

mei Uitslag Cito: mogelijke heroverweging van het advies in samenspraak met ouders (en 
VO) als uitslag afwijkend is van het advies. 

mei Doorgeven van Cito-uitslagen aan VO. 

4.11 ZIEN! 
Om te weten wat er onder de kinderen leeft, of zij 
het fijn vinden op school,  of zij veiligheid ervaren, of 
ze opgenomen zijn in de groep, enz. werken we met 
het programma ZIEN!. ZIEN! is een leerling-
volgsysteem op het gebied van de sociaal-
emotionele ontwikkeling. Iedere leerkracht vult voor 
alle kinderen rond de tiende  schoolweek  een 
vragenlijst in, rond de gebieden betrokkenheid en 
welbevinden. Voor kinderen met zorgen op sociaal-
emotioneel gebied, vult de leerkracht ook vragen in 
die betrekking hebben op sociaal initiatief, sociale 
flexibiliteit (samenwerken o.a.), impulsbeheersing 
en inlevingsvermogen. De leerlingen van groep 4 t/m 
8 moeten ook zelf een vragenlijst invullen, waarin  

 
ook een aantal vragen gesteld worden over 
pestbeleving en pestgedrag.  Door hun antwoorden 
hopen we dat de leerkracht een beeld krijgt van wat 
het kind van zichzelf vindt en hoe het dingen beleeft. 
N.a.v. de resultaten worden in het groepsdocument 
doelen opgenomen, die gericht zijn op de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de groep. De 
uitkomsten van de vragenlijsten worden ook 
besproken met de ib’er en de sociaal-
veiligheidscoördinator. 
Bij de groepen 1 en 2 wordt de sociaal- emotionele 
ontwikkeling het hele schooljaar door gevolgd met 
behulp van de leerlijn ‘sociaal-emotionele 
ontwikkeling’ in Parnassys. De doelen van deze 
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leerlijn worden het hele jaar door in het 
onderwijsaanbod verwerkt. 
 

4.12 Weten wat er onder kinderen leeft 
Bij de ingang van de midden- en bovenbouw hangt 
een vragenbus waarin kinderen een briefje kunnen 
doen met een (vertrouwelijke) vraag. De kinderen 
kunnen hierin hun vragen deponeren over dingen 
waar ze mee lopen, waaronder pestgedrag. Onze 
interne vertrouwenspersonen openen deze bussen 
regelmatig en bezien - zo nodig in overleg met de 
vertrouwens-groep - welk vervolg er aan de vraag 
gegeven wordt. 
 

4.13 Schoolarts 
De jeugdarts, mevrouw P. Graafland- de Wilde , van 
de GGD Hollands-Midden, bezoekt onze school 
regelmatig.  Zij  neemt een onderzoek af bij alle 
kinderen uit groep 2 en 7. U krijgt een schriftelijke 
uitnodiging voor het bezoek, zodat u uw kind kunt 
begeleiden. 
De schoolarts stelt alleen een onderzoek in naar de 
gezondheidstoestand van uw kind. Zij behandelt niet 
zelf, maar verwijst zo nodig naar de huisarts of 
andere instanties. Wanneer u zorgen heeft over de 
gezondheid van uw kind, kunt u ook tussentijds via 
de route leerkracht - Ib-er een onderzoeksvraag 
indienen bij de GGD. U krijgt dan via de assistente 
bericht wanneer er een onderzoek/gesprek zal 
plaatsvinden. 
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5. Specifieke onderw ijsbehoeft en 

5.1 Zorg voor kinderen met 

specifieke onderwijsbehoeften 
Ieder kind moet het op onze school naar zijn 
of haar zin hebben! Wanneer een kind met 
tegenzin naar school gaat, is er iets aan de 
hand. Met nadruk willen wij u vragen, dit 
dan aan de juffrouw of meester door te 
geven. In samenwerking met het thuisfront 
kan er dan wat aan gedaan worden. 

 

5.2 Interne begeleiders 
De interne begeleiders (ib’ers) hebben als taak 
om de zorg voor de leerlingen, in samenspraak 
met de leerkracht, zo goed mogelijk gestalte te 
geven. Drie  keer per schooljaar vinden er groeps- 

besprekingen plaats tussen de ib’ers en de  
leerkrachten. Tijdens deze gesprekken wordt de zorg 
aan de leerlingen op groepsniveau besproken. Na de 
groepsbesprekingen volgt een leerlingbespreking, 
waarbij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 
op cognitief of sociaal- emotioneel gebied individueel 
worden besproken. In sommige gevallen is er hulp van 
buiten de school noodzakelijk.  
Per bouw hebben we op onze school een intern 
begeleider. Wanneer u vragen of zorgen heeft over uw 
kind, is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Ook 
de hulp die aan kinderen wordt geboden  buiten de 
groep valt onder de verantwoordelijkheid van de 
leerkracht. De leerkracht bespreekt de vragen/zorgen 
met de ib’ers. 
 

5.3 Remedial teachers/onderwijsassistenten 
Sommige leerlingen hebben na uitslagen van toetsen 
extra ondersteuning nodig. Op onze school wordt deze 
extra hulp geboden door remedial teachers (rt’ers) en 
onderwijsassistenten. De leerkracht stelt samen met 
de rt’er/ onderwijsassistente een hulpplan voor het 
kind op. De onderwijsassistente biedt de hulp buiten 
de groep aan en evalueert aan het einde van een 
periode samen met de leerkracht het effect van de 
geboden  hulp. Indien nodig wordt de hulp voorgezet, 
waarvoor een nieuw hulpplan wordt opgesteld. 
Regelmatig vindt er ook overleg plaats tussen de 
onderwijsassistenten en de ib’ers.  

De onderwijsassistenten en rt’ers zijn ook in de 
groepen werkzaam tijdens taal- en rekenlessen en in 
de kleuterbouw tijdens de werklessen. Door ‘meer 
handen’ in de groepen, kunnen we de zorg voor 
diverse kinderen meer in de groepen bieden. Bij het 
lesgeven in niveaugroepen willen we dat alle groepen 
gericht aandacht en ondersteuning krijgen, waarbij de 
rt‘er/onderwijsassistent één of meerdere subgroepen 
begeleidt. 
 

5.4 Dyslexie 
Om kinderen met dyslexie vroegtijdig te signaleren en 
goed te begeleiden is er een dyslexiebeleid. Hierin 
staat  dat de leerlingen van groep 2 n.a.v. de behaalde 
doelen van de Leerlijnen Taal en Rekenen worden 
gescreend op mogelijke risico’s voor dyslexie. Bij 
kinderen met een achterstand op de Leerlijnen Taal en 
Rekenen, wordt het scoreformulier ‘Signalering risico 
op dyslexie’ van het programma 
‘Voorschotbenadering’ afgenomen. Kinderen, die 
hierbij uitvallen, krijgen vanaf de kerstvakantie in 
groep 2 rt van de onderwijsassistente vanuit het 
programma ‘Voorschotbenadering’. Dit is bedoeld als 
pre-teaching van de groep 3 stof. De 
Voorschotbenadering wordt aangeboden tussen de 
kerst- en de voorjaarsvakantie. Na de Cito’s in januari 
wordt gekeken welke kinderen vanaf de 
voorjaarsvakantie in aanmerking komen voor het 
programma Bouw!  Bouw! is een digitaal programma, 
ter voorkoming van leesproblemen, waarmee 
kinderen op school en thuis werken. In het 
dyslexiebeleid worden verder verschillende 
kenmerken van dyslexie genoemd. Er wordt ook 
beschreven welke mogelijkheden er zijn voor 
aanpassingen in de leerstof en hulp. Als de 
ontwikkeling van een kind op het gebied van lezen en 
spelling weinig vooruit gaat, kan een kind voor een 
dyslexieonderzoek in aanmerking komen. 
 
Voorwaarden hiervoor zijn o.a. tenminste 3x 
onvoldoende Cito-toetsresultaten (niveau E) en  de 
geboden extra hulp heeft weinig resultaat.  Het kan 
zijn dat een kind wel kenmerken heeft van dyslexie, 
maar niet in aanmerking komt voor een onderzoek. In 
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deze gevallen kan hulp gegeven worden en kunnen 
ook aanpassingen gedaan worden. Onderzoeken 
worden gedaan door Driestar Educatief. 
Wanneer naar aanleiding van het onderzoek dyslexie 
vastgesteld wordt, wordt er  een dyslexieverklaring 
afgegeven. De originele verklaring wordt naar de 
ouders gestuurd. Het is belangrijk om deze verklaring 
goed te bewaren, omdat  kinderen die nodig hebben 
in het voortgezet onderwijs. Een kopie van de 
verklaring wordt in groep 8 naar het Voortgezet 
Onderwijs gestuurd. Bij sommige kinderen wordt 
dyslexie pas in het Voortgezet Onderwijs vastgesteld. 
Voor meer informatie verwijzen we u naar ons 
dyslexiebeleid (zie website). 

 
5.5 Hoogbegaafdheid/ontdekgroepen 
Het onderwijsaanbod moet ook goed worden 
afgestemd op kinderen die goed kunnen leren (o.a. 
meer- en hoogbegaafden), Dit kan geboden worden 
door o.a. meer uitdagende leerstof in de klas. 
Daarnaast krijgen deze leerlingen verdiepingsstof 
waarmee ze hun kennis kunnen uitbreiden. Meester 
Kooijman coördineert de levering van het lesmateriaal 
voor dit doel. Hij begeleidt ook kinderen die specifieke 
opdrachten krijgen, zodat ze voldoende uitdaging 
hebben en gemotiveerd blijven dit extra werk te doen! 
 

Meer- en hoogbegaafde leerlingen 
De achterliggende jaren zijn we als school begeleid in 
het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen 
door ‘Novilo’. Novilo is een opleidingsinstituut wat 
gericht is op het gebied van meer- en 
hoogbegaafdheid. Novilo begeleidt scholen en 
leerkrachten om het cognitief getalenteerde kind tot 
zijn recht te laten komen en goed in zijn vel te laten 
zitten. Tijdens de nascholingsbijeenkomsten hebben 
de leerkrachten praktische handvatten gekregen voor 
de zeven uitdagingen waar ze tegenaan lopen in het 
begeleiden van meer- en hoogbegaafde leerlingen. (de 
zeven uitdagingen zijn:  Geheugen, motivatie, 
overtuigingen, samenwerken, frustratietolerantie en 
zelfstandig werken).   
 
en het compacten en verrijken van leerstof. 
Het achterliggende schooljaar hebben we onze 
aandacht verder gericht op de ontwikkeling van de  de 
‘executieve functies’. Ook het opbouwen van lessen 
met de ‘Taxonomie van Bloom’ en de inzet van 
denksleutels (onderbouw) staat steeds centraal. 
 
Onder leiding van juf de Wit, onze 
hoogbegaafdheiscoördinator, hebben we ons in de 

diverse bouwen verdiept in het signaleren van meer- 
en hoogbegaafde kinderen. M.b.v. een aantal 
instrumenten, willen we meer- en hoogbegaafde 
kinderen zo vroeg mogelijk bij/ na aanmelding 
signaleren. De instrumenten, die we hierbij inzetten 
zijn:  

 een intakevragenlijst voor de ouders 

 het bekijken van menstekeningen, die 
kleuters tijdens de eerste wenmorgen maken 
(a.d.h.v. de scorelijst van Goodenough) 

 het invullen van een vragenlijst (quickscan) 
van DHH (Het Digitaal handelingsprotocol 
begaafdheid) 

 observaties a.d.h.v. een lijst met leer- en 
persoonlijkheidskenmerken van meer- en 
hoogbegaafde leerlingen 

De uitkomsten van de vragenlijsten, de menstekening 
en de quickscan worden door de leerkracht besproken 
met de ib’er en de hoogbegaafheidscoördinator.  Er 
wordt dan afgestemd welke ‘uitdaging’ het kind 
binnen de groep kan worden geboden. 
 
Voor de groepen 4 t/m 8 maken we gebruik van 
‘schoolbrede’ richtlijnen om de (reken, taal en spelling 
stof te compacten, waardoor er voor de 
meerbegaafde leerlingen tijd gecreëerd wordt om met 
extra opdrachten aan de slag te kunnen. (verrijken) 
Het komende schooljaar hopen we verder inhoud te 
kunnen geven aan het verrijken. 
 
De hoogbegaafdheidscoördinator heeft met de 
commissie hoogbegaafdheid een beleid opgesteld. (zie 
de website) Dit beleid wordt regelmatig geëvalueerd 
en er wordt gekeken hoe de koppeling met de praktijk 
is.  
 
Jaarlijks worden er ‘Ontdekgroepen’ gevormd die 
speciale opdrachten krijgen. Het werk in de 
Ontdekgroep is tweeledig: 
1. De leerlingen denken na en werken over een thema 

dat in overleg met hen gekozen is en aansluit bij 
hun interesses. Door de gehanteerde werkvormen 
leren zij niet alleen het nodige over het thema, 
maar ontdekken ze ook hun eigen mogelijkheden 
en leerpunten. Hierbij kunt u denken aan het 
(verder) ontwikkelen van doorzettingsvermogen, 
zelfstandigheid, leren leren en het leren stellen van 
haalbare doelen. 

2. De leerlingen worden, zonder dat dit heel 
nadrukkelijk aan de orde gesteld wordt, begeleid in 
het leren kennen en verder ontwikkelen van 
persoonlijkheidsaspecten. We hopen dat dit het 
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welbevinden van de kinderen ten goede komt. Om 
dit aspect zo inzichtelijk mogelijk te maken wordt 
voor elke leerling een individueel plan opgesteld. 
Hierin staat welke ontwikkelaspecten voor het kind 
centraal staan en hoe ‘gemeten’ kan worden of het 
kind vorderingen maakt. Denk bijvoorbeeld aan het 
ontwikkelen van meer zelfvertrouwen en het  zich 
vrijer bewegen tijdens een presentatie. 

Procedure aanmelding Ontdekgroep: 
1. In de maand mei evalueren de ib’ers met 

leerkrachten van de Ontdekgroep welke kinderen 
er het volgende jaar opnieuw in de ontdekgroep 
zullen komen. Ook wordt aan de leerkrachten 
gevraagd, voor welke kinderen ze een verzoek tot 
plaatsing in willen dienen. 

2. De leerkracht van de Ontdekgroep stelt, samen 
met de ib’ers, de plaatsing  in  de Ontdekgroep(en) 
vast. 

3. Als een leerling voor het eerst in de Ontdekgroep 
geplaatst wordt, zal de leerkracht contact 
opnemen met de ouders.  

4. Voor alle leerlingen van de Ontdekgroep is in 
ParnasSys een hulpplan te vinden met de 
individuele doelen.  

5.  In december zal een tussentijdse evaluatie zijn 
door de leerkrachten van de Ontdekgroep en de 
ib’ers. Dan worden nieuwe doelen opgesteld en 
besproken of de kinderen de komende periode 
verdergaan. In incidentele gevallen zullen nieuwe 
leerlingen worden toegevoegd. 
 

5.6 Begeleiding op school 
Onze school wordt begeleid door KOC diensten te 
Veenendaal, een schoolbegeleidingsdienst (SBD). Eén 
keer per maand komt een orthopedagoog om 
observaties of onderzoek te doen of gesprekken te 
voeren met ouders. Dit is altijd na overleg tussen 
leerkracht en Ib’er en na toestemming van de ouders. 
Het kan gaan om kinderen, waarbij de extra hulp in en 
buiten de groep ontoereikend is of om kinderen met 
zorgen op sociaal-emotioneel gebied. Voorafgaand 
aan de observatie, het onderzoek of de SOT-
bespreking (zie volgende paragraaf) vult de leerkracht 
een formulier ‘aanvraagformulier OT-bespreking’ of 
‘aanvraagformulier voor consultatie of onderzoek 
SBD’ in. Deze krijgt u daarna als ouders toegestuurd. U 
geeft op het formulier uw kijk op de situatie van uw 
kind weer. Na ondertekening geeft u de hulpvraag 
weer aan de leerkracht. De leerkracht geeft het 
formulier aan de ib’er. 
De ib’er zorgt ervoor dat het ingevulde formulier bij de 
SBD of  andere betrokkenen komt. Wanneer er een 

(consultatie)gesprek zal plaatsvinden, wordt u 
hiervoor uitgenodigd door de Ib’er. Na afloop van het 
onderzoek/ het gesprek ontvangt u als ouders een 
verslag. Voor de bespreking van een 
onderzoeksverslag wordt u door de Ib’er opnieuw 
uitgenodigd.  
Zie ook de ‘Procedure leerlingenzorg’ op de website. 
 
Het komt voor, dat ouders zelf voor hun kind een 
externe hulpverleningsinstantie inschakelen. We 
stellen het als school op prijs , wanneer wij daarvan -
indien mogelijk- op de hoogte worden gesteld. Voor 
een gezamenlijk staan rondom uw kind is dit  
wenselijk. Als u verslagen e.d. heeft van deze instantie, 
die voor de school van belang zijn, willen we vragen of 
u een kopie daarvan wilt geven aan de leerkracht of 
ib’er. De Ib’-er bewaart deze informatie en gaat daar 
vertrouwelijk mee om. Als externen informatie willen 
van de school of als ze willen observeren moet dit 
besproken worden met de ib’er van de betreffende 
bouw. 
 
 

5.7 Ontwikkelingsperspectief 
Sommige leerlingen hebben moeite met een bepaald 
vak, bijvoorbeeld rekenen of spelling en kunnen het 
niveau van de klas niet bijhouden. Voor die 
leerlingen wordt een programma gemaakt om op 
hun eigen niveau te kunnen werken. Dit wordt  met 
de ouders besproken. 
Voor deze leerlingen wordt door de ib’er een 
Ontwikkelingsperspectief (OP) opgesteld.  
 
Voor leerlingen waarvoor een arrangement voor 
extra hulp via het Loket van Berséba wordt 
aangevraagd, moet ook een OP 
(ontwikkelingsperspectief) worden opgezet. 
 
De inspectie verlangt van de school dat ook 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zich 
ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Hiermee 
wordt bedoeld dat van leerlingen een inschatting 
wordt gemaakt van de te verwachten haalbare 
ontwikkeling. Hierbij spreekt men uit wat men van 
dit kind kan verwachten op grond van kind- en 
omgevingskenmerken. Er wordt gekeken naar 
gegevens van sociaal-emotionele aard, eventuele 
belemmeringen, maar ook sterke eigenschappen van 
de leerling, die benut kunnen worden. Op deze 
manier wordt een prognose gemaakt met hoge 
verwachtingen.  
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Doel van het opstellen van een OP is dat de leerling 
op basis van hoge verwachtingen voldoende 
uitgedaagd en gestimuleerd wordt om zich naar 
vermogen te ontwikkelen. Op deze wijze kan meer 
doelgericht en planmatig gewerkt worden. Ook 
kunnen tijdig maatregelen genomen worden als een 
leerling achterblijft bij zijn of haar eigen 
ontwikkeling. Hierdoor is ook een betere 
afstemming op het voortgezet onderwijs mogelijk. 
Regelmatig  zal het OP worden geëvalueerd op grond 
van de toetsresultaten en indien nodig worden 
bijgesteld. 
 

5.8 Passend Onderwijs 
Elke school heeft de wettelijke taak om aan 
leerlingen passend onderwijs te geven of voor 
leerlingen een passende onderwijsplek te vinden. 
Om deze taak te kunnen uitvoeren is het 
noodzakelijk, dat scholen samenwerken in een 
samenwerkingsverband. Onze school is aangesloten 
bij het samenwerkingsverband Berséba. Hierbij zijn 
alle reformatorische basisscholen en speciale 
(basis)scholen aangesloten. Het samenwerkings-
verband is opgesplitst in vier regio’s. Onze school ligt 
in de regio Randstad. 
 
Zorgplicht 
Een kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. 
Zorgplicht betekent dat de school verplicht is om te 
zorgen voor een passende onderwijsplek voor iedere 
aangemelde of ingeschreven leerling. De school 
onderzoekt samen met de ouders welke 
ondersteuningsbehoeften een leerling heeft en hoe 
de school hieraan tegemoet kan komen. Als op grond 
van objectieve argumenten blijkt dat dit niet 
mogelijk is, dan heeft de school de opdracht om 
samen met de ouders een passende plaats op een 
andere school te zoeken.  
 
Schoolondersteuningsprofiel  
Onze school heeft dus een centrale rol in het 
tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoeften 
van kinderen. De school heeft een schoolonder-
steuningsprofiel geschreven. U kunt dit profiel op de 
website van de school vinden. In dit profiel is te lezen 
op welke wijze we de begeleiding aan leerlingen 
vormgeven en welke mogelijkheden voor extra 
ondersteuning onze school heeft. Bij het realiseren 
van de gewenste ondersteuning werkt de school 
vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht 
werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: Als een 
kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in 
de eerste plaats gekeken naar welk probleem het 

kind heeft, maar naar de ondersteuningsbehoeften 
van  het kind. Bij HGW is de samenwerking en 
afstemming met ouders en andere deskundigen een 
belangrijk aandachtspunt.  
 
Ondersteuningsteam 
Heel vaak kan de ondersteuning door onze school 
zelf georganiseerd en gegeven worden. Op onze 
school is de leerkracht als eerste verantwoordelijk 
voor de begeleiding en ondersteuning van de 
leerlingen. Als hij/zij er zelf niet uitkomt, zal advies 
gevraagd worden aan collega’s of de ib’er.  
Onze school heeft een ondersteuningsteam (OT).  
Als de situatie rondom een leerling daar aanleiding 
toegeeft, zal de leerling in het ondersteuningsteam 
besproken worden. In dit ondersteuningsteam zitten 
de intern begeleider, de orthopedagoog van KOC 
diensten en mogelijk andere externe instanties. 
Regelmatig zal onze schakelfunctionaris vanuit de 
gemeente Gouda hierbij aanwezig zijn. Zij kijkt en 
denkt mee in het bieden van passende zorg op 
school en thuis. Voor onze school is dit mevrouw W. 
Blok. 
In het ondersteuningsteam worden in samenspraak 
met de ouders de stimulerende en belemmerende 
factoren van een leerling en de onderwijsbehoeften 
in kaart gebracht. Hierna wordt vastgesteld welke 
ondersteuning een leerling op school en thuis nodig 
heeft. De schakelfunctionaris van de gemeente geeft 
dan aan of de gekozen zorg vanuit de gemeente 
vergoed zal worden. Hierbij wil de school intensief 
samenwerken met de gemeente  De school geeft aan 
op welke manier ze dit gaat doen. Als het voor de 
school niet (meer) mogelijk is om de juiste 
ondersteuning te geven, wordt met de ouders 
besproken welke school dan een passende plek kan 
bieden.   
 
Het loket van Berséba regio Randstad 
In elke regio is een Loket aanwezig. Het loket staat 
open voor vragen rond de ondersteuning aan 
leerlingen. De school kan advies vragen in allerlei 
situaties die met de ondersteuning voor leerlingen te 
maken hebben. Ouders mogen ook zelf contact 
opnemen met het loket, als zij advies of informatie 
willen. 
School en ouders kunnen samen een aanvraag doen 
voor bv. Ambulante Begeleiding of een extra 
ondersteuningsarrangement om kinderen met 
specifieke ondersteuningsvragen (bijv. rondom zeer 
moeilijk leren, een lichamelijk handicap of langdurig 
ziekte, gedragsproblemen, hoogbegaafdheid) op de 
basisschool extra begeleiding te geven.  
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Soms komt het ondersteuningsteam tot de 
conclusie, dat het voor de ontwikkeling van een 
leerling beter is om naar een speciale (basis)school 
te gaan. In dat geval vraagt de school samen met de 
ouders bij het loket van Berséba regio Randstad een 
toelaatbaarheidsverklaring voor zo’n school aan. Als 
dit loket besluit om de toelaatbaarheidsverklaring 
toe te kennen, dan kan de leerling aangemeld 
worden bij een speciale (basis)school. 
Zie ook de ‘Procedure leerlingenzorg vervolg/ 
verwijzing SBO’ op de website. 
 
Ouderbetrokkenheid 
Onze school hecht eraan bij de ondersteuning aan 
leerlingen goed samen te werken met de ouders. 
Daarom vinden we het van belang dat ouders direct 
betrokken worden bij gesprekken als hun kind 
individueel besproken wordt. In sommige situaties 
zijn er niet alleen zorgen op school, maar ook thuis. 
Om tot een goede ondersteuning te komen vinden 
we het belangrijk om met de ouders daarover in alle 
openheid en vertrouwelijkheid te spreken. We 
beseffen hoe moeilijk dit soms kan zijn, maar in het 
belang uw kind is dit wel nodig.  
Wanneer u als ouders vindt dat er voor uw kind meer 
hulp nodig is, of dat uw kind beter op zijn plaats is in 
een school voor speciaal (basis)onderwijs, dient u 
zich uiteraard eerst tot ons als school te wenden. 
School en ouders hebben een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om eensgezind het beste voor 
uw kind, onze leerling te zoeken. Bent u van mening 
u dat u bij ons als school onvoldoende gehoor vindt, 
dan kunt u zich ook zelf tot het loket wenden. Graag 

wordt de school hiervan door u op de hoogte 
gesteld. 
 
Contactgegevens loket Randstad 
De zorgmakelaar van het loket Randstad is dhr. C.J. 
van de Beek. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 
0180-442 617 of per e-mail via  
loket-randstad@berseba.nl.  
Op de website www.berseba.nl kunt u meer 
informatie vinden over het samenwerkingsverband 
Berséba en de regio Randstad. 
 
Onderzoeken 
Zoals al gezegd is, is het uitgangspunt bij passend 
onderwijs niet naar welk probleem het kind heeft, 
maar naar de ondersteuningsbehoeften van  het 
kind.  Dit betekent dat onderzoek naar ‘wat een kind 
heeft’ niet altijd noodzakelijk is om tot een goed 
aanbod voor een leerling te komen.  
Toch kan er altijd een moment aanbreken, dat een 
onderzoek wel nodig is. Ons uitgangspunt is dat we 
hierin graag samen met de ouders optrekken. Het 
formuleren van een gezamenlijke onderzoeksvraag 
is belangrijk om ook samen het gesprek over de 
leerling verder te voeren. We hechten er waarde 
aan, dat in een verslag van een onderzoek niet wordt 
geconcludeerd welke vorm van onderwijs de leerling 
nodig heeft, maar vooral welke begeleiding hij/zij 
nodig heeft. Dat is de kern van passend onderwijs. 
Als school zullen we dan in alle openheid met u 
bespreken, wat de mogelijkheden voor onder-
steuning bij ons op school zijn. 

 

5.9 Pestprotocol  
 

PESTPROTOCOL 
Wat is pesten? 
Bij pesten is sprake herhaaldelijk verbaal of fysiek beschadigen van een ander en/of het sociaal uitsluiten van de 
ander uit de groep. Pestgedrag wordt dus niet per se gedefinieerd door de handeling zelf, maar meer door de 
bedoeling van die handeling (schaden, buitensluiten).  
Pesten is altijd een groepsprobleem, waarbij kinderen verschillende rollen hebben: pester, gepeste, meeloper, 
aanmoediger, verdediger, stille bondgenoot, .buitenstaander. 
 
Doel pestprotocol 
Door het consequent aandacht besteden aan het onderwerp pesten willen we het pesten op onze school 
voorkomen en sociale veiligheid bieden. Hierbij is een actieve houding een vereiste. Dit protocol kan hierbij 
een steunend middel zijn voor en houvast bieden aan directie, leerkrachten, leerlingen en ouders.  
Het pestprotocol is opgedeeld in twee onderdelen, te weten: preventieve (voorkomende) en curatieve 
(actieve) aanpak. 
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Preventieve aanpak:  
• Tijdens de Bijbellessen en op andere momenten, die zich 

daarvoor lenen, wordt er gesproken over onze christelijke 
levensvisie en het handelen daaruit in de praktijk.  

• Door het inzetten van groepsvormende activiteiten aan 
het begin van het schooljaar proberen we een positief 
groepsklimaat te creëren, waarin elk kind zichzelf kan zijn 
en een positief zelfbeeld kan ontwikkelen. De 
groepsregels zijn gegrond op de volgende basisaspecten:  

o Iedereen voelt zich veilig in de groep  
o We respecteren elkaar  
o We communiceren positief met elkaar  
o We werken samen en helpen elkaar  

• Aan het begin van elk schooljaar, in de derde week van september (de week tegen het pesten) wordt er 
in de groep aandacht besteed aan pesten.  

• Wanneer dit nodig is, maar zeker na elke vakantie wordt er opnieuw aandacht besteed aan een positief 
groepsklimaat. 

• In schoolweek 10 wordt door de leerkrachten van groep 3 t/m 8 de ZIEN-vragenlijst ingevuld. Na de 
herfstvakantie vullen de leerlingen van groep 4 t/m 8 een sociogram in, waardoor de onderlinge 
groepsverhoudingen zichtbaar worden. Begin november wordt door de leerlingen van groep 5 t/m 8 de 
ZIEN! leerlingvragenlijst ingevuld (inclusief vragen over pesten). Het geheel van deze uitkomsten worden 
besproken met de intern begeleider en sociale veiligheidscoördinator, waarna zo nodig acties worden 
ondernomen.  

• Op school gebruiken we de methode “Kinderen en hun sociale talenten”. De leerkrachten gebruiken deze 
methode voor het vormgeven van lessen sociaal-emotionele ontwikkeling.  

• Leerkrachten zijn alert op signalen van onveiligheid van leerlingen en ondernemen hier zo nodig actie op.  
• In de midden- en bovenbouw zijn er brievenbussen aanwezig, waarin leerlingen een briefje kunnen doen 

om te melden dat ze zelf of een medeleerling gepest wordt.  
 
Curatieve aanpak: 
Mocht er sprake zijn van een situatie waarin gepest wordt, dan volgen wij de ‘Vijf sporen’ aanpak:  
 

De verantwoordelijkheid van de school/leerkrachten.  
De leerkracht / ouder / leerling meldt een incident bij de IB-er, die dit doorgeeft aan de sociale 
veiligheidscoördinator.  
 
Steun bieden aan de leerling die gepest wordt.  
Er wordt individueel met de leerling gepraat, zodat de leerling zijn verhaal kan doen en de leerkracht meer 
informatie kan verzamelen over de inhoud van het pesten. De leerkracht houdt dit met regelmaat vol om 
direct in te kunnen spelen op signalen.  
 
Steun bieden aan het kind dat zelf pest.  
Er wordt individueel met de leerling gepraat, zodat de leerling zijn verhaal kan doen en de leerkracht deze 
leerling kan helpen om op een goede wijze met andere leerlingen om te gaan. De leerkracht houdt dit met 
regelmaat vol om direct maatregelen te kunnen nemen als dit nodig is.  
 
De ouders van het gepeste en het pestende kind steunen.  
De leerkracht meldt in het geval van pesten dit altijd aan de ouders van de gepeste en de pestende leerling 
en bespreekt de te volgen maatregelen. Deze maatregelen zijn opgesteld in overleg met de sociale 
veiligheidscoördinator.  
 
 
 

En een uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft 
gevraagd, Hem verzoekende, en zeggende: 
Meester! welk is het grote gebod in de wet? 
En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den 
Heere, uw God, met geheel uw hart, en met 
geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. 
Dit is het eerste en het grote gebod. 
En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste 
liefhebben als uzelven. 
Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en 
de profeten.  (Mattheüs 22: 35-40) 
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De middengroep (de rest van de klas) betrekken bij de oplossingen van het pestprobleem.  
De middengroep is van cruciaal belang om het totale groepsprobleem op te lossen. De leerkracht 
mobiliseert hen om alle kinderen te wijzen op hun verantwoordelijkheid naar elkaar, samen regels op te 
stellen en deze te doen naleven.  

 
De aanpak is systematisch, er wordt steeds op terug gekomen. Tijdens de groeps-en leerlingbesprekingen (3 x 
per jaar) zal dit besproken worden.  
 
Ouders  

• Tijdens de contactmomenten met de ouders wordt er altijd gevraagd naar het welzijn van de kinderen. 
Zo nodig wordt er door de leerkracht  contact opgenomen met de ouders.  

• De school wil graag van ouders zelf horen als hun kind zich onveilig voelt op school. Hiervoor kunnen zij 
in de eerste plaats contact met de leerkracht opnemen. In de tweede plaats kunnen zij zich wenden tot 
de IB’er of de sociale veiligheidscoördinator. 

• Ouders worden  opgeroepen om contact met school op te nemen als zij via hun kinderen signalen horen 
dat er andere leerlingen worden gepest.  

 
Juf Van der Knijff  is onze sociale-veiligheidscoördinator. Zij bespreekt samen met de IB-ers en leerkrachten 
tijdens het ZIEN! gesprek de uitkomsten van de ZIEN! vragenlijsten rond pestbeleving en pestgedrag. Zonodig 
worden hier acties op ingezet. 
 
 

5.10 Zittenblijven 
In de kleuterbouw zien we regelmatig dat een kind nog 
niet toe is aan het leren lezen, rekenen en/of schrijven 
in groep 3. Voor de overgang wordt altijd gekeken naar 
de brede ontwikkeling van een kind. Met brede 
ontwikkeling bedoelen we dat we kijken naar 
verschillende ontwikkelingsgebieden. Hierbij kijken we 
a.d.h.v. de behaalde  doelen in de ‘Leerlijnen Jonge 
Kind’ (taal en rekenen) in hoeverre een kind de lees- 
en rekenvoorwaarden beheerst om de overstap naar 
groep 3 te maken. Daarnaast spelen de observaties 
n.a.v. de sociaal-emotionele ontwikkeling en het 
speel- werkgedrag met de concentratie een 
belangrijke rol. Dit wordt, in sommige gevallen, ook 
nader onderzocht door de orthopedagoog van onze 
Schoolbegeleidingsdienst, het ds. G.H. Kersten-

centrum. In zo’n situatie wordt -na overleg met u als 
ouder(s)- besloten dat het kind nog een jaar in de 
kleuterbouw blijft. Als een kind een extra jaar in groep 
2 blijft krijgt het aparte hulp voor de ontwikkelings-
gebieden, waar het kind nog moeite mee heeft. 
Halverwege groep 2 wordt dan ook begonnen bij rt 
met pre-teaching van de leerstof van groep 3 met de 
Voorschotbenadering en het digitale programma 
BOUW! In hogere groepen gebeurt het wel eens, dat  
we na overleg besluiten om een leerling een jaar over 
te laten doen. Hiertoe gaan we indien nodig over als 
een kind ‘over de hele linie’ de stof van de huidige 
groep niet aankan. In deze beslissing kan het advies 
van de schoolbegeleidingsdienst worden betrokken. 
Uiteraard wordt u hierbij als ouder betrokken. 
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6. Kw alit eitszorg 

6.1 Algemeen 
Het onderwijs dat uw kinderen krijgen, is nooit 
volmaakt. Bij het terugblikken aan het eind van elk 
schooljaar zien we ook als onderwijsgevenden dat 
sommige dingen anders hadden gekund. Ook bij de 
opvoedkundige kant van ons werk zien we altijd 
tekorten. Dat zult u als ouders eveneens hebben. 
Daarom is het altijd goed om open te staan voor 
verbetering en verdieping van ons werk. Hier komen 
we op het terrein van de kwaliteitszorg. 
 

6.2 Kwaliteitscyclus 
Om steeds een bepaald onderdeel van ons werk 
‘onder de loep’ te nemen, volgen we een vierjaarlijkse 
kwaliteitscyclus, die we afgestemd hebben in ons 
schoolplan 
Over de stand van zaken vullen wij allemaal een 
onderwerpscan in via het digitale programma WMS. 
Ook de eigen vakbekwaamheid op genoemde punten 
komt hierbij aan de orde. Aan de hand van de uitslagen 
worden verbeterpunten geformuleerd en uitgevoerd.  
 

6.3 Schoolplan 
In ons schoolplan hebben we onze grote 
ontwikkeldoelen vastgesteld voor de periode van 
2019-2023: 
1. Op onze school wordt handelingsgerichtwerken 

effectief ingezet. 
2. Op onze school wordt het aanbod aan meer- en 

hoogbegaafde leerlingen afgestemd op hun 
onderwijsbehoeften. 

3. Op onze school wordt gewerkt met streefdoelen op 
cognitief en sociaal gebied. 

4. Op onze school is er een doorgaande lijn in het 
onderwijsaanbod en werkvormen van groep 1 t/m 
8. 

Regelmatig bespreken we in bouwvergaderingen hoe 
het gaat in de klassen en welke aandachtspunten de 
collega’s in de bouwen moeten weten. Komend 
schooljaar hebben we vier keer per jaar een 
intervisiemoment over bepaalde onderwijs- en 
leerlingzorgonderdelen. 

 

 
We bespreken op deze intervisie-
momenten ook onze visie op allerlei 
onderwijskundige en opvoedkundige 
zaken. Daarbij wordt steeds afgewogen 
in hoeverre iets wel of niet overeen-
komstig de identiteit en de visie van onze 
school is. 
 

6.4 Begeleiding in 2021-2022 
Komend schooljaar zullen we onze 
nascholing verder richten op ‘meer-en 
hoogbegaafdheid’. We worden daarvoor 
begeleid door Novilo Talentbegeleiding.  
 
Verder zullen we ons richten op het communicatie-
model  Process Communication Model (PCM). 
Hierdoor proberen we ons nog beter af te stemmen op 
het gedrag van de leerlingen.  
 
Als team doen we dit schooljaar ook een mentorcursus 
om onze studenten nog beter te kunnen begeleiden. 
We hebben als school het doel een zogenaamde SAM-
school te zijn. Het partnerschap Samen in ontwikkeling 
(SAM) is een opleidingschool van ruim zeventig 
basisscholen en Driestar hogeschool. In dit kader rondt 
juf Nieuwenhuis haar opleiding af voor 
leraarbegeleiding.  
 
De hulp die vanuit het Ds. G.H. Kerstencentrum als 
schoolbegeleidingsdienst geboden wordt, ervaren we 
ook als een vorm van kwaliteitszorg. 
 
In september / oktober 2021 zal vanuit ons 
samenwerkingsverband Berseba een audit 
(kwaliteitsonderzoek) gedaan worden. Die hebben we 
zelf aangevraagd, om blijvend zicht te houden op onze 
sterke en onze verbeterpunten. 
 

6.6 Inspectie en ouders 
Het bezoek van de onderwijsinspecteur zien we vooral 
ook in het licht van kwaliteitszorg. Het objectieve 
onderzoek en de bespreking ervan dragen bij tot 
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kwaliteitsverbetering van ons onderwijs en van onze 
organisatie. Het verslag hiervan kunt u inzien op de site 
http://www.onderwijsinspectie.nl  
 

6.7 Klassenbezoek 
Vanuit het bestuur wordt toezicht gehouden op het 
onderwijs en de algehele gang van zaken op onze 
school. Met dat doel vinden bezoeken plaats door alle 
bestuursleden.  Ze  hebben daarna een gesprek met de 
betreffende leerkracht en teamleider.  
Van beide kanten worden deze bezoeken als heel 
nuttig ervaren. De bestuursleden voelen zich meer 
betrokken bij én hebben zo meer inzicht in het reilen 
en zeilen op de werkvloer.  
In verband met de functionerings- en beoordelings-
gesprekken worden ook door de teamleiders lessen 
van collega’s bijgewoond. Deze bezoeken en 
gesprekken hebben in het kader van kwaliteitszorg 
een vaste plaats gekregen. 
 

6.8 Resultaten van het onderwijs 
Aan de ene kant moeten we  zorgen voor een goed 
pedagogische klimaat, maar daarnaast moeten we ook 
goed onderwijs geven. Daarmee bedoelen we 
allereerst principieel, verantwoord onderwijs. Maar 
als ouders mag u ook kwalitatief goed onderwijs van 
ons verwachten. Daarom wordt er gewerkt aan 
resultaten, die passen bij het individuele 
ontwikkelingsniveau en de intelligentie van het kind. 

Tegelijk dient beseft te worden, dat veel van ons 
onderwijs niét te meten is! 

6.9 Toetsen 
Door het vergelijken van de resultaten van alle 
afgenomen toetsen (zie toetskalender)met landelijke 
gemiddelden, kunnen we niet alleen zien welke 
kinderen individuele hulp nodig hebben; we kunnen 
daarmee ook de kwaliteit van (een gedeelte van) ons 
onderwijs meten. Dat geldt ook voor de landelijke Cito-
eindtoets. Deze resultaten worden nauwkeurig door 
ons geregistreerd en bestudeerd. Als veranderingen 
en hulp gewenst zijn, maken we hier tijdens de team- 
of bouwvergaderingen afspraken over. 
 

6.10 Eindtoets groepen 8  
Om de eindkwaliteit van ons onderwijs te meten, 
gebruiken we de Cito eindtoets. Daarmee gaan de 
kinderen van de groepen 8 in de maand april aan de 
slag. Het is een toets die de schoolvorderingen in 
kaart brengt.  
Het schoolresultaat wordt bepaald door de 
resultaten in vergelijking met het landelijk 
gemiddelde. Het schoolkeuzeadvies vindt plaats  op 
basis van de toetsgegevens uit het 
Leerlingvolgsysteem Parnassys en observaties door 
de leerkrachten. 
 
 
 

  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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7. Organisat ie  
7.1 Aanmeldingsformulier 
Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen moet een 
aanmeldingsformulier ingevuld te worden. Deze is te 
verkrijgen bij de administratie of via juf A. van 
Harten. Het aanmeldingsformulier dient volledig 
ingevuld en ondertekend te worden. Daarbij is het 
verplicht het onderwijsnummer (BSN: Burgerservice-
nummer in te vullen.  
Het aanmeldingsformulier dient vóór 1 maart 
ingeleverd te zijn, als het gaat om een kind dat in het 
daarop volgende schooljaar instroomt, zodat we op 
tijd de groepen kunnen indelen.  
 

7.2 Afdelingen 
Onze school is verdeeld in drie afdelingen:  

 de kleuterbouw de groepen 1 en 2 
teamleider mw. A. van Harten 

 de middenbouw de groepen 3, 4 en 5 
teamleider dhr. J.P. Kole 

 de bovenbouw   de groepen 6, 7 en 8  
teamleider dhr. F.W. Roos  
 

7.3 Schooltijden/vakantierooster 
De kinderen van de groepen 1 en 2 
mogen  ’s morgens vanaf 8.35 uur 
worden binnengebracht. Voor de 
kinderen van groep 3 t/m 8 gaat de 
schoolbel om 8.45 uur. De kinderen gaan 
dan in de rij staan, waarna ze onder 
leiding van de leerkracht naar binnen 
gaan.  
Een leerkracht mag niet meer dan 40 uur 
per week werken. Dat betekent een 
spreiding van taken. Een gevolg hiervan 
wat u als ouders merkt, zijn de 
leerlingvrije werkdagen voor de jufs en 
meesters. Op die dagen zijn er 
vergaderingen, maken zij hulpplannen 
en volgen ze cursussen. 
 
 
 
 

SCHOOLTIJDEN 
 

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Klokuren / week 

Groep 1 
morgen 
middag 

08.45 - 12.05 
13.05 - 15.15 

08.45 - 12.05 
13.05 - 15.15 

08.45 - 12.30 
08.45 - 12.05 
13.05 - 15.15 

geen 
school 

20:15 

Groep 2 
morgen 
middag 

08.45 - 12.05 
13.05 - 15.15 

08.45 - 12.05 
13.05 - 15.15 

08.45 - 12.30 
08.45 - 12.05 
13.05 - 15.15 

08.45 - 12.05 
13.05 - 15.15 

25:45 

Groep 3-4 
morgen 
middag 

08.45 - 12.15 
13.05 - 15.15 

08.45 - 12.15 
13.05 - 15.15 

08.45 - 12.30 
08.45 - 12.15 
13.05 - 15.15 

08.45 - 12.15 
13.05 - 15.15 

26:25 

Groep 6-8 
morgen 
middag 

08.45 - 12.15 
13.05 - 15.15 

08.45 - 12.15 
13.05 - 15.15 

08.45 - 12.30 
08.45 - 12.15 
13.05 - 15.15 

08.45 - 12.15 
13.05 - 15.15 

26:25 
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VAKANTIEROOSTER 2021-2022 
Vakantierooster voor leerlingen 2021-2022 

Uren onderwijs 

Groep 

1 

Groep 

2 

Groep 3-

7 

Groep 

8 

aantal uren per week 20:15 25:45 26:25 26:25 

aantal weken 52 52 52 52 

aantal uren per jaar 1053:00 1339:00 1373:40 1373:40 

1 okt 2021 (vr) - 30 sept 2022 (vr) bijtelling 5:30 5:30 5:40 5:40 

vrijdag 24 december 5:30    
jaartotaal 1064:00 1344:30 1379:20 1379:20 

     
Uren vakanties  Eerste Laatste     

  dag dag     
Herfstvakantie ma-vr  18-okt. 22-okt. 20:15 25:45 26:25 26:25 

Kerstvakantie ma-vr  27-dec. 7-jan. 40:30 51:30 52:50 52:50 

Voorjaarsvakantie ma-vr  28-feb. 4-mrt. 20:15 25:45 26:25 26:25 

Paasvakantie vrijdag, maandag  15-apr. 18-apr. 5:30 11:00 11:20 11:20 

Meivakantie  2-mei 6-mei 20:15 25:45 26:25 26:25 

Hemelvaartsdag donderdag, vrijdag  26-mei 27-mei 5:30 11:00 11:20 11:20 

Pinkstervakantie ma-di  6-jun.  5:30 5:30 5:30 5:30 

Zomervakantie ma-vr  11-jul. 19-aug. 121:30 154:30 158:30 158:30 

       
Vrije dagen       
Dankdag (wo) 3-nov.  3:45 3:45 3:45 3:45 

Biddag (wo) 9-mrt.  3:45 3:45 3:45 3:45 

Personeelsdag (di)  7-jun.  5:30 5:30 5:40 5:40 

       
Leerling vrije dagen:        
Taakdag 1 ( administratie)  15-sept.  3:45 3:45 3:45 3:45 

PCM  11-okt.  5:30 5:30 5:40 5:40 

Taakdag 2 (1e rapport)  2-nov.  5:30 5:30 5:40 5:40 

Taakdag 3 (administratie)  28-jan.   5:30 5:40 5:40 

Taakdag 4 (2e rapport) 10-mrt.  5:30 5:30 5:40 5:40 

Taakdag 5 (laatste schooldag)  8-jul.   5:30 5:40 5:40 

       
Uren vakanties totaal  272:30 355:00 364:00 364:00 

Uren onderwijs totaal  791:30 989:30 1015:20 1015:20 

       

Uren onderwijs 

per 

week per jaar totaal   
Groep 1 20:15 791:30 791:30   
Groep 2   26:25 989:30 989:30   
Groep 3-7 26:25 1015:20 6092:00   

Groep 1-8 
totaaluren 

onderwijs   7873:00   

 

min. totaaluren 

onderwijs   7520:00   

 totaal uren marge   353:00   

 

per leerjaar uren 

marge   44:07   
* Bij onverwachte omstandigheden kan het aantal marge-uren te klein 

zijn en dient dit gecompenseerd te worden        
(bijv. door een van de studiedagen als schooldag aan te houden).        

 
De vakantieregeling is overgenomen van de gemeente Gouda en bijna identiek aan die van het Driestar College. 



 

 

 

 
Graaf Jan van Nassauschool                                       41 Schoolgids 2021-2022 

7.4 Leerplicht/verzuimbeleid 
Als school mogen we onze leerlingen geen extra 
vakantie en vrije dagen geven buiten de door school 
vastgestelde vakanties en vrije dagen.  
De leerplichtwet bepaalt dat kinderen vanaf hun 
vijfde verjaardag naar school moeten.  
Elke basisschool is verplicht de wettelijke vereisten 
inzake leerplicht na te komen. We houden daarom de 
absentie van de leerlingen bij. Op basis van de eisen 
die de Leerplichtwet aan de school stelt, gelden de 
volgende regels. 
In de wet is bepaald wanneer een kind niet naar 
school hoeft: 
 als de school gesloten is; 
 als de leerling ziek is; 
 als godsdienstplichten moeten vervuld worden 

(bijv. dank- en biddag). 
Ouders dienen hiervan mededeling te doen aan de 
directie. 
 
Daarnaast kan door de teamleider van de bouw vrij 
gegeven worden voor:  
 verhuizing; 
 huwelijk, jubilea (max.1 dag), ernstige ziekte of 

overlijden van een familielid tot en met de vierde 
graad; 

 bezoek aan een arts; 
 medische redenen; 
 sociale redenen (verklaring van sociale instantie 

nodig). 

Voor het structureel onder schooltijd bezoeken van 
een hulpverlener geven wij een kind geen vrij. Ook 
voor het kind zelf is dat (vooral sociaal gezien) niet 
wenselijk. 
In ieder geval wordt (aldus de wet) geen vrij gegeven 
voor: 
 een extra vakantie omdat men tijdens de 

schoolvakantie geen goede vakantie gelegenheid 
had; 

 de wens om eerder op vakantie te gaan of later 
terug te komen; 

 Prinsjesdag; 
 bezoeken van beurzen, tentoonstellingen, speel-

tuinen, e.d.; 
 bezoek aan familie of kennissen. 

Het is onze wettelijke plicht om ongeoorloofd 
verzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar 
van de desbetreffende gemeente.  
 

Bij ziekte van één van de kinderen delen de ouders 
dit mee aan de school, door: 
 óf een telefoontje naar school (tel. 0182-512691, 

tussen 8.10 uur en 8.50 uur); 
 óf een ondertekend briefje voor de leerkracht van 

het zieke kind. 

De ouders dienen de reden van verzuim te melden. 
Als ouders vergeten hun kind ziek te melden, krijgen 
ze van de administratie daar een telefonische vraag 
daarover. Mocht er iets gebeurd zijn onderweg, dan 
kunnen - indien nodig - op deze wijze snel 
maatregelen genomen worden.  
Enkele leerlingen uit groep 8 zijn aangesteld om voor 
schooltijd de telefoon op te nemen om absente 
leerlingen te noteren. Aan hen kunt u de naam, klas 
en reden van afwezigheid doorgeven. 
U kunt ook zelf de regels van de Leerplichtwet nazien 
op de site van de afdeling leerplicht van onze 
gemeente. Het gaat dan om: www.leerling-
zakenmh.nl 
 

 7.6 Mobieltjes en camera’s 
Met nadruk willen wij de ouders vragen, erop toe te 
zien dat de kinderen geen mobieltjes, I-Phones of 
smartphones mee naar school nemen. Ook willen we 
geen Smartwatches zien. Wanneer het nodig is, 
krijgen ze de gelegenheid om op school bellen. 
Als u een mobieltje vanwege de lange afstand thuis-
school beslist nodig vindt, zullen wij dit niet 
verbieden. Het moet dan tijdens de schooldag wel 
uitgezet worden en in tas of zak blijven. Wij willen 
dus het apparaatje in school of op het plein niet zien 
of horen. Ook het gebruik van een camera(functie) is 
niet toegestaan. Dit geldt ook bij verjaardagen. 
Alleen bij sommige externe activiteiten mogen 
camera’s worden gebruikt, na toestemming van de 
leerkracht.  
Bij overtreding van deze schoolregels wordt het 
apparaatje ingenomen en na schooltijd terug-
gegeven. Bij herhaling duurt de inname een week. Bij 
herhaling nemen we contact op met u als ouders. Bij 
camera’s die ingenomen worden, bekijken wij of er 
opnamen in de groep zijn gemaakt. Bij excursies is 
een camera wel toegestaan. Het plaatsen van deze 
foto’s op internet is verboden. 
 
 
 
 

http://www.leerlingzakenmh.nl/
http://www.leerlingzakenmh.nl/
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7.7 Schorsing en verwijdering 
Het is te hopen dat het niet nodig is om een kind te 
schorsen. Is deze maatregel wél nodig, dan heeft het 
bestuur (binnen de door de overheid gestelde kaders) 
de bevoegdheid tot tijdelijke schorsing of verwijdering 
van een leerling. Uw kind heeft tijdelijk geen toegang 
tot de school. 
De directie krijgt de mandaat van het bestuur bij 
ontoelaatbaar gedrag van de leerling, waaronder:  
 grove brutaliteit of belediging richting een 

personeelslid of medeleerling  
 mishandeling van medeleerling 
 verspreiden en/of in het bezit zijn van 

godslasterlijke, gewelddadige en/of aanstoot-
gevende tekst en/of beeldmateriaal, of bestanden 
van dergelijke inhoud op de computer of op 
computersystemen. 

 
De directie dient hierover vooraf de betrokken 
leerkracht te horen en is verplicht van de tijdelijke 
verwijdering van de leerling onmiddellijk mededeling 
te doen aan de ouders van de betrokken leerling en 
aan het bevoegd gezag. 
Een leerling kan  -gelet op de Wet Passend Onderwijs- 
ten hoogste voor een periode van één week geschorst 
worden. Wanneer de schorsing langer dan één dag 
duurt, wordt ook de onderwijsinspectie schriftelijk en 
met opgave van redenen  geïnformeerd. 
Het verwijderen van een leerling van onze school 
geschiedt door het bevoegd gezag. Een omschrijving 
van de te volgen procedure hierbij, kunt u desgewenst 
op school inzien.
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8. Cont act  school – gezin  

8.1 Algemeen 
Het is van groot belang dat er een goede relatie is 
tussen school en ouders. Dit mag geen ‘loze kreet’ zijn, 
maar moet duidelijk merkbaar in praktijk worden 
gebracht.  
Zodra er op school iets bijzonders is met uw kind, 
neemt de leerkracht contact met u op, zodat in 
gezamenlijk overleg bepaald kan worden hoe verder 
gehandeld dient te worden. 
Steeds wanneer u het nodig acht, kunt u ook van uw 
kant contact met de leerkracht opnemen. Bovendien 
vragen wij u dringend,  
zo mogelijk, van elk contactmoment op school gebruik 
te maken. Wij horen graag wat er onder de ouders 
leeft. Het kan alleen maar ten goede van uw kind zijn.  
We maken o.a. om bezuinigingsredenen gebruik van 
verantwoorde digitale mogelijkheden. De officiële 
berichtgeving geschiedt waar mogelijk per mail. Ook 
uitnodigingen e.d. zullen zo weinig mogelijk op papier 
worden meegegeven. Het is dus belangrijk uw 
mailbox regelmatig in te zien! Alle relevante 
informatie treft u bovendien aan op onze website. Er 
is een openbaar gedeelte en een gedeelte dat alleen 
toegankelijk is voor degenen die een inlogcode 
hebben. Deze code staat vermeld in de 
toelatingsbrief, die u ontvangt wanneer uw kind na 
aanmelding officieel is toegelaten. 
 

8.2 Oudercontactavonden 
In de vierde schoolweek organiseren we een kennis-
makingsavond met de nieuwe leerkracht van uw 
kind(eren). Een waardevolle avond! Na het 1e en 2e 
rapport organiseren we ook een contactavond. Ook 
de schriften en het andere werk kunt u dan bekijken. 
 

8.3 Groepsnieuws en groepslijst 
Minimaal twee keer per jaar wordt door alle collega’s 
een nieuwsbrief meegegeven. Daarin staat dan hoe 
het in desbetreffende groep gaat m.b.t. dagindeling, 
leerstof, huiswerk e.d.  
Ook krijgt elke leerling de eerste keer een groepslijst 
mee naar huis met de namen van de klasgenoten. 

 

8.4 Mailcontact 
De mailadressen van de 
personeelsleden staan vermeld in de 
schoolgids. De regels met betrekking 
tot het mailen zijn als volgt: 
 Er is geen persoonlijk mailcontact 

tussen leerkracht en leerlingen. 
Voor minder urgente of 
belangrijke onderwerpen kunt 
een e-mail sturen naar de 
leerkracht of ander personeelslid. 

 Bij gevoelige onderwerpen, of zodra er enig 
verschil van mening is, stopt het mailcontact en 
wordt er persoonlijk verder gesproken. 

Er is geen verplichting dezelfde dag te antwoorden. 
Telefonisch contact kan sneller zijn. 

 
8.5 Ouderavond 
Eén keer per jaar (vaak in de maand juni) wordt de 
ouderavond gehouden. Het bestuur doet verslag van 
het afgelopen kalenderjaar. Deze avond wordt 
verder ingevuld met een lezing. Bovendien is er de 
gelegenheid tot het stellen van vragen. 

 
8.6 Ouderbezoek 
Het is ons streven dat elk gezin minstens één keer 
per jaar van één van de leerkrachten ouderbezoek 
krijgt. Er wordt dan gesproken over het kind dat bij 
deze leerkracht in de groep zit. Ook eventuele 
aandachtspunten betreffende uw andere kinderen, 
of de school als geheel, kunnen doorgegeven 
worden. De leerkracht die u bezoekt, geeft dat door 
aan betrokkenen. We proberen het zo te organiseren 
dat niet elk jaar hetzelfde kind uit het gezin bezoek 
krijgt. 

 
8.7 Oudermorgens 
In de kleuterbouw houden we één keer per jaar 
'open morgens'. De ouders worden uitgenodigd een 
gedeelte van de morgen de activiteiten in de 
kleutergroep mee te maken.  
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8.8 Rapportage  
1. Drie keer per jaar geven we de resultaten van de 

vorderingen van de leerling door aan de ouders. 
Deze rapporten dragen bij aan het contact tussen 
school en thuis. Voor de kerst- paas- en 
zomervakantie krijgen de kinderen vanaf groep 3 
een rapport mee. De Cito-toetsgegevens worden 
apart opgenomen. Dit geeft een eerlijker beeld van 
de (leer)resultaten van uw kind. De kinderen uit 
groep 1 en 2 krijgen alleen een week voor de 
zomervakantie een rapport. Zorgleerlingen krijgen 
vaak werk op eigen niveau en krijgen ook een cijfer 
op hun eigen niveau op het rapport. Ouders van 
die leerlingen krijgen een brief waarin vermeld 
staat welke cijfers op het eigen niveau van het kind 
gegeven zijn (dus los van het groepsniveau). 

2. Bij wisseling van basisschool en bij het verlaten van 
de basisschool (meestal eind groep 8) verstrekken  
we de gegevens van het kind aan de nieuwe 
school. Dit is een digitaal overdrachtsdossier  met 
o.a. de persoonsgegevens en toetsresultaten. 

3. Wanneer onderzoeken plaatsvinden door de 
schoolbegeleidingsdienst, krijgen de ouders van 
het betreffende kind het onderzoeksverslag. U 
krijgt daarbij een uitnodiging om dit verslag te 
bespreken met de schoolbegeleider. Als u hier 
vragen over heeft, kunt u ook altijd terecht bij de 
leerkracht of de interne begeleider. 

 
 

8.9 Nieuwswissel en snelle berichtgeving 
Maandelijks stellen we een mededelingenblad 
samen; onze ‘Nieuwswissel’. Tussentijds maken we 
ook wel gebruik van  een ‘snelle berichtgeving’.  
Hierdoor houden we u zo goed mogelijk op de hoogte 
van het reilen en zeilen op school. U ontvangt dit blad 
per e-mail. De ouders die niet over e-mail beschikken, 
of deze niet of nauwelijks raadplegen, ontvangen de 
nieuwsbrief via hun oudste kind. De Nieuwswissel 
kent ook een grote groep van meelezers, vaak 
grootouders of andere belangstellenden. Het 
meelezersabonnement is gratis. 
 

8.10 Schoolgids/schoolkrant 
Natuurlijk is vooral ook deze schoolgids een middel 
om u inzicht te geven in datgene wat op school 
gebeurt en voorgestaan wordt. 
In de week voor de kerst- en zomervakantie verschijnt 
een schoolkrant. Hierin vindt u o.a. een meditatief 
gedeelte, leerlingwerk en onderwijskundig nieuws. De 
mogelijkheid bestaat om in de schoolkrant een 
bedrijfsadvertentie te laten plaatsen. Interesse? 
Neem contact op met de administratie..  

 

8.11 Foto’s 
Regelmatig worden op de website foto’s geplaatst van 
allerlei activiteiten die er op school zijn geweest. Deze 
foto’s worden soms gebruikt voor publicatie in de 
schoolgids, de schoolkrant, het bestuursverslag en op 
de website achter een inlogcode. Vanaf 2020 zal er via 
het aanmeldingsformulier toestemming worden 
gevraagd voor het plaatsen van foto’s en het zichtbaar 
maken van adresgegevens.  
 

8.12 Koningsdag 
We hebben jaarlijks bij droog weer ’s morgens onze 
Koningsdagviering op het plein. We willen daarmee 
de band met het vorstenhuis benadrukken. Het 
middagprogramma wisselt jaarlijks. 
 

8.13 Afscheid groep 8 
Voor de kinderen die de school verlaten wordt op de 
laatste woensdag een afscheidsexcursie en de laatste 
donderdagavond vóór de zomervakantie een 
afscheidsavond georganiseerd. Het is daarbij de 
gewoonte dat namens het schoolbestuur aan elk kind 
een Bijbel met kanttekeningen wordt overhandigd.  
 

8.14 Hulp van ouders 
We vinden het fijn dat we regelmatig hulp van 
ouders krijgen. Onder andere bij de volgende 
activiteiten. 
 Bij pleinwacht. 
 Bij excursies. Dit vergemakkelijkt de begeleiding 

en beïnvloedt de veiligheid positief. 
 Bij de jaarlijkse  schoonmaak van speelgoed en 

schoolgebouw.  
 Bij verschillende gelegenheden zoals pannen-

koeken bakken doen veel ouders spontaan mee. 
 Voor de prentenboekbibliotheek krijgen we al 

jaren hulp van een aantal moeders! 
 Bij bijzondere calamiteiten zijn er gastgezinnen in 

de buurt die kinderen opvangen.  
 Een aantal ‘hulpmoeders’ komt eens per maand 

om de leerkrachten van de groepen 1 en 2 te 
helpen met het maken van plakboeken, het in 
elkaar zetten van werkjes e.d. 

 Een groep moeders zorgt onder leiding van mevr. 
L. Slingerland - Bakker na elke vakantie voor de 
hoofdluiscontrole. 

 Bij hulp van bijvoorbeeld de leestoetsen, het 
doen van spelletjes bij de kleuters, e.d. 

 Bij de spelletjesmiddagen. 
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Mogen we blijvend een beroep op u als ouders 
doen? Het versterkt de onderlinge band en geeft ons 
de mogelijkheden om de activiteiten uit te voeren. 
 

8.15 Klachtenprocedure voor ouders   
Ook op onze school zal niet alles altijd naar wens 
verlopen. ''Waar gewerkt wordt, worden fouten 
gemaakt'' is een bekende uitdrukking. Van harte 

hopen we dat de voorkomende problemen altijd 
open besproken en snel opgelost kunnen worden. 
Op een basis van wederzijds respect en vertrouwen 
is veel mogelijk! Meestal zal daarom de hieronder 
staande stap 1 voldoende zijn. 
Voor het geval dat dit anders ligt, is de volgende 
klachtenprocedure door het bestuur vastgesteld. 
 
 

Stap 1: Een ouder of voogd/verzorger met een klacht over het functioneren van een leerkracht van de school 
wendt zich tot de betreffende leerkracht. De leerkracht staat de ouder (van de leerling) te woord. 

Stap 2: Indien de ouder (niet zijnde de directeur) en leerkracht niet tot overeenstemming of oplossing 
komen, wendt de ouder zich tot de teamleider van de betreffende bouw. 

Stap 3: De teamleider vraagt of de betrokken ouders met de betreffende leerkracht hebben gesproken. 
Indien dit niet zo is, verwijst de teamleider de ouder naar de leerkracht. 

Stap 4: Indien het gesprek met de leerkracht heeft plaatsgevonden, staat de teamleider de ouder te woord. 
De teamleider stelt de betrokken leerkracht op de hoogte van het gesprek met de ouder en verzoekt de 
leerkracht om informatie aangaande de klacht. 

Stap 5: De teamleider neemt het initiatief tot een vervolggesprek met de ouder en de betrokken leerkracht 
teneinde tot overeenstemming of oplossing te komen. 

Stap 6: Indien teamleider, leerkracht en ouder, niet tot overeenstemming of oplossing komen, wendt de 
ouder zich tot de directeur van de school. De directeur betrekt de betrokken partijen in een gesprek en 
probeert tot een oplossing te komen aangaande het probleem. 

Stap 7: Indien directeur, teamleider, leerkracht en ouder, niet tot overeenstemming of oplossing komen, 
wendt de ouder zich tot het bevoegd gezag van de school. Hiervan doet de ouder mededeling aan de 
directeur. Contactadres van het bevoegd gezag: P.F.J. Verweij, Woudestein 31, 2804 GL Gouda 

Stap 8: De vertegenwoordiger van het bevoegd gezag vraagt of de betrokken ouder met de directeur van de 
school de klacht heeft besproken en of geprobeerd is tot overeenstemming of oplossing te komen. Indien dit 
niet zo is, verwijst het bevoegd gezag de ouder naar de directeur van de school. 

Stap 9: Indien het gesprek tussen ouder en directeur heeft plaatsgevonden, staat het bevoegd gezag de 
ouder te woord. Het bevoegd gezag stelt de directeur op de hoogte van het gesprek met de ouder en 
verzoekt hem om informatie aangaande de klacht. 

Stap 10: Het bevoegd gezag neemt het initiatief tot een vervolggesprek met de ouder en de directeur 
teneinde tot overeenstemming of oplossing te komen. Dit dient uiterlijk binnen 6 weken na het indienen van 
de klacht plaats te vinden. 

Stap 11: Indien het bevoegd gezag, directeur en ouder niet tot overeenstemming of oplossing komen, kan de 
ouder zich tot de landelijke klachtencommissie wenden. Dit kan dus alleen nadat de stappen 1 t/m 10 zijn 
genomen.  
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8.17 Vertrouwensinspecteur 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel 
misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 
meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 - 111 3 111 
(lokaal tarief). 
 

8.18 Vertrouwenspersonen 
Bij ingrijpende omstandigheden, wanneer 
problemen, zorgen of klachten niet overeenkomstig 

de klachtenprocedure aan de orde gesteld kunnen 
worden (denk aan ingrijpende situaties van seksuele 
intimidatie e.d.), kan men zich wenden tot een van 
de interne - of externe vertrouwenspersonen. Deze 
personen zijn: 
 
 
 
 

8.16 Procedure bij de klachtencommissie 
De klachtenprocedure geldt dus alleen voor onze eigen school. De klachtencommissie is landelijk en voor alle 
VBSO-scholen geldend. De volgende stappen dienen daarbij in acht worden genomen: (de complete 
klachtenregeling ligt op school ter inzage) 

Stap 1:  

De klacht bevat naast de naam van de klager en een dagtekening ten minste: 
 een omschrijving van de gedraging en/of beslissing waartegen de klacht zich richt en het tijdstip of de 

periode waarop deze betrekking heeft; 
 de naam van de aangeklaagde(n); 
 een beschrijving van de door de klager ondernomen stappen en de daarop betrekking hebbende schriftelijke 

stukken voor zover aanwezig.  
Deze stukken worden aan de commissie overhandigd.  
Na binnenkomst van de klacht zendt de secretaris van de klachtencommissie binnen 1 week een 
ontvangstbevestiging. Hij deelt mee wanneer de zitting wordt gehouden. Deze vindt op een zodanig tijdstip 
plaats dat de commissie binnen 6 weken na ontvangst van de klacht uitspraak kan doen. In bijzondere 
omstandigheden kan de commissie deze termijn verlengen met nog eens 6 weken. 

Stap 2:  

Bij de behandeling van de klacht worden de volgende eisen in acht genomen: 
 hoor en wederhoor van partijen zo mogelijk in elkaars bijzijn; 
 inzagerecht van partijen; 
 vergaderingen zijn niet openbaar; 
 gedeeltelijke openbaarheid (jaarverslag); 
 bescherming van de persoonlijke levenssfeer (geheimhoudingsplicht); 
 mogelijkheid van bijstand en vertegenwoordiging van partijen; 
 het bewijs wordt in beginsel door de klager geleverd; 
 aan de behandeling van de klacht mag niet worden deelgenomen door een persoon op wiens gedraging de 

klacht rechtstreeks betrekking heeft. 

Stap 3:  

Binnen een termijn van 6 weken dient er een advies of uitspraak te zijn. De eisen die hiervoor gelden zijn:   
 er is geen sprake van bindend advies; het bestuur kan de klachtencommissie vragen om een bindend advies; 
 het advies van de commissie moet schriftelijk gemotiveerd zijn; 
 het advies mag aanbevelingen bevatten; 
 als het bevoegd gezag van het advies afwijkt, moet dat worden gemotiveerd; 
 jaarlijkse rapportage van de behandelde klachten aan het bevoegd gezag; 
 het bevoegd gezag doet een gemotiveerde uitspraak aan de hand van het advies; 
 het bevoegd gezag neemt eventuele maatregelen; 
 partijen krijgen afschrift van het advies en de uitspraak. 
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Interne vertrouwenspersonen  

Naam Bereikbaar via 
tel. nr. 

 Mw. L.D. v/d Knijff  

(sociaal veiligheidscoördinator) 

0180-328 532 

 Mw. A.J. Kroneman 06-2536 6223 

 Dhr. M. de Wit 06-3756 6496 

 

Externe vertrouwenspersonen  

Naam Bereikbaar via 
tel. nr. 

 Dhr. A. van Zijverden (voorzitter) 0182-583 344 

 Mw. J. de Jong (secretaris) 0182-512 735 

 Dhr. C.W. Prosman 0182-748 758 

 
Alle correspondentie die u wilt richten aan de 
vertrouwensgroep dient te verlopen via de 
secretaris: 

Vertrouwensgroep -  
Graaf Jan van Nassauschool 
t.a.v. Mw. J. de Jong 
Tweede Kade 38 
2806 PS Gouda 
Mail: janiedejong@kliksafe.nl 

 
Bovengenoemde interne en externe 
vertrouwenspersonen vormen de vertrouwensgroep 
van onze school. Jaarlijks beleggen zij een 
vergadering. 

 

8.19 Meldcode 
Onze school kent een Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Het bevat de afgesproken 
procedures, bevoegdheden, contacten e.d. in geval 
van (vermoeden) huiselijk geweld en 
kindermishandeling.  
Ook kennen we het Protocol informatievoorziening 
AMK waarin duidelijke afspraken staan over de 
leerling informatie die wij moeten verstrekken aan 
het Advies en meldpunt kindermishandeling (AMK). 
In een overleg met het  AMK is de inhoud van dit 
protocol besproken en akkoord bevonden. 
Meldcode en Protocol hebben bovendien de 
instemming van onze vertrouwensgroep en onze 
adviesraad. 
Indien gewenst, kunt u beide documenten opvragen 
bij onze administratie.  
 

8.20 AVG 
We hebben de plicht om zorgvuldig met de gegevens 
van uw kinderen (en u als ouders) om te gaan. Die 
plicht is neergelegd in de Wet bescherming 
persoonsgegevens (WBP). U moet weten dat we die 
gegevens voor geen ander doel gebruiken dan 
waarvoor u ze hebt gegeven. Daarom is op het 
aanmeldingsformulier daar een bladzijde aan gewijd 
(protocol) en hebt u officieel toestemming gegeven 
voor gebruik ten behoeve van de daar genoemde 
doeleinden. 
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9. Dienstverlening 

9.1 Bibliotheek 
In de gemeenschapsruimte van de school is een 
uitleenbibliotheek aanwezig. Deze bibliotheek 
is eigendom van de school. Er is een commissie 
werkzaam om o.a. de nieuwe boeken te 
beoordelen e.d. De bibliotheek is opgezet om 
zoveel mogelijk het lezen van verantwoorde 
boeken onder kinderen en jongeren te 
bevorderen. De bibliotheek is daarom in 
verschillende categorieën ingedeeld: 

 
Oranje: (Voor-) Leesboeken voor kinderen t/m 7 
jaar. 

Geel: Leesboeken voor kinderen van 8 t/m 13 jaar. 
Blauw: Leesboeken voor jeugd van 12 t/m 16 jaar. 

Groen: Leesboeken voor jong en oud vanaf 13 jaar. 
Er zijn verschillende jaarabonnementen mogelijk: 
 Gezinsabonnement €17,50 (incl. afzonderlijke 

kaarten voor kinderen t/m 20 jaar) 
 Persoonlijk abonnement € 10,00 (vanaf 21 jaar) 
 Jeugdabonnement € 5,00 (t/m 20 jaar) 
Voor nadere informatie en aanmelding kunt u contact 
opnemen met dhr. P.S. van Hell hellb@gjvn.nl 
Het uitlenen gebeurt op elke maandagmiddag van 
12:15 – 13:00 uur en 15:00 – 16:00 uur (uitgezonderd 
vrije dagen en schoolvakanties) onder leiding van dhr. 
P.S. van Hell. 
 

9.2 Leerlingenvervoer 
Het leerlingenvervoer wordt door de ouders zelf 
geregeld. In sommige gevallen werken zij samen en 
rijden om de beurt een schoolbus. Hieronder treft u 
de adressen van de contactpersonen voor school-
bussen aan. 
 

Bergambacht:  Dhr. A.G. de Weert 
  Hoofdstraat 82a 
  2861 AS Bergambacht 
  tel. 0182-355 506 
 

Berkenwoude:  Dhr. T. Verduijn 
  IJsseldijk Noord 212-A,  

2935 BN Ouderkerk a/d IJssel 
Tel. 0180-684 747 

 

 
Moordrecht:  Dhr. J. Verduijn 

 West Ringdijk 21 
2841 LV Moordrecht   
tel. 0182-601 883 

 

9.3 Opvoedingsondersteuning 
KOC diensten begeleidt ons onder andere wanneer 
kinderen specifieke ondersteuningsbehoeften 
hebben op cognitief of sociaal-emotioneel gebied.  
We proberen in gesprek met de orthopedagoog van 
deze dienst hier op de juiste wijze mee om te gaan.  
Ouders kunnen ook in de thuissituatie ervaren dat 
hun kinderen extra ondersteuningsbehoeften 
hebben op sociaal- emotioneel gebied, waarbij zij 
behoefte hebben aan hulp. 
KOC diensten biedt ook opvoedingsondersteuning 
aan ouders. Ouders kunnen hiervoor zelf contact 
opnemen met KOC diensten. 
 

9.4 Overblijven  
In verband met een relatief korte middagpauze eten 
de meeste kinderen op school. Kinderen mogen thuis 
eten als dit gewenst is en binnen de pauzetijden 
mogelijk is. 
Voor deze tussenschoolse opvang worden bij de 
ouders geen kosten in rekening gebracht. Het is de 
kinderen die thuis eten niet toegestaan op een 
andere plek buiten school te eten. 
 

9.5 Veiligheid op school 
Bij een ongeval op onze school is de handelwijze als 
volgt: 
 Het kind wordt behandeld door één van onze 

EHBO-ers of BHV-ers (bedrijfshulpverleners). 
 Indien het ongeval van ernstiger aard is, bellen we 

direct naar de ouders. 
 Is de behandeling op de polikliniek nodig dan 

wordt gewacht tot één van de ouders aanwezig is 
om met het kind mee te gaan. 

 Is geen van de ouders bereikbaar, dan gaat een 
EHBO- er of BHV-er mee naar de polikliniek. 

 Kan verdere behandeling geen enkel uitstel lijden, 
dan wordt zo snel mogelijk de nodige actie 

mailto:hellb@gjvn.nl
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ondernomen. De ouders/verzorgers krijgen 
daarvan eveneens zo spoedig mogelijk bericht. 

Op school functioneert een calamiteitenplan dat 
regelmatig getoetst wordt door middel van een 
oefening. Afhankelijk van het type oefening gaan de 
kinderen bij zo’n ontruimingsoefening naar een 
gastadres of verzamelen op het plein. Op school zijn 
ook enkele collega’s gediplomeerd BHV-er en EHBO-
er. Bij calamiteiten hebben zij een duidelijk 
omschreven taak. 
Jaarlijks wordt een interne Arbo-controle gehouden. 
Bovendien staat bij diverse  personeels-
vergaderingen het onderwerp ‘veiligheid’ op de 
agenda. Iedereen kan dan opgevallen punten aan de 
orde stellen. De nodige maatregelen worden dan 
getroffen.  
Om het niet te gemakkelijk te maken voor mensen 
die kwaad willen, sluiten wij zoveel mogelijk de 
buitendeuren. Ook gaan de hekken dicht of op slot 
wanneer mogelijk. Ook zijn er camera’s op 
strategische plaatsen opgehangen. De beelden 
kunnen in het schoolgebouw continue worden 
bekeken. 
Wij doen enerzijds al het mogelijke aan de veiligheid 
van ons allen hier op de werkvloer, anderzijds 
beseffen we dat we bij alles de bewarende hand van 
de Heere onmisbaar nodig hebben. 
 

9.6 Verstrekking medicijnen 

Zorgvuldig handelen door iedereen is van groot 
belang, zeker bij kinderen die iets mankeren en 
omdat aansprakelijkheid in het geding kan zijn. Als 
school hebben we daarom een protocol voor het 
toedienen van medicijnen. Elke aanvraag voor het 
toedienen van medicijnen dient officieel vastgelegd 
te worden. U moet dan denken aan medicijnen die 
voorgeschreven zijn door een arts. Aanvraag voor 
het toedienen van medicijnen loopt via de 
leerkracht. Het MT en EHBO-ers en betreffende 
leerkracht bepalen met elkaar of we deze 
verantwoordelijkheid op ons nemen. 
Een paracetamol wordt alleen verstrekt door een 
EHBO-er als de leerling hierom vraagt. De EHBO-er 
stelt aan de hand van diverse vragen vast of het kind 
een paracetamol mag. De paracetamol is alleen 
toegankelijk voor EHBO-ers. Als u als ouders dit niet 
wilt, dient u dit aan te geven bij dhr. P.S. van Hell. Hij 
houdt hiervan een namenlijst bij als dit aan de orde 
is. 
 

9.7 Verantwoordelijkheden bij 

buitenschoolse activiteiten  
Omdat een excursie vanuit school wordt geregeld, 

hebben we die dag als school ook de 
aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid als er wat 
mocht gebeuren.  
Voor het jaarlijkse schoolreisje worden bussen 
ingezet.  
 

9.8 Verkeersveiligheid 
Voor de veiligheid en vlotte doorstroming van het 
verkeer bij het aan- en uitgaan van onze school, is het 
nodig dat iedereen de volgende regels in acht neemt: 
1. De kinderen die per auto gebracht en gehaald 

worden, worden in de omgeving van de school 
afgezet en opgehaald.  

2. Wie de kinderen wél op het Steynpad afzet, doet 
dit heel snel bij het trottoir langs onze 
fietsenberging en rijdt direct weer door, de 
draaicirkel op. Daar parkeren mag écht niet. U 
belemmert dan alles! Komen er auto’s achter u 
aan, dan zo ver mogelijk doorrijden! 

3. Na schooltijd parkeren de schoolbussen op het 
parkeerterrein bij school. De auto’s moeten in de 
buurt geparkeerd worden. 

We beseffen dat de parkeergelegenheid rondom onze 
school gering is. Hierover blijven we in gesprek met de 
gemeente.  
 

9.9 Protocol hoofdluis 
1. Het is allereerst een taak van de ouders, om hun 

kind(eren) regelmatig (liefst iedere week) te 
controleren op hoofdluis. Bij constateren 
hoofdluis, meteen de leerkracht inlichten, zodat 
deze maatregelen kan nemen.  

2. Op school vindt er na iedere vakantie een 
controle plaats door de "luizenmoeders". 

3. Verwacht wordt, dat de kinderen, zo mogelijk 
met schone hoofden (roos en berg bemoeilijkt 
de controle) zonder gel, en met niet te 
ingewikkelde kapsels, deze dag op school 
komen. 

4. Heeft u net voor de controle, luizen of neten 
ontdekt, dit ook doorgeven, en niet de 
luizenmoeders afwachten.  

5. Een luis is een levend beestje, en een neet een 
eitje. Een neet op minder dan 1 centimeter van 
de hoofdhuid, wordt aangemerkt als hoofdluis, 
omdat deze neten nog levend zijn en dus nog uit 
kunnen komen. Neten die op meer dan 1 
centimeter van de hoofdhuid zitten zijn dood. 
Het is van belang dat neten eruit gekamd 
worden, om verwarring te voorkomen, bij de 
luizenmoeders.  

6. Wordt er hoofdluis geconstateerd, dan wordt dit 
doorgegeven aan de leerkracht. Deze belt 
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dezelfde dag de desbetreffende ouder. De 
behandeling moet meteen worden begonnen. 
Geadviseerd wordt met een fijntandige kam, het 
natgemaakte haar met crèmespoeling erin, 
iedere dag, 14 dagen te kammen. Let op warme 
plekjes achter oren, in nek en in pony!  

 

Luis in het haar: kammen maar! 
Gebruik ook eventueel een anti-hoofdluismiddel 
met dimeticon. Deze doodt de luis door 
zuurstofgebrek, is verantwoord in gebruik en 
maakt luizen niet resistent. Het is niet bewezen, 
dat luizen anders dan via haar- op haarcontact 
overgebracht worden, maar ter voorzorg, 
kammen, slopen en petjes (uit) wassen. Ook 
blijven, om die reden de luizenzakken, alleen in 
de klas waar hoofdluis geconstateerd wordt, 
gehandhaafd.  
De GGD laat het aan de school over, welke 
maatregelen, er bij het kammen geadviseerd en 
genomen worden. 

7. Alle ouders van een klas, waar hoofdluis wordt 
geconstateerd, krijgen een e-mail, waarin wordt 
meegedeeld dat er in de klas hoofdluis is. Ook 
geldt voor deze ouders, dat ze dagelijks moeten 

kammen. 
8. In overleg met de teamleider worden de klassen, 

waarin hoofdluis heerst na twee weken opnieuw 
nagekeken.  

Bij blijvende problemen, is de teamleider 
genoodzaakt verdere stappen te ondernemen, zoals 
bespreking met de schoolarts.  
Heeft u vragen over de behandeling van hoofdluis, 
kunt u bellen met Mevr. L. Slingerland-Bakker  0182- 
359 343 
 

9.10 Acties e.d. door derden 
Vanwege de hoge frequentie van aanvragen om als 
tussenschakel te functioneren voor reclame, 
uitnodigingen en wervingsactiviteiten is besloten 
deze dienstverlening aan derden tot een minimum te 
beperken. Het vraagt te veel tijd en onrust in de 
school. Alleen de volgende activiteiten worden 
aangehouden: 
 Het beperkt verhuren van ruimten aan 

instellingen van eigen signatuur onder 
aangepaste voorwaarden.  

 Elke organisatie en bedrijf uit eigen achterban kan 
tegen betaling in de schoolkrant een advertentie 
plaatsen.   
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10. Finan ciën  

10.1 Subsidies 

Van de overheid worden vergoedingen ontvangen 
ter dekking van de kosten voor de instandhouding 
van het onderwijs.  
Deze vergoedingen kunnen globaal worden 
onderverdeeld in: 
 Personele bekostiging 
Deze bekostiging betreft financiële middelen voor 
directie, onderwijzend en ondersteunend personeel. 
Ook wordt met deze bekostiging extern 
ingeschakelde begeleiding en nascholing voor de 
personeelsleden betaald. 
 Materiële bekostiging  
Met deze financiële middelen worden de 
leermiddelen bekostigd, maar ook lesmethoden, 
kopieerkosten, het dagelijks onderhoud, energie etc. 
 Bekostiging van zorgleerlingen via het samen-

werkingsverband Berséba 
De directeur heeft, is samenwerking met het 
uitvoerend bestuur, de taak om de geldstromen te 
begroten en te bewaken. 
We hebben de verantwoordelijkheid om zoveel als 
mogelijk de in- en uitgaande gelden in balans te 
houden. Door middel van een (meerjaren)begroting 
houden we grip  op deze geldstromen. 
 

10.2 Giften en ouderbijdragen 
Tot nu toe hebben we als school geen vaste 
ouderbijdrage gevraagd. Giften worden echter 
bijzonder op prijs gesteld. Bij het overmaken van een 
gift kunt u gebruik maken van: 
 

Postbankrekening nr.  : NL06 INGB 0000 2793 69 
ING Bank te Gouda nr.  : NL02 INGB 0695 2796 88 
 

t.n.v. Stichting tot het Verstrekken van 
Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te 
Gouda,  
p/a  Abr. Kroesweg 9a, 2742 KV Waddinxveen. 
 

10.3 Sponsoring 
Onze school wordt niet met giften 
gesponsord. De enige relatie met het 
bedrijfsleven is de mogelijkheid om tegen 

betaling een advertentie in onze 
schoolkrant te plaatsen. De tarieven 
daarvoor zijn bij de administratie op te 
vragen.  De opbrengst van de 
advertenties wordt gebruikt ter dekking 
van de drukkosten. 
 

10.4 Bestuursverslag 
Het bestuur licht het jaarverslag tijdens de 
jaarlijkse ouderavond toe. Daarna wordt 
het aan alle ouders en andere betrokkenen 
gemaild of per post verzonden. U kunt het 
verslag opvragen bij de administratie of via 
info@gjvn.nl 
 

10.5 Aansprakelijkheid en toezicht 
Het bestuur van onze school heeft om principiële 
redenen ontheffing van de verplichting om een WA 
verzekering af te sluiten voor de kinderen. 
De school zorgt tijdens de schooldag, in de pauzes en 
een kwartier voor schooltijd voor voldoende toe-
zicht.  Als leerlingen, ondanks voldoende toezicht, 
door eigen gedrag toch schade veroorzaken of een 
ongeluk(je) overkomt, dan is het gebruikelijk dat de 
ouders / verzorgers de kosten voor hun rekening 
nemen. Dit geldt ook voor kleine schades. Het spelen 
op het plein buiten de schooltijden valt niet onder 
verantwoordelijkheid van de school. 
Na schooltijd wordt toezicht gehouden bij het 
verlaten van het plein. De school aanvaardt buiten 
de genoemde momenten en buiten het school-
gebouw en schoolplein géén aansprakelijkheid. 
 

10.6 Zendingsgeld 

Elke maandag krijgen de kinderen de gelegenheid 
om geld te geven voor zendingsdoelen. Als de school 
op maandag dicht is vanwege een feestdag dan is 
woensdag de ophaaldag. De opbrengst wordt 
verdeeld over de stichtingen Mbuma zending, 
Woord & Daad, Stéphanos, Timothéos en 
Bethlehem. Bij diverse stichtingen is sprake van 
financiële adoptie. 
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