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VOORWOORD 
 
 
In deze schoolgids van het schooljaar 2013-2014 geven wij u een beknopt, maar toch zo 
volledig mogelijk beeld van onze school. De W.J. Driessenschool is een openbare 
basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Wij zijn trots op onze school en 
wensen u veel leesplezier.  

Waarom een schoolgids voor ouders? 
 

Deze schoolgids laat u zien wat u als ouder van onze school kunt verwachten en wat de 
school voor uw kind kan betekenen. De gids is meer dan alleen een boekje over de 
praktische gang van zaken. Het is de bedoeling dat u als ouder, door het lezen van de 
gids een beeld krijgt van het eigen karakter van de school. Daarom vindt u in deze gids 
een schets van de manier van werken, de sfeer en wat wij de kinderen willen leren. 

De schoolgids wordt op de website van de school (www.driessenschool.nl) geplaatst. OP 
deze website is allerlei informatie over de school te vinden. Daarnaast kunnen alle ouders 
inloggen op Digiduif. Dit is een internet gebaseerde service waarmee  de ouders alle 
berichten die de school heeft verstuurd kunnen lezen en er is een schoolkalender te zien 
die up to date wordt gehouden. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de 10-
minutenplanner om een afspraak op school te plannen voor bijvoorbeeld een 
rapportgesprek. 

ISOB 

Onze school is aangesloten bij de ISOB: Intergemeentelijke Stichting voor Openbaar 
Basisonderwijs.  

De ISOB-scholen staan garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Op basis van onze 
regenboogvisie worden onze scholen gestimuleerd binnen centraal vastgestelde kaders 
een eigen onderwijsprofiel of –concept uit te werken. Het openbare en algemeen 
toegankelijke karakter van de scholen is ons gezamenlijk uitgangspunt. Iedere leerling 
kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen. 
Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd. Ontmoeting staat 
centraal met waardering en aandacht voor verschillen tussen leerlingen, ouders en 
medewerkers. Competente en gemotiveerde medewerkers zorgen voor optimale 
resultaten voor iedere leerling. Dat doen ze door samen te werken met ouders en andere 
betrokkenen in voortdurende interactie met de maatschappelijke omgeving van de 
school.  

OBS W.J. Driessen is 1 van de 22 scholen die aangesloten zijn bij de ISOB. Meer 

informatie over de stichting en de aangesloten scholen kunt u vinden op: www.isob.net 

 
Team en medezeggenschapsraad van de openbare basisschool “ W.J. Driessen”  

http://www.driessenschool.nl/
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1. ONZE SCHOOL 
 

1.1. Algemeen 
De W.J. Driessenschool is een openbare school. Er wordt niet gewerkt vanuit een 
bepaalde religie of levensovertuiging: onze school staat open voor alle kinderen, 
ongeacht hun godsdienstige- of levensbeschouwelijke achtergrond. 

1.2. De organisatie 
De school valt, met tweeëntwintig andere scholen uit zes omliggende gemeenten, onder 
het bestuur van de ISOB. De afkorting staat voor Intergemeentelijke Stichting Openbaar 
Basisonderwijs. 
De W.J. Driessenschool  is de enige school in Grootschermer, de kinderen zijn dan ook 
afkomstig uit het hele dorp en het buitengebied.  
In het gebouw zijn vier klaslokalen. Ook is er een ruimte voor de intern begeleider, een 
teamkamer en een directieruimte aanwezig. De kinderen van groep 1 en 2 maken 
gebruik van een speellokaal. De kinderen van groep 3 tot en met 8 gymmen in een nabij 
gelegen sporthal. 

 
De interne begeleiding wordt verzorgd door Trudi Broekman. Zij ondersteunt het team en 
de leerlingen. Voor het muziekonderwijs is Mia Ploegaert-Braas aangesteld. Minouche de 
Groot is de administratief medewerkster van de school en Karin Koppenol is onze 
conciërge en ICT-er.  
 
 
1.3. De groepen  
Het leerlingenaantal bedraagt gemiddeld 65 kinderen. 
Met het huidige leerlingenaantal kan de school vier groepen formeren (indeling onder 
voorbehoud):  

 Groep 1-2   
 Leerkrachten: Trudi Broekman en Marjolein van de Pol  
 Groep 3-4     
 Leerkrachten: Anja van der Meulen en Arthie Ghiraw  
 Groep 5-6    
 Leerkrachten: Anja van der Meulen en Sofie Smit 
 Groep 7-8 
 Leerkrachten: Laura Vander  
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2. DE DOELEN EN DE VISIE OP HET ONDERWIJS 
 

2.1. Doelstelling van obs W.J. Driessenschool 
Op de W.J. Driessen willen we een professionele opbrengstgerichte schoolcultuur 
uitstralen, waarbij we aantoonbaar streven naar goede resultaten en we hoge 
verwachtingen durven te hebben van onze leerlingen en leerkrachten.  

 
Wij verstaan hieronder: 
 

 Een organisatie gebaseerd op zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van kinderen. 
We zijn een kleine school. Hierdoor kennen we vier combinatiegroepen. Werken in een 
combinatiegroep vereist een mate van zelfstandigheid. Kinderen maken daarbij de 
fases door van hulpvragend tot hulpgevend. Goed samenwerken is hierbij een 
voorwaarde. 
 

 Een goed afgestemde inhoud voor vak- en vormingsgebieden. 
 Hieronder verstaan wij: 

- methodes, materialen en leermiddelen die voldoen aan de nieuwste kerndoelen 

- onderwijs aansluitend bij het voortgezet onderwijs; 
- onderwijs op maat waar nodig; 
- voldoende ruimte voor creatieve en muzikale en motorische ontwikkeling. 
 

 Een goed pedagogisch klimaat. 
 - Kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen:  

De school moet ook letterlijk veilig zijn. De school voldoet aan de normen van het 
landelijk veiligheidsbeleid. De school is brandveilig. Het plein is volgens de nieuwste 
normen veilig verklaard. 

 - Het kind moet zich niet alleen veilig kunnen voelen maar ook veilig zijn. We  
hebben een aantal omgangsafspraken en  een pestprotocol. We gebruiken de 
methode ‘De klas beweegt’ en werken in de groepen 1 t/m 4 met een methode op 
het gebied van omgaan met elkaar: 'jij en ik'. Voor de groepen 5 t/m 8 wordt ‘wij 
zijn een groep’ gebruikt. We willen de kinderen, samen met de ouders,  opvoeden 
tot sociale mensen die verantwoording durven nemen. 

 
 Zorg voor leerlingen: kwalitatief goede instrumenten voor het volgen van de resultaten 

van kind en school. 
 - Naast methodegebonden toetsen gebruiken we landelijk genormeerde toetsen 

(bijvoorbeeld CITO) om de leerlingen te volgen. Daarnaast volgen we de leerlingen 
sociaal-emotioneel. Ook verzorgen we onderwijs op maat, zie hoofdstuk 5. 

 - Ook in het voortgezet onderwijs blijven we de leerlingen volgen. We onderhouden 
goede contacten met ontvangende scholen, zie 6.6. 

  
  Het is van belang dat de leerlingen zich veilig voelen, dat ze zich gerespecteerd 

weten en dat ze zich capabel voelen tot het leveren van prestaties. Daarom 
proberen wij een veilige, gestructureerde en rustige omgeving te creëren, waarin zij 
zich het best kunnen ontwikkelen. Verder is het heel belangrijk dat de kinderen op 
school betrokken zijn bij wat ze leren en doen. De school dient zorg te dragen voor 
een klimaat waarin bovenstaande mogelijk is. 
Een kleine school als de onze is voor kinderen overzichtelijk. Alle kinderen kennen 
elkaar. Om de veiligheid te vergroten stemmen we voortdurend de school- en 
klassenregels af. Deze hangen altijd duidelijk zichtbaar in de groepen. Naast het 
samenwerken tijdens de dagelijkse activiteiten werken kinderen ook samen bij 
bijzondere gelegenheden, zoals met kerst, Sinterklaas, kinderboekenweek en 
verschillende projecten.  
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2.2.  De visie op het onderwijs 
 
De missie van de WJD is dat alle kinderen, aangepast aan hun capaciteiten, een 
basisaanbod gekregen hebben, zoals gesteld  in de kerndoelen. Zij kennen hun grenzen 
en mogelijkheden en hebben geleerd respectvol met anderen om te gaan. 
 
Wij denken deze missie te kunnen bereiken (visie) door: 

 Lesstof aan te bieden met een juiste aansluiting op het ontwikkelingsniveau 
en de belevingswereld van onze leerlingen. 

 Ruimte te bieden om te experimenteren, teneinde de ontwikkeling tot 
zelfstandig denken en handelen te stimuleren. 

 Stimuleren van de creativiteit en reflecteren op eigen werk. 
 Leerlingen laten ontdekken en ervaren waar ze goed in zijn om het 

zelfvertrouwen en het samenwerken te stimuleren. 
 Vakoverschrijdend te werken met als doel verrijking, verduidelijking en 

vergroting van het referentiekader van de leerlingen. 
 leerlingen kennis te laten maken met alle facetten van cultuur en erfgoed. 

 
 
Wij willen dat bereiken door: 
 
 Aandacht voor het schoolklimaat:  
 Wij streven naar een vertrouwde school waar kinderen zich gerespecteerd voelen. Ons 
 schoolklimaat willen wij omschrijven als een klimaat waarin leerlingen, leerkrachten en 
 ouders een respectvolle communicatie met elkaar hebben. Dit bevordert de 
 laagdrempeligheid, geeft een goede sfeer en vertrouwen voor alle betrokkenen. 

We zetten in op een goede omgang met elkaar. We gebruiken hiervoor de methodes 
‘jij en ik’ en ‘wij zijn een groep’. Merken we dat er geen prettige omgang met elkaar is 
of dat er wordt gepest, dan reageren we daar direct op door het te bespreken met de 
kinderen, door er extra aandacht aan te besteden in de klas met een les of rollenspel 
en nemen we, als het niet meer om een eenmalig incident gaat, contact op met 
ouders. Om samen te kunnen optrekken in het voorkomen van pesten. 
Daarnaast leren wij kinderen zo goed mogelijk samenwerken en doen wij een beroep 
op hun zelfstandigheid. 
 

1. Ordening van de leerstof 
Zelfstandig en samenwerkend leren vormen de basis van het werken in de groep zowel 
in taken als in thema’s. In groep 1 en 2 ligt het accent bijna geheel op het takenbord 
en het werken met thema’s en projecten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 
methode ‘schatkist’.  Periodiek wordt in groep 2 op speelse wijze een eenvoudige 
weekkaart geïntroduceerd. In groep 3 t/m 8 ligt het accent op dag- en weektaken en 
dezelfde projecten als in de onderbouw. Voor groep 3 t/m 8 is bewust gekozen voor 
het werken met methodes naast de projecten. Er wordt in toenemende mate gebruik 
gemaakt van ICT.  

 
2. Optimale inzet van leerkrachten 

De school streeft er naar de leerkrachten multifunctioneel in te zetten. We zijn goed op 
de hoogte van elkaars kwaliteiten en willen deze zo goed mogelijk benutten. 
We vinden het belangrijk te leren van elkaar. Daarom besteden wij in de 
teambesprekingen ruime aandacht aan de organisatie, werkwijze en inhoud van ons 
onderwijs en maken gebruik van elkaars adviezen.  
De samenwerking uit zich verder in het elkaar ondersteunen bij voor- en naschoolse 
activiteiten. Iedere leerkracht beschrijft in een persoonlijk ontwikkelplan aan welke 
doelen zij/hij wil gaan werken en welke scholing er gevolgd zal worden. Door middel 
van een gesprekscyclus worden deze doelen geëvalueerd en bijgesteld. 
 

 Combinatiegroepen 
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Binnen de W.J. Driessenschool wordt gewerkt met combinatiegroepen. Door de komst 
van een vierde lokaal is er een gemiddelde groepsgrootte van ongeveer 15/16 
leerlingen. 

 
 Een goede inrichting 

Kinderen verantwoordelijkheid geven en zelfstandig laten werken,vraagt een 
aanpassing aan onze inrichting van de school. Ruimtes worden multifunctioneel 
ingericht voor instructie en zelfstandig- of samenwerkend leren. 

 
 Materialen 

Wij kiezen voortdurend nieuwe lesmethoden die aansluiten bij de kerndoelen en bij 
zelfstandig werken en maken gebruik steeds meer gebruik van software en 
digibordlessen. 

 
 
3. PRIORITEITEN 
 
Vanuit onze schooldoelen, onze visie, het laatste inspectierapport, het team en de MR 
hebben we een aantal prioriteiten vastgesteld. Deze hebben we omgezet in 
beleidsvoornemens voor het schooljaar 2013-2014. 
 
Beleidsvoornemens 2013-2014 
Ict-beleid 
Binnen de ISOB hebben de scholen, waaronder de W.J. Driessenschool, hun fiat gegeven 
aan het ISOB ICT beleidsplan 2011-2015. In overleg met de bovenschoolse  ICT 
coördinator hebben we ons een aantal doelen gesteld. De W.J. Driessenschool gaat 
hierbij mee met de ontwikkelingen binnen de ISOB. Een van die ontwikkelingen is een 
traject in samenwerking met kennisnet: het ict ambassadeurstraject. We kijken tijdens 
dit traject met alle scholen binnen het bestuur hoe we ict op de scholen kunnen inzetten 
om de kwaliteit van de lessen te verbeteren en aan te laten sluiten bij de belevingswereld 
en informatieverwerking van de leerlingen. In het kader van dit traject is er een actieplan 
geschreven en daar zijn vijf korte termijndoelstellingen in beschreven: 

1. Een ict-leerlijn met duidelijke vaardigheden opzetten en dit regelmatig 
toetsen. 

2. Inpassen in klassenmanagement dat leerlingen dagelijks 20 minuten 
achter de computer kunnen. 

3. Vergroten didactische ict-vaardigheden van leraren. 
4. Vergroten technische ict-vaardigheden van leraren 
5. ict inzetten om onderwijs op maat mogelijk te maken (bijvoorbeeld voor 

zorgleerlingen) 
In de jaarplanning nemen we twee  inhoudelijke vergaderingen op om extra aandacht 
aan ICT te besteden. 
 
Kwaliteitsbeleid 
Er wordt binnen de ISOB gewerkt aan een nieuw kwaliteitsinstrument voor alle ISOB-
scholen. Dit instrument zal het kwaliteitsinstrument ‘kwaliteit in Kaart’ vervangen. 
Het nieuwe instrument zal naar verwachting met ingang van schooljaar 2013-2014 in 
gebruik genomen worden. 
 
Opbrengstgericht werken 
In het kader van het passend onderwijs leek het het team noodzakelijk een goede basis 
te leggen bij de leerlingen en daarop verder te bouwen. Het doel is kinderen zo goed 
mogelijk op hun niveau aan te spreken en ze een niveau hoger te tillen: dit kun je 
bereiken door opbrengstgericht werken. 
 
Aan het einde van de schoolplanperiode willen wij de volgende doelstellingen bereiken: 

 Het verbeteren van het klassenmanagement  
 Het verbeteren van de instructie door het gebruik van het directe instructiemodel 
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 Het geven van instructie op verschillende niveaus met behulp van groepsplannen 
en kennis van prestaties (analyses) van de groep. 

 Gebruik nieuwe rekenmethode, oriëntatie op methode taal en wereldoriëntatie. 
 
Communicatie 
Uit de verschillende tevredenheidsonderzoeken kwam ‘communicatie’ als verbeterpunt. 
Een wekelijkse interne memo wordt gebruikt met het laatste nieuws voor de collega’s. 
Collega’s maken gebruik van sharepoint en de gezamenlijke (interne) agenda is daar ook 
op te vinden. 
  
Ouders ontvangen maandelijks een nieuwsbrief via het communicatiesysteem ‘digiduif’. 
De website wordt maandelijks bijgehouden. De jaarplanning is door ouders in te zien in 
‘digiduif’ en wordt actueel gehouden. Ouders krijgen bericht van iedere aanpassing. 
Ouders kunnen zich inschrijven voor tien-minutengesprekken via digiduif. Leerkrachten 
lopen met de kinderen mee naar buiten om op deze manier makkelijker aanspreekbaar te 
zijn voor de ouders. Kinderen krijgen drie keer per jaar een rapport mee. Naar aanleiding 
daarvan en daarnaast worden oudergesprekken gepland. Ouders worden op de hoogte 
gebracht van de verschillende cito-uitslagen en verlenging of aanpassing van de 
groepsplannen en eventuele handelingsplannen. 
 
Leerkrachten lopen met de kinderen mee naar buiten en zijn daardoor makkelijker 
aanspreekbaar voor ouders. 
 
Het is belangrijk om ook te blijven communiceren over wat er op school gebeurt: waar 
werken we aan en welke successen zijn er geboekt? Dit kan meer naar buiten gebracht 
worden. Daarnaast is het goed om meer in te zetten op goede PR voor de school. 
 
Cultuureducatie (cultuur-, erfgoed- en media-educatie) 
Sinds november 2009 heeft de school een beleidsplan cultuureducatie. In het beleidsplan 
is een activiteitenplan opgenomen. Cultuureducatie betekent dat cultuur als doel of als 
middel wordt ingezet bij alle vormen van educatie, teneinde te kunnen voldoen aan de 
kerndoelen daaromtrent, opgesteld door het ministerie van onderwijs. Door een duidelijk 
meerjarenplan komen alle facetten van cultuureducatie aan bod tijdens de schooljaren 
van een leerling. Door vakoverschrijdend te werken, d.w.z. integratie van kunst en 
cultuur in andere lessen, gebruiken wij dit middel als verrijking, als verduidelijking en ter 
vergroting van het referentiekader van de leerlingen. Wij denken dat een en ander 
bijdraagt aan de sfeer in de school en de onderlinge contacten tussen leerlingen, ouders 
en leerkrachten. 
De missie van onze school met betrekking tot cultuureducatie is de persoonlijke 
ontwikkeling van leerlingen te stimuleren door kennis, inzicht en ervaring aan te reiken 
op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed, in een plezierige en ongedwongen sfeer. 
Daarbij is er extra aandacht voor erfgoed en natuur in de eigen omgeving. Ons streven is 
leerlingen cultuur te laten beleven. Door leerlingen kennis te laten maken met de 
diversiteit van cultuur,  versterken wij de sociaal emotionele bewustwording en geven wij 
de leerlingen extra bagage om hun eigen weg te vinden in onze samenleving. 
 

4. VAK- EN VORMINGSGEBIEDEN 
 
4.1. Instrumentele vakken 

Taal / Lezen 
Groep 1 en 2: 
De taalontwikkeling van de kinderen wordt in de kleutergroepen (groep 1 en 2) door 
middel van kring- en leergesprekken, het voorlezen van verhaaltjes, samen spelen in de 
diverse ontwikkelingshoeken, praatplaten en taalspelletjes gestimuleerd. We maken 
daarbij,onder andere, gebruik van de methode Schatkist. Hierin komen alle 
taalactiviteiten aan bod. Schatkist is een totaalpakket voor taal, lezen en wereldoriëntatie 
voor kleuters. 
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Veel aandacht wordt besteed aan het voorlezen en kennis maken met boeken. 
In de kring worden veel auditieve- en visuele oefeningen gedaan, waardoor spelenderwijs 
gewerkt wordt aan het voorbereidend lezen. De oudste kleuters worden gestimuleerd in 
hun interesse voor het lezen. Er wordt ingegaan op hun individuele belangstelling door 
gesproken taal spelenderwijs om te zetten in geschreven taal. Daar wij met kleine 
groepen werken, is het mogelijk om aan te sluiten op de persoonlijke ontwikkeling van 
het kind en is er voor elk kind veel individuele aandacht. 
 
Groep 3 t/m 8:  
Aanvankelijk lezen: 
In groep 3 wordt elke dag veel tijd besteed aan het aanvankelijk lezen.  
We beginnen in principe klassikaal met de leesmethode “Veilig leren lezen”. 
Door het vertellen van een verhaal, aan de hand van een groot formaat prentenboek, 
worden de eerste woordjes als geheel aangeleerd. 
Door het werken met de lees- en werkboekjes wordt de stof verankerd. 
Letters worden uit de globaalwoorden gelicht (analyse) en weer samengevoegd  
(synthese). Door middel van de speelleesset wordt het aangeleerde ingeoefend en 
geautomatiseerd. Voor het aanbieden en oefenen van de lesstof wordt dagelijks gebruik 
gemaakt van het digitale schoolbord. 
Om op individuele verschillen te kunnen inspelen, gebruiken wij bij elke leerstofkern een 
aantal kopieerbladen met oefenstof, herhalings- en verrijkingsopdrachten. Een 
belangrijke bijdrage voor individuele verwerking, verrijking en/of herhaling vormt het 
bijbehorende computerprogramma. 
We gebruiken bij de methode behorende kopieerbladen ter stimulering van het creatief 
schrijven. 
Het kan soms zijn dat een kind al kan lezen als het in groep 3 komt. De methode “veilig 
leren lezen” heeft voor deze kinderen een aparte leerlijn ontwikkeld waarbij ze de 
groepsthema’s volgen maar de leerstof verwerken op eigen niveau. 
De vorderingen van de leerlingen worden m.b.v. methodegebonden toetsen door de 
leerkracht gevolgd en in kaart gebracht.  
 
Voortgezet lezen 
Halverwege het schooljaar is het leesonderwijs in groep 3 zodanig gevorderd, dat 
begonnen wordt met vernieuwend niveaulezen, waarbij gebruik gemaakt wordt van 
leeslijsten. 
Als de andere kinderen zelfstandig, individueel of in een groepje lezen, kan de leerkracht 
aan de leerlingen, die dat nodig hebben, extra aandacht besteden. 
In groep 3 t/m 8 wordt dagelijks gelezen, waarbij het plezier hebben in lezen 
gestimuleerd en benadrukt wordt.  
Het aandachtspunt verlegt zich in deze groepen steeds meer van het technisch lezen naar 
het begrijpend lezen.  
Vanaf groep 4 neemt het begrijpend lezen een steeds belangrijkere plaats in. We 
gebruiken hiervoor de methode “Goed gelezen”.  
Voor kinderen met dyslexie of kinderen die een D of een E scoren voor technisch lezen, 
wordt er wekelijks gelezen middels de methode connect vloeiend lezen van het 
masterplan dyslexie. Dit is een methode voor kinderen die het lezen grotendeels 
beheersen maar langdurig te traag blijven lezen. Connect is gericht op het verhogen van 
het leesniveau en vloeiend lezen. Er wordt gewerkt met teksten die aansluiten bij de 
leeftijd van de kinderen. Op school is een dyslexieprotocol aanwezig. 
 
Spellen in groep 4 t/m 8 
In de leerjaren 4 t/m 8 wordt de taalontwikkeling verder uitgebouwd met gebruikmaking 
van de taalmethode, waarbij de kinderen via afwisselende oefenvormen en 
taaloefeningen de Nederlandse taal verder leren beheersen. 
De spelling wordt d.m.v. de methode “Taaljournaal” aangeboden in alle groepen. Elke 
week wordt gestart met de introductie van spellingafspraken.  
De woordjes worden d.m.v. verschillende oefenvormen de rest van de week ingeoefend 
en op de computer herhaald. Na twee weken wordt een controledictee afgenomen. Zo 
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worden de vorderingen in kaart gebracht en kan een probleem nog eens geoefend 
worden met behulp van spellingkaarten.  
In groep 6 wordt gestart met de problematiek van de werkwoordspelling.  
De uiteindelijke beheersing van de problematiek van de werkwoordspelling wordt 
uitgebreid en afgerond in groep 8, dan maakt de werkwoordspelling deel uit van het 
huiswerkschema. 
 
Ontleden in groep 6, 7 en 8  
In groep 6 wordt gestart met het zinnen knippen en zinsontleding. 
In groep 7 en 8 is er een verdere verdieping en krijgen termen als persoonsvorm, 
gezegde, onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp en bepaling de aandacht. 
Het benoemen van woorden komt in groep 7 en 8 aan de orde.  
Behandeld en geoefend worden de termen:  
lidwoord, werkwoord, zelfstandig naamwoord, persoonlijk voornaamwoord, aanwijzend 
voornaamwoord, bijvoeglijk naamwoord, bijwoord enz. 
 
Creatief  schrijven 
Regelmatig schrijven de kinderen van de middenbouw en de bovenbouw in hun 
zogenaamde “maandagschrift”. Het maandagschrift is een schrift met aan een kant 
normale liniatuur en aan de andere kant een tekenblaadje. Daarin schrijven de kinderen 
over hun belevenissen in het weekend. 
In de methode krijgt het aspect creatief schrijven verder aandacht door het schrijven van 
opstellen en het vervullen van allerlei stelopdrachten. 
Enkele keren per jaar werken de kinderen zodoende ook aan de schoolkrant, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van de computer als tekstverwerker.  

Schrijven: 
Met het voorbereidend schrijven wordt al begonnen in de kleutergroep.  
O.a. via de expressievakken, zoals; boetseren, schilderen, tekenen, knippen en plakken 
wordt de fijne motoriek geoefend. Aanvankelijk is dit vrij en wordt met grove materialen 
gewerkt. In de loop van de kleuterperiode worden steeds vaker opdrachten gegeven met 
fijnere materialen. Uiteindelijk worden, afhankelijk van het niveau van het kind, 
schrijfpatronen geoefend als voorbereiding op het schrijven. Het schrijfonderwijs sluit aan 
bij het aanvankelijk leesonderwijs. 

 
Groep 3 t/m 8: 
Wij maken gebruik van de methode “Handschrift”.  
Met deze methode wordt het schrijven vanaf groep 3 dagelijks geoefend. Het aantal uren 
dat per week aan het schrijven wordt besteed neemt af naarmate de leerlingen in een 
hogere groep komen. Schrijfonderricht krijgen de leerlingen tot en met groep 8. Er wordt 
naar toegewerkt dat de kinderen in groep 8 een redelijke mate van ontwikkeling van het 
eigen handschrift hebben bereikt. 
 
 
Rekenen en Wiskunde 
Groep 1 en 2: 
In groep 1-2 wordt kennis gemaakt met het rekenen door het leren tellen en het 
ontwikkelen van begrippen als: groot- klein- voor achter- meer minder enz. We willen de 
kinderen op een natuurlijke manier in contact brengen met rekenen en wiskunde en alle 
vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Ook hier maken we onder andere gebruik van de 
methode Schatkist. 
De activiteiten worden zoveel mogelijk aangeboden binnen de projecten die in de 
groepen 1 en 2 aan de orde komen. Hierbij zijn de vaardigheden en interesses van het 
kind uitgangspunt, maar wordt het kind gestimuleerd tot het uitvoeren van activiteiten in 
de zone van de naaste ontwikkeling. 
 
Groep 3 t/m 8: 
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In groep 3 leren de kinderen rekenen tot 20. Ondersteuning van het getalbegrip vindt 
plaats door handelend bezig te zijn met hoeveelheden. 
Voor groep 4 t/m 8 geldt dat naarmate de leerlingen in een hogere groep komen, een 
groter beroep gedaan zal worden op hun abstractievermogen. 
Voor het rekenonderwijs wordt met ingang van het schooljaar 2012-2013 de methode 
“de wereld in getallen” gebruikt in de groepen  3 t/m 8. De methode is opgebouwd 
volgens de beproefde dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en 
automatiseren. Er is een weektaak voor zelfstandig werken en praktische differentiatie op 
3 niveaus. 
 

4.2. Zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie) 
Groep 1 en 2: 
Met de kinderen in groep 1-2 worden onderwerpen behandeld die  jonge kinderen 
aanspreken en aansluiten bij hun belevingswereld.  
In de onderbouw wordt gewerkt met projecten. Vanuit de thema’s wordt gewerkt aan 
oriëntatie in ruimte, tijd en natuur. De thema’s worden ondersteund met divers 
materiaal, dat kan uit de methode Schatkist, maar het liefst zo concreet mogelijk.   
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van verschillende schooltelevisieprogramma’s, o.a. 
Koekeloere. 

 
Groep 3 tot en met 8: 
Voor de groepen 3 en 4 wordt materiaal aangeboden uit diverse methoden. Daarnaast 
wordt gebruik gemaakt van schooltelevisieseries als “Huisje Boompje Beestje” en “Nieuws 
uit de Natuur”. 
Doordat wij in de groepen 5 tot en met 8 aan dezelfde projecten werken als in de groep 1 
tot en met 4, wordt de integratie tussen de verschillende bouwen sterk bevorderd. 
 
In de groepen 5 t/m 8 gebruiken wij voor aardrijkskunde de methode “Hier en Daar”.  
Hierin is een topografieleergang opgenomen. Dit betekent dat in groep 5 en 6 Nederland 
aan bod komt. In de groepen 7 en 8 Europa en de wereld.  
Wij maken daarbij ook gebruik van de actualiteit (schooltelevisie, projecten, etc.) en de 
omgeving.  
Voor geschiedenis gebruiken wij de methode “Bij de Tijd”. De methode geeft in de 
groepen 3 en 4 een algemene inleiding in geschiedkundige begrippen. In groep 5 komt 
de tijd van de prehistorie tot nu aan bod in grove lijnen en gerelateerd aan onze tijd. In 
groep 6 worden meer details aangeboden vanaf de Romeinen tot aan nu, tevens met een 
verwijzing naar onze tijd. 
In groep 7-8 wordt tevens aan onze staatsinrichting aandacht geschonken.  
Voor Natuur en Techniek gebruiken we de methode Natuniek. Tijdens de gezamenlijke 
projecten komen de verschillende vakgebieden geïntegreerd aan bod. 

ICT 

ICT staat voor Informatie en Communicatie Technologie.  
In de lokalen zowel als in de algemene werkruimte staan computers die dagelijks 
gebruikt worden. Het omgaan met de computer en het aanleren van vaardigheden 
wordt aangeboden en er wordt gewerkt met educatieve software. Dit is vooral met 
oefenprogramma's voor rekenen, lezen, spelling en tekstverwerking. Naast de 
reguliere oefenprogramma’s maken we ook gebruik van remediërende programma’s 
zoals maatwerk, een rekenprogramma. Het internet wordt gebruikt om informatie op 
te zoeken, vooral voor het maken van werkstukken.  
 
 
In het schooljaar 2009-2010 is de website vernieuwd. Ook de leerlingen kunnen nu een 
deel van de website verzorgen. We vernieuwen systematisch onze computers en maken 
in de groepen 3 en 4 en 5 en 6 gebruik van digiborden. Vanaf schooljaar 2012-2013 zal 
in groep 7 en 8 gebruik gemaakt worden van een interactieve beamer. 
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4.3.  Kunstzinnige oriëntatie 
 
Door middel van een kunstzinnige oriëntatie maken kinderen kennis met 
kunstzinnige en culturele aspecten in hun leefwereld. Het gaat  
om kennismaking met dié aspecten van cultureel erfgoed waarmee mensen 
in de loop van de tijd vorm en betekenis hebben gegeven aan hun bestaan. 
Het gaat bij kunstzinnige oriëntatie ook om het verwerven van enige kennis 
van de hedendaagse kunstzinnige en culturele diversiteit. Dit vindt zowel op 
school plaats, als via regelmatige interactie met de (buiten)wereld. Kinderen 
leren zich aan de hand van kunstzinnige oriëntatie open te stellen: ze kijken 
naar schilderijen en beelden, ze luisteren naar muziek, ze genieten van taal 
en beweging. Kunstzinnige oriëntatie is er ook op gericht bij te dragen aan 
de waardering van leerlingen voor culturele en kunstzinnige uitingen in hun 
leefomgeving.  
Ze leren de beeldende mogelijkheden van diverse materialen onderzoeken 
aan de hand van de aspecten kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie; 
• ze maken tekeningen en ruimtelijke werkstukken; 
• ze leren liedjes en leren ritme-instrumenten te gebruiken als ondersteuning 
bij het zingen; 
• ze spelen en bewegen 
 
Er wordt in school aandacht besteed aan zingen en het gebruik maken van instrumenten. 
Voor de muzikale vorming is één dagdeel een vakleerkracht aangesteld.  
Het lied is het uitgangspunt voor het muziekonderwijs. 
Vanuit het lied worden er beweeg-, luister-, en speelopdrachten gedaan. Er wordt gebruik 
gemaakt van instrumenten, cd’s , etc. Deze opdrachten kunnen gebonden (maat/ritme 
e.d.) en vrij zijn (improvisatie). 
De liedkeuze wordt aangepast aan: de leef- en belevingswereld van het kind , 
schoolprojecten, groepsthema’s, feesten, seizoenen. 
Muziek vraagt veel concentratie en doet een groot beroep op de sociale ontwikkeling van 
kinderen. Tijdens musiceren moet een kind zich aanpassen aan toonhoogte, tempo, 
toonsterkte en klank om tot een mooie samenklank te komen. Dit kan alleen door 
samenwerken. 
 
Kleuterbouw en onderbouw: 
Het bewust worden van muzikale elementen: hoog/laag, kort/lang, hard/zacht, klanken. 
Plezier beleven aan het luisteren, meedoen en bewegen op muziek. 
 
Middenbouw: 
Het omzetten van de muzikale elementen in notatie.  
Korte zelfstandige zang-, speel-, luister-, beweegopdrachten. 
 
Bovenbouw: 
Het verder uitbreiden van de notatie. 
De kinderen gaan aan het werk met zelfstandige opdrachten. 
 
Periodiek wordt gewerkt met een creatief circuit. Indien nodig vragen wij hierbij graag de 
hulp van ouders.   
 
4.4. Bewegingsonderwijs: 
Lichamelijke opvoeding 
De kleuters krijgen elke dag ‘s morgens en ‘s middags drie kwartier bewegingsonderwijs.  
In het speellokaal worden afwisselend lessen met gymmateriaal en spellessen gedaan. Bij 
droog en mooi weer doen we dit buiten. 
De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week gymnastiekles. Hiervoor gaan zij naar de 
gymzaal, of naar het speelveld. Beiden zijn net buiten het dorp gelegen.  
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Elke les is afwisselend een spelles of een les met gymmateriaal. We streven er naar zo 
optimaal mogelijk te bewegen en gebruiken daarvoor de methode bewegingsonderwijs 
van Van Gelder. 

4.5.  Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Dagelijks wordt in allerlei vormen en situaties aandacht aan de sociale ontwikkeling 
besteed. Het delen van materialen en samen maken van opdrachten is hiervan een 
onderdeel. In de dagelijkse omgang wordt er in de klas en tijdens het buitenspel veel 
aandacht besteed aan het samen werken en samen spelen, waarbij uitgangspunt is dat 
elk kind gerespecteerd wordt zoals het is. 
In de groepen 1 en 2  wordt deze ontwikkeling gestimuleerd door het samenspel in de 
verschillende hoeken en coöperatieve opdrachten. 
In de hogere groepen vinden tijdens de lessen ook samenwerkingsopdrachten plaats. 
Onderlinge hulpverlening maakt hiervan deel uit. Geschillen proberen we in (groeps-
)gesprekken bespreekbaar te maken en op te lossen. Het opgroeien van een kind in de 
combinatieklas, zoals we die op onze school kennen, bevordert de sociale ontwikkeling 
door de voortdurende interactie tussen jongere- en oudere leerlingen, waarbij kinderen 
leren rekening met elkaar houden en voor zichzelf op komen.  

 
In de groepen 1 t/m 4 wordt gewerkt met de methode “Jij en ik”. De sociaal-emotionele 
ontwikkeling komt aan bod door de actualiteit in de groep en de lesstof zoals 
voorgeschreven in de methode. We werken ook met de methode ‘de klas beweegt’ (groep 
1 t/m 8) en ‘wij zijn een groep’ (groep 5 t/m 8) 
 
4.6.  Zelfstandig werken 
Het werken in een combinatiegroep vraagt van de kinderen een mate van 
zelfstandigheid. Wij beschouwen de ontwikkeling tot zelfstandigheid als een positief 
element en stimuleren die ontwikkeling. Er wordt gewerkt met dag- en weektaken. 
 
Groep 1 en 2: 
 Dagtaak: 
 Tijdens het zelfstandig werken kan het kind kiezen in welke hoek het wil spelen, terwijl 

de leerkracht een activiteit met een groepje uitvoert. Kinderen kunnen dan hun 
naamkaartje (plaatje) op het takenbord zetten. Halverwege groep 2 wordt een 
weekkaart aangeboden. De kinderen voeren dan een aantal taken per week uit. 

 
Groep 3 t/m 8: 
 Dagtaak: 

 In groep 3 leren de kinderen gedurende het jaar werken met een beperkte dagtaak. 
Op het bord staat aangegeven welke werkjes zij die dag maken. Aan het einde van de 
werktijd hebben zij deze werkjes af. Vanaf groep 4 hebben alle kinderen een dagtaak. 
De dagtaak staat op het groepsbord. Op deze taak staan opdrachten: rekenen, taal, 
spelling, schrijven, lezen, etc. Met groen staat aangegeven welke opdrachten zij 
zelfstandig kunnen maken. Met rood staat aangegeven welke opdrachten instructie 
van de leerkracht nodig hebben. Kinderen storen elkaar niet en mogen samenwerken, 
computers of rekenmachines gebruiken, zelfstandig materiaal halen en opruimen, etc. 

 Weektaak: 
Vanaf groep 5 werken we met een weektaak. Als de kinderen klaar zijn met de 
dagtaak kunnen zij zelfstandig aan de weektaak werken. In de taak staat extra 
oefenstof, verdiepingsstof of remediërend materiaal. Iedereen komt toe aan de 
weektaak. Wel kan de inhoud en de hoeveelheid per kind wisselend zijn. Aan het einde 
van de week beoordeelt de leerkracht de weektaak.  



 

    

15 

4.7.  Samenwerking  
Een ander voordeel van de combinatiegroep waar we bewust gebruik van maken, is de 
mogelijkheid kinderen uit verschillende leerjaren te laten samenwerken.  
Samen maken ze een werkstuk over een onderwerp, ze leren van en met elkaar. We 
vinden het dus niet alleen belangrijk dat de kinderen zelfstandig leren denken en werken, 
maar ook dat zij leren rekening te houden met anderen en kunnen samenwerken. 
Onderlinge verdraagzaamheid wordt gestimuleerd en nagestreefd. Tijdens projecten 
kunnen leerlingen van alle groepen samenwerken.  
 
4.8. Burgerschap 
Als school willen we dat onze leerlingen zich zoveel mogelijk ontplooien en bereiden we 
ze voor op deelname aan onze samenleving. Daarom leren we ze, naast de leervakken, 
ook hoe onze samenleving in elkaar zit en leren we ze vaardigheden (bijvoorbeeld hoe 
praat je respectvol met elkaar?). 
Het is bovendien van belang dat je leert handelen vanuit met elkaar gedeelde waarden 
en normen.  
Burgerschap wordt dus niet gezien als een vak apart, maar als een manier van lesgeven 
waarbij de leerlingen uitgedaagd worden na te denken over hun rol als burger in de 
Nederlandse samenleving. 
De ontwikkeling van burgerschap wordt in diverse lessen (aardrijkskunde, geschiedenis, 
biologie) aangeboden.  
 

5. DE ZORG VOOR DE KINDEREN  

 
5.1.  Zorgbreedte 
De groepsleerkracht is op de eerste plaats verantwoordelijk voor het onderwijs in zijn of 
haar groep. Dagelijks bekijkt de leerkracht het werk dat de leerlingen maken en hij/zij 
houdt in de gaten of een leerling zich voldoende ontwikkelt. 
We hebben een aantal instrumenten om de vorderingen van de kinderen te volgen: 
 
 Methodegebonden toetsen  

We werken met methoden waarin toetsen zijn opgenomen. Die worden regelmatig 
afgenomen en geven de leerkracht informatie. Moet een gedeelte van de stof herhaald 
worden of zijn er leerlingen die een verdieping van de leerstof aankunnen? 
 

 Methodeonafhankelijke toetsen 
Onze school heeft veel toetsen van het Cito (instituut dat toetsen ontwikkelt) 
ingevoerd. Dit leerlingvolgsysteem bestaat uit niet methodegebonden toetsen. We 
kunnen zo de resultaten van onze leerlingen op een aantal vakgebieden vergelijken 
met landelijke resultaten.  
De resultaten van de toetsen worden binnen het team twee keer per jaar besproken in 
de zogenaamde signaleringsbespreking.  
De gegevens zullen worden bijgehouden in een digitaal dossier. De Intern Begeleider 
speelt een belangrijke, coördinerende rol in dit geheel. 
Ook toetsen we sociaal-emotionele aspecten. We onderzoeken of de kinderen prettig in 
de groep functioneren. We onderzoeken de relatie tussen de leerkracht en het kind. 
We bespreken dit binnen het team twee maal per jaar. Er kan een handelingsplan uit 
voortvloeien. Dit wordt met de ouders besproken. 

 
 Specifieke zorg voor leerlingen 

In onze zogenaamde signaleringsbespreking worden de leerlingen die uitvallen op de 
toetsen besproken. In eerste instantie worden deze leerlingen in de klas extra begeleid 
door de eigen leerkracht, a.d.h.v een door de leerkracht/IB opgesteld handelingsplan. 
De IB verzorgt indien nodig individuele en /of groepsgewijze ondersteuning. Indien 
een leerling onvoldoende scoort wordt besproken wat de oorzaak kan zijn. Soms is 
nader onderzoek gewenst. Daarnaast wordt altijd een handelingsplan opgesteld. In 
samenspraak met de IB stelt de leerkracht een handelingsplan op.   
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De ouders worden mondeling en schriftelijk door de leerkracht op de hoogte gesteld 
van de inhoud en het doel van de extra begeleiding. De ouders krijgen van de 
leerkracht een handelingsplan. Dit handelingsplan dient door de ouders ondertekend 
te worden. De ouders krijgen een exemplaar. Op school is ook een exemplaar 
aanwezig. Indien de leerling bij herhaling onvoldoende vooruitgang boekt, ondanks de 
extra inzet en mogelijkheden binnen de school, wordt, in overleg met de ouders, 
extern onderzoek aangevraagd bij het zorgloket van SWV “ De Basis”. Ouders 
ondertekenen de aanvraag. 
Specialisten als orthopedagogen en psychologen kunnen ons bijstaan. Daarnaast 
formeren we twee keer per jaar een zorgteam. Dit team heeft een wisselende 
samenstelling, afhankelijk van de hulpvraag, en kan bestaan uit de IB-er, leerkracht(-
en), orthopedagoog, psycholoog, fysiotherapeut, logopedist of ambulant begeleider.  
Verder kunnen we een beroep doen op de schoolarts, de schoolverpleegkundige, de 
logopedist van de GGD en op het schoolmaatschappelijk werk. 

 
 Weer Samen Naar School 

In het kader van WSNS (een landelijk project waarbij gestreefd wordt zo weinig 
mogelijk leerlingen naar het speciaal onderwijs te verwijzen) is onze school 
opgenomen in een samenwerkingsverband. Dit is het samenwerkingsverband “De 
Basis”. 
Dit verband bestaat uit een aantal basisscholen en enkele speciale scholen voor 
basisonderwijs. Gezamenlijk is een zorgplan opgesteld, waarin wordt beschreven op 
welke manier de extra zorg wordt vormgegeven. Dit zorgplan is op school aanwezig. 

 Verwijzing naar het speciaal onderwijs 
In het kader van het hiervoor genoemde project proberen we kinderen op onze school 
te helpen. Daarbij staat het belang van het kind altijd voorop. Het kan beter zijn, in 
uitzonderlijke gevallen, een kind te verwijzen naar een school voor speciaal onderwijs. 
Zowel de ouders als de school kunnen daartoe een verzoek indienen bij de Permanente 
Commissie Leerlingenzorg, de PCL. 

 
5.2. De resultaten van ons onderwijs 
Elk jaar verlaat een kleine groep leerlingen onze school. Het aantal leerlingen dat naar 
het voortgezet onderwijs gaat schommelt daardoor sterk en wijkt sterk af van het 
landelijk gemiddelde. Wij blijven daarom ook onze leerlingen volgen. Wat wij belangrijk 
vinden is of het gegeven advies juist gebleken is.  
 
In de afgelopen vier schooljaren hebben onze  schoolverlaters (in aantallen) het volgende 
advies voor voortgezet onderwijs gekregen: 
 

 2009-2010  

Vmbo-gtl Havo/Vwo Gymnasium 

5 2 3 

 
 

 2010-2011  

OPDC Vmbo-kb Vmbo-tl Havo Havo/Vwo 

1 1 2 2 1 

  

 2011-2012  

OPDC Vmbo-kb Vmbo-tl Havo Havo/Vwo 

 3    
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 2012-2013  

Vmbo-kb/tl Vmbo-tl Havo Havo/vwo Vwo 

1 4 1 1 1 

 
De vaardigheidsscores van de verschillende vakken waren in 2012-2013 als volgt: 
 

  

 Rekenen Taal   

Groep 1 64 51,4   

Groep 2 84,3 67,1   

 Techn.lezen Begr.lezen Rekenen&wisk. Spelling 

Groep 3 39,8 98,6 38,9 111,5 

Groep 4 52,3 99,6 66,6 121 

Groep 5 86,1 19,8 77,6 122,5 

Groep 6 70,5 24,8 85,1 137,1 

Groep 7 71,6 44,4 100,9 141,4 

Groep 8 75,6 42,1 111,9 147 

     
De vaardigheidsscores zijn scores die op zichzelf staan en kunnen dus niet worden 
vergeleken met elkaar. Op basis van bovenstaande scores, scoren de leerlingen van de 
school voldoende volgens de inspectienormen. Hieronder een dwarsdoorsnede van de 
scores van rekenen, spelling en begrijpend lezen. 
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6. DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN OUDERS/VERZORGERS, LEERLINGEN EN 
BESTUUR 
 
 
6.1. School en thuis 
We leren de kinderen vertrouwd te raken met huiswerk. Dit bouwen we langzaam op. 
Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar geeft de leerkracht u hier 
informatie over.  
De inhoud wordt aangepast aan de methodes en afgestemd op de groep of de individuele 
leerling.  
 
6. 2. Toelating tot het basisonderwijs 
Eens per jaar is er een open dagdeel om nieuwe ouders en kinderen kennis te laten 
maken met de school. Deze datum wordt in de gemeente bekend gemaakt via het 
Kontaktblad, een informatieblad voor de gemeente Schermer dat als bijlage van de 
Polderexpres uitkomt. Ook wordt gezamenlijk met de ISOB-scholen geadverteerd in De 
Uitkomst. 
Na aanmelding wordt met de directeur een afspraak gemaakt voor een intake waarin 
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kennismaking en informatie-uitwisseling centraal staan. 
Voor de kinderen die vier jaar worden, is er de mogelijkheid een aantal keer te komen 
wennen. Het protocol “toelatingsbeleid” is op school aanwezig.  Kinderen die in hogere 
leerjaren instromen, kunnen uiteraard ook eerst kennis komen maken.  
In de praktijk is het nog nooit gebeurd maar in sommige situaties is het noodzakelijk dat 
er een besluit genomen wordt over de toelating, weigering of verwijdering van leerlingen. 
Wij houden ons aan wat de wet ons voorschrijft en het ISOB-beleid. Een protocol van het 
toelatings- en verwijderingsbeleid is op school aanwezig. 
 
6.3. In- en uitschrijving 
Bij de inschrijving vullen ouders altijd een inschrijfformulier in. Deze gegevens worden 
opgenomen in onze administratie. Bij de uitschrijving worden de gegevens gemeld aan 
de ontvangende school. 
 
6.4. Rapportage 
De kinderen krijgen drie keer per schooljaar een rapport. Het eerste rapport gaat mee 
in november, het tweede rapport in maart. Bij het tweede rapport worden de cito-
scores van de eerder afgenomen toetsen ook vermeld. Tijdens een gesprek van circa 
tien minuten kunnen ouders dit rapport bespreken met de groepsleerkracht. 
Het derde rapport krijgen de kinderen in juni. Gesprekken daarover vinden alleen 
plaats op verzoek van ouders of leerkracht. 
Voor kinderen uit groep 1, die nog geen drie maanden op school zijn, wordt nog geen 
rapport gemaakt. 

 
 
6.5. Contactmogelijkheden 
 
6.5.1. Mondeling 
Naast deze officiële contacten zijn ook de informele contacten belangrijk. Als ouders de 
leerkracht van hun kind ergens over willen spreken, dan kan een afspraak gemaakt 
worden, bij voorkeur na schooltijd. Wij hebben op school de stelregel dat vragen over uw 
kind in het algemeen altijd gesteld worden aan de groepsleerkracht. Voor algemene 
zaken kunt u bij de directie terecht. Wacht u er vooral niet mee. Als er op dat moment 
geen tijd is, maken we een afspraak op een ander tijdstip. 
Aan het begin van het schooljaar wordt er in iedere bouw een informatieavond 
georganiseerd waarop de ouders de gang van zaken voor het komende schooljaar uit de 
doeken wordt gedaan. 
De leerkrachten van groep 2 zullen bij de leerlingen op huisbezoek gaan. Hiervoor wordt 
met de individuele ouders een afspraak gemaakt. 
Jaarlijks worden er twee ouderavonden georganiseerd door de OR, MR en het team. Op 
de ouderavonden maakt een officieel gedeelte deel uit  van de agenda: het jaarverslag en 
de begroting van de OR en het jaarverslag van de MR. Verder komen op deze avonden 
onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op onderwijs en opvoeding. 

6.5.2. Schriftelijk 

Schoolkrant 

De schoolkrant verschijnt drie keer per jaar.  Alle geledingen leveren een aandeel. De 
redactie van de schoolkrant wordt gevormd door een leerling uit elk leerjaar en 1 of 2 
teamleden. Een belangrijk onderdeel van de schoolkrant bestaat uit zelfgeschreven 
stukjes van de kinderen.  

Nieuwsbrief 
Eens per maand verschijnt er een nieuwsbrief, waarin mededelingen omtrent de school 
worden gedaan. In de nieuwsbrief staan de activiteiten voor de komende periode vermeld 
en er wordt per groep relevante informatie gegeven. De laatste drie nieuwsbrieven staan 
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altijd op de website. Een groot deel van de ouders ontvangt de nieuwsDriess, evenals 
diverse andere informatie, digitaal. 

 
Website 
Via de  website www.driessenschool.nl  krijgt u een klein kijkje in de school. Hierop staan 
foto’s van activiteiten op school, actuele informatie en de schoolgids. Wij houden de 
informatie zo actueel mogelijk. 

 
6.6.  Voortgezet onderwijs 
In groep acht doen de leerlingen mee aan een onderzoek, dat bedoeld is om goed te 
kunnen adviseren en kiezen voor het vervolgonderwijs. 
Voorafgaand aan het onderzoek worden de ouders van groep 8 geïnformeerd over het 
verloop van de hele procedure. In grote lijnen is die als volgt: 

 
 In november wordt de NIO test afgenomen. NIO staat voor Nederlandse 

Intelligentietest voor Onderwijsniveau. Het onderzoek wordt op school afgenomen 
door een medewerker van de School Onderwijs Service, via het 
samenwerkingsverband Noord-Kennemerland. 

 In februari maken de leerlingen van groep 8 de Cito-eindtoets. Dit onderzoek op het 
gebied van taal, rekenen en studievaardigheden wordt door de eigen leerkracht 
afgenomen. De uitslag is ondersteunend bij het bepalen van het advies dat de 
kinderen krijgen. 

 In maart zijn de uitslagen van alle toetsen bekend. De leerkracht(en) van groep 
acht en de IB-er bespreken die met de medewerker van de SOS. Samen komen ze 
tot een advies, gebaseerd op de eerder genoemde onderzoeken en op de 
bevindingen van de leerkrachten. Het advies wordt door de school op schrift 
gesteld. Het wordt  de ouders overhandigd in een adviesgesprek waarin de school 
het advies kan toelichten. Als informatiemateriaal wordt de brochure “kiezen na de 
basisschool” met  de gids voor voortgezet onderwijs uitgedeeld. 

 Informatiemateriaal van de vervolgscholen wordt doorgegeven aan de leerlingen en 
hun ouders. Zo ook de data van de open dagen die ouders en kinderen kunnen 
bezoeken. 

 
 
Het advies komt dus tot stand op basis van: 
 De NIO-uitslag. 
 Cito-Eindtoets. 
 Informatie van de leerkracht. 
Wanneer toets-en of testgegevens eenmaal bekend zijn op school, worden deze 
gecommuniceerd naar de ouders. 
 
6.7.  Belangrijke instanties 
 
Schoolbestuur 
Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs 
Sokkerwei 2 
1901 KZ  Castricum 
telefoon 0251-319888 

fax 0251-318333 

bestuursmanager: de heer P. Went 
Ouderraad 
Jan Wind (penningmeester)    
Bianca Krijgsman/ Han Baauw     
Maaike Griepsma-Cohen   
Monique Neuteboom   
Maartje Keunen   
Medezeggenschapsraad 
Oudergeleding:    

http://www.driessenschool.nl/


 

    

21 

Jon Bellis 
Matthijs Groot  
Personeelsgeleding: 
Anja van der Meulen 
Trudi Broekman (voorzitter) 
Met ingang van het nieuwe schooljaar kan de samenstelling van de OR en de MR 
gewijzigd zijn. 
Externe instanties 
Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs:   0800-8051 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs:  0900-111311 
Landelijke KlachtenCommissie 
Onderwijsgeschillen, 

Postbus 85191,  

3508 AD Utrecht. 

Telefoon 030 2809590. 

Jeugdgezondheidszorg 
Steunpunt Heerhugowaard 
Taxuslaan 24 
1720 SC  Heerhugowaard 
telefoon: 072-5721222 
Peuterspeelzaal ’t Wavertje 
’t Waver 43 
1843 JR  Grootschermer 
Mevrouw Atie Jonker 
e-mailadres: j_jonker@quicknet.nl  
BSO Ti-tatovenaar 
Zuidervaart 18 
1846 LJ Zuidschermer 
Tel.: 072 50 44 110  
E-mail: info@ti-tatovenaar.nl  
TSO 
wordt verzorgd op school door: 
mevr. Lianne Zijlstra 
Tel.: 0299-673721 
 
6.8. Ouderparticipatie 
 
De medezeggenschapsraad: 
Om de inspraak vorm te geven, hebben alle basisscholen een Medezeggenschapsraad. 
Deze raad (MR), waarin ouders en personeel evenredig vertegenwoordigd zijn, behandelt 
allerlei schoolse zaken. Afhankelijk van het onderwerp heeft de raad instemmings- dan 
wel adviesrecht. De vergaderingen van de raad zijn in principe openbaar. Voor vragen of 
opmerkingen kunt u altijd terecht bij de gekozen leden (zie 6.8). 
De leden worden voor drie jaar gekozen en kunnen voor een tweede termijn herkozen 
worden. 
De GMR 
Voor algemene beleidszaken aangaande alle ISOB scholen is een Gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad in het leven geroepen. Hier wordt op dezelfde wijze advies 
gegeven en ingestemd. Voor deze GMR vaardigt elke MR iemand af. Zij bespreken daar 
zaken die voor alle onder ons bestuur vallende basisscholen van belang zijn. 

 
De ouderraad: 
Voor een kleine school als de onze kennen wij een grote ouderraad. De ouderraad 
ondersteunt ons bij alle activiteiten op school.  
De ouderraad (OR) ondersteunt onze activiteiten als sinterklaasfeest, kerstviering, 

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:info@ti-tatovenaar.nl
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afscheids- en toneelavond enz. De penningmeester beheert het schoolfonds, daaruit 
worden genoemde activiteiten en bijv. ook alle schoolreizen betaald. Tijdens de 
algemene ouderraadvergadering een keer per jaar worden belangrijke veranderingen 
aan de aanwezige ouders voorgelegd. 

 
6.9. Regeling school- en vakantietijden 
Dag  groepen  ‘s morgens  ‘s middags 
 
maandag 1 t/m 8  08.45 – 12.00  13.00 – 15.15 
 
dinsdag 1 t/m 8   08.45 – 12.00  13.00 – 15.15 
 
woensdag 1 t/m 4 08.45 – 11.45   
  5 t/m 8 08.45 – 12.30 
 
donderdag 1 t/m 8 08.45 – 12.00  13.00 – 15.15  
 
vrijdag  1 t/m 4 08.45 – 12.00  1 t/m 4 vrij 

5 t/m 8 08:45 - 12:00  13.00 – 15.15 
   
Groep 1 t/m 4 is op vrijdagmiddag vrij. Ook zijn er een aantal roostervrije dagen. Deze 
kunt u terug vinden in de schoolgidskalender. 
Het vakantierooster is in samenwerking met het bestuur en de MR vastgesteld: 
    van  t/m 

Herfstvakantie  21-10 25-10 

Kerstvakantie 23-12 03-01 

Voorjaarsvakantie 24-02 28-02 

Pasen 21-04  

Meivakantie 28-04 09-05 

Hemelvaart 29-05 30-05 

Tweede Pinksterdag 09-06  

Zomervakantie 07-07 15-08 

 
6.10. Leerplicht en verlof 
Slechts in bijzondere gevallen mag de directeur van de school een leerling vrij geven 
om met zijn ouders op vakantie te gaan. Dat mag alleen als ouders door hun beroep 
niet tijdens de schoolvakanties vrij kunnen nemen. Dit moet altijd worden aangetoond 
met  bijvoorbeeld een werkgeversverklaring en mag nooit in de eerste 2 weken na de 
zomervakantie. Verlofaanvragen dienen schriftelijk te worden gedaan via daartoe op 
school aanwezige formulieren. 
Als het om een periode van langer dan tien dagen gaat, dan wordt het verzoek gericht 
aan de leerplichtambtenaar. 
Onze leerplichtambtenaar is mevrouw Piepenbrink 
U kunt haar bereiken onder telefoonnummer: 072-5488132, of mailen: 
h.piepenbrink@alkmaar.nl  
 
6.11. Ziekmeldingen 
Wilt u zo vriendelijk zijn afwezigheid van uw kind vóór 08.45 uur van betreffende dag 
aan ons door te geven? Als wij een telefoontje of briefje hebben gekregen, maken wij 
ons niet nodeloos ongerust. Wilt u liever niet mailen voor ziekmeldingen? 
 
 
6.12. Medicijnverstrekking en medisch handelen 
Voor alle ISOB-scholen zijn uniforme afspraken vastgelegd in een protocol met 
betrekking tot het verstrekken van medicijnen en het verrichten van medische 
handelingen door medewerkers van de school. 

mailto:h.piepenbrink@alkmaar.nl
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In het protocol worden drie situaties onderscheiden. Hierbij gelden de volgende 
afspraken: 

 Kind wordt ziek op school 
Dit is relatief de meest voorkomende situatie. Afgesproken is, dat de scholen in 
voorkomende gevallen na overleg met de ouders bepalen of het kind opgehaald 
wordt of naar huis kan worden gestuurd. 

 Het verstrekken van medicijnen op verzoek 
Het ingaan op verzoeken van ouders voor het verstrekken van medicijnen 
wordt met grote terughoudendheid gedaan. Afspraken daaromtrent worden 
schriftelijk vastgelegd. 

 Medisch handelen 
Verzoeken van ouders voor het uitvoeren van medische handelingen zullen in 
principe niet worden gehonoreerd. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een 
eenvoudige medische handeling op school door een personeelslid plaatsvinden. 
Dit is afhankelijk van de aard en complexiteit van deze medische handeling en 
de beschikbaarheid van een personeelslid om deze handeling te kunnen 
verrichten. De directeur beoordeelt een verzoek van de ouders en beslist of het 
verzoek gehonoreerd kan worden. Afspraken hierover worden schriftelijk 
vastgelegd. 
In alle gevallen geldt, dat de eindverantwoordelijkheid bij de ouders ligt. 

 
 
6.13. Voor- tijdens en naschoolse opvang 
 
Voor en naschoolse opvang 
We hebben een samenwerkingsproject met OBS de Overhael in Driehuizen en de 
Stichting Kinderopvang Nederland voor de voor- en naschoolse opvang. De opvang vindt 
plaats in de Overhael in Driehuizen. Het vervoer van de kinderen naar Driehuizen is 
geregeld. De ouders halen zelf hun kind op uit de BSO (buitenschoolse opvang).  
Een aanmeldformulier is bij de directie verkrijgbaar. 

Overblijfmogelijkheden 
Het is mogelijk in de middagpauze over te blijven. Mevrouw Lianne Zijlstra verzorgt het 
overblijven. De regeling is als volgt: 

 
Overblijfregeling: 
 
Wat zijn de kosten?: 

 20-strippenkaart à € 40 (per keer € 2) 
 10-strippenkaart à € 22 (per keer € 2,20) 
 éénmalig € 2.50 

Hoe werkt een strippenkaart? 
 U koopt een strippenkaart bij Lianne Zijlstra, dit kan ook via de leerkracht van uw 

kind(-eren). 
 De strippenkaart is een kalenderjaar na aankoop geldig. 
 De strippenkaart is gezinsgebonden. Als u meer kinderen laat overblijven volstaat 

één kaart. 
 Lianne houdt de administratie bij.  
 Bij elke keer overblijven wordt de datum op de strip vermeld. 
 U wordt tijdig gemeld wanneer de strippenkaart bijna vol is. 
 Als de kaart vol is krijgt u de ingevulde kaart. Hierdoor houdt u overzicht en is de 

administratie beperkt. 
 U kiest voor een 10 of 20-strippenkaart. 
 U stopt het bedrag € 22 of € 40 euro in een envelop v.z.v. naam. 
 U geeft de envelop persoonlijk af aan Lianne. 

 
Hoe schrijft u uw kind in? 
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 Elke keer als uw kind overblijft schrijft u de naam in het overblijfschrift op het 
bureau in de onderbouw, ook als u een strippenkaart heeft. 

 Stop bij éénmalig overblijven € 2.50 in de portemonnee bij het schrift. Alleen als u 
geen gebruik maakt van de strippenkaart. 

Wat kunt u verwachten? 
 Lianne regelt zelfstandig het overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag. 
 Zij koopt alles in wat nodig is voor het overblijven. De kinderen nemen wel zelf 

eten en drinken mee. 
 Bij inschrijving van meer dan 15 kinderen verzorgt Lianne een tweede 

overblijfkracht. 
 Het team is altijd aanwezig als achterwacht. 

 
6.14. Luizencontrole 
Elke eerste maandag na een vakantie worden alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd. 
Als hoofdluis wordt geconstateerd dan wordt u door de groepsleerkracht op de hoogte 
gesteld en verzocht uw kind op te komen halen en het haar te behandelen. Alle kinderen 
krijgen een luizenprotocol mee naar huis, hoe hoofdluis te behandelen. Vanaf deze dag 
worden de jassen in een afgesloten tas aan de kapstok opgehangen om verspreiding te 
voorkomen. Eventuele aanwezigheid van hoofdluis wordt gemeld aan de peuterspeelzaal 
en naburige scholen. Als tijdens de nacontrole blijkt dat geen hoofdluis meer aanwezig is 
dan kunnen de jassen weer gewoon aan de kapstok worden gehangen. 
 
6.15. Klachtenregeling 
Ondanks de inzet om alles naar wens te laten verlopen op onze school, kan het 
voorkomen dat u het gevoel heeft dat iets niet goed is gegaan, of dat de school in 
gebreke is gebleven. Als dit gebeurt dan betreuren wij dit zeer, maar waar gewerkt wordt 
kunnen fouten worden gemaakt. In voorkomende gevallen vragen wij u te overleggen 
met de leerkrachten van uw kind of met de persoon in kwestie om problemen op te 
lossen. Als dit niet lukt vragen wij u contact op te nemen met een van de directieleden 
om de zaak alsnog te regelen. Mocht dit ook niet lukken en wilt u hier een klacht over 
indienen, dan kunt u informatie van de contactpersoon krijgen hoe u een klacht kunt 
indienen. Deze contactpersoon is door het bevoegd gezag  benoemd en kan naar een 
vertrouwenspersoon verwijzen. De vertrouwenspersoon, die geen deel uitmaakt van de 
school, biedt ondersteuning aan de persoon met een klacht, wanneer die besluit om een 
officiële klacht in te dienen bij de klachtencommissie. 
U kunt ook terecht bij de Landelijke klachtencommissie. In overleg met de 

vertrouwenspersoon kunt u besluiten met uw klacht hogerop te gaan. U kunt ook 

zelfstandig tot dit besluit komen, zonder de vertrouwenspersoon in te schakelen.  

Een klacht over iets dat zich meer dan een jaar voor het indienen van de klacht heeft 
voorgedaan, neemt de Landelijke klachtencommissie in beginsel niet in behandeling. Zij 
kan hierop een uitzondering maken. Zie hiervoor de informatie op de website 
www.onderwijsgeschillen.nl. Op deze site staat ook het reglement van de commissie. 
 

Adresgegevens: Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Telefoon 030 

2809590. 

 
 
 
 
Contactpersoon op school: 
Mevrouw Marjolein van de Pol, telefoon op school: 0299-671378  
 
Ook kennen wij voor de kinderen een klachtenregeling. Een kind kan een klacht hebben 
en het wil het niet vertellen of kan dit moeilijk uitspreken. Dan kan het kind altijd 
schriftelijk een klacht in de klachtenbus kwijt. Marjolein kijkt eens per week in de bus of 
er iets in ligt en zal de klacht met alle respect afhandelen. 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/


 

    

25 

 
 
6.16. Mobiele telefoons 
De volgende regels gelden m.b.t. mobiele telefoons op school: 
 
-  kinderen mogen een mobieltje mee naar school nemen wanneer dit noodzakelijk is 
bijv. kinderen die in het buitengebied wonen en lang onderweg zijn. 
 - tijdens de schooluren gaan de mobieltjes uit en deze moeten uit het zicht zijn. 
- alle kinderen weten dat je met mobieltjes niet mag pesten (vervelende opnames en 
“pestberichtjes”) 
-  Wanneer een kind zich niet aan deze regels houdt, wordt de mobiele telefoon 
ingenomen en kan deze opgehaald worden door de ouder. 
 - mobieltjes zijn altijd voor eigen aansprakelijkheid (bij zoek raken, ontvreemden en/of 
beschadigen). De school draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. 
 

   
 7. OVERIGE ONDERWERPEN 
 
7.1.  Activiteiten 
In school kennen wij de volgende bijzondere activiteiten:  
 
7.1.1. Musical 
De bovenbouwgroep voert aan het eind van het jaar een musical op, de kinderen van 
groep acht hebben daarin de hoofdrollen. De uitvoering van de musical staat in het teken 
van het afscheid van groep acht. 
 
7.1.2. De sport- en speldag 
Jaarlijks vindt er voor de groepen 1 t/m 4 een sport- en spelmorgen  plaats op het 
sportveld in Grootschermer of in Driehuizen samen met o.b.s. de Overhael uit Driehuizen. 
De spelletjes worden rond een bepaald thema georganiseerd. Voor de groepen 5 t/m 8 is 
er elk jaar een sportdag op de sportvelden van Stompetoren of Grootschermer (GSV). 
Daar doen de Overhael uit Driehuizen, de Michaelschool uit Zuidschermer en de 
Driessenschool uit Grootschermer aan mee. 
De kinderen nemen deel aan verschillende sportonderdelen, zoals bijvoorbeeld hardlopen, 
duurloop, hindernisbaan, verspringen en balgooien. Daarnaast worden er recreatieve 
spellen gespeeld.  
Na afloop wordt een diploma uitgereikt. 
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7.1.4. Afscheid groep acht 
In de laatste week van het schooljaar organiseren de leerlingen van groep 8 samen met 
hun ouders spelletjes voor alle groepen. Op de dag van het afscheid organiseren de 
kinderen meestal iets leuks met elkaar en wordt er gegeten met de leerkrachten.  

7.1.5. Kermis 
Ieder jaar valt de dorpskermis in het eerste weekend van september. Voor de kinderen 
wordt op de maandagmiddag als kermisonderdeel een spelletjesmiddag georganiseerd. 

7.1.6.Kerstmis 
Op een avond in de week voor kerstmis wordt er in het kerkje een kerstviering 
georganiseerd. De vier groepen spelen stukjes, zingen liedjes en maken muziek. De 
viering is toegankelijk voor de ouders en ook voor andere belangstellenden. Ook is er in 
die week een kerstdiner op school. 

 
7.1.7. Culturele activiteiten 
Vast onderdeel in het cultuurbeleidsplan is het erfgoed en de eigen omgeving. Het 
organiseren van een bezoek aan een tentoonstelling of museum kan hier een onderdeel 
van zijn.  

 
7.1.8. Schoolreisjes 
Alle groepen gaan jaarlijks een dag op schoolreisje.  
Voor de groepen 1 tot en met 4 betekent dit een reisje in de omgeving. Het vervoer vindt 
meestal plaats met de auto door de ouders.  
De groepen 5 en 6 gaan een nachtje op kamp. De groepen 7-8 gaan 3 dagen op 
schoolkamp. Voor de kinderen is dit altijd weer een hoogtepunt. Zij gaan meestal op de 
fiets. 

7.2.  Veiligheidsbeleid ISOB 
Veiligheid is zeer belangrijk. Daarom heeft de ISOB intern verschillende 
beleidsmaatregelen genomen. Basis is de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen om 
risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten. Om dit te bereiken zijn binnen de ISOB scholen vijf 
beleidsmaatregelen veiligheidsbeleid vastgesteld. Een protocol is op school aanwezig. 

 
7.3. Ouderbijdragen 
De vrijwillige bijdrage die van de ouders wordt gevraagd is voor schooljaar 2012-2013: 
 voor leerlingen van groep 1-2 € 60 per jaar 
 voor leerlingen van groep 3-8 € 70 per jaar 
 
Voor kinderen die later in het jaar starten op school, betalen de ouders alleen de 
maanden van dat jaar die het kind op school heeft doorgebracht. 
 
Aan het begin van het schooljaar krijgt u een nota van de penningmeester van de 
ouderraad. 
 
7.4. Sponsoring 
Scholen kunnen te maken krijgen met bedrijven die hen willen sponsoren. Dit kan een 
uitkomst zijn om extraatjes te betalen. Maar er zijn ook risico’s aan verbonden.  
Op school is een protocol aanwezig. 
 
 
7.5 Namen personeelsleden 
 
Liesbeth Bruin, directeur, interne begeleiding 
Telefoon: 06-15155397/ 0229-214309  
Trudi Broekman, waarnemend directeur, interne begeleiding 
Telefoon: 072-5115825 
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Laura Vander leerkracht     
Sofie Smit leerkracht     
Anja v.d. Meulen leerkracht, cultuur coördinator, taalspecialist  
Arthie Ghiraw leerkracht       
Marjolein v/d Pol leerkracht, vertrouwenspersoon 
Karin Koppenol ICT/conciërge     
Mia Ploegaert muziekleerkracht    
Minouche de Groot administratief medewerkster    
Lianne Zijlstra overblijfkracht      
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Bijlage 1. 
Toetskalender: 

 
 
SEPTEMBER      groep                                                                                       
AVI test Technisch lezen      3 (selectief)                                                                            
      
OKTOBER      groep 
AVI en DMT      3 en 4 
Sociogram      1 t/m 8 
Begrijpend lezen toets A                                   4 
 
NOVEMBER                                                   groep 
Sociogram                                 1 t/m 8 
SAQI       6, 7 en 8 
 
DECEMBER      groep 
DMT       3 t/m 8 
 
JANUARI                                                           groep 
Cito Taal voor kleuters (M1 en M2)                   1 en 2     
Cito Rekenen (M1 en M2)    1 en 2 
CITO Technisch Lezen                                3 t/m 8 
Cito Spelling                                                  3 t/m 8 
Cito rekenen M toets                                        4 t/m 8 
CITO Begrijpend lezen toets 1 t/m 4                 5 t/m 8 
Lezen met begrip(SBR) M4                                4 

 
FEBRUARI                                                         groep                                   
Cito rekenen M toets                                         3  
 
MAART      groep 
DMT           3     
 
APRIL                                                           groep 
Sociogram      1 t/m 8 
Cito Entreetoets (Cito Eindtoets)   7 (8) 
 
MEI                                                              groep 
CITO technisch lezen    3 t/m 8 
DMT                                     3 
CITO Begrijpend Lezen B toets                         4      
 
JUNI        groep 
CITO Rekenen E     1 t/m 8 
CITO Taal voor kleuters E toets (E1 en E2)       1 en 2 
CITO Rekenen (E1 en E2)    1 en 2  
CITO lezen met begrip SVR toets 1                   3 

         CITO Spelling                                                  3 t/m 8 
 
De gegevens worden bijgehouden in een digitaal administratie-en 
leerlingvolgsysteem. De Intern Begeleider coördineert het geheel. 

 
 De rapporten 

De kinderen krijgen drie keer per schooljaar een rapport.  
Dit rapport wordt gemaakt met behulp van het digitale leerlingvolgsysteem. 
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