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Geachte ouders, verzorgers,



Voorwoord

De informatie van onze school, ‘de schoolgids’, is voor ouders en belangstellenden verdeeld in twee gidsen:
1. Een schoolgids

Dit is het zogenoemde statische deel. In de schoolgids staat informatie die

niet snel verandert. Deze schoolgids wordt dan ook niet elk jaar uitgegeven.
De informatie van de schoolgids is ook te vinden op onze website.
2. Een jaargids
Dit is het zogenoemde dynamische deel. In de jaargids staat informatie die
elk jaar verandert. Deze jaargids ontvangen de ouders aan het begin van
een nieuw schooljaar. De informatie van de jaargids is ook te vinden op
onze website.
Door middel van deze gidsen krijgt u zicht op de identiteit van
de school en de wijze waarop het onderwijs in praktische zin
gestalte krijgt. Het verdient aanbeveling dat u deze gidsen met
zorg bewaart. In de loop van het jaar zult u hem regelmatig
nodig hebben.
Het is onze wens dat deze gidsen mogen bijdragen tot een
optimaal functioneren van onze school. De Heere Zelf mocht
het onderwijs willen zegenen, tot grootmaking van Zijn Naam,
tot uitbreiding van Zijn koninkrijk en tot heil van zondaren.
Namens bestuur en personeel,

Y. Paans
Opmerkingen:
1. Onder onze ouders zijn er die alleen voor de opvoeding van hun
kind(eren) staan. We hopen dat u het ons niet kwalijk neemt
dat we in deze gids steeds spreken over: ouders.
2. Voor alle in deze schoolgids genoemde data geldt: Zo de Heere
wil en wij leven.
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1
De school
1.1 Bereikbaarheid

gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse

Adres

Geloofsbelijdenis.

Van der Doeslaan 10

Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie For-

3299BR Maasdam

mulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de
Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien.

Bankrekening
Iban:		

NL08RABO0354308513

De vereniging maakt gebruik van de getrouwe overzetting

t.n.v.:		

VCOHW Rehobothschool

van de Heilige Schrift uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal volgens het besluit van voornoemde Synode
met uitsluiting van elke andere vertaling, zomede van de

Contact
Telefoon:

078-6761758

Psalmberijming van zeventienhonderd drieënzeventig, met

e-mail:		

info@rehobothschoolmaasdam.nl

uitsluiting van elke latere psalmberijming.

website:

www.rehobothschoolmaasdam.nl

1.5 Lidmaatschap van de vereniging

1.2 Schoolvereniging en het bestuur

Met betrekking tot het lidmaatschap van de vereniging ver-

De Rehobothschool gaat uit van de Vereniging voor Chris-

melden de statuten in artikel 5 het volgende:

telijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag in de Hoek-

Leden van de vereniging zijn alle natuurlijke personen die

sche Waard.

zich daartoe schriftelijk hebben aangemeld bij het Collectief

Het correspondentieadres voor de vereniging is Laningpad

Bestuur en als zodanig zijn toegelaten.

3, 3262 JS Oud-Beijerland.

Tot het lidmaatschap kunnen alleen worden toegelaten zij,

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door het da-

die:

gelijks bestuur en door bestuursleden met een toezicht-

a.	Schriftelijk instemming betuigen met de grondslag en

houdende functie. Gezamenlijk vormen zij het collectief

het doel van de vereniging zoals omschreven in de ar-

bestuur.

tikelen 2 en 3 van deze statuten, mits door het bestuur
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze ver-

1.3 Locatieraad

klaring overeenstemt met de levensovertuiging van de

Naast het bestuur heeft de Rehobothschool ook een locatie-

belanghebbende;

raad. De locatieraad heeft taken die verbonden zijn aan de
identiteit van de school.

b.	gezinshoofd zijn (derhalve primair mannelijke personen) en de leeftijd van achttien (18) jaar hebben bereikt;

Deze taken zijn velerlei. Leden van de raad leggen school-

c.	bereid zijn tot betaling van een contributie, waarvan het

bezoeken af, het voeren van gesprekken met teamleden,

bedrag door de algemene ledenvergadering wordt vast-

zien toe op de handhaving van de regels die samenhangen

gesteld.

met de identiteit, zijn betrokken bij gesprekken met nieuwe

Het Collectief Bestuur beslist binnen drie (3) maanden na

personeelsleden, hebben een taak op kerstavond en op de

aanmelding over de toelating.

avond waarop groep 8 afscheid neemt. De locatieraad rap-

Bij weigering kan de belanghebbende binnen dertig dagen

porteert aan het collectief bestuur.

nadat de beslissing van het Collectief Bestuur te zijner ken-

Namen van de leden van de lokatieraad kunt u vinden in de

nis is gebracht, schriftelijk in beroep komen bij de algemene

jaargids.

vergadering, welke daarop in de eerstvolgende vergadering
uitspraak doet. Hangende het beroep is de belanghebbende

1.4 Grondslag van de vereniging

geen lid.

In de statuten staat in artikel 2 de grondslag van de vereniging beschreven:

Indien u lid wilt worden van de vereniging kunt u op de

De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als het

school waar uw kind zit een aanmeldingsformulier vragen.

onfeilbaar Woord van God, zoals daarvan belijdenis wordt
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1.6. Algemene ledenvergadering

en twee leden vanuit het personeel. De locatieleider woont

De algemene ledenvergadering van de schoolvereniging

de vergadering als directielid bij.

wordt gehouden in de eerste helft van het kalenderjaar.

Elk jaar kunnen ouders zich aanmelden voor de verkiezing

Voor deze vergadering ontvangen alle leden tijdig een

van MR-leden.

schriftelijke uitnodiging. Op deze vergadering legt het bebeurt door middel van het jaarverslag van de secretaris en

1.9 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

het financieel jaarverslag. Nadat er verslag is gedaan legt

De GMR bestaat uit drie leden namens de ouders en drie

het bestuur ook de begroting voor het nieuwe jaar aan de

leden namens de leerkrachten. Vervolgens is er ook een

leden ter goedkeuring voor.

verdeling over de vijf scholen binnen de VCOHW, waarbij

Een ander vast onderdeel van de vergadering is het kiezen

Maasdam één personeelslid zitting mag laten nemen in de

van de leden van het bestuur.

GMR. Een lid van de GMR heeft zitting voor een periode van

Op de vergadering worden de leden ook in de gelegenheid

drie jaar. De GMR heeft een voorzitter, een secretaris en

gesteld vragen te stellen.

vier overige leden.

1.7 Personeelsbeleid

1.10 Situering van de school

Het streven van de locatieraad en het bestuur is erop ge-

De school is landelijk gelegen aan de rand van het dorp

richt de samenstelling van het team in zekere verhouding te

Maasdam in de Hoekse Waard. De school is gehuisvest

laten zijn tot de kerkelijke achtergrond van de locatieraad

in een gebouw met vijf leslokalen en een speellokaal. Het

van de Rehobothschool. Bij het werven van personeel staat

kleuterlokaal is gebouwd in het jaar 2000 en heeft een roya-

dit echter niet op de eerste plaats. De kwaliteit en de princi-

le oppervlakte, zodat er voldoende ruimte is voor de kinde-

piële visie van sollicitanten krijgen meer gewicht. Bij gelijke

ren om te werken en ook te spelen. Ook het speellokaal is

geschiktheid wordt gekeken naar de kerkelijke gezindheid.

in het jaar 2000 gereed gekomen en royaal met materialen

Voor de sollicitatieprocedure wordt de sollicitatiecode van

ingericht als kleutergymnastieklokaal. In april 2004 is een

de besturenorganisatie waar we lid van zijn, de VGS, gehan-

nieuw lokaal gereed gekomen ten behoeve van klassenver-

teerd.

kleining en moderne onderwijs-ontwikkelingen.

1.8 Medezeggenschapsraad

1.11 Schoolgrootte

Onze school heeft ook een eigen MR. Deze heeft adviseren-

De school wordt bezocht door ongeveer 66 leerlingen, telt

de bevoegdheden. De MR kan gevraagd, maar ook onge-

een locatieleider, drie fulltime- en vier part-time

vraagd advies geven aan directie, locatieraad en bestuur.

krachten, een onderwijsassistente, een IB-er en een ma-

Er zijn ook zaken, die niet jaarlijks terugkeren. Zo stonden

nagementassistente.

in het afgelopen jaar ook de volgende zaken op de agenda:

Twee keer per week wordt de school schoongemaakt door

In onze MR hebben 4 leden zitting. Twee leden uit de ouders

vier interieurverzorgsters.

stuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Dit ge-

Rehobôthschool - Maasdam

leer-
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2
Waar de school voor staat
2.1 Missie

houden zijn als er sprake is van een Behouden Thuiskomst,

Het doel van de opvoeding is ten diepste hierin gelegen, dat

zoals verwoord in de Troost van zondag 1 vraag en antwoord

de kinderen hun hoop op God stellen, Zijn daden niet verge-

1 van de Heidelbergse Catechismus.

ten en Zijn geboden bewaren. Het Woord des Heeren moet
ingescherpt worden, opdat ze van hun jonge jaren af weten

Van een Behouden Vaart en een Behouden Thuiskomst kan

van de Heilige Schrift, Die hen wijs kan maken tot zaligheid

alleen sprake zijn als in ons leven, opvoeding en onderwijs

door het geloof in Jezus Christus. Dit gegeven behoort dan

centraal staan: God liefhebben boven alles en onze naaste

ook alle lessen te doortrekken.

als ons zelf.

Het doel van het onderwijs en de opvoeding willen wij als
volgt verwoorden:

De uitwerking van de visie valt uiteen in:

“Het door God geschapen kind onderwijzen en opvoeden tot

1.

Het levensbeschouwelijke aspect;

een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoon-

2.

Het sociaal-emotionele aspect;

lijkheid, bereid en bekwaam om met al de gaven, die het

3.

Het cognitieve aspect;

van zijn Schepper ontving, God en de naaste te dienen in

4. Het maatschappelijke aspect.

alle levensverbanden waarin God hem plaatst” (naar prof.
Dr. J. Waterink).

1. Het levensbeschouwelijke aspect
We belijden dat wij, en dus ook onze kinderen, in zonden

Allereerst staat een mens in relatie tot zijn Schepper. Deze

ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn,

verticale relatie wordt getypeerd door het dienen van de

zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van

Heere God, door de vreze des Heeren, door gehoorzaam-

nieuws geboren worden.

heid en zich afhankelijk weten van de Heere. Deze verticale

Daartegenover belijden wij dat God Zelf één Middel gegeven

relatie bepaalt ook de horizontale relaties tussen mensen

heeft, door Welke wij moeten zalig worden en wij en onze

onderling, de relaties met de schepping en de dingen. Die-

kinderen wederom tot genade kunnen komen, te weten Je-

nen geldt voor alle geledingen binnen de school: bevoegd

zus Christus en Dien gekruisigd. Daarvan dient ons leven,

gezag, ouders, personeel en kinderen. In het dienen met

onze opvoeding en ons onderwijs doortrokken te zijn, zowel

elkaar geldt tevens dat het geheel meer is dan de som der

in de Bijbellessen als in de praktijk van het dagelijks leven,

delen.

waarbij het belangrijkste doel is dat de kinderen God lief-

Het dienen gaat voor de zelfstandigheid. De zelfstandigheid

hebben boven alles en de naaste als zichzelf.

is geen autonome eenheid, maar een verantwoordelijkheid
dragend schepsel. De mens heeft de roeping een goed rent-

2. Het sociaal-emotionele aspect

meester te zijn. Daarmee heeft hij de verantwoordelijkheid

De naaste liefhebben als jezelf impliceert dat iemand van

voor zichzelf, zijn medemensen en de schepping. Binnen de

zichzelf moet houden als voorwaarde om van de naaste te

eigen zelfstandigheid geldt voor alle geledingen binnen de

kunnen houden. Daarom willen we bij de kinderen het soci-

school ook weer de eigen verantwoordelijkheid, waarvan we

aal-emotioneel welbevinden bevorderen, het zich veilig en

belijden dat daar ook rekenschap van afgelegd dient te wor-

gezien voelen, het voelen er te mogen zijn, ervan uitgaande

den aan de God des hemels en der aarde.

dat iedereen talenten heeft, dus dingen waar hij/zij goed in
is en die te ontplooien en te ontwikkelen. Daaruit voort vloeit

Als metafoor voor onze visie, waarin het doel voor onderwijs

de naastenliefde, zorg voor de ander.

en opvoeding is vervat, hebben we gekozen voor:

Behouden vaart
Het leven is te vergelijken met een reis over zee per schip.
De reis kan alleen dan geslaagd zijn als het schip op het
eind de veilige haven binnenvaart. Een vaart kan alleen be6

3. Het cognitieve aspect
Er van uitgaande dat iedereen specifieke talenten heeft gekregen, willen we dat de kinderen hun talenten ten volle
ontplooien. Daarbij houden we rekening met verschillen in
niveau. We geven op de Rehobôthschool adaptief onderwijs
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binnen het leerstofjaarklassensysteem. We brengen diffe-

daarvoor aangeeft en de gaven die ze hebben ontvangen.

rentiatie aan naar niveau. Zo zijn in elke groep minimaal 3

Het onderwijs dient in alle vormingsgebieden en vakken

niveaus te onderscheiden: gemiddeld, onder-gemiddeld en

gegrond te zijn op deze richtlijnen. Het is de taak van de

bovengemiddeld. Ook zijn er kinderen met een eigen leer-

school het kind weerbaar te maken in een geseculariseerde

lijn, waarvoor een eigen ontwikkel-perspectief is gemaakt.

maatschappij. Het onderwijs gaat er mede van uit dat de

We gebruiken de elementen van “Zwols Model”, namelijk

leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving. De

effectieve instructie, zelfstandig werken, activerend lesge-

bewustmaking van de kinderen voor de culturele verschei-

ven en differentiatie. We gebruiken elementen van “Hande-

denheid gebeurt met terughoudendheid. Een diepe kennis-

lingsgericht Werken”, te weten het voeren van ouder- en

making met het eigene, met de waardenordening vanuit een

kindgesprekken om de stimulerende en beperkende facto-

Bijbelse visie, is van grote betekenis voor het latere staan in

ren vast te kunnen stellen, om zo te komen tot de onder-

de samenleving, voor het weerbaar maken van kinderen in

wijsbehoefte van een kind en differentiatie door te kunnen

een post-christelijke samenleving.

voeren. Zwols Model en Handelingsgericht Werken worden
toegepast voor zover het binnen onze onderwijsstructuur

Visie op het kind en de doop

past.

Het kind is een door God goed geschapen wezen, bestaande
uit ziel en lichaam. Vanwege de ongehoorzaamheid van onze

4. Het maatschappelijke aspect

voorouders, Adam en Eva in het Paradijs, wordt ieder kind

We vinden het belangrijk dat de kinderen voorbereid en

in zonden ontvangen en geboren, en ligt van nature dood in

weerbaar gemaakt worden voor het leven en werken in onze

zonden en misdaden. Daardoor is het kind onbekwaam tot

complexe maatschappij en het christenzijn kunnen uitdra-

enig goed en geneigd tot alle kwaad. Het gevolg daarvan is

gen vanuit het beginsel: God liefhebben boven alles en de

dat de kinderen in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij

naaste als onszelf en zo mensen jaloers maken, dat ook te

zij van nieuws geboren worden.

willen kennen en uit te dragen. Ook verantwoord mediage-

De ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding

bruik, taalgebruik, vrijetijdsbesteding valt hier onder.

van hun kinderen, wat zij in de doopbelofte bij de doop beloofd hebben.

2.2 Visie

Voor de praktijk van onderwijs en opvoeding op school houdt

Visie op opvoeding en onderwijs

dit in dat er sprake is van een tweetal accenten. Enerzijds

De eerstverantwoordelijken voor de opvoeding en het on-

leggen we de nadruk op de ellendige staat waarin elk kind

derwijs aan de kinderen zijn de ouders. Krachtens de doop-

door de geboorte uit zondige ouders van nature verkeert.

belofte dienen zij hun kind(eren) in de leer, zoals deze is

Anderzijds wordt er gewezen op de noodzaak en mogelijk-

verwoord in Gods Woord en de belijdenisgeschriften, te on-

heid van wedergeboorte en bekering tot God op grond van

derwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Het onderwij-

het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus.

zen houdt een taak en een opdracht voor de ouders zelf in.

Bovenstaande komt ook heel nadrukkelijk aan de orde bij

Het doen onderwijzen zal door anderen dienen te worden

de doop van kinderen. Immers het doopformulier spreekt

gedaan. Het doopformulier spreekt dus ook van onderwij-

er duidelijk van dat de kinderen in zonden ontvangen en ge-

zen. De school neemt hierbij een belangrijke plaats in. De

boren zijn en daarom aan allerhande ellende, ja aan de ver-

ouders vertrouwen een deel van de aan hen van God gege-

doemenis zelf onderworpen zijn. De kinderen zijn kinderen

ven taak en verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de

des toorns, die in het Rijk van God niet kunnen komen, tenzij

opvoeding toe aan de school.

dat zij van nieuws geboren worden. Het formulier spreekt
echter ook van het feit dat de kinderen in Christus gehei-

Opvoeden zal moeten zijn een opvoeden uit het geloof, naar

ligd zijn en daarom als lidmaten Zijner gemeente behoren

Gods Woord, tot Gods eer, tot heil van Christus’ gemeente

gedoopt te wezen. Dit betekent dat de kinderen opgevoed

en tot algemeen welzijn. Opvoeden is derhalve een doelbe-

moeten worden in de vreze des Heeren. Dit betekent ook

wust, genormeerd, opzettelijk en verantwoord leiding geven

dat we de kinderen zoveel als mogelijk is moeten afzonde-

aan een onvolwassene, totdat deze zijn/haar verantwoor-

ren van de invloeden van de Gode- en godsdienstvijandige

delijkheid ten opzichte van de levenstaken zelfstandig kan

maatschappij en moeten vermanen tot een nieuwe gehoor-

dragen in het bewustzijn dat hij/zij zijn/haar gaven in dienst

zaamheid.

behoort te stellen van God en van de naaste.

2.3 Klimaat van de school
De school dient haar leerlingen zodanig te vormen dat zij

Bijbelse Geschiedenis

hun taak en opdracht in de maatschappij kunnen vervul-

Onze school is een Christelijke school op Reformatorische

len in overeenstemming met de richtlijnen die Gods Woord

grondslag. Dit heeft zijn weerslag in het gehele onderwijs.

Rehobôthschool - Maasdam
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Naast de wettelijk verplichte vakken wordt er iedere dag

Pedagogisch klimaat

aandacht geschonken aan de Bijbelles. Elke morgen volgt

In onze school trachten we in de groepen een goed pedago-

dan ook na het zingen en gebed de Bijbelles. Hierin staat de

gisch klimaat te creëren. De leerkracht is binnen de groep

vertelling centraal.

een identificatiepersoon. Zij of hij dient respectvol om te

In de bovenbouw lezen de kinderen ook zelf uit de Bijbel. In

gaan met alle kinderen uit de groep. We hechten op school

de hoogste groepen wordt elke week ook aandacht gegeven

veel waarde aan het scheppen van een veilig klimaat door

aan de kerkgeschiedenis en een vraag en antwoord uit de

het consequent hanteren van duidelijke regels en afspraken.

catechismus geleerd.

Elk kind moet zich in de groep thuis voelen door warmte

In de groepen 1 t/m 6 wordt er elke week een psalmvers of

en geborgenheid. Het bevorderen van zelfvertrouwen en

een Bijbellied (gr 1/2) geleerd. Ter verwerking van de Bijbel-

gevoelens van competentie bij de leerlingen krijgt onze

lessen leren de kinderen thuis psalmen, geestelijke liede-

aandacht. Verschillen tussen leerlingen vinden we op onze

ren, vanaf groep 5 ‘Namen en Feiten’ en Bijbelteksten.

school vanzelfsprekend en ook in de organisatie van ons onderwijs houden we daar rekening mee.

Feestdagen

Daarbij bevorderen we zo veel mogelijk een zelfstandige

Op school krijgen de Christelijke feestdagen en hun wezen-

leerhouding bij de leerlingen. Hierbij geldt dat de leerling

lijke betekenis uitgebreid aandacht. Het Kerstfeest wordt

ook verantwoordelijkheid draagt. Verantwoordelijkheid voor

jaarlijks met alle kinderen, de ouders, bestuur, team en

zijn werk zowel in de verticale als in de horizontale relatie.

andere belangstellenden gevierd in het kerkgebouw van de

Binnen de groep dient een sfeer te heersen van samenwer-

Hervormde Gemeente van St. Anthoniepolder.

ken in plaats van concurrentie. In de groep geldt dus niet

De heilsfeiten van zowel Pasen en Pinksteren worden met

het recht van de sterkste. Kinderen dient geleerd te worden

alle kinderen van de school gezamenlijk herdacht in de

hun frustraties niet op te lossen in de weg van de agressivi-

gemeenschapsruimte van de school. Daarbij worden de

teit, maar door het gesprek.

ouders wisselend met beide feesten hartelijk uitgenodigd

Hier ligt een duidelijk Bijbelse opdracht vanuit het grote ge-

aanwezig te zijn.

bod van de naastenliefde.

De andere Christelijke feestdagen krijgen binnen de school
de gepaste aandacht.

Levensstijl

Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan de nationale

De wijze van leven als christen in gezin en maatschappij

feest- en gedenkdagen.

komt uit het hart voort. Als opvoeders hebben we de taak
om de kinderen te leren gestalte te geven aan een chris-
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telijke levenswijze en om de keuzes die zij daarin maken

2.4 Pestprotecol

te leren gronden op Gods Woord en de daaraan ontleende

Door de zondeval is het mensenhart verdorven. Het is ge-

Bijbelse normen en waarden. Opvoeders dienen als identi-

neigd tot alle kwaad. Ook van kinderen geldt dat zij een

ficatiepersonen de kinderen hierin voor te leven. Een chris-

zondig hart hebben. Ook van hen geldt wat de Heere Jezus

telijke levenswijze heeft relatie met vele aspecten, zoals de

zelf eens zei van de mensen: Zij zijn hatelijk en elkander

omgang met God en Zijn Woord, het taalgebruik, de omgang

hatende. Dit is in ieders hart te vinden. Het is genade indien

met de naaste (respect, vriendschap, waardering), de zon-

we eraan ontdekt worden. Toch dient ook het kwaad beperkt

dagsbesteding, vrijetijdsbesteding, verzorging van uiterlijk

en bestreden te worden. Ook pestgedrag dient zo mogelijk

en kleding en de omgang met geboren worden en sterven.

voorkomen maar zeker bestreden te worden.Preventief nemen we op onze school de volgende maatregelen:

In verband hiermee gelden op school ook kledingregels. Wij

1.	We werken met groepsplannen op sociaal-emotioneel

verwachten dat de kinderen er verzorgd en netjes (eerbaar)

gebied.

uitzien. Aanstootgevende kleding, zoals erg korte rokjes al

2.

dan niet met legging, en kleding die naar de mening van de

3.	Er worden gerichte observaties gedaan in de klas en op

school onvoldoende bedekkend is, wordt niet toegestaan.

Er zijn duidelijke school- en klassenregels.
het plein.

Dit geldt ook voor kleding die verwijst naar sportclubs, pop-

4.	Er wordt van elke groep een sociogram gemaakt, om

cultuur en occultisme. Binnen de school worden ook geen

de sociale hiërarchie in de groep te leren kennen en zo

petten, capuchons en andere hoofddeksels gedragen, tenzij

nodig een groepsstructuur te kunnen beïnvloeden.

dat om medische of andere dringende redenen noodzakelijk

5.	Gedrag van leiders, meelopers en zondebokken wordt

is. Van het vrouwelijk personeel wordt verwacht dat zij de
school in een rok of jurk op eerbare wijze gekleed bezoeken. Van de moeders die de school bezoeken en die helpen
bij schoolse activiteiten op en/of buiten het terrein van de
school wordt dit eveneens verwacht. Ook bij warm weer ver-

bespreekbaar gemaakt, en waar nodig gecorrigeerd.
6.	In de lessen sociale vaardigheden wordt hieraan aandacht besteed en worden problemen besproken.
7.	
Ouders worden geïnformeerd indien hun kind zich
schuldig maakt aan pestgedrag.

wachten we dat kleding voldoende bedekkend is.
De klassen- en schoolregels hebben in de onderbouw voorVerder is het ook niet toegestaan (verzamel-)artikelen, die

al betrekking op gedrag, terwijl in de bovenbouw de regels

een relatie hebben met de voetbal- en popcultuur, of die een

ook betrekking hebben op de houding van het kind (denk b.v.

occult karakter hebben, mee naar school te nemen. Ook

aan een regel van respect). Deze opbouw past bij het mo-

MP3-spelers en iPods en dergelijke worden op school niet

reel besef bij kinderen. Regels proberen we socialiserend

geaccepteerd. Kinderen die in het bezit zijn van een mobiele

in te zetten, daarbij rekening houdend met wat kinderen in

telefoon dienen deze op het schoolterrein en op school te

dit opzicht aan kunnen. Zo geven regels ook invulling aan

hebben uitgeschakeld.

het begrip ‘verantwoordelijkheid’. Regels moet je opbouwen. Aanbieden, middels een pictogram b.v, telkens bewust

Bij de aanmelding van uw kind hebt u er in toegestemd de

maken, consequent hanteren en evalueren zijn hierbij erg

schoolregels na te zullen leven. In de overtuiging dat de

belangrijk. De volgende regels hebben we met elkaar be-

school is opgericht om de aan ons door de Heere toever-

sproken en vastgesteld:

trouwde kinderen, in afhankelijkheid van Zijn zegen, op te
voeden en te onderwijzen, gaan wij er van uit dat u zich aan

Groep 1-2-3-4

die belofte niet zult onttrekken.

• Wat ik ook doe, ik stoor niet
• Wij zorgen voor elkaar

Mediagebruik

• Wij zorgen voor onze spulletjes

Gebruik van internet: we maken op school gebruik van het

• Iedereen mag meespelen

filter van Kliksafe. Op deze wijze willen we voorkomen dat
kinderen en leerkrachten informatie op hun beeldscherm

Groep 5-6-7-8

krijgen waarvan de inhoud strijdig is met de normen van de

• Van mijn gedrag heeft een ander geen last

Bijbel. Gebruik van Smartboard: Met behulp van een Smart-

• Wij zijn trots op wat wij doen

board is het mogelijk om videomateriaal aan de kinderen

• We zorgen voor elkaar

te laten zien. Op dit punt zijn er heldere afspraken. Video’s

• Wij zorgen goed voor onze spulletjes

moeten een onderwijskundige meerwaarde hebben, ze mo-

• Wij houden ons lokaal en onze omgeving schoon

gen niet te lang duren en worden niet gebruikt voor ont-

• In deze klas werken wij prettig samen

spanning of tijdvulling.

• Wij helpen elkaar om het zelf te kunnen

Rehobôthschool - Maasdam
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• Wij nemen ons eigen werk serieus

• Het probleem wordt uitgelegd.

• Iedereen mag meespelen

• De gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt benadrukt.
• De leerkracht vraagt alle deelnemers om met ideeën te

Samenvatting Pestprotocol
Op school worden we regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag, zoals:
• fysiek: slaan, duwen, schoppen etc.; mentaal: uitschelden, roddelen, grof taalgebruik, brutaliteiten etc.
• materieel: afpakken, stukmaken van spullen die niet het
eigendom zijn, etc.

komen die er toe bijdragen dat de leerling, die besproken
wordt, zich gelukkiger gaat voelen.
• De leerkracht spreekt de kinderen dagelijks kort over hoe
het is gegaan.
• Er vindt na één week een gesprek plaats met de leerlingen.
Samen willen we werken aan een fijn klimaat binnen onze

Ongewenst gedrag kan uitmonden in pestsituaties. We

school. We willen alert reageren op pesten en willen pesten

moeten constateren dat ook dit gedrag op onze school te

voorkomen. We verwachten van alle betrokkenen mede-

vinden is. Wij proberen op een effectieve wijze ongewenst

werking.

gedrag te voorkomen of te stoppen door:
• Preventief, schoolbreed, aan de slag te gaan met groepsplannen op sociaal-emotioneel gebied;
• Dit gedrag bespreekbaar te maken;
• No-Blame aanpak;
• 
Ouders betrekken bij ons pestbeleidTer preventie van
pestgedrag hanteren wij de volgende werkwijze:

Wat we van ouders verwachten:
• Steun in onze aanpak.
• Melden van signalen van pesten door leerkrachten te informeren in gevallen van pesten en gepest worden.
• Melden als het kind afwijkend gedrag vertoont en u daarmee naar huisarts of externe instanties is gegaan.

• We werken met groepsplannen op sociaal- emotioneel
gebied.
• We starten aan het begin van het schooljaar met (spel)
lessen en uit “Grip op de Groep”

2.5 Regels over de omgang met elkaar
In de omgang met elkaar dient hetgeen we belijden tot uiting
te komen. De één achte de ander uitnemender dan zichzelf.

• Schoolbreed worden dezelfde leefregels gehanteerd in

Bestuur, locatieraad, personeel, ouders en kinderen dienen

elke klas, mede aangeboden aan de hand van een Bijbel-

op een eerlijke en respectvolle wijze met elkaar om te gaan.

vertelling.

Voor de opvoeders geldt dat ze naar de eis van Gods Woord

• Aan het begin van het schooljaar worden in iedere groep
de eigen groepsregels opgesteld.
• Aan ouders wordt gevraagd om signalen van pesten aan
de school door te geven.
• 
Afname van Sociogram, leerlingvragenlijst, treiter-enquête en ZIEN.
• Alle zorgen over de sociaal-emotionele ontwikkeling en/

met liefde het welzijn van de kinderen hebben te zoeken.
Voor de kinderen geldt dat ze hun opvoeders alle eer, liefde en trouw bewijzen. Van groot belang in de omgang met
kinderen is eenheid van denken en handelen van ouders en
onderwijsgevenden. Het taalgebruik behoort netjes te zijn.
Ongepast en ruw taalgebruik wordt zoveel mogelijk tegengegaan.

of pestgedrag worden besproken met de intern begeleider.
• Blijvende zorgen over gedrag van kinderen worden indien
nodig met de orthopedagoge van Driestar-Educatief besproken.
• Aanleren van sociale vaardigheden en toezicht houden op
naleving er van en begeleiding van leerkrachten
• Leerkrachten en pleinwachtouders houden toezicht op
het schoolplein.
Wat verstaan wij onder pesten?
Pesten houdt in dat leden van een groep om een bepaalde
reden een andere groepsgenoot stelselmatig geestelijk en/
of lichamelijk mishandelen. Plagen is geen pesten.
In situaties waarin sprake is van pestgedrag werken wij volgens de No Blame methode:
• Er vindt een gesprek plaats met het slachtoffer.
• Er wordt een gesprek georganiseerd met betrokkenen.
10
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3
De organisatie van het onderwijs
3.1 De schoolorganisatie

kunnen daarin naar eigen gaven en talenten een taak ma-

Op school hanteren wij het leerstofjaarklassensysteem. Dat

ken, waarbij diegene die meer heeft ontvangen ook meer

houdt in dat wij werken met acht leerjaren. Voor de over-

heeft om mee te woekeren en van degene die minder heeft

gang van groep 1 naar groep 2 wordt bij alle kinderen be-

ontvangen ook minder gevraagd zal worden. Daarbij zul-

keken of ze door kunnen. De kinderen die geboren zijn in

len kinderen meer en meer eigen keuzes kunnen en mo-

de maanden september tot en met december krijgen extra

gen maken, waarbij verdieping en interesse een grote rol

aandacht. Aan het eind van ieder schooljaar zullen gewoon-

spelen.

lijk de leerlingen doorstromen naar het volgende leerjaar.
Er wordt van de leerlingen verwacht dat ze een minimum

Maar ook het sociale aspect mag daarbij niet worden ver-

aan leerstof beheersen. De leerstof is aangepast aan de

geten. Kinderen moeten leren ook elkaar te dienen en te

ontwikkeling die en het niveau dat de kinderen op die leeftijd

helpen. Samenwerkend leren, in tweetallen of in een groep

behoren te hebben. Mocht een kind onder dit niveau zitten,

krijgt daarom ook een vaste plaats binnen de lessen. Dat

of juist erboven, dan wordt gezocht naar een juiste manier

is zowel in de instructieles, waarbij de kinderen elkaar op-

van het bieden van extra zorg.

nieuw uitleggen, als in lessen waarbij in samenwerking
opdrachten moeten worden gemaakt of uitgevoerd. In de

Het karakter van de onderbouw, de groepen 1, 2 en 3 ligt

instructieles wordt gewerkt met verschillende lesfasen,

in het ontwikkelen van een aantal ontwikkelingsgebieden,

waarbij eerst de leerkracht instructie geeft, vervolgens de

nl. de visuele, auditieve, motorische, sociaal-emotionele,

meeste kinderen aan de slag kunnen gaan en de leerkracht

creatieve, taal-denkontwikkeling, ruimtelijke oriëntatie en

zo nodig een vervolginstructie geeft aan kinderen die daar

rekenkundig denken. Dit wordt projectmatig in de praktijk

nog behoefte aan hebben. Na een lesfase van zelfstandig

gebracht.

werken volgt er een lesgedeelte waarbij kinderen elkaar
opnieuw een hulpinstructie mogen geven om samen tot de

De groepen van de middenbouw, 4, 5 en 6, kenmerken zich

oplossing te komen. In de slotfase van de les is het de leer-

meer door het aanleren van vaardigheden voor wat be-

kracht die helpt, controleert en corrigeert waar dat nodig is.

treft feitenverwervend leren, memoriseren, automatiseren
en inzichtbevorderend leren. Daarbij worden de volgende

3.1.1 Groepering

werkvormen gehanteerd: voordrachtsvormen, gespreks-

De school werkt met combinatiegroepen. Die zijn als volgt

vormen, opdrachtsvormen, zelfstandig werken en werken

ingedeeld: groep 1 - 2, groep 3 - 4, groep 5 - 6, groep 7 - 8.

met taken.

In de leergebieden rekenen, lezen en taal worden aparte
instructies gegeven en de leerstof per leerjaar geordend,

De bovenbouw, de groepen 6 tot en met 8 zijn sterk gericht

terwijl vakken als tekenen en sociale redzaamheid gecom-

op het inzichtelijk leren en op memoriseren. Door de ge-

bineerd kunnen worden. Doch ook hierbij wordt het ver-

hele school wordt gewerkt aan het optimaliseren van bo-

schil in ontwikkeling en leeftijd niet uit het oog verloren.

venstaande vaardigheden. Daarbij wordt op directe wijze

In de onderbouw stromen de kinderen na verloop van tijd

instructie gegeven, en hebben de kinderen gelegenheid tot

de school in. Zodra een instroomgroepje van minimaal 5

zelfstandig werken. Directe instructie houdt in dat de leer-

leerlingen gevormd kan worden, krijgen deze kinderen na

kracht de leerstof in kleine onderdelen aanbiedt en deze

de groepsinstructie aparte hulp, zodat ook de kleinsten de

direct traint. Zelfstandig werken is ook een speerpunt van

aandacht krijgen die ze nodig hebben.

het onderwijs. Het houdt in dat kinderen na een directe in-

De onderwijsassistente van de school geeft waar nodig on-

structie de leerstof zelfstandig gaan maken en er wordt van

dersteuning aan de leerkrachten. Zij staat de leerkrachten

hen verwacht dat ze dat ook zelfstandig kunnen. Ze leren

terzijde in de hulp aan de kinderen en voert met groepjes

zelfstandig problemen op te lossen en nieuwe inzichten te

leerlingen opdrachten van de leerkrachten uit. Daarnaast

verwerken. Organisatorisch zal er meer en meer gewerkt

geeft zij aan kinderen uit de overige groepen extra hulp, in-

gaan worden vanuit een dagtaak of een weektaak. Kinderen

dien dat nodig is. Afhankelijk van de specifieke situatie van
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een groep wordt de onderwijsassistente meer of minder

in de schoolgids afgesproken levensstijl.

ingezet.
Kinderen worden toegelaten als de ouders de grondslagver3.1.2 Aanmeldingsprocedure

klaring zoals omschreven in de schoolgids onderschrijven.

Wanneer het oudste kind uit een gezin wordt aangemeld,
komt een afvaardiging van de Locatieraad thuis op bezoek.

3.1.3 Voor het eerst naar school

De locatieleider en een kleuterjuf komen daarna op be-

In de kleutergroepen worden de kinderen die 4 jaar zijn ge-

zoek, of de ouders komen op school voor een kennisma-

worden toegelaten. Voordat de kinderen de vierjarige leef-

king. Vooraf krijgen de ouders een schoolgids. Tijdens deze

tijd bereiken mogen zij eerst een keer komen kennismaken

kennismakingen wordt de achtergrond van de school be-

met de school. De kleuterjuf ontvangt moeder en/of vader

sproken en de schoolgids toegelicht. Eveneens ontvangen

en kind en leidt hen rond in de school, zodat de omgeving

de ouders het aanmeldingsformulier, een formulier om zich

voor het kind bekend wordt.

op te geven als lid van de schoolvereniging, een formulier

Vier maal mogen de kinderen een dagdeel op school komen

ter onderschrijving van de grondslag van de vereniging en

om te wennen. Ruim van tevoren krijgen de ouders hiervan

een vragenlijst die ze invullen. De locatieraad beslist of het

bericht. Vanaf hun 4e verjaardag mogen de kinderen alle

kind wordt toegelaten. Van deze beslissing worden de ou-

dagen komen.

ders zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht door de

We verwachten van nieuwe kleuters dat zij zindelijk zijn als

school. Wanneer er al kinderen uit een gezin de school be-

ze op school komen.

zoeken, wordt aan de ouders verzocht het kind op te geven

Groep 1/2 krijgt gymnastiekles in het speellokaal in het

in de derde maand nadat het kind drie jaar is geworden. De

schoolgebouw aan de Van der Doeslaan. Vriendelijk ver-

formulieren daarvoor zijn bij de directie verkrijgbaar. Een

zoeken we u de kinderen gymschoentjes mee te geven met

telefoontje om de formulieren aan te vragen is voldoende.

klittenband of elastiek, voorzien van de naam van uw kind.

Bij het aanmelden van een leerling zijn de ouders gehouden om

3.1.4 Tussendoortje

1. kennis te nemen van de grondslag van de Vereniging

Halverwege de morgen krijgen de kinderen gelegenheid

voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag

iets te eten en te drinken. De kinderen mogen geen snoep

te Maasdam, zoals die vermeld staat in artikel 2 van de

eten. Het is niet toegestaan om na de boterhammen een

statuten; en

aantal snoepjes te eten. Chips valt ook onder snoep. Het ge-

2. 
De onder 1 bedoelde grondslag te onderschrijven en

bruik van kauwgom is op school niet toegestaan.

bereid te zijn naar het oordeel van de locatieraad en de

We adviseren de ouders de kinderen fruit en gezonde tus-

schoolleiding van de school de hieruit voortvloeiende

sendoortjes mee te geven. We denken daarbij aan: Sultana,

principiële verplichtingen inzake school en onderwijs

Evergreen e.d.

voor hun kind(eren) te aanvaarden.
3.1.5 Reglement overblijven
Toelatingscriteria

Op school wordt de mogelijkheid voor de kinderen geboden

Het bestuur van VCOHW heeft aan de locatieraad de zorg

om over te blijven. Hiervoor worden door de school geen

opgedragen tot het bewaken van de identiteit van de school

kosten in rekening gebracht. We verwachten dat ouders

op deze locatie. Naast de gemelde taken in de betreffende

daar iets voor terug doen in de vorm van het doen van plein-

paragraaf van de schoolgids (para. 1.3) beslist de locatie-

wacht volgens een rooster en hulp bij de jaarlijkse grote

raad ook over het toelaten van leerlingen. In dit kader be-

schoonmaak. Wanneer uw kind elders gaat eten terwijl het

zoekt een delegatie van de locatieraad ouders die voor het

normaal op school overblijft, is dat alleen toegestaan als de

eerst een kind op de Rehobothschool aanmelden.

school hier schriftelijk van in kennis is gesteld. In de grote
pauze wordt er op het kleine plein pleinwacht gelopen door

Tijdens dit bezoek zal gesproken worden over :

pleinwachtmoeders. Op vrijdag houdt het team weeksluiting

•	De grondslag van de school zoals verwoordt in artikel 2

in de grote pauze. Een ouder neemt dan de pleinwacht op

van de statuten van de vereniging.

het grote plein waar. We gaan ervan uit dat de pleinwacht

•	Verder zal er worden gewezen op het belang van een-

door alle ouders wordt gedaan. Hiertoe wordt aan het begin

heid is tussen school en thuis. De visie van de school op

van het cursusjaar een rooster verstrekt aan alle ouders.

onderwijs en opvoeding wordt thuis gedeeld en geres-

We doen een dringend beroep op alle ouders zich hieraan te

pecteerd.

houden onder het motto: ‘Uw kinderen, onze gezamenlijke

•	Als kinderen worden aangemeld dan wordt verwacht

zorg’.

dat de kinderen en de ouders zich zullen houden aan de
12
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3.1.6 Schorsing en verwijdering

niet slaagt, kan het bevoegd gezag de leerling na afloop van

Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat schorsen

genoemde periode definitief verwijderen. In die tussenlig-

en/of verwijderen van leerlingen een punt is dat niet of nau-

gende tijd kan de leerling geschorst worden. Tegen een

welijks aan de orde komt. Toch zien we normen en waarden

besluit tot verwijdering kunnen de ouders bezwaar maken.

in onze huidige maatschappij steeds meer vervagen. Om
ons heen zien wij gedrag van kinderen en volwassenen dat

3.2 Wie werken er in de school?

op onze school niet zou worden geaccepteerd. De school

Wie werken er in de school?

zien wij niet alleen als leer-, maar ook als opvoedingsinstituut waar kinderen (Bijbelse) normen en waarden worden

Bovenschools directeur:

bijgebracht. Ieder kind heeft op onze school recht op

De bovenschools directeur is tevens bestuurslid. Hij heeft

veiligheid en geborgenheid. Omdat ook onze kinderen leven

de vijf scholen van de vereniging onder zijn eindverantwoor-

met zonden en gebreken zijn we proactief gaan nadenken

delijkheid. Hij is aanspreekpunt voor de locatieleiders.

over vormen van schorsen, zodat we weten hoe we handelen
moeten als zich ernstige incidenten op onze school voor-

Locatieleider

doen. Het protocol, zoals dat nu is goedgekeurd, wil be-

De locatieleider is eindverantwoordelijk voor de school rich-

werkstelligen dat er tijdens en na (emotionele) incidenten

ting het algemene bestuur. Ze is verantwoordelijk voor de

helder gecommuniceerd en zorgvuldig gehandeld wordt. Dit

dagelijkse gang van zaken op school. Hier hoort ook de on-

protocol zal pas in werking treden als de mogelijkheden in

derwijskundige ontwikkeling van de school bij. Ze ziet toe op

het voortraject (interactie, straffen en belonen) niet het ge-

de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsontwikkeling.

wenste effect hebben. Daarnaast proberen we rekening te

Zij is voor teamleden en ouders het aanspreekpunt als er

houden met de omstandigheden van het kind, zolang dit niet

vragen zijn. De locatieleider is anderhalve dag vrijgeroos-

de grenzen van het toelaatbare overschrijdt.

terd voor deze activiteiten. Ze geeft tevens les in groep 7/8.

In samenspraak met het bestuur en de MR heeft de school
duidelijke regels opgesteld voor time-out en schorsing. De

Groepsleraar

directeur van de school kan een leerling voor een periode

De groepsleraar is de verantwoordelijke voor het onder-

van ten hoogste twee dagen verwijderen (time-out) en voor

wijsleerproces en de resultaten in de groep. De groeps-

ten hoogste vijf dagen schorsen. Bij een time-out worden de

leraar geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de

ouders op school uitgenodigd

resultaten van de leervorderingen bij en rapporteert intern

voor een gesprek, waarvan een verslag wordt gemaakt, met

aan de locatieleider en extern aan de ouders.

daarin in ieder geval afspraken voor de toekomst. Door de
leerkracht en de directeur wordt een besluit tot schorsing

Interne begeleider

schriftelijk en met opgave van redenen aan de ouders mee-

De Intern Begeleider is belast met de coördinatie van de

gedeeld, vervolgens worden de ouders op school uitgeno-

zorg binnen de school Dit betekent dat hij het afnemen van

digd voor een gesprek. Bij schorsing voor langer dan één

toetsen in het kader van het leerlingvolgsysteem voorbe-

dag moet de schooldirecteur, de onderwijsinspectie en de

reidt. Aan de hand van deze toetsuitslagen wordt bepaald

leerplichtambtenaar schriftelijk met opgave van redenen

wie extra begeleiding nodig heeft. De Intern Begeleider co-

van dit feit in kennis stellen.

ördineert deze hulp en neemt zo nodig contacten op met

Onder ontoelaatbaar gedrag, en in principe in aanmerking

externe deskundigen, zoals een schoolbegeleider en ortho-

komend voor een vorm van schorsing, rekenen wij:

pedagoog.

- het niet willen luisteren naar de leerkrachten;

Voor deze taak heeft hij ruim een dagdeel beschikbaar. De

- weigeren deel te nemen aan schoolactiviteiten;

Interne Begeleider is de spil in de leerlingenzorg en naast

- een grote mond hebben of brutaal zijn; beledigen, vloeken,

de leraar van uw kind, een belangrijk contactpersoon als

schelden, bedreigen;

het gaat om contacten met externen.

- agressief gedrag, vechten, slaan en schoppen;
- het vertonen van pestgedrag;

Onderwijsassistente

- vandalisme, vernielingen, diefstal.

Een aantal dagen per week is er een onderwijsassistente

Het bevoegd gezag mag een leerling pas verwijderen wan-

aanwezig. Zij staat de leerkrachten terzijde en heeft daarbij

neer er voor deze leerling een andere school is gevonden.

uitvoerende taken. Afhankelijk van de samenstelling van

Hiervoor heeft het bevoegd gezag acht weken de tijd. In deze

een groep kan een onderwijsassistente in de ene groep in-

acht weken moet het bevoegd gezag zich aantoonbaar in-

tensiever worden ingezet dan in de andere.

spannen om een ander bevoegd gezag te vinden dat bereid

De leerkracht geeft in de les de instructies en de onder-

is de leerling toe te laten. Indien het bevoegd gezag hierin

wijsassistente is behulpzaam bij de uitvoering daarvan door
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de kinderen. Ook extra hulp aan kinderen die daar behoefte

werken hangen hiermee samen. Er wordt gewerkt vanuit

aan hebben, kan zij voor haar rekening nemen. Daarnaast

de kring. In de kring wordt de dag begonnen en hier keren

heeft de onderwijsassistente taken in de lesvoorbereiding,

de kinderen ook steeds naar terug. Naast de kring wordt er

in het werken met kinderen aan bepaalde computerpro-

gewerkt in groepen, in hoeken, in het speellokaal en buiten.

gramma’s, in het behulpzaam zijn bij observaties en het

De dagindeling ziet er in grote lijnen als volgt uit: ontvangst-

leerlingvolgsysteem en huishoudelijke klassentaken.

gesprek, Bijbelverhaal, werkles, fruit eten en/of iets drinken, bewegingsonderwijs en/of buitenspel, taalontwikkeling

Managementassistente

en werken met ontwikkelingsmaterialen. De meeste zaken

Een dagdeel per week is een managementassistente aan-

worden rondom een thema in samenhang aangeboden.

wezig om de locatieleider ter zijde te staan.

In groep 2 worden ook activiteiten ondernomen met het oog
op de overstap naar groep 3: voorbereidend schrijven, voor-

Interieurverzorgsters

bereidend rekenen en voorbereidend lezen.

Twee maal per week wordt de school schoongemaakt door

Met behulp van het leerlingvolgsysteem ‘Kijk’ wordt de

interieurverzorgsters.

ontwikkeling van de kleuters gevolgd. De leerkrachten van
groep 0, 1 en 2 kunnen kinderen gericht sturen in hun ont-

Vrijwilligers

wikkeeling.

(Groot)ouders worden als vrijwilliger ingezet bij textiele
werkvormen, lezen, onderhoud, enz. We verwachten van de

Rekenen en wiskunde

vrijwilligers dat zij zich houden aan de regels van de school,

Onze school maakt gebruik van de methode “De wereld in

zoals ze ook voor kinderen en personeel gelden.

getallen”. Deze methode sluit aan bij onze wijze van werken.
Dit houdt in dat de rekenstof op drie verschillende niveaus

3.3 Inhouden van de vakgebieden

wordt aangeboden.

Het onderwijs aan de kinderen is gericht op het realiseren
van de kerndoelen zoals deze zijn verwoord in de kerndoe-

Nederlandse taal en lezen groep 3

len voor het Reformatorisch Onderwijs. Deze kerndoelen

In de groepen 3-8 wordt gebruik gemaakt van de taal/

liggen op school ter inzage. In principe volgen alle leerlin-

leesmethode ‘TaalFontein’. We zijn ons aan het oriënteren

gen de door de school aangeboden onderwijsactiviteiten.

op een nieuwe taal en/of leesmethode.

Godsdienstonderwijs

Begrijpend lezen

Op maandagmorgen wordt er met alle kinderen en leer-

Voor het begrijpend en studerend lezen maken we gebruik

krachten gezamenlijk in de gemeenschapsruimte van de

maken Nieuwsbegrip XL.

school weekopening gehouden, waarbij samen gezongen,
uit de Bijbel gelezen en verteld en gebeden wordt. Elke

Schrijven

schooltijd wordt begonnen en beëindigd met gebed. Tijdens

Kinderen leren schrijven uit de methode “Schrijffontein”,

het gebed zitten de kinderen eerbiedig. In iedere groep

die we in de groepen 3 t/m 6 gebruiken.

wordt aan het begin van de dag een half uur Bijbels onderwijs gegeven. Daartoe maken we op de Rehobothschool uit-

Engelse taal

sluitend gebruik van de Statenvertaling die in 1637 gereed

We bieden het vak Engels schoolbreed aan. In de groepen

kwam. Voor het Bijbelonderwijs wordt de methode ‘Hoor het

1 - 6 krijgen de leerlingen minimaal een half uur per week

Woord’ gebruikt.

Engels. In de groepen 7 en 8 is dit een uur. We maken gebruik van de methode “My name is Tom” in de groepen 1 t/m

Psalmen en Catechismus

4 en van de methode “Stepping Up”in de groepen 5 t/m 8.

De psalmen die worden gezongen zijn naar de berijming

Deze methoden zijn speciaal voor reformatorische scholen

van 1773. In de groepen 1 tot en met 6 wordt elke week een

ontwikkeld en voldoen geheel aan de eisen van de tijd. In

psalm geleerd die op maandag wordt overhoord. Naast de

de groepen 5 t/m 8 wordt er ook gebruik gemaakt van Duo

psalmen worden er verantwoorde geestelijke liederen ge-

Lingo.

zongen. In groep 7 en 8 leren de kinderen elke week een
vraag en antwoord uit de Heidelbergse Catechismus.

Vaderlandse Geschiedenis
In de groepen 5-8 werken we met de methode. “Er is ge-
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Activiteiten in de groepen 0 t/m 2

schied”. Bij geschiedenis is een grote plaats ingeruimd voor

De aanpak in de groepen 0, 1 en 2 verschilt van die in de an-

de vertelling. Verder gaat het hierbij om kennis van belang-

dere groepen. De inrichting van het lokaal en de manier van

rijke personen en gebeurtenissen en jaartallen.
Schoolgids 2018 - 2022

Cultuureducatie
In het kader van cultuureducatie worden er jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd en/of excursies gehouden. De
activiteiten variëren en hangen samen met gebeurtenissen
en het onderwijsaanbod.
Expressie vakken
Tekenen, handvaardigheid en muziek worden in alle groepen gegeven. Voor de meisjes van groep 5 t/m 8 komen vijwilligsters eens per twee weken handwerken geven.
Bewegingsonderwijs
De gymnastieklessen worden door de groepsleerkrachten
zelf verzorgd. Groep 4 gaat wekelijks zwemmen in zwembad
“De Wellen” in ‘s Gravendeel.
Verkeer en EHBO
Eens in de twee jaar wordt door groep 7/8 verkeersexamen
Aardrijkskunde

gedaan. Het andere jaar wordt het EHBO-examen afgeno-

Hiervoor gebruiken we in de groepen 5 t/m 8 de methode

men.

“Geobas”. In groep 5 zijn het algemene thema’s. Nederland,
Europa en de Werelddelen worden respectievelijk in de

Overige

groepen 6 t/m 8 behandeld.

De onderdelen sociale redzaamheid, gezond gedrag, gees-

Naast kennis van aardrijkskundige begrippen en in inzicht

telijke stromingen en maatschappelijke verhoudingen wor-

in de verbanden hechten we veel waarde aan kennis van de

den verwerkt in de overige leergebieden.

topografie.
ICT
Natuurkennis

Vanaf groep 6 krijgen de kinderen elke week computerles.

In de groepen 5-8 gebruiken we de methode “Wondering

De kinderen leren werken met Word, PowerPoint, Excel,

the World”. Deze methode werkt volgens het principe van

Publisher, Internet en Outlook.

exemplarisch onderwijs. Er wordt aandacht besteed aan

De computers in het computerlokaal worden ook gebruikt

menskunde, natuurkunde, milieueducatie en de bevorde-

bij het oefenen van o.a. woordjes en de tafels.

ring van gezond gedrag.
Niveaugroepen
Sociale vaardigheden

Het is een feit dat kinderen onderling sterk verschillen in

In alle groepen wordt gewerkt aan het bevorderen van so-

kennis en mogelijkheden. Daar houden we bij het geven van

ciale vaardigheden. Elke groep is uniek en heeft eigen be-

onderwijs nadrukkelijk rekening mee. In de praktijk houdt

hoeftes. Leerkrachten stemmen hun lessen hierop af en

dat in dat niet alle kinderen dezelfde en evenveel instructie

leggen dit vast in een groepsplan. In de groepen worden

krijgen en dat ook niet alle kinderen dezelfde stof maken.

o.a. lessen gegeven uit ‘Grip op de groep’, wordt er gewerkt

We proberen dit zoveel mogelijk op maat aan te bieden.

met kernkwaliteiten en eventueel met prentenboeken. In de
groepen 6, 7 en 8 wordt ook aandacht gegeven aan thema’s
als weerbaarheid, GGGG-model, groepsdruk etc.

Periodiek wordt door een extern bureau een rapport opgemaakt, een zogenaamde Risico Inventarisatie & Evaluatie.

Sevo

Naar aanleiding hiervan heeft de preventiemedewerker

In de groepen 1-8 wordt een aantal lessen rondom seksuele

een vierjarenplan opgesteld. Hiermee hopen we te werken

vorming gegeven met behulp van de methode ‘Wonderlijk

aan de aanbevelingen uit de RI&E. Op school zijn voldoen-

gemaakt’. Leerkrachten geven vooraf aan de ouders aan

de medewerkers die jaarlijks de (herhalings) cursus EHBO

wat er in de groepen behandeld wordt. Daarnaast ontvan-

of BHV volgen. Installaties voor elektra en alarmering als-

gen alle gezinnen een brochure waardoor zij de lessen die

mede blusmiddelen worden periodiek gecontroleerd door

op school gegeven worden, kunnen volgen.

deskundigen.
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HOOFDSTUK

4
De zorg voor de kinderen
4.1. Groep 1 en 2
De zorg voor het jonge kind

4.2. Overgang van groep 1 naar 2
en van groep 2 naar 3

Het onderwijs aan de kleuters is gericht op verschillende

Kinderen die in oktober en november 4 jaar worden komen

ontwikkelingsgebieden, te weten de zintuiglijke ontwikke-

na hun verjaardag op school. Ze stromen dan in in een be-

ling, de motorische ontwikkeling, de sociaal emotionele

staande groep 1/2. Daar draaien ze een groot deel van het

ontwikkeling, de taal/denk ontwikkeling en de ontwikkeling

jaar mee. Aan het eind van dit eerste jaar moet een beslis-

van de creativiteit. Aan deze ontwikkelingsgebieden zijn

sing genomen worden of het voor de kinderen beter is om in

ontwikkelingslijnen verbonden, waarin de verschillende fa-

groep 1 te blijven of door te gaan naar groep 2.

sen van de ontwikkeling van kinderen worden onderschei-

A.d.h.v. dit protocol willen we komen tot een juiste beslis-

den. Ontwikkelingslijnen zijn noodzakelijk om het onderwijs

sing. De 1 oktobergrens houden we niet meer automatisch

goed vorm te kunnen geven.

aan. Een leerling moet in 8 jaar tijd een ononderbroken
ontwikkeling doormaken op de basisschool. Maar er zijn

In de dagelijkse onderwijspraktijk dienen ontwikkelingslij-

kinderen waarvoor we beredeneerd een andere beslissing

nen te functioneren als werkpunten en richtpunten, waar-

nemen.

mee het onderwijs inhoud wordt gegeven en aan de hand
waarvan de dagelijkse activiteiten gevuld kunnen worden.

Algemene uitgangspunten zijn:

Bij signaleren, observeren en evalueren van de leerlingen

• De leerkracht volgt de instroomleerlingen uit oktober en

worden ontwikkelingslijnen gebruikt als ijkpunten om de

november goed door o.a. extra te letten op de KIJK!-lij-

ontwikkeling van de kinderen te volgen.

nen. Als leerkracht op grond hiervan denkt dat er afgeweken moet worden van de vaststaande route, zoekt ze

Daarbij wordt de ontwikkeling van een kind vergeleken met
een globale en gangbare ontwikkeling van zijn of haar leef-

contact met ib’er. Dit kan ook zijn nadat ouders met vragen bij de leerkracht gekomen zijn.

tijdsgenoten. De activiteiten van het dagelijkse onderwijs

• De ib’er gaat dan twee keer observeren in de klas in ver-

bestaan uit activiteiten in de klas, observeren, signaleren

schillende situaties. Ook worden de CITO TvK en de CITO

en evalueren. Wanneer blijkt dat de ontwikkeling van kin-

RvK afgenomen. Ouders worden mondeling hiervan op

deren anders verloopt dan een vergelijkbaar gemiddelde is

de hoogte gesteld. Als leerkracht en ib’er beide vinden

een nadere bespreking en analyse nodig. Op grond daarvan

dat de leerling af moet wijken van vaststaande route dan

kan besloten worden tot individuele opdrachten en/of apar-

wordt deze leerling nogmaals besproken.

te hulp. Evaluaties dienen inzicht te geven in de effectiviteit

• We spreken over een kort of lang kleutertraject.

van de geboden hulp en de ontwikkeling van het kind. Er

• Er zijn in een schooljaar meerdere doorstroommogelijk-

wordt gebruik gemaakt van het observatiesysteem “Kijk”.

heden (bij een kort kleutertraject).

Het hele schooljaar door worden de kinderen van groep 1 en

• Afwijkende trajecten van de oktober- en novemberleer-

2 gericht geobserveerd en het resultaat daarvan in het team

lingen worden op de leerlingbespreking voor de zomer-

besproken. Registratiemomenten zijn in januari en juni. Ook
van deze observaties wordt verslag gedaan in een teamvergadering en wordt het resultaat besproken.

vakantie besproken.
• Als een oktober- of novemberkind een kort kleutertraject
gaan lopen dan wordt met ouders contact gelegd.
• Er wordt in het verslag van de leerlingbespreking niet
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In de maanden januari tot en met maart worden de kinde-

alleen aangegeven welke beslissing we nemen, maar ook

ren getest m.b.v. de citotoetsen Taal voor Kleuters en Reke-

de reden waarom we tot een beslissing gekomen zijn.

nen voor Kleuters. Mocht blijken dat bij de oudste kleuters

Ook in het jaardossier. Er kan dan later altijd naar terug

het resultaat van deze toetsen nog niet overtuigend is, dan

gekeken worden.

wordt in overleg met de ouders, en de directie besproken of

• Als kinderen een ontwikkelingsvoorsprong hebben en om

het kind doorgaat naar groep 3, waarbij de leerkracht van

bepaalde redenen niet versnellen, krijgen deze kinderen

uw kind en de IB-er een adviserende functie hebben.

extra uitdaging in de vorm van verbreding of verdieping.

Schoolgids 2018 - 2022

Als leidraad gebruiken we hiervoor Compact en Rijk van
KIJK!; ontwikkelingsmateriaal; thema’s en hoeken met
differentiatie(opdrachten).

is of wordt voor 1
oktober 5 jaar

naar groep 2

voorkeur: blijven in
groep 1

Groep 1

wordt in oktober of
november 5 jaar

als kinderen
voldoen aan min.
eisen (zie A) dan
naar groep 2

In groep 2 goed
volgen.

blijven in groep 1
(behalve in
bijzondere
gevallen)

wordt na 1
december 5 jaar

is of wordt voor 1
oktober 6 jaar

Gaat naar groep 3,
behalve als er redenen
zijn waarom het beter is
om een verlengd
kleuterjaar te doen

wordt na 1 oktober 6 jaar

Dit betreft een kind wat
een kort kleutertraject
volgt. Moet voldoen aan
de eisen genoemd bij B

Groep 2

A: Richtlijnen voor een mogelijk kort kleutertraject bij

B: Richtlijnen voor de overgang van 2 naar 3 voor kinde-

oktober/novemberkinderen groep 1:

ren die versneld naar groep 2 zijn gekomen:

• Eind mei doen deze kinderen de TvK en RvK.

• Eind mei doen deze kinderen de TvK en RvK. Voor deze

• Voor deze toetsen moeten ze een A, B of C score hebben.

toetsen moeten ze een A, B of C score hebben.

• Basiskenmerken van KIJK! moeten in orde zijn.

• Basiskenmerken van KIJK! moeten in orde zijn.

• KIJK!-lijnen: Taakgerichtheid en zelfstandigheid, Auditie-

• De KIJK!-lijnen: Taakgerichtheid en zelfstandigheid, Au-

ve waarneming, Geletterdheid, Gecijferdheid en Logisch

ditieve waarneming, Geletterdheid, Gecijferdheid en Lo-

denken moeten min. 4 maanden verder zijn dan kalen-

gisch denken moeten min. 4 maanden verder zijn dan

derleeftijd. Het kind moet sociaal-emotioneel goed in zijn

kalenderleeftijd.

vel zitten.

• Als verwacht wordt dat een kind door bv. lage cognitie of

• Voldoet een kind niet aan deze criteria blijft het in groep 1.

taalproblemen meer zal hebben aan 2x groep 3, dan kan

Behalve als beredeneerd kan worden waarom we tot een

de leerlingbespreking beslissen om een kind toch door

andere keuze komen.

te laten gaan.

• De kinderen die op grond van deze richtlijnen in groep 1
blijven, moeten in groep 1 genoeg uitdaging krijgen.

• De kinderen die op grond van deze richtlijnen in groep 2
blijven, moeten in groep 2 genoeg uitdaging krijgen. De
leerkracht zal in zijn onderwijsaanbod hiermee rekening
houden.
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4.3 L.V.S. – Leerling Volg Systeem

leerlingvolgsysteem. Naast de voortgang in het leren komt

In groep 3 wordt in het aanvankelijk lezen, schrijven en

hier ook het welbevinden van de leerlingen aan de orde. We

rekenen een aansluiting gemaakt bij de verschillende ont-

gebruiken hiervoor de gegevens vanuit het Pedagogisch

wikkelingsgebieden waarop het onderwijs in groep 1 en 2

Leerlingvolgsysteem ZIEN!

gericht was. Daarnaast en daarna wordt er meer en meer
gewerkt binnen de verschillende leervakken.

De wijze waarop het welbevinden en de leervorderingen

Het dagelijks werk van de kinderen wordt nagekeken om te

van de kinderen worden besproken met de ouders

controleren of ze de stof van die dag begrepen en verwerkt

Tweemaal per jaar is er op school een contactavond die

hebben. De volgende dag kan daar op ingesprongen wor-

erop gericht is de leervorderingen van de kinderen te be-

den. Daarnaast is het de taak van de leerkracht dagelijks de

spreken. De eerste contactavond, in november, is formeel.

leerlingen te observeren.

Er wordt dan met een 10-minutenrooster gewerkt, waarbij

Indien nodig worden aantekeningen gemaakt over kinderen,

alle ouders worden uitgenodigd. De tweede contactavond,

om die gegevens te gebruiken ter illustratie van de leerweg

in maart, biedt ook de mogelijkheid om 10-minutengesprek-

die een kind gaat.

ken te voeren. De ouders die dit wensen kunnen dit aange-

De Begrippentoets wordt begin groep 3 zo nodig nogmaals

ven. Ook kunnen leerkrachten gesprekken met ouders aan-

afgenomen om te zien hoe ver de ontwikkeling gevorderd is

vragen. Daarnaast laten de kinderen op een ‘projectavond’

en om te zien of er nog hiaten zijn in de kennis van de kinde-

eens in de twee jaar iets van hun creativiteit zien. Mocht het

ren die beginnen met het schoolse klassenwerk.

nodig zijn intensiever met de ouders de vorderingen van de

In de maanden januari, mei en juni worden in de groepen 3

kinderen te bespreken, dan kan een gesprek thuis of op

tot en met 8 de kinderen getoetst op het gebied van lezen

school een mogelijkheid zijn.

met de AVI-toetsen en de Drie minuten toets van het Cito,

Op school wordt een rapport gehanteerd waarop zowel de

rekenen met de rekentoets van het Cito, taal met behulp van

leervordering als de leerhouding aangegeven wordt.

de Cito-toets spelling. Eenmaal per jaar wordt in de groe-

In de gesprekken met ouders, als ook in gesprekken met

pen 5 t/m 8 gekeken of de kinderen voldoende vorderingen

de kinderen zelf, willen we de stimulerende en beprekende

maken op het gebied van Begrijpend Lezen. In groep 3 en

factoren van een kind in kaart brengen, om inzicht te krijgen

4 gebeurt dit twee maal per jaar. De leerkracht verzamelt

in de onderwijsbehoeft van dit specifieke kind. Dit in het ka-

het hele jaar door cijfers van het gemaakte werk. De cijfers

der van Handelingsgericht Werken. Hiervan wordt verslag

worden verkregen door schriftelijke en mondelinge overho-

gelegd in het leerlingvolgsysteen ParnasSys.

ringen. Deze cijfers bepalen mede het rapportcijfer.
4.3.1 Welbevinden van kinderen
De verslaglegging van gegevens over leerlingen door de

Naast de zorg voor de verstandelijke ontwikkeling, besteden

groepsleraar

we aandacht aan het welbevinden van de kinderen. Twee

De resultaten van de toetsen worden door de leerkracht

maal per jaar wordt er in elke groep een vriendschapsso-

verwerkt in het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Op een

ciogram gemaakt, wordt de treiter-enquête afgenomen en

klassenlijst houdt hij het groepsoverzicht bij om

wordt er in een aantal groepen (5 tot en met 8) een klas-

de resultaten van de kinderen te vergelijken met het mini-

senklimaatvragenlijst afgenomen. De resultaten hiervan

mum wat gehaald moet kunnen worden. Van ieder kind is er

worden met de IB-er besproken. Indien nodig wordt er actie

een apart dossier met daarin de resultaten van de gemaak-

ondernomen.

te toetsen. Een grafiek geeft de vorderingen weer. Zo’n
overzicht van de leervorderingen blijft in het archief van de

4.3.2 Pedagogisch Leerlingvolgsysteem ZIEN!

school bewaard.

We hanteren als pedagogisch leerlingvolgsysteem het programma ZIEN! voor de groepen 3-8. Dit programma helpt
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Teamleden die in de school de vorderingen van de leerlin-

leerkrachten om de sociaal-emotionele ontwikkeling van

gen doorspreken

kinderen systematisch in kaart te brengen. Op basis van

Om de zorg voor het kind te continueren, vindt iedere zorg-

observaties en vragenlijsten komt ZIEN! met uitspraken die

periode van 8 weken een gesprek plaats tussen de Intern

helpen het gedrag van leerlingen beter te begrijpen. Beter

Begeleider en de groepsleerkracht. Want voor een continue

gezegd: om achter het gedrag van een leerling de zorgbe-

zorg is het noodzakelijk dat regelmatig de resultaten van de

hoefte(n) te zien. Hierbij is het nadrukkelijk de bedoeling dat

leerlingen worden besproken.

ZIEN! slechts een hulpmiddel is. Door bijvoorbeeld gericht

Daarnaast hebben we twee maal per jaar een leerlingbe-

en zo objectief mogelijk te observeren, door gesprekken te

spreking in teamverband aan de hand van de door de leer-

voeren met kinderen en door een veilig pedagogisch kli-

lingen gemaakte methode onafhankelijke toetsen uit het

maat te creëren, heeft de leerkracht heel veel mogelijkheSchoolgids 2018 - 2022

den om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te

Berséba / Driestar Educatief

versterken. ZIEN! geeft de leerkrachten concrete handrei-

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de externe

kingen hoe zij hun pedagogisch handelen kunnen verster-

contacten op het gebied van de zorg. Dat houdt o.a. in dat hij

ken, om zo kinderen te ondersteunen.

actief deelneemt aan overleg in het samenwerkingsverband

Daarna kan besloten worden, indien nodig, tot een invulling

“Berséba”. Via Berséba worden aanvragen gedaan voor o.a.

van de observatielijst van de leerkracht.

ambulante begeleiding (AB) of een verwijzing naar het SBO.
De intern begeleider wordt steeds bijgeschoold over alle

4.4 Interne begeleiding

ontwikkelingen in het kader van Passend Onderwijs. Ook de

Zorg in de klas en op school

contacten met Driestar Educatief op het gebied van zorg lo-

De intern begeleider (IB’er) coördineert de zorg die op

pen via de intern begeleider. Denk dan bijvoorbeeld aan de

school gegeven wordt. De leerlingen staan hierbij centraal,

frequente bezoeken van een orthopedagoog of een GZ psy-

zodat zorg op maat geboden kan worden. De intern bege-

choloog. De intern begeleider neemt deel aan de gesprek-

leider voert regelmatig groepsbesprekingen met de leer-

ken over leerlingen die tussen hem, de ouders en

krachten, waarbij de groep en individuele

de leerkrachten plaatsvinden.

leerlingen aan bod komen. Er wordt dan over de sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling van de kin-

Schoolmaatschappelijk werk

deren gesproken. De intern begeleider gaat op bezoek in de

De intern begeleider werkt ook samen met de schoolmaat-

klas om zich een goed beeld te kunnen vormen van o.a. het

schappelijk werkster. Dit houdt in dat het aanmelden van

pedagogisch klimaat en de kwaliteit van het aangeboden

een gezin of leerling via hen kan lopen. Ouders kunnen

onderwijs. Daarnaast observeert hij individuele leerlingen

ook rechtstreeks contact opnemen met de SMW-er. Ge-

als er vragen zijn over zijn/haar ontwikkeling of gedrag. Hij

sprekken tussen ouders en/of kind met de schoolmaat-

begeleidt de leerkrachten in het zoeken naar maatwerk:

schappelijk werkster hebben een vertrouwelijk karakter. De

hoe sluit ik het best aan bij de onderwijsbehoeften van deze

school wordt niet van de inhoud van de gesprekken op de

groep of deze leerling? Verder ondersteunt hij de leerkrach-

hoogte gesteld, mits ouders hiervoor toestemming geven.

ten op verschillende gebieden, zoals bij het opstellen van

In de jaargids is informatie opgenomen over onze SMW-er.

groepsplannen, dossiervorming en het voeren van gesprekken met ouders. Op schoolniveau houdt de intern begelei-

Interne Begeleiding in de Hoeksche Waard

der met de locatieleider de onderwijsresultaten bij en ana-

De intern begeleider werkt nauw samen met de intern be-

lyseert die, om van hieruit nieuwe stappen te kunnen nemen

geleiders van de reformatorische scholen in Klaaswaal,

wat betreft de kwaliteit van onderwijs op school.

Puttershoek en Oud-Beijerland en de Scholen met de Bijbel in Goudswaard en Nieuw-Beijerland. Ze houden zich in

Gesprekken met ouders

dit kader onder andere bezig met groepsdynamiek, soci-

Het voeren van gesprekken met ouders over kinderen,

aal-emotionele ontwikkeling en hoogbegaafdheid.

waarover zorgen zijn, is een belangrijk onderdeel van het
werk van de intern begeleider. De school vindt het van

Passend onderwijs

groot belang om zorgen met elkaar te delen en samen te

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelij-

zoeken naar een oplossing in het belang van het kind. Het

ke taak om Passend Onderwijs te geven. Omdat scholen dit

kan zijn dat dit te maken heeft met de cognitieve ontwikke-

niet alleen kunnen, zijn alle scholen aangesloten bij een sa-

ling of met de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het komt

menwerkingsverband. De Rehobothschool is aangesloten

ook voor dat er over andere zaken gesproken wordt, zoals

bij het samenwerkingsverband Berséba. Niet alleen alle re-

negatief gedrag in een groep of wanneer er zorgen of op-

formatorische scholen voor primair onderwijs in Nederland

voedingsvragen zijn in de thuissituatie. De ervaring leert dat

zijn hierbij aangesloten, maar ook de reformatorische scho-

het door beide partijen, zowel ouders als school, als positief

len voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Het

wordt ervaren om sámen het beste te zoeken voor het kind.

samenwerkingsverband is opgesplitst in vier regio’s. De

Dit komt altijd ten goede aan het welbevinden van het kind.

Rehobothschool behoort tot de regio Randstad. Een kern-

De leerkracht is als eerste verantwoordelijk voor de kinde-

begrip bij Passend Onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht

ren en daarom het eerste aanspreekpunt als er zorgen of

betekent dat de school samen met de ouders onderzoekt

vragen zijn. Het kan echter voorkomen dat er een dringende

of aan een leerling passende ondersteuning geboden kan

noodzaak is om in gesprek te gaan met de intern begelei-

worden. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, heeft de school de

ders. In dit geval kan contact opgenomen worden met de

opdracht om samen met ouders naar een passende plaats

IB’er via de mail of via het telefoonnummer van school.

te zoeken. De intern begeleider is o.a. met deze taak belast.

Rehobôthschool - Maasdam
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Ondersteuningsprofiel

het ondersteuningsteam ook iemand van het Centrum voor

De school heeft een centrale rol in het tegemoetkomen aan

Jeugd en Gezin, schoolmaatschappelijk werk of Ambulante

de ontwikkelbehoeften van kinderen. Er is een ondersteu-

Begeleiding aanwezig zal zijn. In het ondersteuningsteam

ningsprofiel geschreven. In dit profiel is te lezen op welke

wordt in samenspraak met de ouders bepaald welke onder-

wijze de begeleiding aan leerlingen wordt vormgeven en

steuning een leerling nodig heeft en waar deze het beste

welke mogelijkheden voor extra ondersteuning de school

plaats kan vinden.

heeft. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning
werkt de school vanuit de uitgangspunten van Handelings

Het Loket van regio Randstad

Gericht Werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: als een

Als het ondersteuningsteam tot de conclusie komt, dat het

kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eer-

voor de ontwikkeling van een leerling beter is om naar een

ste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat

speciale school te gaan, vraagt de school in samenspraak

het kind nódig heeft. Bij HGW is de samenwerking en af-

met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring aan. Dit

stemming met ouders en andere deskundigen een belang-

wordt gedaan bij “Het Loket” van regio Randstad. Als dit Lo-

rijk aandachtspunt.

ket besluit om de toelaatbaarheidsverklaring toe te kennen,
dan kan de leerling geplaatst worden in het speciaal (basis)

Ondersteuningsteam

onderwijs.

Heel vaak kan de ondersteuning door de school zelf geor-

Bij dit Loket kan de school met andere vragen terecht:

ganiseerd en gegeven worden. De leerkracht is als eerste

• het aanvragen van ambulante begeleiding

verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van

• het aanvragen van een extra ondersteuningsbudget voor

de leerlingen. Deze begeleiding en ondersteuning komt tijdens de IB-gesprekken aan de orde.
Daarnaast heeft de school een ondersteuningsteam. In
dit ondersteuningsteam zitten de intern begeleiders en de
orthopedagoog van de school. Als de situatie rondom een
leerling daar aanleiding toe geeft, zal de leerling in het
ondersteuningsteam besproken worden. Ouders worden
hierbij betrokken. Soms is de situatie zo complex, dat in
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kinderen die zeer moeilijk leren,
• een lichamelijk handicap hebben of langdurig ziek zijn.
Het ondersteuningsteam van de school besluit samen
met de ouders om zo’n ‘arrangement’ aan te vragen
• het inwinnen van advies, wanneer het ondersteuningsteam er zelf niet uitkomt
• het beantwoorden van advies- of informatievragen via het
ondersteuningsteam door ouders.
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Ouderbetrokkenheid in het kader van Passend Onderwijs

het ib-gesprek. Er wordt gekeken op welke manier er hulp

Wanneer ouders vinden dat er voor hun kind meer hulp no-

geboden kan worden, hetzij door hulp binnen de groep of

dig is of dat hun kind beter op zijn plaats is in een school

buiten de groep in de vorm van remedial teaching. In veel

voor speciaal (basis)onderwijs, dienen zij zich uiteraard

gevallen zal een hulpplan worden opgesteld om planmatig

eerst tot de basisschool te wenden. School en ouders heb-

te werken aan de zorgen rondom deze leerling. Ook zal het

ben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het beste

pedagogisch leerlingvolgsysteem ZIEN! Worden ingevuld

voor het kind te zoeken. Zijn ouders van mening dat ze bij

om meer zicht te krijgen op het welbevinden en de betrok-

de school onvoldoende gehoor vinden, dan kunnen ze de

kenheid van een leerling. De IB ‘er observeert de leerling in

school verzoeken om zich tot “Het Loket” te wenden.

de groep en neemt eventueel toetsen af. De ouders/
verzorgers worden door de leerkracht vroegtijdig bij het

Blind of slechtziend/doof of slechthorend/taal-spraak-

hulpproces betrokken. Dit kan zijn op de contactmiddagen,

problemen

tijdens een ouderbezoek of op een ander moment. De intern

“Het Loket” van regio Randstad mag niet voor alle vormen

begeleider zal bij de gesprekken vaak aanwezig zijn om zo

van speciaal onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring af-

de doorgaande lijn in de ontwikkeling te kunnen vasthou-

geven of extra ondersteuning binnen de basisschool toeken-

den, van het ene schooljaar naar het volgende.

nen. Voor slechtziende en blinde kinderen, slechthorende

Als de aanpak die volgt vanuit deze gesprekken niet tot

en dove kinderen en voor kinderen met taal-spraakproble-

het gewenste resultaat leidt, kan er externe hulp gezocht

men is “Het Loket” niet bevoegd. Toch wil de school zich

worden bij een orthopedagoog van Driestar Educatief (dit

ook inspannen om deze kinderen met extra ondersteuning

noemen we ‘geplande consultatie’). De orthopedagoog ob-

op de basisschool te houden. De intern begeleider zet zich

serveert het kind in de groep en spreekt met de ouders,

ervoor in om extra ondersteuning mogelijk te maken.

leerkracht en ib’er. Indien nodig verwijst hij door voor verder onderzoek. Het is ook mogelijk om te kiezen voor am-

4.5 Kinderen die extra zorg behoeven

bulante begeleiding vanuit het speciaal basisonderwijs.

Er zijn kinderen die ‘als vanzelf’ de periode op de basis-

Ouders kunnen ook vragen om begeleiding vanuit school-

school doorlopen. Dat geldt echter niet voor alle kinderen.

maatschappelijk

Sommige kinderen vragen de nodige zorg om zo goed mo-

werk.

gelijk te kunnen ontwikkelen. Dat zijn bijvoorbeeld kinderen
die:

Welke zorg wordt in de groep geboden?

• een D of E halen op de Citotoetsen voor de hoofdvakken

De uitslag van de methodegebonden en niet-methodege-

Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spelling en Rekenen;

bonden toetsen (zoals de Citotoetsen) en de werkhouding

• die na het afnemen van de observatielijst van ZIEN! Opvallen wat betreft welbevinden en betrokkenheid en/of;

van de leerling bepaalt het niveau waarin hij/zij werkt.
Rekenen

• die een handicap of beperking hebben en/of;

***leerlingen zijn leerlingen die op Cito een hoog DLE halen

• die een achterstand in ontwikkeling hebben (soms al be-

en een zelfstandige werkhouding hebben. Zij krijgen ver-

kend tijdens de voorschoolse periode).

minderde oefenstof uit de methode en maken in plaats

Er vinden regelmatig gesprekken plaats tussen de leer-

daarvan pluswerk (compacten en verrijken).

krachten en de intern begeleider. Daar wordt onder andere

De ** leerlingen zijn leerlingen die een score halen pas-

gesproken over de zorgleerlingen in de groep. We bespre-

send bij het ontwikkelingsniveau van de groep. Zij volgen de

ken de voortgang in ontwikkeling en/of gedrag en denken na

instructie en maken de gewone oefenstof uit de methode.

over vervolgstappen. Ook vinden er regelmatig gesprekken

* leerlingen zijn leerlingen die een D of E scoren op de

plaats met ouders van kinderen, waarover we ons zorgen

Citotoets en/of een trage, niet zelfstandige werkhouding

maken. Vanuit deze gesprekken worden de zorgleerlingen

hebben. Zij krijgen een verlengde instructie en maken de

gesignaleerd, begeleid en gevolgd in hun ontwikkeling. We

minimum oefenstof uit de methode. Als een leerling tien

vinden het erg fijn als u aan de bel trekt als u merkt dat het

maanden of meer achterstand heeft op het ontwikkelingsni-

thuis of op school niet goed gaat met uw kind. Bijvoorbeeld

veau van de groep kan er voor gekozen worden dit kind een

als u vragen hebt over de leerprestaties of het gedrag (zo-

eigen leerlijn voor rekenen te laten volgen of het kind een

wel in de thuissituatie als op school).

groep lager te laten rekenen (vanaf groep 6).

Hoe verloopt de zorg?

Technisch lezen

Als een kind opvalt door één of meerdere van de boven-

De leerkracht maakt een keuze voor de aanpak van tech-

staande punten, gaan we als volgt aan de slag: De intern

nisch lezen.

begeleider en de leerkracht bespreken de leerling tijdens
Rehobôthschool - Maasdam
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Begrijpend lezen

advisering voor het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt

In de begrijpend leesmethode “Nieuwsbegrip XL ” wordt

toegelicht en onderbouwd. Als duidelijk is naar welke

begrijpend lezen in niveaus aangeboden. De zwakke leer-

school van voorgezet onderwijs het kind gaat, vullen de ou-

lingen krijgen pre-teaching en extra instructie in of buiten

ders een aanmeldingsformulier in en maakt de school een

de groep.

onderwijskundig rapport. Dat rapport wordt digitaal verzonden naar de school waar de leerling naartoe gaat. De school

Spelling

gaat er vanuit dat de ouders van de leerlingen hiermee ak-

De zwakke leerlingen krijgen pre-teaching in de groep.

koord gaan. Indien de ouders dit wensen kunnen ze een af-

Sommige zwakke leerlingen hebben een zogenaamd spel-

schrift van dit rapport ontvangen.

lingspiekboekje met de spellingregels.

Ter voorbereiding op de overstap gaan de kinderen in het

Alle leerlingen die vallen onder zorgleerling krijgen extra

voorjaar een middag op bezoek op hun “nieuwe” school.

hulp in de groep door bijvoorbeeld extra instructie, extra oefenwerk, al dan niet om thuis te maken, inzet van de com-

4.7 Dyslexie

puter, enzovoorts

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een
hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/

Wat is de gang van zaken rond remedial teaching?

of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordni-

Wanneer een kind een dusdanige achterstand heeft opgelo-

veau. Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dys-

pen die niet in de groep te verhelpen is, kan ervoor gekozen

lexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook

worden het kind remedial teaching te geven. Die hulp wordt

bij het snel en vlot kunnen lezen. Als de lees- en spelling-

gegeven door de onderwijsassistente onder verantwoorde-

prestaties van het kind niet op gang komen of stagneren

lijkheid van de IB’er. Na een bepaalde periode wordt de hulp

gaat de school extra hulp bieden. Dyslexie kan pas worden

geëvalueerd en besloten wat de vervolgstappen zijn.

vastgesteld als het aanvankelijk leesproces voltooid is, dus

Het hulpplan wordt periodiek mee naar huis gegeven ter in-

nooit vóór groep 4.

zage. De IB’er en de onderwijsassistente overleggen over
de voortgang van geboden hulp. Tijdens het IB-gesprek

Groep 1 en 2

met de leerkracht komt de remedial teaching eveneens ter

In groep 1 en 2 kunnen er signalen zijn zoals bijvoorbeeld

sprake.

moeite hebben met het aanleren van de kleuren, cijfersymbolen, dagen van de week en de leesvoorwaarden. Als dit

Welke zorg kunnen we kinderen bieden die meer- of

gesignaleerd wordt, wordt er in of buiten de groep extra

hoogbegaafdheid zijn?

aandacht aan besteed. Bij een benedengemiddelde score

Leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn, krijgen in de

krijgt het kind extra hulp buiten de groep. De ouders worden

plusklas extra uitdagend werk aangeboden. Leerlingen die

daarvan op de hoogte gebracht.

meer- of hoogbegaafd zijn en daarbij problemen hebben op
het gebied (of meerdere gebieden) van sociale aansluiting,

Dyslexie en lezen

zelfbeeld, competentiebeleving of welbevinden, kunnen in

In groep 3 wordt het verloop van het leesproces bij alle kin-

aanmerking komen voor de Zorgklas Plus. (zie verder 4.9)

deren nauwkeurig gevolgd. Bij uitval wordt direct extra hulp
geboden in of buiten de groep. Het is mogelijk dat de ouders

4.6 Groep 8

gevraagd wordt thuis extra te oefenen. Als in maart of juni

Eindtoets

een E behaald wordt op de leestoets, dan krijgt het kind ex-

In het schooljaar 2013-2014 heeft de overheid besloten om

tra hulp in en buiten de groep.

met ingang van het schooljaar 2014-2015 voor de basisscho-

Wat betreft groep 4 en hoger moet aan de volgende voor-

len een eindtoets verplicht te stellen. Deze toets moet in

waarden worden voldaan om in aanmerking te komen voor

de maand april gemaakt worden. De overheid stelt hiervoor

een dyslexieverklaring:

een centrale cito-eindtoets ter beschikking. Van deze cen-

-

trale cito-eindtoets maken wij als school gebruik.

-	
er moet voldoende intensieve hulp (minimaal zes

drie toetsmomenten waarop een E is gehaald én
maanden drie keer per week 20 minuten) geboden zijn,

Overstap naar het Vervolg Onderwijs

bestaande uit Connect Vloeiend Lezen of RALFI-lezen.

Rondom de maanden december en januari organiseren de
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diverse scholen van voortgezet onderwijs informatieavon-

Dyslexie en spelling

den voor de ouders en de kinderen. Op deze avonden kunt u

Om in aanmerking te komen voor een dyslexieverklaring

een indruk krijgen van de middelbare school.

wat betreft spelling moet aan de volgende voorwaarden

In de maand februari worden ouders uitgenodigd voor de

worden voldaan:
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-

drie toetsmomenten waarop een E is gehaald en

-	daarnaast moet het kind ook zwak met lezen zijn d.w.z.
een D of E scoren op de leestoets DMT

• als de school vermoedt dat er sprake is van EED, omdat
het kind te weinig profiteert van de ondersteuning
• als er leerlingen zijn bij wie er geen sprake is van proble-

-	er moet voldoende intensieve hulp (minimaal zes maan-

men naast de dyslexieklachten (bv. Dyslexie in combina-

den drie keer per week 20 minuten) geboden zijn. Aan

tie met ADHD of een spraak/taalstoornis) die de behan-

de hand van een afgenomen PI-dictee, wordt intensief

deling van dyslexie in de weg staat.

geoefend met de meest voorkomende fouten. De spellingregels worden ingeslepen aan de hand van een zgn.

Gemeenten vergoeden geen hulpmiddelen of andere zaken,

spellingspiekboekje. Daarnaast wordt pre-teaching ge-

anders dan de EED-zorg voor leerlingen van 7 tot 13 jaar.

geven voor de spellingles in de groep. Deze aanpak kan
verschillen per kind.

4.8 Plusgroepen
Plusgroepen voor (hoog) en (meer) begaafde leerlingen.

Als aan bovenstaande criteria wordt voldaan, dan wordt het

Sinds augustus 2016 zijn er op onze school plusgroepen.

kind met een medewerker van Driestar Educatief besproken

De afgelopen jaren is er gestart met een begrijpend lezen-/

en gekeken of het dyslexieprotocol kan worden opgestart.

taalplusgroep voor groep 5, 6 , 7 en 8 en een rekenplus-

De ouders worden hiervan uiteraard op de hoogte gebracht.

groep voor groep 5, 6, 7 en 8.
Deze plusgroepen krijgen iedere dinsdagmorgen één uur

Hoe zit het met de vergoeding van de onkosten m.b.t. het

les van een groepsleerkracht.

onderzoek naar dyslexie?
Wat is de verantwoordelijkheid van basisscholen?

Wat wordt er in deze groepen aangeboden?

De school is de eerste verantwoordelijke om kinderen

Bij de begrijpend lezen-/ taalplusgroep wordt gewerkt met

lees- en spellingonderwijs te bieden. De ondersteuning van

de methode “Slimme Taal “ die ontwikkeld is door de SLO

leerlingen met lees- en spellingproblemen en niet-ernsti-

( Stichting Leerplan Ontwikkeling). Dit leerstofpakket bevat

ge enkelvoudige dyslexie maakt onderdeel uit van de ba-

uitdagende, verrijkende leerstof voor (hoog) begaafde leer-

sisondersteuning die elke school biedt. Na signalering kan

lingen met een ontwikkelingsvoorsprong op het gebied van

de school direct met begeleiding beginnen. Soms kan de

de Nederlandse taal en lezen.

school hulp inroepen vanuit het samenwerkingsverband of

Het leerstofpakket heeft de volgende kenmerken:

het schoolbestuur (vraag dit na bij uw samenwerkingsver-

•
Het biedt interessante en uitdagende opdrachten voor

band). Alleen als de begeleiding van de school onvoldoende
aanslaat of de leerling onvoldoende profiteert van de geboden hulp, is doorverwijzing naar meer gespecialiseerde
zorg aan de orde.

(hoog) begaafde leerlingen;
• Het bevat een goede afwisseling qua werkvormen en inhoud;
• Het vereist creativiteit van de leerlingen;
• Het is constructief van aard;

Wat is de verantwoordelijkheid van gemeenten en wanneer

• Het bevat open problemen;

vergoed de gemeente behandeling van EED-zorg?

• Het maakt verschillende oplossingswegen mogelijk;

Op grond van de Jeugdwet moet de gemeente kinderen

• Het stimuleert een onderzoekende houding;

ondersteunen met ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED).

• Het lokt interactie uit;

Enkelvoudig betekent dat het kind naast de dyslexie geen

• Het roept reflectie op.

ggz-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornissen
heeft die belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of –

Bij de rekenplusgroep wordt gewerkt met de methode “Re-

behandeling. In deze gevallen wordt eerst de bijkomende

kentijger”. Rekentijger is bedoeld voor begaafde kinderen

stoornis of beperking behandeld, voordat een kind in aan-

die gezien hun rekenvaardigheid en hun denkvaardigheid,

merking komt voor een behandeling ernstige enkelvoudige

behoefte hebben aan een ander type activiteiten dan de re-

dyslexie.

guliere reken-wiskundemethode biedt; activiteiten die een

De EED-zorg in Oud-Beijerland wordt van melding tot be-

meer open karakter hebben, complexer zijn en meer crea-

schikking via de jeugdprofessionals in het jeugdteam afge-

tiviteit vragen. Deze activiteiten vragen tevens om ( wiskun-

handeld.

dige) samenhangen te doorzien, kennis te construeren en
verschillende vaardigheden te combineren.

Vergoeding door gemeenten is aan de orde:

Rekentijger heeft vier verschillende domeinen waarbinnen

• als er een leerlingdossier is opgebouwd waaruit blijkt dat

de opdrachten zijn ingedeeld. Deze domeinen zijn te her-

er in het onderwijs een passend traject is geweest van

kennen aan de achtergrondkleuren van de werkbladen.

extra hulp bij het leren lezen en spellen

1. Getallen en bewerkingen (geel) 2. Meten en meetkunde
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(roze) 3. Logisch denken en redeneren (groen) 4.combina-

soonlijkheid bevorderen. Er wordt gewerkt aan 6 pedagogi-

ties (blauw)

sche items:
1. Het uiten van emoties en gevoelens; 2.Het zelfbeeld:

Wanneer komt een kind in aanmerking voor deze plus-

3.Inzicht in eigen functioneren; 4.Taakgerichtheid en door-

groepen?

zettingsvermogen; 5.Vertrouwen van anderen; 6.Inzicht in

Om in aanmerking te komen voor een plusgroep moet een

sociale structuren. Bij dit alles wordt zoveel als mogelijk is

leerling bij rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen een

aangesloten bij de SoVa methode.

A of A+ scoren. Daarnaast moet de cito-toets uitwijzen dat

Elke leerling uit de zorgklas plus heeft een eigen hande-

de leerling minimaal 10 DLE’s verder is dan zijn/haar DL

lingsplan, waarvan de voortgang regelmatig met de ouders

(Didactische Leeftijd). We bekijken de Cito-toetsen van jan./

besproken wordt. Naast de pedagogische doelen wordt

febr. en juni. Bij achteruitgang verliest het kind de mogelijk-

er gewerkt aan cognitieve doelen, zoals: presenteertech-

heid om naar de plusgroep te gaan. Daarnaast moet blijken

nieken, het voeren van een interview etc. Deze doelen zijn

dat de leerling behoefte heeft aan meer en/of uitdagender

gekoppeld aan een thema waar ongeveer 8 weken aan ge-

lesstof en met minder uitleg nog steeds het werk goed kan

werkt wordt. De cognitieve doelen zijn i.t.t. het pedagogisch

maken.

doel niet individueel, maar voor de gehele groep.

4.9 Zorgklas-plus

Voor wie is de zorg klas plus bestemd?

Sinds augustus 2017 is er op de Rehobothschool een zorg-

Succesvolle leerlingen: Dit zijn leerlingen die perfectionis-

klas-plus voor kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. De zorg-

tisch zijn, veel bevestiging zoeken bij de leerkrachten en

klas-plus is ontstaan vanuit de behoefte van ouders, leer-

risico’s vermijden. Deze leerlingen gedragen zich vaak af-

krachten en IB-ers. Vanuit een stuk zorg geven we extra

hankelijk en accepteren de dingen die op hen afkomen.

aandacht aan kinderen die over meer en andere kwaliteiten

Uitdagende leerlingen: Deze leerlingen weten veel en laten

beschikken. In de zorgklas zitten maximaal 10 kinderen. Eén

dit vaak ook merken, maar zij vragen op de verkeerde ma-

middag in de week ontvangt deze groep kinderen zorg.

nier aandacht bv. door voor zijn/ haar beurt te praten. Hun
werk is vaak onregelmatig, ze hebben weinig zelfcontrole
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Doelen

en vertonen soms stemmingswisselingen. Zij zijn vaak be-

De leerlingen worden begeleid door een groepsleerkracht.

reid tot discussies, zij zijn creatief en bedrijvig.

Tijdens deze middagen wordt er zowel aan pedagogische

Onderduikende leerlingen: Deze leerlingen ervaren zich-

doelen als aan cognitieve doelen gewerkt. De pedagogische

zelf niet als ‘begaafd’ en willen vaak ook niet mee doen aan

doelen worden volgens een vast stappenplan doorlopen.

extra programma’s. Ze willen liever risico’s en uitdagingen

Het hoofddoel is: een evenwichtige ontwikkeling van de per-

vermijden. Zij zijn vooral bezig met sociale acceptatie en
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hun vriendschappen wisselen vaak.

het uitwerken en onderzoeken van het thema. Dan worden

Drop- Out: Niemand wordt als drop- out geboren. Een com-

de doelen (cognitief / sociaal) besproken en / of herhaald.

binatie van persoonlijke en omgevingsfactoren kunnen een

Elke leerling werkt die middag aan zijn / haar individuele

leerling echter wel tot een drop-out maken. Vormen van

doel. Dat doel staat in het logboek.

ongewenst gedrag zijn eigenlijk een roep om hulp. Kenmerken die deze leerling laat zien zijn: niet opletten, taken niet

Thematisch werken

afmaken, spijbelen, zichzelf isoleren, kritisch naar zichzelf

Aan het begin van een periode wordt een thema aangebo-

en anderen zijn etc.

den. Deze thema’s hebben een afwisselende werkvorm, de

De leerlingen met leer- of gedragsproblemen: Deze leerlin-

ene keer is het een doe-thema, de andere keer een leer/

gen vragen door hun gedrag om bevestiging en hulp, maar

studie thema. Daarbij worden een einddoel en tussendoelen

doen dit op een verkeerde manier. De omgeving reageert

besproken. Binnen dit thema (bijvoorbeeld Egypte) wordt

dan vaak op het gedrag i.p.v. op de hulpvraag. Deze leer-

zowel individueel als gezamenlijk gewerkt. Dit gebeurt in de

lingen werken vaak slecht en ongeconcentreerd, presteren

klas, maar ook thuis. Na ongeveer 8 weken wordt dit thema

matig tot slecht. Het kunnen stoorzenders zijn tijdens de

afgesloten met bijvoorbeeld een tentoonstelling, een pre-

les.

sentatie, een oudergesprek, of een kindgesprek.

De zelfstandige leerling: Deze leerling heeft goede sociale
vaardigheden, werkt zelfstandig, is enthousiast, kan werken

Evaluatiemoment

zonder voortdurende bevestiging en de schoolresultaten

Aan het einde van de middag wordt alles dat er gedaan is

liggen op hoog niveau.

geëvalueerd en eventueel alvast een doel afgesproken voor
de volgende les. Tegelijk wordt besproken wat de leerlingen

Selectie

de komende week thuis kunnen doen. Regelmatig gaat er

Vanaf het moment dat een kind op school is gekomen wordt

een mail richting ouders en leerlingen over het te maken

het kind gevolgd. Het gedrag en de resultaten van elk kind

huiswerk en welke raakvlakken dit heeft met de cognitie-

worden besproken tijdens ib- gesprekken, overgangsge-

ve en persoonlijke doelen van de leerling. Van de leerlin-

sprekken en rapportenvergaderingen. Met behulp van deze

gen wordt verwacht dat zij zover mogelijk is het huiswerk

gegevens en de gegevens die een leerkracht heeft van een

maken, zodat zij de volgende maandag gezamenlijk verder

lopend cursusjaar kan hij/zij aan de hand van een aantal cri-

kunnen om het thema verder uit te diepen.

teria een selectie maken van leerlingen die uit zijn of haar
klas in aanmerking zouden kunnen komen voor de zorgklas

4.10 Leerlingen met een handicap

plus. Na deze eerste selectie krijgt de leerkracht een scree-

Op onze school zijn binnen het toelatingsbeleid in principe

ningsinstrument.

alle kinderen welkom die behoren tot het normale voedings-

Na het invullen hiervan voor kinderen van wie hij / zij denkt

gebied van de school. Wel wordt bij aanmelding bekeken, of

dat die voor plaatsing in de zorgklas plus in aanmerking ko-

verwacht mag worden dat het team dit kind kan begeleiden

men, bekijkt de leerkracht de scores. Deze uitslagen wor-

zonder dat het kind of de andere kinderen daardoor te kort

den vervolgens met de Interne Begeleiding en coördinato-

komen. Plaatsing van kinderen met extra zorg en aandacht

ren van de zorgklas plus besproken. Een van de vragen is:

is immers alleen goed als dit echt verantwoord is en hangt

Komt er uit de score een bepaald profiel naar

dus wel af van de mogelijkheden die er op school zijn. Leer-

boven? Aan de hand daarvan wordt besloten welke kinde-

lingen met extra zorg en aandacht vallen onder speciale

ren in de groep geplaatst worden. Daarna volgt er eerst een

leerlingbegeleiding.

individueel gesprek met de ouders waarin het hulpplan be-

Dit houdt in, dat wij accepteren dat leerlingen niet op de-

sproken wordt en vervolgens is er een gesprek met het kind

zelfde manier en in hetzelfde tempo leren. We gaan uit van

waarin verteld wordt aan welke leerdoelen het gaat werken

verschillen tussen leerlingen bij het kiezen van onze leerin-

en wat er van hem verwacht wordt.

houden en doelen, waarbij verschillen in differentiatiecapaciteiten van leraren ook een rol spelen.

In de praktijk van de zorg klas

Wanneer tot plaatsing wordt besloten, moet duidelijk zijn

De leerlingen beginnen de middag in de zorgklas na de nor-

dat:

male opening met een kringgesprek. Ook wordt besproken

• De leraar bij wie het kind wordt geplaatst extra tijd be-

wat de leerlingen de afgelopen week aan het thema hebben

schikbaar krijgt voor zaken als bijscholing en contacten

gedaan. Huiswerk dat opgegeven wordt via de e-mail wordt

met ouders en andere instanties;

gecontroleerd en besproken. Ook moeten de leerlingen

• Er adequate ambulante begeleiding geboden wordt;

nadenken of het thema leermomenten heeft voor hun per-

• De extra formatie die wordt ontvangen voor dit kind goed

soonlijke leerdoelen. Daarna gaan de leerlingen verder met
Rehobôthschool - Maasdam

benut wordt;
25

• De ouders en de leraar elkaar van goede informatie voorzien;
• De ouders gevraagd zal worden om indien nodig bij te
springen;
• De Intern Begeleiders regelmatig bij het overleg over de
leerling betrokken zijn.

Rol jeugdarts
Als het plan van aanpak onvoldoende resultaat heeft, of het
verzuim verder oploopt kunnen we ons als school zo nodig
adviseren door de jeugdarts. De jeugdarts nodigt u en uw
kind uit, bespreekt met u de gezondheidsklachten en oorzaken van het ziekteverzuim. Zo nodig wordt uw kind onderzocht. Gezamenlijk wordt nagedacht over de gewenste zorg.

Steeds opnieuw zal bekeken worden of er voor dit kind nog

De jeugdarts neemt zo nodig contact op met een behande-

voldoende mogelijkheden op school zijn. Het kind moet na-

lend arts / specialist.

melijk nog ontwikkeling doormaken en zich veilig voelen

Het gesprek met de jeugdarts is vertrouwelijk. In verband

binnen de school. Is dit niet meer of onvoldoende het geval,

met het medische beroepsgeheim koppelt de jeugdarts

dan zal in overleg met de ouders verwijzing naar een school

inhoudelijke informatie alleen met toestemming van u als

voor Speciaal onderwijs overwogen worden.

ouder(s) terug aan de school. Voor alle duidelijkheid: wij zijn
als school niet aanwezig bij dit gesprek.

4.11 Dossier
Om alle zaken verantwoord vast te kunnen volgen, wordt

Rol van de consulent Leerplicht en Voortijdig Schoolver-

van elk kind een dossier aangelegd. Aan het einde van een

laten (LVS)

schooljaar worden deze dossiers aan de volgende groeps-

De consulent LVS heeft tot taak de Leerplichtwet te hand-

leerkracht overgedragen. Wanneer kinderen van school

haven en een bijdrage te leveren aan het voorkomen van

gaan wordt met behulp van dit dossier een onderwijskundig

Voortijdig Schoolverlaten.

rapport gemaakt. Als kinderen naar het vervolgonderwijs

Indien wij als school gerede twijfel hebben over de geldig-

gaan, wordt dit onderwijskundig rapport aan de ouders ter

heid van het verzuim (bijvoorbeeld: de ziekmelding is altijd

ondertekening voorgelegd.

op dezelfde dag, de leerling wordt onder lestijd buiten gesignaleerd, de ziekmelding gebeurt vaak achteraf, afspra-

4.12 Ziekteverzuimbeleid voor leerlingen

ken worden niet nagekomen) wordt het verzuim gemeld bij

Ziekteverzuim

LVS.

Wij hebben als school de opdracht aandacht en zorg te be-

Het is voor uw kind van groot belang dat er zo min mogelijk

steden aan leerlingen die door ziekte vaak of langdurig af-

wordt verzuimd. Daar zijn ook wettelijke regels voor. Vanuit

wezig zijn. Bij de zorg voor langdurig zieke kinderen werken

die achtergrond kan de consulent LVS in beeld komen nadat

drie partijen nauw samen: Wij als school, de jeugdarts en

u met de jeugdarts en ons als school heeft gesproken. Als

de consulent Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS).

u geen informatie willen verschaffen, of niet mee wilt wer-

Uiteindelijk is het doel van de samenwerking: Het bieden

ken aan het oplossen/terugdringen van het verzuim, zich

van aandacht en zorg aan leerlingen die vaak of langdurig

niet houdt aan de met u gemaakte afspraken in het plan van

afwezig zijn. Die afwezigheid kan veroorzaakt worden door

aanpak, is er sprake van vermoedelijk ongeoorloofd school-

zowel psychische als lichamelijke klachten. Ook voor deze

verzuim en wordt hiervan door ons melding gedaan bij de

kinderen is het van belang dat hun onderwijskansen opti-

consulent LVS.

maal zijn en dat er sprake is van evenwichtige sociaal-emo-

Voor meer informatie kunt u terecht op de website

tionele ontwikkeling.

www.dienstgezondheidjeugd.nl.

De werkwijze
Als uw kind ziek is, meldt u dat aan school. In feite vraagt
u dan voor uw zoon of dochter vrijstelling voor het volgen
van het lesprogramma. Wanneer uw zoon of dochter 50 uur
ziekteverzuim heeft of voor de 4e keer in 12 weken wordt
ziekgemeld, is dat voor ons reden tot zorg. Wij nemen dan
contact met u op om met u in gesprek te gaan over uw zoon
of dochter. Het is immers belangrijk dat uw kind geen onderwijsachterstand oploopt. Gezamenlijk willen we dan een
aanpak formuleren die tot doel heeft het verzuim terug te
dringen en de leerachterstand binnen de perken te houden.
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5
De ouders
5.1 Contacten met ouders

5.1.3 Rapportage

Voor het goede verloop van het onderwijs aan uw kind is

Rapporten

uw betrokkenheid bij het onderwijs aan uw kind van groot

Om de leervorderingen van de kinderen te volgen wordt er

belang. Vraagt u altublieft regelmatig aan uw kind wat er

regelmatig werk van de kinderen becijferd en worden er pe-

op school gedaan wordt, hoe het gaat, of er huiswerk ge-

riodiek toetsen gemaakt die behoren bij de methoden die

maakt moet worden. Wij stellen het op prijs als u thuis met

wij gebruiken. Deze gegevens die we hierdoor verkrijgen,

uw kind napraat over de vertelling uit de Bijbel of helpt bij

gebruiken we om onze lessen af te stemmen op de ontwik-

het huiswerk, zoals het leren van het Psalmversje of de Ca-

keling van de kinderen en ook om de rapportcijfers te bere-

techismusvraag.

kenen. De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen twee keer
per jaar een rapport a.d.h.v. het observatiesysteem “Kijk”.

5.1.1 Ouderbezoeken

De kinderen in groep 3 twee cijferrapporten. Daarnaast krij-

Ouders van wie het eerste kind naar school komt, worden

gen de ouders in november inzicht in de Herfstsignalering.

bezocht door de locatieraad gevolgd door een bezoek van de

De kinderen in de groepen 4 tot en met 8 krijgen twee keer

locatieleider samen met een (kleuter)leerkracht.

per jaar een cijferrapport.

5.1.2 Zorggesprekken

Cito-kaart

Luistergesprek

Naast het beoordelen van het dagelijkse werk en de metho-

In één van de eerste weken van het schooljaar worden luis-

dentoetsen nemen we ook één à twee keer per jaar Citotoet-

tergesprekken van 15 minuten met alle ouders gehouden.

sen af. Hier zijn verschillende redenen/aanleidingen voor:

Het belangrijkste dat wij graag van de ouders horen is: “Wat

• Omdat de Citotoetsen landelijk zijn genormeerd, kunnen

heeft uw kind nodig om zich op school veilig te voelen en zo

we zien hoe de kwaliteit van ons onderwijs is. We willen

goed mogelijk te kunnen functioneren”.

dus niet alleen afgaan op de resultaten van de toets van

Daartoe krijgen ouders vooraf een vragenlijst met het ver-

de methode, maar dit controleren door een objectieve

zoek die in te vullen en vooraf aan de leerkracht van hun

test te gebruiken.

kind te geven. De informatie over de manier van werken in

• Citotoetsen kunnen de kinderen niet speciaal oefenen

de verschillende groepen wordt op deze avond schriftelijk

en daarbij doen de toetsen, meer dan ‘normale’ toetsen,

overhandigd. Mochten daar vragen over zijn is het altijd mo-

een beroep op het inzicht. Hierdoor geven de resultaten

gelijk daar verder over in gesprek te gaan.

van de toetsen een goed inzicht in de ontwikkeling van de
kinderen en de mogelijkheden van de kinderen voor het

Contactmiddag

vervolgonderwijs.

In de maand november wordt er een contactmiddag georgani-

De resultaten van het dagelijkse werk en de methodetoet-

seerd. Voor deze middag ontvangen alle ouders van de kinde-

sen bij elkaar leveren de gegevens voor het rapport. De rap-

ren een uitnodiging. Er wordt dan gewerkt met een tien-mi-

portcijfers geven weer hoe goed een kind de lesstof uit de

nuten rooster. Op deze middag wordt er gesproken over het

methode beheerst. De Citotoetsen geven een beeld vanuit

werk van de leerlingen. Het werk van de leerlingen ligt deze

een andere invalshoek en staan los van de methode. Eén en

middag buiten de klas ter inzage. Het is van groot belang om,

ander leidt er toe dat de resultaten behoorlijk uiteen kun-

voordat u de leerkracht spreekt, het werk in te zien.

nen lopen. Bij kinderen die het met name moeten hebben
van hun ijver en inzet vallen de Citoresultaten vaak tegen in

In de maand februari wordt er eveneens een contactmid-

vergelijking met de gewone toetsen.

dag met 10-minutengesprekken gehouden. Ouders kunnen

Door de ouders naast de twee rapporten per jaar twee keer

d.m.v. een antwoordstrookje aangeven uit welke groep zij

per jaar een overzicht uit ons leerlingvolgsysteem te geven

de leerkracht willen spreken. Ook kunnen leerkrachten

waarop de resultaten van de Citotoetsen staan, willen we

aangeven welke ouder zij op de contactmiddag wensen te

het beeld van de ouders van de vorderingen van hun kind

spreken.

compleet maken. Deze uitdraaien uit het leerlingvolgsys-
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teem ontvangen de ouders als hun kind in de groepen 4,

teraard ook zelf een mail sturen met het verzoek om te-

5, 6 of 7 zit. Deze uitdraai wordt verstrekt bij het eerste en

lefonisch contact op te nemen. De e-mailadressen van de

tweede rapport.

leerkrachten vindt u in de jaargids. Contact via de telefoon
of in een persoonlijk gesprek heeft onze sterke voorkeur.

5.1.4 Diverse avonden

Een kenmerk van mail is dat er gemakkelijk langs elkaar

Projectavond

heen gecommuniceerd kan worden omdat we elkaar niet

Elke twee jaar wordt (ruim) een week gewerkt rond een be-

goed begrijpen.

paald thema. Op een afsluitende avond presenteren de kinderen hun werk en zijn ouders en andere belangstellende

5.1.8 Ouder-enquête

hartelijk welkom.

Regelmatig, maar minstens eenmaal per vier jaar worden de ouders door middel van een enquête bevraagd. De

Ouderavond

enquête omvat een uiteenlopend aantal onderwerpen. De

Jaarlijks wordt er minimaal één ouderavond georganiseerd

laatste enquête dateert van voorjaar 2016. In het schooljaar

waarop een onderwijskundig of een pedagogisch onder-

2018-2019 zal er opnieuw een enquête worden uitgezet.

werp wordt besproken. Dit onderwerp zal zoveel mogelijk
vanuit de dagelijkse lespraktijk of vanuit de schoolontwik-

5.2 Klachtenregeling

keling worden gekozen. Op zo’n avond is het fijn als ouders

Klachten

hun mening geven over bepaalde ontwikkelingen binnen de

Op een school werken mensen. Mensen maken fouten.

school.

Wanneer u om enige oorzaak meent dat u reden hebt tot
klagen, verzoeken we u dit bij de juiste persoon te doen.

Afscheidsavond groep 8

Kinderen kunnen moeilijk een objectief verslag geven bij

In de laatste schoolweek neemt groep 8 afscheid van de

eventuele problemen. Toch moeten klachten op een goede

school. Op deze avond worden alle ouders van de betreffen-

wijze behandeld worden. We vinden in de Bijbel richtlijnen

de kinderen verwacht. Voorafgaand eten de kinderen met

voor het afhandelen van klachten en wel in Mattheüs 18. De

de leerkrachten op school. Tijdens deze bijeenkomst ont-

regel is om bij een klacht in de eerste plaats contact op te

vangen de kinderen een Bijbel.

nemen met de desbetreffende leerkracht.
Indien dit niet tot resultaat of overeenstemming leidt, dan

5.1.5 Nieuwsbrief

staat de weg open om hierover de locatieleider en zo nodig

Maandelijks komt er een digitale nieuwsbrief uit waarin de

daarna de directeur te benaderen. Vindt u uw klacht op een

ouders op de hoogte worden gehouden van alles in en om

onvoldoende wijze afgehandeld, dan kunt u deze bespreken

de school. Ouders die hem als papieren versie willen ont-

met het bevoegd gezag of de vertrouwenspersoon.

vangen kunnen dit doorgeven. Ook leden en andere belang-

Het ligt ons inziens voor de hand dat bijvoorbeeld klach-

stellenden kunnen de nieuwsbrief digitaal ontvangen. Voor

ten op onderwijskundig terrein bij de leerkracht, de loca-

hen die hem niet via een e-mail willen of kunnen ontvangen

tieleider en/of de directeur aan de orde worden gesteld en

worden driemaandelijks de nieuwsbrieven gebundeld en bij

klachten op bestuurlijk terrein bij het bevoegd gezag, i.c. het

hen thuisbezorgd. Vier keer per jaar zullen aan de nieuws-

schoolbestuur. In eerste instantie worden klachten langs

brieven advertenties worden toegevoegd. Ook zal regelma-

deze weg afgehandeld.

tig werk van kinderen worden toegevoegd.
Leidt ook dit niet tot resultaat of overeenstemming, dan
5.1.6 Website

staat de weg naar de klachtencommissie open. Het indie-

Op het internet vindt u de site van onze school: www.reho-

nen van een klacht bij de klachtencommissie verloopt via

bothschoolmaasdam.nl. Op deze site staat informatie over

de locatieleider, de directeur, het bevoegd gezag of de ver-

de school. In de loop van het schooljaar worden er van elke

trouwenspersoon.

groep interessante informatie en/of foto’s op geplaatst! De
website is zeker een bezoek waard. Nieuwsbrieven en andere

Het indienen van een klacht

informatie die voor buitenstaanders niet geschikt zijn, staan

Een door de locatieleider, de directeur, het bevoegd gezag of

achter een login. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn

de vertrouwenspersoon ontvangen klacht wordt in principe

aan ouders verstrekt en zijn op school opvraagbaar.

door hen afgehandeld. Indien de klager dit terstond wenst
of in de loop van de afhandeling de wens te kennen geeft,
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5.1.7 Telefoon- en mailcontact

wordt de klacht doorgestuurd naar de klachtencommissie.

Wanneer u telefonisch contact wenst met een leerkracht,

Ook indien de klacht naar het oordeel van de locatieleider,

kunt u buiten de lestijden naar school bellen. U kunt ui-

de directeur, het bevoegd gezag of de vertrouwenspersoon
Schoolgids 2018 - 2022

betrekking heeft op het vermoeden van schuld aan enig

Reikwijdte van de klachtenregeling

strafbaar feit wordt de klacht doorgezonden naar de klach-

De klachtencommissie heeft op basis van de klachtenre-

tencommissie. Het doorzenden van een klacht geschiedt

geling de bevoegdheid een oordeel te geven over klachten

binnen uiterlijk twee weken na het indienen of het blijk ge-

betreffende gedragingen en/of beslissingen, waaronder

ven van de wens de klacht door te zenden.

discriminatie, dan wel over het nalaten van gedragingen en/
of het niet nemen van beslissingen van het bevoegd gezag,

Vertrouwenspersoon

de personeelsleden en de leerlingen.

Indien het niet mogelijk is de klacht met de betrokkenen te
bespreken kunt u zich onder andere tot de vertrouwensper-

Klachtentermijn

soon wenden. Zijn/haar naam vindt u in de jaargids. U kunt

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar (op een enkele

uw klacht met hem/haar bespreken waarbij gekeken wordt

uitzondering na) uiterlijk binnen een termijn van drie maan-

of hij de klacht probeert op te lossen of de klacht doorstuurt

den, na de gedragingen en/of beslissingen of het niet ne-

naar de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon heeft

men van een beslissing ingediend te worden. Enkele klach-

een brugfunctie tussen u en de school en/of tussen u en de

ten kunnen ook na de termijn van drie maanden ingediend

klachtencommissie.

worden.

Klachtencommissie

Klachtenafhandeling

De ingediende klachten worden behandeld door de klach-

Bij de behandeling van een klacht kan de klager zich op ei-

tencommissie. Onze school is aangesloten bij de klach-

gen kosten laten bijstaan door een raadsman. De klachten-

tencommissie die is ingesteld door de Vereniging Gere-

commissie heeft het recht om bestuursleden, personeels-

formeerd Schoolonderwijs te Ridderkerk. Deze landelijke

leden en leerlingen te horen.

klachtencommissie werkt met verschillende kamers die

De opgeroepenen hebben de plicht aan de oproep gehoor te

in een regio de klachten behandelen. Onze school valt on-

geven. De klachtencommissie brengt een schriftelijk oor-

der de kamer die in de regio Barendrecht functioneert. De

deel uit aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag heeft de

samenstelling van deze kamer van de klachtencommissie

plicht binnen vier weken na binnenkomst van het schriftelijk

treft u in de jaargids aan.

oordeel de klager, de aangeklaagde, de klachtencommissie, de directeur en de vertrouwenspersoon mee te delen of

Klachtenregeling

zij het oordeel over de gegrondheid van de klacht delen en

De directeur, het bevoegd gezag en de klachtencommissie

welke maatregelen zij, indien nodig, zullen nemen.

doen hun werk binnen de kaders van een klachtenregeling.
De volledige klachtenregeling ligt ter inzage op school.

Strafbaar feit

U kunt via de directeur, het bevoegd gezag of de vertrou-

Indien de klacht betrekking heeft op een zedenmisdrijf, dan

wenspersoon inzage krijgen in deze klachtenregeling.

heeft het bevoegd gezag, op grond van een schriftelijk oor-
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deel over de klacht door de klachtencommissie en in over-

komen om allerlei klussen in en om de school op te

leg met de vertrouwenspersoon de plicht aangifte daarvan

knappen. Uiteraard is ieders hulp hartelijk welkom. U

te doen bij een opsporingsambtenaar. Aan de onderwijsinspecteur wordt gemeld dat aangifte gedaan is.

krijgt hiervan ook tijdig bericht via de school.
•	Er zijn vrijwilligers die allerlei klussen en klusjes opknappen in en rond de school.

5.3 Ouderhulp
De hulp van ouders is voor sommige zaken onmisbaar en

Ouders die ondersteunende werkzaamheden verrichten

wordt dan ook buitengewoon op prijs gesteld.

worden geacht zich te houden aan de onderstaande regels:
•	Ouders voeren alleen die taken uit, die aan hen zijn op-

Verplichting

gedragen.

Er wordt geholpen met het toezicht op het kleuterplein en

•	In hun handelen respecteren ouders de onderwijskun-

op het plein van de bovenbouw. Gezien het feit dat het over-

dige en pedagogische opvattingen van het onderwijsge-

blijven van de kinderen door de leerkrachten kostenloos
wordt verzorgd is hulp bij de pleinwacht een verplichting
aan alle ouders.

vend personeel van de school.
•	Ouders die op school meewerken aan activiteiten die direct het onderwijs betreffen gaan respectvol om met de
kinderen die zij helpen.

Vrijwillige hulp

•	Het is niet toegestaan aan ouders die onderwijs onder-

•	Er zijn ouders die hulp bieden in het onderwijsleerpro-

steunende werkzaamheden uitvoeren dat zij met der-

ces, te weten bij de lessen textiele werkvormen. De or-

den spreken over de kinderen en/of de resultaten die

ganisatie en de contacten hierover worden onderhou-

worden behaald.

den door twee leerkrachten.
•	Er zijn leesmoeders die hulp bieden bij het lezen. De
IB-er verzorgt de organisatie.

•	Ouders passen zich tijdens het verrichten van vrijwilligersactiviteiten aan de regels van de school aan, zoals
deze gelden voor de kinderen en het personeel.

•	Aan het einde van het schooljaar wordt de school met
bezemen gekeerd. Dit gebeurt in de laatste schoolweek

Vanuit de oudergeleding is er binnen onze school ook een

en de eerste twee dagen van de zomervakantie en wordt

activiteitencommissie actief. Deze dames (maar heren mo-

geregeld door de schoolschoonmaaksters.

gen zich vanzelfsprekend ook aanmelden) komen regelma-

•	Er zijn vaders die een aantal keren per jaar bij elkaar
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tig bijeen om met elkaar creatief bezig te zijn. 		

Schoolgids 2018 - 2022

Zij organiseren enkele malen per jaar verkopingen op de ouderavonden van de school. Daarnaast is er altijd een grote

VERKLARING

verkoopdag, waarbij de gehele schoolgemeenschap betrokken is. Ook oud-leerlingen, grootouders, verenigingsleden

De ondergetekende,

en belangstellenden komen op deze vaak druk bezochte

naam: de heer / mevrouw

dag. De opbrengsten van de verkopingen en acties zijn bestemd om allerlei dingen voor de kinderen te doen, die niet

...........................................................................................

of onvoldoende vergoed worden vanuit de rijksmiddelen.
adres en woonplaats:

5.4 Aansprakelijkheid
De school en de schoolvereniging aanvaarden geen aan-

...........................................................................................

sprakelijkheid voor zaken, ontstaan vóór het moment waarop volgens de afgesproken tijden pleinwacht wordt gehou-

...........................................................................................

den, of daarna, na afloop van de schooltijden. Uiteraard
geldt het bovenstaande met in achtneming van de daarvoor

is bereid op .............................. met een aantal kinderen

wettelijk geldende regels. Voor zaken die tijdens de pauzes of tijdens de overblijfperiode aan de orde zijn, heeft het

van de school naar ............................................. te rijden.

bestuur een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid

Ik ben me er van bewust dat ik de verantwoordelijkheid

afgesloten. De praktijk leert dat er met betrekking tot aan-

op me neem voor een aantal kinderen. Daarom verklaar

sprakelijkheid twee aspecten zijn die vaak aanleiding zijn tot

ik het volgende:

misverstanden:

• Ik ben in het bezit van een geldig rijbewijs;

•	Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder

• Ik maak gebruik van een goedgekeurde auto;

meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schoolu-

• Ik zorg ervoor dat de kinderen allen in de gordels zit-

ren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit

ten;

wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolver-

• Ik vervoer kinderen die kleiner zijn dan 1.35 m alleen in

band ontstaat door de school moeten worden vergoed.

een goedgekeurd kinderzitje of op een zittingverhoger;

Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust

• Ik vervoer niet meer kinderen dan er goedgekeurde

op een misverstand. De school is alleen aansprake-

zitplaatsen (met gordel!) in mijn auto aanwezig zijn;

lijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer

• Ik houd me aan de verkeersregels;

er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij

• Ik zal toezicht houden op de kinderen en zal al het mo-

die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn ge-

gelijke doen om ongelukken te voorkomen.

schoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er
schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van eni-

Handtekening:

ge onrechtmatigheid van de kant van de school.
•	Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade
door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen
(of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een
leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door
de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eer-

Heen en weer naar huis

ste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Of

De school is niet verantwoordelijk voor hetgeen gebeurt

de ouders in dit kader een particuliere WA-verzekering

wanneer de kinderen van thuis en school komen en om-

afsluiten, is een keuze van de ouders zelf.

gekeerd. Als kinderen spullen zijn vergeten, mogen zij die
onder schooltijd niet thuis of elders gaan halen.

Vervoer bij excursies e.d.
Het komt wel eens voor dat bij excursie ouders wordt gevraagd met hun auto te rijden. Omdat dit soort activiteiten in
schoolverband worden geregeld en we dit zo zorgvuldig mogelijk willen doen, vragen we de ouders, als ze zich opgeven
om te rijden, de volgende verklaring te tekenen:
Rehobôthschool - Maasdam
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6
Regeling school- en vakantietijden, verzuim
6.1 Schooltijden

Regels in geval van schoolverzuim

Groep 1 en 2

Verlof wordt verleend volgens de wettelijke normen. Wanneer

Ma, di, do en vrij: van 08.30 uur - tot 12.00 uur

u denkt voor verlof in aanmerking te komen kunt u hiervoor

			

van 12.45 uur - tot 14.45 uur

bij de leerkracht van uw kind een formulier vragen. Wel is

Woensdag

geen les

het zaak dat we op de hoogte zijn van verlof. Vakantieverlof
dient minimaal zes weken van tevoren schriftelijk te worden

Groep 3 t/m 8

gedaan. De directie vraagt de ambtenaar die belast is met het

Ma, di, do en vrij: van 08.30 uur - tot 12.00 uur

toezicht op de leerplichtwet eventueel om advies, waarna u

			

van 12.45 uur - tot 14.45 uur

van dit advies bericht ontvangt. Kinderen zijn vanaf hun vijfde

Woensdag

van 08.30 uur - tot 12.30 uur

verjaardag leerplichtig. Indien vierjarigen verzuimen, ontvangen we daarvan graag bericht en is een verlofaanvraag vol-

Bij extreme weersomstandigheden kunnen we van de genoemde lestijden afwijken. Voor alle groepen geldt dat er ‘s

gens de wettelijke regels eveneens nodig.

morgens een pauze is van een kwartier: 10.15 uur tot 10.30

6.2 Pleinwacht

uur. Volgens rooster wordt er door de leerkrachten plein-

Voor alle groepen geldt dat er ‘s morgens een pauze is van

wacht gelopen. De kleuters gaan in de pauze melk drinken.

een kwartier: 10.15 uur tot 10.30 uur. Volgens rooster wordt er

Na het melk drinken volgt meestal een buitenspeelles.

door de leerkrachten pleinwacht gelopen. De kleuters gaan

De overige groepen gaan melk drinken na de pauze.

in de pauze melk drinken. Na het melk drinken volgt meestal
een buitenspeelles.

Regels voor aanvang en einde schooltijd
Op de pleinen wordt pleinwacht gelopen. Vanaf 10 voor half 9

De overige groepen gaan melk drinken na de pauze.

loopt een leerkracht voor schooltijd pleinwacht. Daarom wil-

6.3 Absent-/ziekmelding

len we u dringend verzoeken uw kinderen niet eerder dan dat

Bij ziekte van uw kind(eren) verzoeken we u dit telefonisch

tijdstip op school te laten komen. Wanneer het regent of vriest

door te geven voor schooltijd tussen 8.00 uur en 8.15 uur. Wij

mogen de leerlingen uiteraard eerder naar binnen. Dit geldt

stellen het op prijs indien u afspraken voor bijv. tandarts e.d.

ook voor de ouders die kinderen uit de onderbouw op school

zoveel mogelijk voor of na schooltijd maakt.

brengen. Op het plein mag niet gefietst worden. De school-

Wanneer een kind niet op school verschijnt zonder dat hij is

deur bij het kleuterlokaal gaat om 10 voor half 9 open. Ouders

afgemeld zullen we de ouders bellen.

kunnen dan hun kinderen in het kleuterlokaal brengen. Zodra
de bel gaat verzoeken we u direct afscheid te nemen van uw

6.4 Vrij buiten de vakanties

kind(eren) en het lokaal te verlaten, zodat de lessen op tijd

Kinderen mogen niet alleen naar school, maar moeten ook

kunnen beginnen. Het is niet de bedoeling dat kinderen van

naar school. Deze plicht is geregeld in de Leerplichtwet 1969.

groep 3 t/m 8 via de kleuteringang naar binnen gaan. Als de

De Leerplichtwet 1969 is streng. Daarom is het in principe

bel gaat gaan zij door de hoofdingang naar hun lokalen. Zij

niet toegestaan om onder schooltijd te verzuimen. Natuurlijk

kunnen dit zelfstandig. Kleuters mogen door hun ouder in de

kunnen er situaties zijn waarin het redelijk is om toch onder

klas gebracht worden. Voor de kinderen van de groep 3 t/m 8

schooltijd te verzuimen. Daarvoor kent de Leerplichtwet 1969

wordt dit niet meer verwacht.

een tweetal uitzonderingen. Het gaat dan om de ‘de specifieke aard van het beroep’ (van één van de ouders) en ‘andere

Het toezicht op het plein voor de groepen 1 t/m 3 wordt tussen

gewichtige omstandigheden. Per 1 juli 2012 heeft het ministe-

de middag verzorgd door pleinwachtmoeders. Op het plein

rie in de vorm van een beleidsregel, de interpretatie van deze

voor de bovenbouw, waar groep 4 t/m 8 spelen, wordt van-

twee uitzonderingen nader omschreven. Daarmee zijn de re-

af 12.15 uur tot 12.45 uur door de leerkrachten bij toerbeurt

gels door het ministerie aangescherpt.

pleinwacht gelopen. Op vrijdag houdt het personeel weekslui-
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ting met elkaar. De pleinwacht op het plein van de bovenbouw

De vraag is hoe deze twee uitzonderingen gelezen dienen

wordt dan waargenomen door een moeder

te worden. Onder de uitzondering ‘specifieke aard van het
Schoolgids 2018 - 2022

beroep’ moet worden verstaan: ‘Bij het begrip ‘specifieke

ming te vragen. U kunt volstaan met dit door te geven aan de

aard van het beroep’ bedoeld in artikel 11, onderdeel f, van

leerkracht. Indien u in het kader van bovenstaande omstan-

de Leerplichtwet dient voornamelijk te worden gedacht aan

digheden vragen hebt, kunt u terecht bij de teamleider.

seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in

Overigens zijn de kinderen pas vanaf het vijfde jaar leer-

bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor

plichtig. Indien vierjarigen verzuimen, ontvangen we daarvan

het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie

graag bericht.

op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of
worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties

6.5 Ongeoorloofd verzuim

tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal lei-

Wanneer kinderen zonder geldige reden de school verzuimen

den. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties

dan wel dat de school geen bericht heeft gehad betreffend de

een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoen-

oorzaak van verzuim, wordt contact opgenomen met de ou-

de.’ Als het gaat om gewichtige omstandigheden schrijft het

ders. Door middel van een gesprek wordt benadrukt dat ziek-

ministerie: ‘Dit zijn omstandigheden die niet eerder in de li-

te en dergelijke tijdig doorgegeven moeten worden. Indien er

mitatieve opsomming van artikel 11 van de Leerplichtwet zijn

sprake is van ongeoorloofd verzuim, wordt de ouders nadruk-

genoemd en die veelal buiten de wil of invloedsfeer van de

kelijk onder de aandacht gebracht dat kinderen verplicht zijn

ouders of leerling zijn gelegen. Het hoofd van de school of

de school te bezoeken. Wanneer er regelmatig schoolverzuim

instelling kan verlof verlenen voor afwezigheid als gevolg van

plaatsvindt, dan wel wanneer de lengte van het verzuim daar-

een dergelijke andere gewichtige omstandigheid.’ Dit mag de

toe aanleiding geeft, wordt er ook contact opgenomen met de

directeur doen tot een maximum van 10 schooldagen per jaar.

ambtenaar die belast is met het toezicht op het handhaven

Bij gewichtige omstandigheden kunt u onder meer denken

van de leerplicht. In het gesprek met de ambtenaar zullen

aan: verhuizing, huwelijk familielid, overlijden van bloed- of

eventuele vervolgstappen besproken worden. Tot op heden

aanverwant, en jubilea.

komt ongeoorloofd verzuim op onze school zeer zelden voor.

Een aanvraag voor verlof dient schriftelijk en binnen een re-

Wanneer een kind 9 keer te laat op school komt zijn we ver-

delijke termijn bij de directeur te worden ingediend. Om tijd te

plicht dit te melden bij Bureau Leerplicht.

creëren voor open overleg of een eventuele bezwaarprocedure, moet de verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren

6.6 Externe zorg onder schooltijd

bij de directeur van de school binnen zijn.

Als het noodzakelijk is dat kinderen extra zorg krijgen door
een deskundige buiten de school dan vindt dit in principe

Indien er sprake is van zogenaamde gewichtige omstandig-

buiten de schooltijden plaats. In individuele gevallen kan van

heden kan er extra verlof worden toegekend. De brochure van

deze regel worden afgeweken. Dat gebeurt dan in overleg met

het leerplichtbureau Hoeksche Waard vermeldt in dit kader

de locatieleider. Om de verantwoordelijkheden helder te hou-

het volgende:

den, wordt in een dergelijk geval de onderstaande overeen-

1. Het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nako-

komst gesloten.

men van een medische afspraak voor zover dat niet buiten
schooltijd kan. › de duur van de verplichting of afspraak.
2. Een huwelijk van familie tot en met de derde graad van het
kind (ouders, (over)grootouders, broers / zusters, ooms /

OVEREENKOMST IN HET KADER VAN ZORG ONDER
SCHOOLTIJD DIE BUITEN DE SCHOOL PLAATSVINDT.

tantes). › één dag of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of
het huwelijk in of buiten de Hoeksche Waard wordt gesloten.

Maasdam, datum: ...........................................................

3. Een 12½- , 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van
ouders of grootouders. › ten hoogste één dag
4. Een 25- en 40- jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders. › ten hoogste één dag

Gelet op het feit dat het naar de mening van de ouders
van (naam)en de school in de persoon van ( naam directeur) voor (naam) gewenst is dat (naam) regelmatig

5. Gezinsuitbreiding › ten hoogste één dag

naar …………………. gaat en dit niet te realiseren is buiten

6. Verhuizing › ten hoogste één dag

de schooltijden spreken de ouders en de school het vol-

7. Ernstige ziekte van ouders, grootouders, broers/zusters ›

gende af:

de duur in overleg met school

a. De ouders zijn verantwoordelijk voor (naam) in de

8. Overlijden (inclusief begrafenis) van ouders (ten hoogste 4

breedste zin van het woord zodra deze de school verlaat.

dagen) grootouders, broers/zusters (ten hoogste 2 dagen),

b. (naam) gaat op …......dag om ……. uur gedurende de

(bet)overgrootouders, (oud)ooms, (oud)tantes, neven/nich-

periode van ………………........……. naar ……………..................

ten (3e, 4e graad) › ten hoogste één dag.”
In bovenstaande gevallen hoeft u niet officieel om toestem-

Aldus afgesproken op datum:............................................
(naam locatieleider)
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7
Overige informatie
7.1 Parkeren

7.6 Geldzaken

Wilt u bij het parkeren rekening houden met de bewoners

Elke maandag wordt zendingsgeld opgehaald. Dit wordt

van de wijk waarin de school staat en wilt u uw snelheid

overgemaakt aan Woord en Daad om de kosten van ons

aanpassen? Gelukkig houden de meeste bezoekers van de

sponsorkind te dekken en de rest aan hun projecten.

school zich hier aan.
De kosten voor het schoolreisje (groep 1 t/m 7) en het

7.2 Verjaardagen

schoolkamp (groep 8) worden door de ouders zelf gedragen.

Kinderen: trakteren. We vinden het fijn indien de ouders er

De ouders worden daarover tijdig geïnformeerd.

naar streven hun kind iets gezonds te laten trakteren. De
kinderen trakteren in de eigen klas en de groepsleerkrachten.

7.7 Huiswerk
De groepen 3 tot en met 6 leren voor elke maandag een

7.3 Gezondheidszaken

psalm. Groep 7 en 8 leren een vraag en antwoord uit de Ca-

GGD

techismus. Alhoewel er op school regelmatig wordt geoe-

In de periode dat een kind op de basisschool zit, wordt er

fend, verdient het aanbeveling dat ouders thuis ook gere-

twee keer een onderzoek door de GGD uitgevoerd.

geld aandacht aan deze zaken besteden.

De jeugdarts en de assistente onderzoeken het kind uit-

Vanaf groep 5 leren de kinderen wekelijks een les uit de

gebreid in groep 2. De ouder wordt schriftelijk uitgenodigd

methode “Namen en feiten”.

voor dit onderzoek. De ouder is hierbij aanwezig. Ook krijgt

Vanaf groep 6 krijgen de kinderen ook huiswerk voor de

de ouder het verzoek om een lijst met vragen over de ge-

zaakvakken.

zondheid en de ontwikkeling van het kind in te vullen.

Door middel van een agenda hebben ouders inzicht in de

Als het kind in groep 7 zit, wordt door de jeugdverpleegkun-

aard en de hoeveelheid van het huiswerk. Voor de goede

dige een onderzoek uitgevoerd. Ze test de ogen, bekijkt de

orde wijzen we u erop dat agenda’s rond het thema sport,

houding en meet lengte en gewicht. Men kijkt niet alleen

films e.d. niet zijn toegestaan. We gaan er vanuit dat ouders

naar de lichamelijke toestand van het kind. Er worden ook

erop toezien dat de spullen die de kinderen mee naar huis

vragen gesteld over onder meer eetgewoontes, vriendjes en

nemen met zorg worden behandeld. Een fatsoenlijke tas is

hobby’s. De ouders zijn bij dit onderzoek aanwezig zijn.

in dit verband raadzaam.

7.4 Speelgoedmiddag

7.8 Beeldmateriaal

Op vrijdag mogen de kinderen van groep 1 en 2 hun eigen

Het is op school niet toegestaan om onder schooltijd vi-

speelgoed meebrengen. Zij mogen er op die dag ook daad-

deo-opnamen te maken. Dus ook niet bij verjaardagen ed.

werkelijk mee spelen. We willen u vragen het meenemen

De praktijk heeft geleerd dat sommige kinderen zich, juist

van speelgoed op andere dagen niet toe te staan. Niet om-

als er “vreemden” zijn, anders gedragen dan normaal. Als

dat we niet beseffen dat uw kind soms met eigen speelgoed

dit op de video staat en later door anderen wordt bekeken,

zeer vertrouwd is en het kind er aan gehecht is, maar vooral

kan dit door de ouders en het betreffende kind als erg ver-

omdat we de kinderen willen stimuleren met ander speel-

velend worden ervaren.

goed nieuwe spelmogelijkheden te laten ontdekken en ook

Foto’s en video’s mogen niet gedeeld worden op sociale

wat meer doelgericht te laten werken met ontwikkelings-

media. Indien er onder de ouders zijn die niet willen dat er

materialen.

foto’s, waarop hun kind(eren) staat / staan, op de website
of iets dergelijks worden gepubliceerd, horen we dit graag.

7.5 Zoekgeraakte eigendommen
Om kwijtraken van gymschoenen of bekers te voorkomen
vragen we u de naam van uw kind er in te zetten. Mocht iets
kwijt zijn, wilt u het dan z.s.m. aan de leerkracht doorgeven?
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