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Voorwoord 

Voor u ligt de schoolgids van De Schakel voor het schooljaar 2018-2019. In deze gids vindt u allerlei informatie die 

onze school betreft. 

De basisschooltijd is heel belangrijk voor uw kind. Het zijn  jaren waarin de basis gelegd wordt voor verdere ont-

plooiing. Wij willen ons daarvoor inzetten. Wij hopen dat uw kind bij ons op school vele leerzame en plezierige ja-

ren zal doorbrengen. 

 

We willen u met behulp van deze schoolgids laten zien welke zorg en aandacht we besteden aan de ontwikkeling 

van uw kind, hoe ons onderwijs er uitziet en hoe we onze ambities en idealen concreet maken. Wij hopen dat u alle 

informatie die u nodig hebt, kunt vinden in deze schoolgids. Via onze website: deschakel.pcborijnsburg vindt u ook 

alle actuele informatie. 

Wanneer u informatie mist, of wanneer iets niet duidelijk is, dan horen wij dat graag. Loopt u gerust binnen bij één 

van de groepsleerkrachten of bij ondergetekende.  

 

Namens het team,  

Rianne Breedijk en Mieke Suijkerbuijk, 

Directie De Schakel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur: 

Rianne Breedijk 

r.breedijk@deschakel.pcborijnsburg.nl 

Aanwezig: maandag, woensdag in de oneven weken, donderdagmiddag en vrijdagochtend. 

 

Plaatsvervangend directeur: 

Mieke Suijkerbuijk 

m.suijkerbuijk@deschakel.pcborijnsburg.nl 

Aanwezig van maandag t/m donderdag en voor directietaken beschikbaar op woensdag en donderdag. 

 

Contactgegevens: 

Basisschool De Schakel 
Het Cappelrijeland 1a 
2231 ZD Rijnsburg 
Telefoon: 071-4082428 
e-mail: info@deschakel.pcborijnsburg.nl 
Website: deschakel.pcborijnsburg.nl  
Bankrekeningnummer: NL70 RABO 0336812671 
 

mailto:info@deschakel.pcborijnsburg.nl
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1.  

1.1 Onze school   
De Schakel is een moderne, open christelijke basisschool die ruim 40 jaar bestaat. Onze school wil daadwerkelijk 
helpen, samen met u, om uw kind alle kansen te bieden zichzelf te ontwikkelen tot een mens met zelfvertrouwen, 
met respect voor zichzelf en de ander en met een open vizier naar de samenleving. We willen uw kind basisvaardig-
heden leren op het gebied van; kennen en kunnen, sport en spel en  expressie en creativiteit.  Dit alles kan alleen 
gerealiseerd worden binnen een schoolklimaat dat veilig, vertrouwd en kindvriendelijk is. In 
deze schoolgids kunt u lezen hoe we dit vormgeven. 
 

1.2 Het team van De Schakel 

Hieronder kunt u zien hoe de leerkrachten verdeeld zijn over de groepen en op welke dagen 
ze werken. Als u de leerkracht van uw kind wilt spreken, dan graag na schooltijd. Korte mede-
delingen voor aanvang van de les kunnen natuurlijk prima gedaan worden, maar als u in ge-
sprek wilt gaan dan nemen we daar graag wat langer de tijd voor. Dat kan niet voor aanvang van de les.  

groep teamlid contact ma di woe do vr 

0/1 bijen juf Janneke Wetting j.wetting@deschakel.pcborijnsburg.nl x x x x x 

2 bevers Juf Vivianne Hogewoning 
juf Jannet van Duijvenboden 

v.hogewoning@deschakel.pcborijnsburg.nl 
j.vanduijvenboden@deschakel.pcborijnsburg.nl 

x x  
x 

 
x 

 
x 

3 juf Corrine van Starkenburg 
juf Hilde de Mooij 

c.vanstarkenburg@deschakel.pcborijnsburg.nl 
h.demooij@deschakel.pcborijnsburg.nl 

x x  
x 

x x 

4 meester Pim Groenendijk 
juf Corrine van Starkenburg 

p.groenendijk@deschakel.pcborijnsburg.nl 
c.vanstarkenburg@deschakel.pcborijnsburg.nl 

x x  
x 

x x 

5 juf Emmy Zuijderduijn 
juf Annemarie Heemskerk 

e.zuijderduijn@deschakel.pcborijnsburg.nl 
a.heemskerk@deschakel.pcborijnsburg.nl 

x x x x  
x 

6 juf Rosanne Pieters r.pieters@deschakel.pcborijnsburg.nl x x x x x 

7 juf Iris Beenen 
Juf Liset Bikker 

i.beenen@deschakel.pcborijnsburg.nl 
l.bikker@deschakel.pcborijnsburg.nl 

x x x x  
x 

8 juf Mieke Suijkerbuijk 
juf Mariska Ravensbergen 

m.suijkerbuijk@deschakel.pcborijnsburg.nl 
m.ravensbergen@deschakel.pcborijnsburg.nl 

x x  
x 

 
x 

 
x 

 Conciërge Ruud Roerig  x x x x  

Gym meester Niels van der Meij n.vandermeij@deschakel.pcborijnsburg.nl     x 

ICT Elma Cederhout (ochtend) e.cederhout@deschakel.pcborijnsburg.nl   x   

Zorg meester Kees Guijt 
intern begeleider gr 0-6 

k.guijt@deschakel.pcborijnsburg.nl x  
 

  x 

 juf Mieke Suijkerbuijk (ocht) 
intern begeleider gr 7-8 

m.suijkerbuijk@deschakel.pcborijnsburg.nl    ocht  

 juf Hester Moree (ocht) h.kraan@deschakel.pcborijnsburg.nl  x  x  

 juf Esther Kralt (ochtend) e.kralt@deschakel.pcborijnsburg.nl x x  x  

Extra 
onder-
steuning 

Juf Vivanne (Spaans, vervan-
ging leerkrachten) 
Meester Pim (begeleiding 
begaafden) 

    x x 

 
mid 

Directie 
 

juf Rianne Breedijk 
Juf Mieke Suijkerbuijk 

r.breedijk@deschakel.pcborijnsburg.nl 
m.suijkerbuijk@deschakel.pcborijnsburg.nl 

x  
15.00 

x 
x 

mid 

x 
ocht 
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De Schakel is stageschool voor studenten van de PABO in Leiden/ Den Haag en van de opleiding tot onderwijsassis-
tent van het ROC en het ID-college in Leiden. Dit betekent dat gedurende bepaalde periodes in het jaar studenten 
in groepen stage lopen. Wij vinden het belangrijk om onze ervaring te gebruiken om toekomstige collega`s het vak 
te leren. Een meerwaarde voor de school is daarbij dat we meer handen in de klas hebben en leerkrachten ook le-
ren van de samenwerking met studenten.  
 
De directie is elke dag aanwezig. U bent welkom wanneer u iets wilt bespreken of vragen. Indien nodig wordt er 
een aparte afspraak gemaakt. Het kan voorkomen dat de directeur niet te bereiken is  i.v.m. lesgeven, een gesprek, 
of een vergadering. In dat geval kunt u telefonisch (071– 4082428) of via de mail 
(r.breedijk@deschakel.pcborijnsburg.nl en/of m.suijkerbuijk@deschakel.pcborijnsburg.nl) een afspraak maken. 
 
1.3 Vereniging PCBO 

De Schakel maakt samen met 5 andere basisscholen deel uit van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basison-
derwijs te Rijnsburg.  

De vereniging kent een toezichthoudend bestuur dat er op toe ziet dat het onderwijs overeenkomstig grondslag en 
doelstelling van de vereniging plaatsvindt. Daarnaast houdt het toezichthoudend deel van het bestuur toezicht op 
de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door de directeur-bestuurder, staat hem met 
raad terzijde en functioneert als klankbord. Dhr. P van Leeuwen is de directeur-bestuurder van de schoolvereniging. 
Hij is belast met het besturen van de vereniging en de scholen die daar bij horen, geeft leiding aan het manage-
mentteam en oefent de taken en bevoegdheden uit die bij of door de wet aan het bestuur zijn opgedragen. 

 

 

Het adres van de vereniging is: 
Vereniging voor Prot. Chr. Basisonderwijs Rijnsburg 
Postbus 153  
2230 AD Rijnsburg 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevr. H. vom Hofe.  
Contactgegevens zijn: Smidstraat 25, 2231 EK Rijnsburg | tel. 071 40 97780 | info@staf.pcborijnsburg.nl  
 

1.4 Visie, missie, motto 

Wij hebben op De Schakel de volgende visie op onderwijs: 

Wij willen kwalitatief goed onderwijs bieden. Het geven van goed onderwijs bestaat voor ons uit het verzorgen van 
leeromgevingen waarin leerlingen worden uitgedaagd om kennis, vaardigheden en waarden op te doen. Daarbij is 
er aandacht voor verschillen die er zijn tussen kinderen. We hebben hoge verwachtingen van de mogelijkheden van 
de leerlingen. 
Deze visie is de basis van ons onderwijs. 

Missie 

Wij vinden het belangrijk dat een kind zich veilig voelt, met respect en aandacht wordt benaderd en zo ook anderen 
behandelt. De Schakel moet een plek zijn van rust en veiligheid. We streven ernaar dat kinderen  zich optimaal kun-
nen ontwikkelen op cognitief, emotioneel en sociaal gebied, waarbij zij een zelfstandige en zelfverantwoordelijke 
houding ontwikkelen.  

Plezier in leren, creatief denken en doen wordt op school gestimuleerd. Ouders zien wij als een onmisbare schakel 
en belangrijke partner. 

 

Deze missie is onze opdracht. 
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Visie en missie vormen kort samengevat ons motto: 

‘Onderwijs op maat 

in een veilig klimaat 

geeft optimaal leerresultaat.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Identiteit 

Binnen  De Schakel gaat het ons niet alleen om leerstof,  het gaat ook om het leren leven met God en met onze 
naasten. Het volgende gedicht omschrijft waar we hier op De Schakel voor staan: 

 
De identiteit van een mens wordt niet alleen bepaald 

door de werkelijkheid van dit moment, 
maar ook door wat hij gelooft en hoopt, 
waar hij naar verlangt en naar streeft. 

Je bent als mens voortdurend onderweg. 
Met de identiteit van een school is dat niet anders. 

   Aan de ene kant is er de werkelijkheid van elke dag, 
maar minstens zo belangrijk 

  is het perspectief van waaruit je leeft en werkt, 
  de bestemming die je voor ogen staat op je gezamenlijke reis. 

 
Het perspectief van waaruit wij leven en werken, vinden we in Gods liefde, zijn nabijheid en zijn woord, de bijbel. 
We willen ons hierdoor laten leiden en een rolmodel zijn voor onze omgeving.   

We willen dat een ieder zich welkom voelt op deze school. Om dat te bereiken streven we naar een sfeer van open-
heid, van aandacht, betrokkenheid, ruimte  en respect voor elkaar. Vertrouwen is daarbij een belangrijke waarde  

 

Binnen de school wordt onze identiteit op de volgende manieren zichtbaar: 

Omgaan met waarden en normen 

Tijdens onze lessen sociaal– emotionele vorming en kanjertraining wordt nadruk gelegd op gedrag waarin vertrou-
wen, veiligheid en wederzijds respect centraal staat. Dit komt ook aan de orde tijdens de gesprekken n.a.v. de bij-
belverhalen en de link die we dan leggen met de werkelijkheid van elke dag. Via de lessen geestelijke stromingen, 
kennis van wereldgodsdiensten en burgerschapsvorming leren we de kinderen respect te hebben voor mensen met 
een andere mening en geloofsovertuiging. 
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Opening en sluiting van de dag 

Elke schooldag wordt geopend en besloten met gebed en/of met een lied. 

 

Bijbelverhalen 

We vinden het belangrijk kinderen kennis van de bijbel mee te geven. Per week worden er  2 á 3 bijbelverhalen 
verteld. Dit doen wij aan de hand van de methode  "Kind Op Maandag". 
Deze methode, die wij gebruiken in de groepen 1 t/m 8, wordt uitgegeven door de 
Nederlandse Zondagsschool Vereniging. We proberen bij het vertellen van de verha-
len een link te leggen met de werkelijkheid om ons heen. 
 
In de groepen 7 en 8 leren wij de kinderen ook zelfstandig uit de bijbel lezen. Elke 
leerling krijgt van school de Bijbel in gewone taal voor jou. Vanaf het begin van 
groep 7 wordt daar in gelezen. Aan het einde van de basisschoolperiode krijgt elke 
leerling de bijbel als afscheidscadeau mee naar huis.  
 

Vieringen 

Dit schooljaar vieren we het kerstfeest met elkaar in de eigengroep. Om de paar jaar 
vieren we dat als school in de kerk . Het paasfeest vieren wij elk jaar op Witte Donderdag onder schooltijd in de 
eigen klas en met meerdere groepen tegelijk in de ontmoetingsruimte. 
 
School en kerk 

Aan het begin van elk schooljaar organiseert de schoolvereniging een startdienst.  Deze wordt gehouden in de 
Immanuëlkerk en is voor alle scholen van de schoolvereniging. Met elkaar wordt zo het nieuwe schooljaar geo-
pend. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.  
 
Ieder jaar wordt er een themadienst gehouden onder leiding van een (school) predikant. Hiervoor 
worden alle kinderen en hun ouders uitgenodigd.  Nadere bijzonderheden volgen in de nieuws-
brief.  
 
Aan onze school is een predikant verbonden van de protestantse kerk in Rijnsburg.  
Onze schoolpredikant is ds. Lennart Hoftijzer. 
 
Gebedsgroep 

Een aantal ouders van onze school vormt een gebedsgroep. Iedere maand komt de gebeds-
groep samen op school. De leden van de gebedsgroep danken en bidden voor alles wat met 
de school te maken heeft. Daarbij wordt ook speciaal voor een groep gebeden. De kinderen 
kunnen zelf ook gebedspunten aandragen via de leerkracht en/of de gebedsbusjes die bij 
alle ingangen hangen. Tijd en plaats worden altijd vermeld in de nieuwsbrief.  

Zending  

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen horen van en leren over de nood in de wereld.  Gedurende een perio-
de sparen we voor een bepaald doel. Dit doel heeft meestal een relatie met een christelijke hulporganisatie in ons 
land of in de wereld. Het project wordt via de nieuwsbrief aan de ouders bekend gemaakt en wordt uitgezocht 
door de MR. Wij ondersteunen het project in de regel met materiaal om het doel voor de leerlingen inzichtelijk te 
maken en hun betrokkenheid te vergroten.  Voor alle projecten worden presentaties in de klassen gegeven.  
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2. Ons onderwijs 
 
2.1 Organisatie van ons onderwijs 

De Schakel is een basisschool, waarin gewerkt wordt volgens het leerstofjaarklassensysteem. De leerlingen zijn over 
negen groepen verdeeld. We werken met 3 kleutergroepen: groep 0 beren (vanaf januari), groep 1 bijen en groep 2 
bevers. Binnen de kleutergroepen wordt thematisch gewerkt. Binnen een thema komen allerlei ontwikkelingsgebie-
den en leerdoelen aan bod. Voor de kleuters zijn er doorgaande leerlijnen op alle vakgebieden. Spel is het uitgangs-
punt bij het samenstellen van de onderwijsactiviteiten. Spelen is leren en leren is spelen. Door spel ontwikkelen de 
kleuters zich en leren ze de wereld om zich heen te ontdekken . Zo spelen en werken de leerlingen in hoeken die 
aangepast worden aan het thema en werken ze ook met ontwikkelingsmateriaal.  

Elke dag werken de kinderen met materialen die geschikt zijn voor de doelen die op dat moment relevant voor ze 
zijn. De ontwikkelingsgebieden die voor de kleuter belangrijk zijn en waar structureel aandacht aan wordt besteed 
zijn: 

- taalontwikkeling, voorbereidend lezen (beginnende geletterdheid), motorische ontwikkeling, voorbereidend 
schrijven, rekenontwikkeling, voorbereidend rekenen (beginnende gecijferdheid), muzikale vorming en sociale ont-
wikkeling. 

Er is bewust gekozen voor een aparte groep 1 en 2. Op deze manier kunnen we het onderwijs en de daarbij horen-
de doelen beter afstemmen op de verschillen die er zijn tussen de leerlingen.  

Vanaf groep 3 wordt er voornamelijk klassikaal les gegeven aan de hand van verschillende methodes. De leerlingen 
doorlopen dezelfde lesstof en krijgen klassikaal uitleg (instructie). Leerlingen die korte instructie nodig hebben, 
kunnen zelfstandig aan het werk. Voor leerlingen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de 
verlengde instructie, indien nodig ook aan de instructietafel. Het kan zijn dat leerlingen meer uitdaging in de lesstof 
nodig hebben omdat ze de basisstof goed beheersen. Na de basisstof is er voldoende materiaal in de groepen aan-
wezig om in die behoefte te voorzien. Het extra werk wordt in de hoogste groepen ook wel in de vorm van extra 
modules aangeboden die afgesloten worden met een presentatie en/of toets. Voor begaafde leerlingen wordt, in 
overleg met de leerling en ouders, een plan opgesteld. 

De plannen die een leerkracht heeft voor een groep om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften die er zijn, 
worden omschreven in het groepsplan. In een schooljaar zijn 4 perioden. Elke periode wordt van het groepsplan 
geëvalueerd en aangepast voor de volgende periode. 

 

2.2 Vak– en vormingsgebieden 

 

Godsdienstige vorming 

Zie identiteit op blz. 7 t/m 9 van deze schoolgids 

Lezen 

Onze visie op leesonderwijs is: 
In het leesonderwijs op de Schakel hebben we hoge verwachtingen van onze leerlingen. We streven ernaar dat alle 
leerlingen vloeiend, met begrip, kunnen lezen. Plezier in lezen vinden we hierbij heel belangrijk. 
Binnen De Schakel is veel aandacht voor lezen en taal. De afgelopen jaren hebben wij ons als team gespecialiseerd 
in technisch lezen, taal, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. We werken  met de methoden Beginnende 
geletterdheid van het CPS (kleuters) Veilig leren lezen, Leeslijn, Estafette (technisch lezen), Nieuwsbegrip 
(begrijpend lezen) en Blits (studerend lezen/studievaardigheden)). Het computerprogramma L2S wordt ingezet 
voor leerlingen met dyslexie en/of een achterstand op het gebied van taal/lezen/spelling.  
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Naast deze methoden besteden we ook veel aandacht aan verschillende leesvormen wat het  
plezier in lezen vergroot. Dat doen we door het zogenaamde bloklezen. Dat werkt als volgt: 
 
Het jaar is in 4 blokken (perioden) verdeeld. Tijdens deze blokken komen er afwisselende, motiverende leesvormen 
aan bod. De kinderen lezen veel en maken kennis met verschillende genres. Een paar voorbeelden van deze lees-
vormen zijn: 
-Thema lezen: De leerlingen geven aan rondom welk interessegebied ze willen gaan lezen. De leerkracht zorgt voor 
voldoende boeken (via de bibliotheek). Gedurende de periode van een blok leest de leerling over dit thema. Er kun-
nen  aantekeningen gemaakt worden of een presentatie naar aanleiding van het thema gegeven worden. 
-Digitale prentenboeken: Dit zijn prentenboeken die op internet te vinden zijn en die worden getoond op het 
smartbord in de klas. Er kan op verschillende manieren mee gewerkt worden.  
-Mandjeslezen: De kinderen lezen per groepje meerder boeken uit de leesmand. In elke leesmand zitten boeken  
van een bepaald genre. De kinderen leren op deze manier verschillende genres kennen. Er kunnen verschillende 
opdrachten aan de boeken gekoppeld worden. Mandjeslezen wordt in verschillende perioden in de groepen 4 t/m 
8 gedaan. 
-De verteltafel: nadat een prentenboek is voorgelezen wordt er een verteltafel ingericht met materialen die passen 
bij het verhaal. Het biedt kinderen de kans om het verhaal op een andere, speelse manier de verhalen te herhalen 
en te verwerken. De verteltafel wordt in de groepen 1 t/m 3 gebruikt.  
- Toneellezen: twee lezers (of meer!) nemen de rol van een personage op zich en lezen de teksten hardop voor. De 
lezers voeren eigenlijk samen een toneelstukje op, maar dan zonder podium. De teksten bestaan voornamelijk uit 
dialogen, zodat de lezers elkaar steeds afwisselen. Zo bevordert toneellezen het leesplezier en het lezen met into-
natie.  
 

De Schakelbieb 

De Bibliotheek op school’ werkt samen met Bibliotheek Katwijk. Het doel is om het leesplezier en de leesmotivatie 

van de leerlingen te verhogen.  De Schakelbieb brengt een aantrekkelijke collectie boeken binnen handbereik van 

de leerlingen. Daarnaast is het een vindplaats voor betrouwbare informatie en kan er gebruik worden gemaakt van 

een online catalogussysteem (boeken bekijken en reserveren). 

Uit de onderzoeken: ”Meer lezen, beter in taal” en ”Vrij lezen en voorlezen - op school en thuis“  blijkt dat er een 

bewezen positief effect op de taalontwikkeling van leerlingen is. 

Veel lezen: 

 Verhoogt de leesvaardigheid en het taalgevoel. 

 Zorgt voor uitbreiding van de woordenschat. 

 Prikkelt de fantasie en het inlevingsvermogen.  

Uw kind plukt hier direct de vruchten van. 

Door dit gratis schoollidmaatschap kan uw kind ook gratis lid worden van de bibliotheekvestiging bij u in de buurt. 

Daar is een uitgebreidere collectie beschikbaar. Op de website van onze school staat een link naar de website van 

‘De Bibliotheek op school’. Zo kunnen kinderen thuis op zoek gaan naar boeken, websites en filmpjes. Uw kind kan 

inloggen met zijn eigen gebruikersnaam en wachtwoord van school. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met de leescoördinator of leesconsulent.  

De leesconsulent, vanuit Bibliotheek Katwijk, is Joke Prins. Contactpersonen van De Schakel zijn de leescoördinato-

ren Jannet van Duijvenboden en Iris Beenen.  
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Taal en spelling 

In groep 1 en 2 wordt gewerkt met het taalprogramma “Kinderklanken”. In dat programma is 
veel aandacht voor beginnende geletterdheid, uitbreiding van woordenschat en het benoe-
men van klanken. Ook wordt gebruik gemaakt van de methode Schatkist. 

Daarnaast zal dit jaar gestart worden met de nieuwe woordenschatmethode Logo 3000. Een 
unieke samenwerking tussen de peutergroepen van De Dreumes en de kleutergroepen van 
De Schakel. Bijzonder is dat ouders hier intensief bij betrokken zullen worden. 

De groepen 4 t/m 8 werken met de taal methode ‘Taal actief’ In deze methode 
wordt veel aandacht besteed aan woordenschat en sluit daarom goed aan bij 
ons leesonderwijs. Ook heeft de methode veel verwerkingsmateriaal voor ver-
schillende niveaus en weten de leerlingen precies wat het doel van de les is en 
kijken ze daar op terug. Dat past uitstekend bij de aandacht voor eigenaarschap 
in ons onderwijsaanbod 

Vulpengebruik 

Halverwege groep 4 gaan de kinderen, zoals de schrijfmethode adviseert, met vulpen schrijven. De eerste vulpen 
krijgt elk kind van school. Is de pen na verloop van tijd stuk, dan kunnen ouders op school een nieuwe kopen De 
vulpen gaat mee naar de volgende leerjaren. De kinderen mogen uitsluitend een op school verstrekte schoolpen 
gebruiken. 

Rekenen en wiskunde 

Wij gebruiken de nieuwste versie van de methode “Alles telt”. Dat is een 
realistische rekenmethode voor groep 1 t/m 8.  Dit betekent dat de metho-
de uitgaat van het dagelijks leven en niet alleen maar rijtjes met sommen 
aanbiedt. De kinderen leren rekenen door het oplossen van praktische pro-
blemen die voor hen herkenbaar zijn. Niet alleen het antwoord is belang-
rijk, maar ook hoe je tot de oplossing gekomen bent. Naast optellen, 
aftrekken, vermenigvuldigen en delen, wordt er ook aandacht besteed aan 
het meten, klokkijken, ruimtelijk inzicht, hoofdrekenen en omgaan met 
geld. Daarnaast hebben we verschillende aanvullende methoden voor ex-
tra oefening en uitdaging zoals ‘Kien’ en ‘Rekenmeesters’ en rekenen we 
met behulp van verschillende computerprogramma’s. 

Engelse taal 

De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen les in de Engelse taal. We gebruiken de methode: ‘Groove 
me’. Dat is een digibordmethode die kinderen Engels leert door muziek. De muziek die gebruikt 
wordt is ‘echte’ muziek: bekende popsongs en eigentijdse hits in hun oorspronkelijke uitvoering. 
In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen 
alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet tot alleen de woorden uit het liedje, maar 
worden uitgebreid met woorden passend bij het thema. De leerlingen zijn heel gemotiveerd tij-
dens de les, zingen volop mee en leren op deze manier sneller en beter Engels. Binnen de school is een grote collec-
tie Engelse boeken aanwezig. 

 

Aardrijkskunde 

In groep 5 t/m 8 werken wij met de methode ‘Hier en daar’. Hier en daar is een thematische 
methode, waarin elk thema vanuit een bepaalde regio wordt belicht. Doordat de thema's elk 
leerjaar terugkeren, wordt kennis die in eerdere jaren is opgedaan, steeds verder uitgebouwd. 
De topografie was het uitgangspunt bij het bepalen van de thema's. De regio-indeling is we-
relddekkend in de loop van groep 5 t/m 8. Bovendien wordt de lesstof regelmatig toegepast op 
de eigen woonomgeving. In elk thema worden twee contrasterende regio's gepresenteerd. Daarbij wordt in de loop 
van groep 6 t/m 8 Nederland, Europa en de wereld aangeboden én als volgt herhaald: in groep 5 wordt de eigen 
omgeving behandeld; in groep 6 Nederland en Europa; in groep 7 Europa en de wereld en in groep 8 de wereld en 
Nederland. 
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Geschiedenis 

Voor de jonge kinderen ligt het accent op de eigen levensgeschiedenis en de geschiedenis van de dingen om hen 
heen. Vanaf groep 5 werken we met de methode “Bij de tijd”.  

Natuur en techniek 

We werken met de methode ‘Naut’. Naut is een methode die de vakken natuur en techniek combineert. Naut 
maakt kinderen enthousiast voor de dingen van alledag met levensechte foto’s, prachtige illustraties en spannende 
verhalen. 
De stapsgewijze opbouw van Naut geeft kinderen zelfvertrouwen. De lesstof is bovendien makkelijk te lezen. Inge-
wikkelder onderwerpen worden nog eens met illustraties en foto’s uitgelegd. De groepen 3 en 4 maken ook nog 
gebruik van het school tv programma ‘huisje, boompje, beestje’.  

Verkeer 

Het doel is de kinderen een goede mentaliteit bij te brengen in het verkeer, met op de tweede 
plaats een behoorlijke kennis van de verkeersborden en verkeersregels. We werken met de ver-
keersmethode: Wijzer door het Verkeer. Om de leerlingen ook op te leiden in het praktische ge-
deelte van het verkeer geven we door het jaar heen in de groepen 1 t/m 7 praktische verkeers-
lessen. In groep 7 doen de kinderen verkeersexamen. 

 

Bewegingsonderwijs 

Aan de orde komen: gymnastiek, atletiek en spel. Methoden die worden gebruikt zijn: "Basislessen bewegingson-
derwijs 1 en 2" en "Bewegingsonderwijs voor de basisschool". 
De kleuters krijgen 2 x per week gymles in de speelzaal van de groepsleerkracht. Op vrijdag krijgen de kinderen van 
de groepen 3 t/m 8 les van de vakleerkracht meester Niels in Het Waterbos. Op maandagochtend krijgen de kin-
deren van de groepen 3,4, 5 en 6 volgens een wisselrooster gymles van de groepsleerkracht. Dat rooster is te vin-
den op de website bij de praktische informatie van de groepen. Tijdens de gymles dragen de kinderen gymkleding 
en gymschoenen. Onder schooltijd worden de kinderen door de leerkracht gebracht en gehaald. Als een les aan het 
begin van een ochtend of middag is gepland, gaan de kinderen meestal zelf naar de zaal. Indien de les eindigt aan 
het einde van de ochtend of middag, gaan de kinderen zelfstandig naar huis. Het is natuurlijk ook mogelijk uw kind 
zelf te halen. Als uw kind niet mee kan doen aan de gymles, wilt u dit dan schriftelijk of telefonisch aan de groeps-
leerkracht doorgeven? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast de gymlessen zijn er verschillende sportactiviteiten.  
Elk jaar wordt er een sportinstuif georganiseerd voor de groepen 3 en 4. Dit jaar is de sportinstuif op maandag 26 
november.  Ook wordt elk jaar een sportdag voor de groepen 5 t/m 8 georganiseerd op de velden van Madjoe en 
Rijnsburgse Boys. De kinderen eten tussen de middag op het sportveld en zijn dan om twee uur vrij. Op het mo-
ment van de sportdag hebben de groepen 1 t/m 4 geen school. De sportdag is op 17 mei (reservedatum is 24 mei). 
De koningsspelen worden dit jaar op 12 april gehouden. Het wordt een sportieve dag! Voor gr 3 t/m 8 worden er 
gedurende het hele schooljaar sportactiviteiten georganiseerd door Come4sports.  Dat varieert van sporten op het 
schoolplein tot toernooien en kennismakingscursussen met verschillende sporten. De informatie wordt verspreid 
via flyers, de website (> nieuws > Come4sports) en de borden bij de ingangen van gr 3 t/m 8. 
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Tekenen en handvaardigheid 

Voor de creatieve vakken gebruiken we de online methode Laat maar zien. Laat maar Zien bevat 
meer dan 450 digitale lessen voor groep 1 t/m 8. Er is een grote variatie in vormgevingsactivitei-
ten, zoals bedoeld in de kerndoelen: vlakke en ruimtelijke werkvormen, traditioneel (tekenen, handvaardigheid) en 
minder traditioneel (fotografie en animatie). Laat maar Zien wordt regelmatig aangevuld met nieuwe lessen. Daar-
door kunnen we aansluiten bij de actualiteit. De lessen die ieder jaar speciaal voor de Kinderboekenweek worden 
ontwikkeld, zijn daar een mooi voorbeeld van.  Afgelopen schooljaar hebben we ons tijdens de projectweken ver-
diept in schilders en heeft iedereen een eigen kunstwerk gemaakt. 

 

Muziek 

Ons muziekonderwijs is er op gericht, dat de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven 
om muziek te beluisteren, te beoefenen en om met elkaar over muziek te kunnen praten en op mu-
ziek te bewegen. We gebruiken de methode: Vier muziek met. Ook worden er elk jaar in alle groe-
pen 5 muzieklessen gegeven door medewerkers van de Muziekschool in Katwijk. We hebben een ruime sortering 
aan muziekinstrumenten waaronder de nieuwste klankstaven: boomwhackers. Dit schooljaar richten we ons tijdens 
de projectweken op dans: bewegen op muziek! 

 

ICT  

Onze visie op computers en computeronderwijs is dat een computer voor elke leerling, onge-
acht groep of leeftijd, een open medium moet zijn. Wij realiseren dit door de computer onder-
deel te laten zijn van onze dagelijks lespraktijk. Wij willen met ons onderwijs bereiken dat kinderen 
de mogelijkheden van de computer leren zien en leren gebruiken. Hierbij willen wij dat onze kin-
deren gestructureerd, geordend en veilig met de computer leren omgaan.   

We werken met computerprogramma’s voor veel schoolvakken, bijv. lezen, taal, spelling, rekenen, natuur en aard-
rijkskunde. Verder leren de kinderen werken met word, PowerPoint, Prezi, enz. Al deze vaardigheden worden van 
de kleuterbouw tot groep 8 verdeeld en steeds verder uitgebreid.  Ook is vanaf gr 4 de mogelijkheid om thuis met 
computerprogramma’s te oefenen.  Daarnaast hebben we voor een complete groep Ipads. De Ipads zijn een welko-
me aanvulling op onze leermiddelen. We gebruiken ze oa. voor de creatieve ontwikkeling, bijvoorbeeld fotografe-
ren en groepswerk.  Dit schooljaar zullen regelmatig nieuwe apps aangeschaft worden die een aanvulling vormen 
op ons onderwijs. 

Burgerschap 

Burgerschap is geen apart vak maar komt wel aan de orde bij verschillende vakken en vormingsgebieden zoals: 
godsdienstige vorming, geestelijke stromingen, geschiedenis, aardrijkskunde en kanjertraining. De leerlingen ma-
ken kennis met en leren over de diversiteit van de samenleving. Respectvol omgaan met anderen als onderdeel van 
die samenleving hoort daar ook bij!  
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Sociale Vorming 

Wij streven er naar dat de school een plek voor kinderen is waar ze kunnen leren en spelen met andere kinderen, in 
een ontspannen sfeer waarbij ze zichzelf kunnen zijn. Pesten hoort daarin niet thuis. Wij hanteren duidelijke ge-
dragsregels. Deze worden hieronder vermeld. Aan het begin van een nieuw schooljaar worden alle regels over een 
periode van een aantal weken herhaald of opnieuw aangeboden.  

 

Gedragregels 

Zo doen wij: 
 ik ben rustig in school 
 ik ben beleefd tegen grote mensen 
 ik gebruik nette woorden 
 ik ben eerlijk tegen anderen 
 ik luister goed 
 ik zorg goed voor alle spullen 
 ik houd de school en het plein netjes 
 ik ben aardig voor andere kinderen 
 ik doe goed mijn best 

 
Kinderen zijn individuen; elk kind is uniek, maar ze zijn ook groepsleden. Ze worden 
door de groep gevormd en ze zijn van de groep afhankelijk. Het is belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren 
samenwerken en elkaar helpen. Om dat te stimuleren maken we gebruik van de kanjertraining. Ook organiseren 
we weken waarin goed gedrag centraal staat. Dit schooljaar is de complimentenweek in januari. 
  

Wat is de Kanjertraining?  

Kanjertraining is een sociale vaardigheidstraining die er op gericht is om kinderen handvatten te geven in sociale 
situaties. Tijdens de kanjertrainingen leren kinderen naar zichzelf kijken en naar elkaar op een positieve manier. De 
aanpak van de Kanjertraining is op de mens gericht. Wees jezelf en doe de dingen die bij je horen  

 

Wat zijn de doelen van Kanjertraining? 

 Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op. 

 Leerlingen durven zichzelf te zijn. 

 Leerlingen voelen zich veilig. 

 Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken. 

 Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen 

 Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen. 

 Leerlingen durven cognitief te presteren  

 Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen. 

 Er ontstaat een positieve leer- en werkhouding  
 
 

 

De rollen in een groep 

Met de Kanjertraining krijgen de kinderen zicht op de rol die ze in een 
groep spelen om 'erbij te horen'. Er zijn vier rollen: 
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Maar dit kan ook!  witte pet + …...pet= ok! 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op 

www.kanjertraining.nl 

 

 

De rollen spelen we na in de les en we leren de kinderen hoe het is om een tijger (een kanjer) te zijn, zodat ze kun-
nen zeggen:  

Hier ben ik  
Het is goed dat ik er ben  

Er zijn mensen die van mij houden  
Niet iedereen vindt mij aardig  

Dat hoort zo  
Ik luister wel naar kritiek  

Ik zeg wat ik voel en wat ik denk  
Doet iemand vervelend tegen mij?  

Dan haal ik mijn schouders op  
Doet iemand rot,  

Dan doe ik niet mee  
Ik gedraag me als een kanjer  

Want ik ben een Kanjer  

 

 

  

Witte pet 

  

  

Rode pet 

  

Gele pet 

  

Zwarte pet 

http://www.kanjertraining.nl


Schoolgids De Schakel 2018-2019 

 16 

Het team is geschoold kanjertrainer. Iedereen is op de hoogte van de uitgangspunten en passen het 
principe van de kanjertraining toe in de dagelijkse praktijk. De ene leerkracht heeft echter meer erva-
ring in het geven van de kanjertraining dan de andere. . 

De kanjertraining bestaat uit 10 lessen. We streven ernaar om u als ouder te betrekken bij deze trai-
ning. Enkele tips uit de kanjertraining voor u als ouder: 

 Wees u ervan bewust dat uw gedrag als ouder voor uw kind een heel belangrijk voorbeeld is. 
Geef dus het goede voorbeeld. Kinderen luisteren niet alleen, ze kijken vooral… 

 Uitgangspunt is dat ouders en kinderen elkaar niet dwars willen zitten. Het liefste willen beiden dat het ge-
woon lekker loopt. Geen kind en ouder staat ‘s morgens op met het idee: nu ga ik hem/haar eens lekker 
dwars zitten vandaag. Realiseert u dat op moeilijke momenten. 

 Laat merken aan uw kind (en spreek het ook uit!) dat u blij bent met hem/haar, trots bent, dat u van uw kind 
houdt! 

 Probeer de vaardigheden van de kanjertraining met uw kind te onderhouden: 
 Maak oogcontact 
 Zeg aardige dingen (zie wat goed gaat en benoem dat!) 
 Wees alert op het verschil tussen een tip (een opmerking om iemand te helpen) en een trap (een opmerking 

om iemand de grond in te boren) 
 Praat over hoe je je voelt (mensen kunnen niet aan je neus zien hoe jij je voelt). 
 Wees duidelijk in wat je wel en niet wilt 
 Als dat niet helpt, loop dan weg naar een veilige plek 
 Soms is het niet verstandig om je mening te zeggen maar alleen te maken dat je weg komt. Doe dat wanneer 

je alleen tegen een grote overmacht komt te staan. 
 
Hoe gaat De Schakel om met problemen op het gebied van gedrag?  

Op De Schakel gaan we ervan uit dat een positieve benadering, het stimuleren en complimenteren van gewenst 
gedrag het meeste effect heeft. Wanneer er problemen zijn rond gedrag van een of meerdere leerlingen zal het 
gesprek aangaan met en/of tussen deze leerlingen voldoende zijn om de problemen op te lossen. 

Het komt echter voor dat dat gesprek niet voldoende is en het ongewenste gedrag zich blijft herhalen. We gaan 
dan in gesprek met leerling(en) en ouders. Samen maken we dan afspraken en zoeken we naar oplossingen. Hoe 
wij dit precies doen staat in het gedragsprotocol De Schakel, te vinden op onze website: deschakel.pcborijnsburg.nl 
> onderwijs > kanjertraining > gedragsprotocol. 

De Schakel heeft in het leerlingvolgsysteem een incidentenregistratie. Bij incidenten op het gebied van gedrag 
wordt een korte aantekening gemaakt. Ouders worden op de hoogte gebracht en aangegeven wordt hoe het inci-
dent afgehandeld is. Door dit jaarlijks te analyseren, kan de school goed werken aan preventie bijvoorbeeld door 
bijpassende lessen uit de kanjertraining aan te bieden.  

Wij hopen dat u een goed beeld heeft gekregen op welke manier wij als school met kinderen én ouders willen bou-
wen aan een veilige leer- en leefomgeving. Wanneer u nog vragen heeft of ondersteuning wenst kunt u altijd con-
tact opnemen met de leerkracht, intern begeleider of directie. 
 

2.3 Huiswerk 

In groep 4 en 5 wordt af en toe huiswerk meegegeven. De nadruk ligt dan vooral op het oefenen. Te denken valt 
aan lezen, spelling en tafels oefenen. in beperkte mate is dit huiswerk in gr 5 een voorbereiding op het huiswerk in 
groep 6, dan is de overgang van niets naar elke week huiswerk niet zo groot. Vanaf groep 6 wordt  vaker huiswerk 
gegeven. Doel, afspraken, frequentie, tijdsinvestering, organisatie en de rol van ouders met betrekking tot het huis-
werk op De Schakel wordt hieronder aangegeven. 

 
Doel huiswerk 
 ondersteuning bieden aan de leerling door extra inoefening van lesstof 
 leren van toetsen 
 leren plannen 
 voorbereiding voortgezet onderwijs door gewenning aan frequentie 
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Voor alle groepen geldt: 

 de benodigde instructie wordt door de leerkracht in de groep gegeven 
 het huiswerk wordt minimaal een week van tevoren opgegeven 
 de hoeveelheid lesstof die geleerd moet worden, wordt gefaseerd als huiswerk gegeven 
 er wordt rekening gehouden met het niveau van de leerling (in groep 5 worden bijvoor-

beeld de samenvattingen van de blokken (wereldoriëntatie) klassikaal doorgenomen en 
belangrijke punten onderstreept) 

  

Frequentie 
Groep 5 1 x per 2 tot 3 weken, al naar gelang een blok van wereldoriëntatie klaar is 
Groep 6 2 tot 3 keer per week 
Groep 7 elke dag: 1 tot max 2 onderdelen 
Groep 8 elke dag: opbouwend in hoeveelheid  
 
Tijdsinvestering 
Dit is voor elke leerling anders en ook sterk afhankelijk van het soort huiswerk (maken/leren) We streven naar een 
opbouw van 15 min (gr 6) tot 45 min (gr 8). 
 
Organisatie 
Groep 5 de leerlingen krijgen de samenvatting van een blok (na bespreking in de groep) mee naar huis met  
  daarop de datum van de toets (een week later) 
Groep 6 het huiswerk staat op het bord, op de website en wordt door de leerling zelf bijgehouden   
  op het huiswerkblad 
Groep 7 het huiswerk staat op het bord, op de website en wordt door de leerling zelf bijgehouden   
  op een huiswerkblad/in eigen agenda 
Groep 8 het huiswerk staat op het bord, op de website en wordt door de leerling zelf bijgehouden   
  op een huiswerkblad/in eigen agenda 
 
Rol ouders 
Als het gaat om huiswerk hebben ouders  alleen een begeleidende taak. Het is niet de bedoeling dat zij lesgevende 
taken krijgen. Ouders kunnen hun kind wel goed helpen! Dit kan door: 
 helpen met het plannen van huiswerk 
 tijd en plaats te bepalen dat het huiswerk thuis gedaan wordt 
 het aanzetten tot maken/leren van huiswerk 
 het geleerde huiswerk te overhoren 
 ervoor te zorgen dat het huiswerk mee naar school genomen wordt 
 ouders van groep 5 krijgen rond jan/febr een brief met informatie over het huiswerk en hoe daar thuis mee 

om te gaan  
 

3 De zorg voor onze leerlingen 

 

3.1 Onze visie op leerlingenzorg:  
Wij willen het beste uit een kind halen en een kind helpen groeien. Wij willen dat elk kind op zijn bestemming 
komt.   
 
Wij hanteren daarbij de uitgangspunten van Handelingsgericht werken ( HGW): 
 
 Doelgericht handelen en evalueren 
 De onderwijs- opvoedbehoeften van leerlingen staan centraal 
 Het gaat om afstemming en wisselwerking 
 De leerkracht doet ertoe 
 We benutten positieve aspecten van leerlingen en ouders 
 We werken constructief samen met leerlingen, ouders en collega’s 
 De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant  
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3.2 Passend onderwijs: de beste kansen voor élk kind 

De meeste kinderen doen het prima op school: ze ontwikkelen zich naar verwach-
ting en leren zonder problemen. Sommigen hebben meer begeleiding nodig, van 
specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze 
ondersteuning, zo snel, licht en dichtbij mogelijk, dat is de kern van Passend on-
derwijs. De nieuwe wet geldt vanaf 1 augustus 2014 en verandert de manier waar-
op deze ondersteuning kan worden aangevraagd en hoe die georganiseerd en be-
taald wordt.  
 
Passend onderwijs in het kort:  
 Scholen in de regio werken samen om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden 
 Het speciaal (basis) onderwijs blijft gewoon bestaan voor leerlingen die dat echt nodig hebben 
 Scholen kijken naar wat een leerling wél kan, het liefst op een gewone basisschool in de buurt 
 Er zijn geen bezuinigingen op extra ondersteuning aan leerlingen 
 
 
3.3 Zorgplicht 
Voorheen moesten ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zelf op zoek naar een geschikte 
school. Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dit betekent dat we elk kind een passende onder-
wijsplek moeten bieden. Dat kan op deze school zelf zijn, maar ook op een andere basisschool of school voor speci-
aal (basis) onderwijs. Ouders worden vanaf begin tot eind bij dit proces betrokken: u kent uw kind immer het beste.  

 

Samenwerkingsverband 

Om elk kind een goede plek te kunnen bieden, werken alle basisscholen en speciale scholen in de regio met elkaar 
samen. De Schakel maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek. Dit ver-
band bestaat uit vijftien schoolbesturen in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en 
Teylingen.  

 

Basisondersteuning 

Schoolbesturen hebben met elkaar afgesproken wat elke school in principe moet kunnen bieden aan ondersteu-
ning. Dit wordt basisondersteuning genoemd. Hierdoor weet u wat u als ouders ten minste mag verwachten van 
het onderwijs en ondersteuning op een school. Elke basisschool krijgt een eigen ondersteuningsbudget en de be-
schikking over expertise waarmee de ondersteuning die kinderen nodig hebben, kan worden georganiseerd.  

 

3.4 De route 

Om passend onderwijs voor elke leerling snel en goed te kunnen organiseren, heeft het samen-
werkingsverband een route afgesproken. Deze route bestaat uit verschillende stappen: 
 
1) Het begint bij de leerkracht.  
Hij of zij signaleert dat de ontwikkeling van een kind stagneert. Samen met u als ouders gaat de leerkracht vervol-
gens op zoek gaat naar de juiste aanpak voor uw kind.  
 

2) Met hulp van de IB’er 
Als een leerkracht de leerling zelf niet verder kan helpen, roept hij de hulp in van de intern begeleider van de 
school. De IB’er maakt een gedegen analyse van de situatie en geeft vervolgens advies over een mogelijke aanpak. 
Ook hierbij is het informeren en betrekken van u als ouders van groot belang. De IB’er voert vervolgens de regie 
over het afgesproken traject. De IB-er kan hierbij de hulp inroepen van een onderwijsondersteuner. 
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Ontwikkelingsperspectief 
Een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld als resultaten achterblijven ondanks de ondersteuning op de basis-
school, al dan niet met hulp van buiten. Voor deze leerlingen is een perspectief voor langere termijn nodig om de 
onderwijsbehoeften goed te kunnen bepalen.  
 

3) Met hulp van het ondersteuningsteam (OT) 
Als zowel de leerkracht als de intern begeleider en de ouders er niet uitkomen, wordt de hulp van het ondersteu-
ningsteam (OT) ingeroepen. Naast de leerkracht, ouders en ib’er, kan zo’n team bestaan uit de directeur van de 
school, onderwijsondersteuner, onderwijsspecialist, schoolarts en een jeugd- en gezinswerker. Het ondersteunings-
team overlegt wat het kind nodig heeft. De aanpak die is afgesproken, wordt arrangement genoemd. Afhankelijk 
van wat er nodig is, kan dit op vele manieren worden vormgegeven: 
- hulp die een school zelf kan bieden 
- hulp die een school kan bieden met expertise van buiten  
- verwijzing naar een speciale onderwijsvoorziening 
 

Observaties 
Regelmatig worden leerlingen in de groep geobserveerd. Soms wordt gebruik gemaakt van een video opname. Via 
de toestemmingsverklaring die elk jaar door ouders wordt ingevuld, kunt u aangeven of u hier bezwaar tegen heeft. 

 
 

 

 

 

 

 

3.5 Verwijzing naar een speciale onderwijsvoorziening 

 
Stap 1: Gesprek met sbo- of so-school 
Als duidelijk is dat een speciale school voor een leerling beter geschikt is, wordt een deskundige van die school uit-
genodigd om te praten over de duur en intensiviteit van het arrangement. 
 
Stap 2: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
Als de eerste stap is afgerond, kan bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring worden aange-
vraagd. Er zijn twee mogelijkheden:  
- Speciaal basisonderwijs 
- Speciaal onderwijs:  
Categorie I: zeer moeilijk lerende kinderen, langdurig zieke kinderen, kinderen met epilepsie of ernstige gedrags-
problematiek  
Categorie II: lichamelijk gehandicapte kinderen 
Categorie III: meervoudig gehandicapte kinderen 
 
Stap 3: Bieden van extra ondersteuning 
Als een leerling een toelaatbaarheidsverklaring heeft gekregen wordt de plaatsing zo spoedig mogelijk gerealiseerd.  
 
 
 
Stap 4: Terugplaatsing vanuit het so of sbo 
Bij plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs wordt in het ontwikkelingsperspectief beschreven hoe aan terugplaat-
sing naar de reguliere school gewerkt wordt. Als bij evaluatie blijkt dat dit een optie is, vindt overleg plaats met ou-
ders en de school van herkomst. Een andere reguliere school die meer passend is, bestaat ook tot de mogelijkhe-
den. 
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Rechtstreekse instroom 
Voor een groep leerlingen is al snel duidelijk dat zij aangewezen zijn op het speciaal onderwijs. Deze leerlingen hoe-
ven niet de reguliere route te volgen.  Een team van onderwijsspecialisten zal het verzoek om rechtstreekse in-
stroom behandelen. 

 
Meer informatie over de organisatie van passend onderwijs in uw regio vindt u op de website van het samenwer-
kingsverband PO Duin- en Bollenstreek: www.swv-db.nl.  
 
 
Schoolondersteuningsprofiel 
In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die De 
Schakel heeft als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of 
aanvullende) onderwijsbehoeften. Zie onze website: deschakel.pcborijnsburg.nl > onderwijs > zorg voor onze leer-
lingen. 
 
 
3.6 De organisatie van de leerlingbegeleiding binnen de school 

Het hele schoolteam is verantwoordelijk voor de zorg omtrent kinderen en met name de groepsleerkrachten heb-
ben daarin een belangrijke rol. Om een goede afstemming te realiseren en om continuïteit te garanderen heeft De 
Schakel intern begeleiders. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor alles wat te maken heeft met de organisatie en 
coördinatie rondom de leerlingenzorg. Zij maken de planning voor schooltoetsen, leiden de groepsbesprekingen, 
dragen mede zorg voor de leerling-dossiers en adviseren leerkrachten. Elke week is er overleg in het zorgteam waar 
de intern begeleiders en de directeur deel van uitmaken. 

Binnen de vakgebieden rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen wordt op meerdere niveaus in de groep gewerkt, 
kinderen verschillen immers in hun ontwikkelingstempo. Op deze manier streven we ernaar om de kinderen zoveel 
mogelijk tot hun recht te laten komen, voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt. We werken volgens het di-
recte instructiemodel. Om te voorkomen dat de verschillen tussen kinderen steeds groter worden, bieden we bin-
nen dit model en binnen de groep, wanneer dat nodig is, zoveel mogelijk kinderen extra hulp. 

In de onderbouw zorgen we ervoor dat de kinderen voldoende voorbereid zijn op het systematisch aanleren van 
vaardigheden als voorbereidend en aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen. Daarbij hoort, dat we aandacht geven 
aan het ontwikkelen van een zelfstandige werkhouding en het kunnen samenwerken. 

Voor de vakgebieden lezen , rekenen, spelling, begrijpend lezen en gedrag worden groepsplannen gemaakt. Binnen 
deze plannen wordt de groep als geheel in beeld gebracht en wordt beschreven welke werkwijze/  aanpak binnen 
drie niveaus worden gehanteerd/ gevolgd. 

Soms wijken de mogelijkheden van kinderen zover af van instructieniveau 3  ( verlengde instructie) dat we over-
gaan tot het schrijven van individuele programma’s voor een leerling. Deze worden vastgelegd in een individuele 
leerlijn via een handelingsplan. Dit gebeurt met instemming van de ouders, na uitgebreid onderzoek door de intern 
begeleider en/of externe instanties. In de meeste gevallen zijn dit leerlingen die gebruik maken van  zorgarrange-
menten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.swv-db.nl
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3.7 Leerlingvolgsysteem 
In alle groepen worden regelmatig toetsen afgenomen om te kijken hoe de leerlingen zich ontwikkelen. De toetsen 
horen bij de methoden die we gebruiken en aan de hand van de resultaten kan de leerkracht zien welke lesstof be-
heerst wordt en waar nog meer oefening of verrijking nodig is.  
In januari en juni nemen we niet methode gebonden, landelijk genormeerde, citotoetsen af. De kinderen moeten 
hierbij laten zien wat hun vaardigheden zijn op het gebied van technisch en begrijpend, lezen, woordenschat, spel-
ling, rekenen en studievaardigheden. De scores die uw kind bij de toetsen haalt worden omgezet in vaardigheids-
scores. Met deze scores kunnen we de ontwikkeling van uw kind vergelijken met leeftijdsgenoten die dezelfde toets 
hebben gemaakt. Door het gebruik van deze toetsen krijgt de leerkracht nog beter in beeld waar een leerling goed 
in is en op welk gebied extra hulp nodig is.  
Het volgen van de leerlingen gebeurt door middel van 2 leerlingvolgsystemen: Pravoo (gr 1 en 2) en het Cito leer-
lingvolgsysteem. (gr 1 t/m 8) Alle (toets) gegevens, de groepsplannen en de individuele plannen worden in het ad-
ministratie systeem Parnassys geplaatst om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van de leerling in een doorgaande 
lijn bekeken kan worden. U kunt dat ook zien in de grafieken in het rapport van uw kind.  
 

3.8 Toetsen 

Op De Schakel gebruiken we naast de methodetoetsen de volgende toetsen: 
Spelling:   Spellingvaardig van CITO voor groep 3 t/m 8. 
Lezen:   Drie-minuten-toets van CITO voor groep 3 t/m 8 
    AVI-toets  
Begrijpend lezen:  Toetsen Begrijpend Lezen van CITO voor groep 3 t/m 8 
    Toets studievaardigheden CITO gr 6 t/m 8 
Taal    Woordenschattoets van CITO voor gr 3 t/m 8    
Rekenen-Wiskunde:  Rekentoets van CITO voor groep 3 t/m 8.  
Kleuters:   PRAVOO  

 CITO taal, rekenen  
 CITO beginnende geletterdheid  

Sociaal-emotioneel: KanVas, voor alle groepen 
 
 
 
 
 
3.9 KanVas en sociogram 
Op De Schakel volgen we niet alleen het leren maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling . Dat doen we met be-
hulp van het leerlingvolgsysteem KanVas. Door middel van vragenlijsten die leerkrachten (en ook leerlingen) invul-
len wordt het sociaal-emotioneel functioneren van uw kind in kaart gebracht: Hoe gedraagt uw kind zich in sociale 
situaties, dat wil zeggen in contacten met andere kinderen of met volwassenen? Maar ook: hoe doet uw kind mee 
tijdens de les (betrokkenheid) en wat ziet de leerkracht over hoe uw kind zich voelt op school (welbevinden)?  
 
Jaarlijks maken we een sociogram. Dat is een hulpmiddel om sociale verbindingen en relaties zichtbaar te maken in 
een groep. De leerlingen vullen (digitaal) 4 vragen in: 
 met wie speel je graag? 
 met wie speel je niet graag? 
 met wie werk je graag samen? 
 met wie werk je niet graag samen? 
Na het invullen van deze vragen komt er een totaalbeeld van de groep naar voren. Duidelijk wordt welke posities 
leerlingen onderling innemen. Is iemand populair, wordt hij/zij vaak door anderen genoemd? Is er iemand die bui-
ten de groep valt? De leerkracht kan deze informatie goed gebruiken bij de plannen voor de groep. De leerlingen 
krijgen de uitslag niet te zien. 
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3.10 Voortgezet onderwijs 
In groep 8 wordt de keuze voor het Voortgezet onderwijs (VO) gemaakt. Deze keuze begeleiden wij met zorg omdat 
wij het belangrijk vinden dat de leerlingen op een VO school komen die het beste bij hen past. Wij doen dit op de 
volgende manier: 
 
sept In september vindt er een oudergesprek plaats. Tijdens dit gesprek worden verwachtingen uit 
 gesproken en is er ruimte voor vragen.  
nov In november wordt tijdens de eerste rapportavond een voorlopig schooladvies gegeven. Het voorlopig advies 
 is o.a. gebaseerd op de uitslagen uit het leerlingvolgsysteem. Daarnaast speelt de zelfstandigheid en werk
 houding van de leerling een grote rol.  Dit gesprek vindt plaats met ouders en leerling. 
dec  Alle ouders ontvangen een digitale presentatie met voorlichting over het VO.  
jan In januari kunt u allerlei open dagen op de verschillende VO scholen bezoeken. 
feb In februari wordt u  met uw kind uitgenodigd voor een gesprek met de groepsleerkrachten en de directeur . 
 Tijdens dit gesprek wordt het definitieve schooladvies gegeven. Dit advies is van groot belang voor de  
 toelating  van leerlingen in het VO.  
april In april maken de leerlingen van groep 8 de eindtoets. Er wordt getoetst op onderdelen zoals  rekenen, taal,  
 lezen, wereldoriëntatie en informatieverwerking. Hierbij moet u denken aan het werken met grafieken, ta-
 bellen en  een atlas.  
mei In mei ontvangt u de uitslag van de eindtoets. De verwachting is dat deze uitslag overeen zal komen met 
 het schooladvies. Wanneer de uitslag anders is, blijft het schooladvies van kracht.  Alleen wanneer de uitslag 
 een sterk positief verschil laat zien, mag de schoolkeuze heroverwogen worden. Het schooladvies mag niet 
 naar beneden bijgesteld worden.  
 

Elk jaar worden de adviezen en de gegevens van betreffende kinderen zoveel mogelijk met de brugklascoördinato-

ren doorgesproken. Ook de adviezen van voorgaande jaren worden (indien deze ons worden toegezonden) bestu-

deerd, teneinde de adviezen kritisch te blijven toetsen en goed op de hoogte te blijven van de eventuele vorderin-

gen en/of problemen en/of veranderingen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitstroom van leer-
lingen  naar VO: 

2016-2017 2017-2018 

VMBO – basisberoeps-
gerichte of kaderge-
richte leerweg 

5 7 

VMBO – theoretische 
leerweg 

1 3 

VMBO TL/HAVO 6 1 

HAVO 7 5 

HAVO/VWO 2 7 

VWO 8 5 
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3.11 Centrum Jeugd en Gezin 

Op onze school werken we nauw samen met het CJG. De medewerkers van het CJG vormen de vaste schakel tussen 
het CJG en de basisschool.  De jeugdgezondheidszorg en de jeugd- en gezinsteams maken onderdeel uit van het CJG. 
Ze zijn een bekend gezicht voor u, de kinderen en voor de school. 
Hieronder kunt u lezen wat het CJG voor u kan betekenen.  
Jeugdgezondheidszorg (JGZ).  
De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten zetten zich in voor alle kinderen van 0 tot 19 jaar. Zij werken 
nauw samen met scholen en andere instanties. Wat doet de JGZ op school? 
Op vaste momenten volgt de JGZ  de groei en ontwikkeling van alle kinderen. Tijdens de basisschoolperiode nodi-
gen ze alle kinderen uit als ze in groep 2 en 7 zitten. Bij het eerste onderzoek in groep twee wordt u opgeroepen 
voor een afspraak. Daarbij is er vooral aandacht voor de groei, het gehoor en het gezichtsvermogen en de ontwik-
keling van uw kind en heeft u de gelegenheid om vragen te stellen. In groep zeven vindt het onderzoek op school 
plaats en vult u een vragenlijst in over uw kind. Als er aanleiding toe is neemt de jeugdverpleegkundige contact met 
u op n.a.v. het onderzoek. Jeugdverpleegkundige: Janneke van Beelen, JvanBeelen@ggdhm.nl 
 U kunt  naast de vaste momenten altijd contact met JGZ opnemen als u vragen of zorgen heeft over de gezond-
heid, ontwikkeling of opvoeding van uw kind. Op verschillende manieren kunnen zij op uw vraag ingaan. Bijvoor-
beeld door een advies, een gesprek (volgens Triple P methode), een themabijeenkomst, een cursus etc.  
Jeugdarts: Toos Grijzenhout, TGrijzenhout@ggdhm.nl  
 
Bezoekadres: Graaf Florislaan 11 2231 ED Rijnsburg, jgzrb@ggdhm.nl 088 30 84766  
 

Spreekuur JGT op verzoek op De Schakel 

Helen Bronsdijk en Linda Ouwehand werken in het Jeugd- en Gezinsteam in Rijnsburg en Valkenburg. Op verzoek 
kunnen zij op De Schakel komen op dinsdag van 8.20 tot 9.00 uur. Zowel ouders als kinderen kunnen bij hen te-
recht.  
Ouders kunnen een afspraak maken als zij zich zorgen maken over hun kind. Geen vraag is te gek en de deur staat 
open. In het JGT team werken deskundigen uit verschillende (jeugdhulp)organisaties samen om u snel en persoon-
lijk te helpen. Met Helen of Linda bespreekt u uw vraag. Daarna wordt er samen besloten wat de volgende stap is. 
Soms vragen zij daarbij advies van hun team. Natuurlijk wordt dat eerst met u besproken, ook welke persoon uit 
het JGT team de hulp kan gaan bieden. Op deze manier krijgt u de beste hulp die nodig is.  
Ook leerlingen kunnen met één van hen in gesprek gaan wanneer zij met probleemsituaties te maken hebben, waar 
ze zich geen raad mee weten. Voordat er een gesprek plaats vindt, nemen wij altijd contact op met de ouders van 
het betreffende kind. Gesprekken vinden nooit zonder toestemming van ouders plaats. 
 

Wanneer is het spreekuur? 

Spreekuur Jeugd- en Gezinsteam: op verzoek dinsdag van 08.20 uur  - 09.00 uur in het 

kantoor van de intern begeleider van De Schakel. Verzoek kan via de intern begeleiders 

van De Schakel of mailen: l.ouwehand@jgthollandrijnland.nl , 

h.bronsdijk@jgthollandrijnland.nl  

Ook buiten de school kunt u met uw vragen terecht bij het CJG. Tijdens het inloopspreek-

uur, telefonisch of via de website.  

CJG Rijnsburg 

Burgemeester Koomansplein 1 

088 – 254 23 84 

www.cjgkatwijk.nl / www.hoezitdat.info 

CJG Rijnsburg is ook te vinden via Facebook: www.facebook.com/cjgkatwijk . 
 

 

 

 

 

http://www.cjgkatwijk.nl
http://www.hoezitdat.info
http://www.facebook.com/cjgkatwijk
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Logopedie 

De logopedie op school wordt verzorgd door de logopedisten van de gemeente Katwijk. Rond de vijfde verjaardag 
worden alle leerlingen gescreend. Daarbij wordt gelet op stemgebruik, spraak-, taal– en luisterfunctie. Voorafgaand 
aan het onderzoek wordt schriftelijk toestemming gevraagd en de resultaten worden ook schriftelijk aan de ouders 
doorgegeven. Ook de leerkracht en de jeugdarts worden hierover geïnformeerd. Leerlingen uit de overige groepen 
kunnen (via de leerkracht) voor nader onderzoek aangemeld worden. Kortdurende behandeling, max 6 keer, kan 
eventueel op school plaatsvinden. De logopedist die onze school (één keer per twee weken) bezoekt is: 

Logopediste: Rebecca Verdoes. r.verdoes@katwijk.nl  

 

3.12 Kwaliteit 

Om de kwaliteit van onze school en ons onderwijs zo goed mogelijk te bewaken, maken we gebruik van verschillen-
de onderzoeksmiddelen, procedures en besluitvormingsmiddelen, bijvoorbeeld: 

 Toetsen, observatie-instrumenten, klassenbezoeken, kwaliteitskaarten (personeel), leerlingvolgsysteem, jaarlijk-
se gesprekkencyclus met de personeelsleden, inhoudelijke teamvergaderingen, ouderavonden en vragenlijsten 
voor leerlingen en ouders.  

Om de kwaliteit van ons onderwijs te bevorderen volgt het team steeds nieuwe cursussen en zijn er inhoudelijke 
vergaderingen waarin we ons verdiepen in allerlei onderwerpen. 
 
Voor het schooljaar 2018-2019 staan o.a. de volgende punten op de agenda: 
 
Dit schooljaar o.a. op De Schakel 

Blijvend aandacht voor sportief en gezond gedrag. Come4sports regelt het spelen op het plein na schooltijd, en er is 

speciale aandacht voor bewegen tijdens de Jantje Beton actie. Op woensdag en vrijdag drinken we  allemaal wa-

ter en eten we als pauzehap fruit/groente (gruitdag).  

Aandacht voor duurzaamheid. Als teken daarvan zamelen wij plastic, pakjes, blikjes e.d. apart in. Dit jaar gaan we 

dat via de gemeente doen en houden we een speciale actie. 

We gaan verder met het stellen van doelen in alle groepen en aandacht voor succesvol leren met als einddoel eige-

naarschap bij leerlingen. In elke lokaal is hier ook iets van te zien. Gesprekken met leerlingen maken hier een on-

misbaar onderdeel van uit. 

Het vormen van een leerlingenraad vloeit ook voort uit het bevorderen van eigenaarschap bij leerlingen. Niet alleen 

worden de leerlingen steeds meer betrokken bij hun leerproces maar ze leren ook verantwoordelijkheid te dragen 

voor zaken in het algemene (school)belang. Leerlingen die in de leerlingenraad komen, spreken en handelen na-

mens anderen. Op 7 september is de eerste leerlingenraad van De Schakel gekozen. 

Ouders krijgen toegang tot het ouderportaal van ons administratiesysteem 

Samenwerking met de peuterspeelzaal. Tijdens startactiviteiten en sommige feesten en thema’s sluiten de peuters 

bij ons aan. 

In groep 3 is de werkwijze aangepast en sluit aan bij het spelend leren uit gr 2 

In groep 4 t/m 8 wordt een nieuwe taalmethode ingevoerd: Taal actief. 

Niet meer elke week zending meenemen maar korte, actieve acties om geld 

in te zamelen.  

De creatieve weken staan dit jaar in het teken van dans! In juli zal er een af-

sluiting zijn waar alle leerlingen aan deelnemen 

 

mailto:r.verdoes@katwijk.nl
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4 Contact met ouders 

Wij vinden het op De Schakel belangrijk dat er goed contact is tussen 
school en thuis.  Ouders zien wij als een onmisbare schakel en belangrijke 
partner. Dat is te zien aan de vele ouders die actief zijn binnen de school. 
Ook de steeds terugkerende informatie uitwisseling tussen school en thuis 
en andersom (!) is daar een teken van. Hieronder beschrijven wij het con-
tact tussen school en thuis. 

4.1 Informatie 

Elke twee weken verschijnt de nieuwsbrief. Daarin staat informatie over 
alle actuele gebeurtenissen op school. Vaste onderdelen zijn de agenda, 
nieuws over recente of komende activiteiten, bijbelverhalen en de jarigen. 
U ontvangt de nieuwsbrief per mail.  
 
U ontvangt daarnaast ook regelmatig mail over komende activiteiten en/of een herinnering daaraan of een oproep 
om iets in te leveren of mee te nemen. 
 
Soms gaat er papieren informatie mee. Het gaat dan vaak om een brief met een antwoordstrook (zoals voor foto-
graaf of rapportavond) of een flyer van Come4sports e.d. 
 
Een andere belangrijke informatiebron is de website: deschakel.pcborijnsburg.nl. U vindt hier informatie en nieuws 
uit de groepen, huiswerkinfo (gr 5 t/m 8), schoolnieuws, de agenda en foto’s. Ook kunt u hier de schoolgids, het 
schoolplan en verlofformulieren downloaden. We proberen de website zo actueel mogelijk te houden. 
 
4.2 Inloop 

In alle groepen van De Schakel zijn er momenten waarop u  een kijkje in de klas kunt nemen. Bij de kleuters komt u 
elke dag in de klas maar zijn er ook aparte momenten te noemen zoals tijdens de kinderboekenweek en tijdens de 
ouderkijkweek. 

In groep 3  t/m 8 zijn er speciale momenten om even de school binnen te lopen en te kijken waar uw kind zich de 
afgelopen periode mee bezig heeft gehouden.  In groep 3 worden ook opa en oma ochtenden gehouden. Daarnaast 
zijn er ook inloopmomenten voor de hele school zoals tijdens de afsluiting van de kinderboekenweek en het 
slotfeest. Alle momenten staan aangegeven op de verjaardagskalender, in de nieuwsbrief en op de agenda van de 
website.  

 

4.3 Ouderavonden 

In plaats van een informatieavond aan het begin van een  schooljaar vertrekken wij de informatie digitaal en wor-
den er oudergesprekken gehouden (zie punt 4.4) Er wordt informatie gegeven over het onderwijsprogramma, de 
regels en afspraken en wat er tijdens het schooljaar aan bod komt. De informatie blijft 
beschikbaar op de website via groepen > groep van uw kind > praktische informatie. 

 

 

4.4 Oudergesprekken  

Op verschillende momenten in het jaar worden er oudergesprekken gehouden. Daar kun-
nen verschillende redenen voor zijn. We noemen ze hieronder. 

Start schooljaar  

In september organiseren we 2 avonden waarop ouders en leerkracht(en) met elkaar in gesprek gaan. We merken 
dat hier een positieve stimulans van uitgaat in het contact tussen school en thuis wat ten goede komt aan onze 
leerlingen.  

Om het gesprek een richting te geven wordt het gesprek gevoerd aan de hand van een formulier met gesprekspun-
ten dat u van tevoren kunt invullen. Het formulier dient als leidraad en biedt ruimte voor eigen inbreng.  
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Rapportgesprek  

Via het rapport houden wij u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. Voorafgaand aan het 
rapportgesprek kunt u het rapport en schriftelijk werk van uw kind bekijken. Tijdens het gesprek dat 
tien minuten duurt, wordt het rapport toegelicht en kunt u vragen stellen. Na de rapportavonden 
gaat het rapport mee naar huis. Er zijn 3 rapporten per jaar. Bij de rapporten in nov/dec en maart 
zijn er tienminutengesprekken. In juni/juli is er een open info avond. Tijdens deze avond kunt u een 
gesprek met de leerkracht aanvragen over specifieke vragen die u van tevoren aangeeft. Het kan ook zijn dat de 
leerkracht u uitnodigt voor een gesprek. 

4.5 Andere contactmomenten 

 Bij ziekte van hun kind nemen ouders voor schooltijd contact op met school. Wanneer een kind tijdens 
schooltijd ziek wordt, neemt school direct contact met thuis op. Dat is ook het geval wanneer uw kind een 
ongeluk heeft gehad waarbij het nodig is naar huis te gaan of een arts te bezoeken . We vragen u dan uw 
kind op te halen. We laten kinderen niet alleen naar huis gaan. 

 Wanneer er zaken zijn in de thuissituatie die van belang zijn om te weten, verwachten wij van ouders dat zij 
school op de hoogte brengen.  

 Wanneer er sprake is van wangedrag en/of incidenten, neemt de leerkracht contact met de ouders op. Zie 
voor alle stappen die bij wangedrag gezet kunnen worden het gedragsprotocol van De Schakel via de website 
> onderwijs > kanjertraining  > gedragsprotocol. 

 Bij opvallende zaken met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind: 

 Wanneer er extra begeleiding voor uw kind nodig is van de leerkracht of thuis wordt dit toegelicht in een ge-
sprek. 

 Het kan ook zijn dat de school de hulp van een onderwijsondersteuner ( een externe specialist van het sa-
menwerkingsverband, zie ook 3.4 zorg voor onze leerlingen, de route ) wil inroepen. Vooraf wordt dan toe-
stemming aan de ouders gevraagd. 

 Wanneer er een ondersteuningsteam wordt georganiseerd, ontvangen ouders daar een uitnodiging voor (zie 
ook 3.4 zorg voor onze leerlingen, de route) 

 

4.6 De Medezeggenschapsraad (MR) 

Drie ouders en drie leerkrachten zijn lid van de medezeggenschapsraad. Zij bespreken de plannen van het bestuur 
voor De Schakel. Bij een aantal fundamentele beslissingen heeft het bestuur zelfs de instemming van de raad nodig, 
voor het tot uitvoering kan overgaan. De MR biedt dus echt een mogelijkheid aan ouders en leerkrachten om daad-
werkelijk medezeggenschap uit te oefenen op het beleid van het bestuur. 

Een andere belangrijke taak is het innen van de vrijwillige ouderbijdrage. Het onderwijs is nagenoeg gratis. De 
school krijgt van het ministerie geld om de leerkrachten en schoolmaterialen te betalen. Maar we willen ook graag 
feesten en andere activiteiten organiseren. Daar is de ouderbijdrage voor bedoeld. Het gaat om 
een vrijwillige bijdrage, maar we hopen dat alle ouders de bijdrage voldoen. Alle kinderen profite-
ren immers van de georganiseerde activiteiten. De penningmeester van de MR zorgt voor de com-
municatie richting ouders. Jaarlijks wordt in samenspraak met de OR een begroting gemaakt. Jaar-
lijks wordt verantwoording afgelegd over de besteding van het geld. 

 De hoogte van de ouderbijdrage in het schooljaar 2017-2018 is als volgt: 

1 kind op school:  € 32,00  
2 kinderen op school: € 57,50  
3 kinderen op school: € 82,50  
4 kinderen op school: € 108,00  
 

De MR heeft ingestemd met de inhoud van het schoolplan. De MR kiest de projecten waaraan het zendingsgeld 
wordt gegeven. 

De MR vergadert ongeveer 4/5 keer per jaar. Aan het einde van het schooljaar treedt in de regel 1/3 deel van de 
MR af.  
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Medezeggenschapsraad: 

Oudergeleding:  
Marja van Boven (voorzitter)    
Dirk Pieter Brouwer (penningmeester)   
Corry de Koning (secretaris)     
 
Personeelsgeleding: 
Juf Emmy Zuijderduijn 
Juf Janneke Wetting 
Meester Pim Groenendijk 
 

4.7 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

De GMR is de raad waarin de zaken aan de orde komen die van belang zijn voor alle scholen van onze Vereniging, 
de protestants christelijke basisscholen in Rijnsburg. De medezeggenschapsraden van de zes scholen hebben een 
deel van hun taken en bevoegdheden overgedragen aan de GMR. De GMR heeft een eigen reglement. De GMR be-
staat uit leden die door de MR zijn afgevaardigd. De raad heeft bijvoorbeeld adviesrecht over de regeling van de 
vakanties en instemmingsrecht bij bijvoorbeeld personeelsaangelegenheden, zoals het personeelsbeleidsplan en de 
verlofregeling. Vanuit de GMR van de schoolvereniging maakt een afvaardi-
ging van 1 leerkracht en 1 ouder deel uit van de MR van het nieuwe (grote) 
samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek.  

Afvaardiging van de MR van De Schakel voor de GMR: 
Corry de Koning 
Emmy Zuijderduijn 
 

4.8 De Ouderraad (OR) 

Ook de ouderraad neemt een belangrijke plaats in binnen het schoolgebeu-
ren. De raad bestaat uit een groep ouders die in nauw overleg met de MR en het schoolteam medewerking ver-
leent bij binnen- en buitenschoolse activiteiten. Denkt u maar eens aan de koffie op ouderavonden, organisatie van 
bezoek schoolfotograaf, hulp bij feesten op school enz.  
Om de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen worden de notulen na iedere vergadering uitgewisseld 
met de MR en is een MR-lid tevens als afgevaardigde aanwezig in de vergaderingen van de Ouderraad. Ook is er 
regelmatig overleg met de directie. 
 
Leden Ouderraad: 
Jose Zandbergen (voorzitter) 
Miranda van Zuijlen (secretaresse)     
Barbara van Beelen         
Sandra van Gastel     
Bianca Baas 
Judith van den Anker     
Marjolein Ravensbergen    
Debbie Bouter     
Jolanda van Duijn      
Mariska Ravensbergen    
 
4.9 Contactouder 
Dit is een ouder/verzorger van een kind die ook daadwerkelijk in deze groep zit. Deze contactouder helpt en onder-
steunt de leerkracht van de groep voor een periode van een jaar bij de voorbereidingen en uitvoering van de ver-
schillende groepsactiviteiten. 
Hierbij kunt u denken aan het kopen van meel als er koekjes gebakken gaan worden in de groep, hulp vragen aan 
ouders om te rijden bij excursies of het zoeken van computerouders. Ook wast de contactouder de schoolshirts van 
de groep.  De contactouder is er voor organisatorische zaken. Wanneer het gaat om onderwijsinhoudelijke zaken of 
er speelt iets binnen de groep, verwachten wij van ouders dat zij zelf contact opnemen met de leerkracht. 
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Contactouders schooljaar 2017-2018 
  
Groep 1 Bijen:  Erica Vink (moeder Rosaline en Laurens)    
Groep 2 Bevers:  Judith van den Anker (moeder Ruben)    
Groep 3:   Monique de Mooij (moeder Kim) 
Groep 4:   Daphne van Egmond (moeder Kees)    
Groep 5:   Willeke de Mooij (moeder Florine) 
Groep 6:   Wendy Hoogeveen (moeder Isabel)     
Groep 7:   Janine Rost (moeder Max) 
    en Janine van Leeuwen (moeders Rick)    
Groep 8:   Enid van Beelen (moeder Karsten)  
    En Manon Smidt (moeder Dylan) 
 
4.10 Klachtenregeling 
Het is natuurlijk mogelijk dat u het ergens niet mee eens bent. Als het iets is wat uw kind betreft, maakt u dan een 
afspraak met de leerkracht om de zaak op te lossen. Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en 
worden af en toe fouten gemaakt. U kunt dergelijke punten altijd bespreken. De directie heeft geen officieel 
spreekuur. U kunt als u dit wenst een afspraak maken. We streven ernaar samen met de ouders tot een goede op-
lossing te komen. Als we er niet uitkomen, bespreken we wie we inschakelen om te proberen het probleem op te 
lossen. 
 
Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de 
Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs. Zie www.onderwijsgeschillen.nl  
Stelt u in dit geval ook het bestuur van de schoolvereniging op de hoogte (zie 1.2 voor het adres) 
Het bevoegd gezag is verplicht om leerlingen en personeel te beschermen tegen seksuele intimidatie en de gevol-
gen daarvan. Het beleid dient erop gericht te zijn dat leerling en leerkracht zijn of haar werkzaamheden onder opti-
male condities kan verrichten en dat ieder recht heeft op een respectvolle behandeling. 

Voor verstoorde relaties in de onderlinge omgang, waarbij (een) leerling(en) is/zijn betrokken, is op schoolniveau 
een contactpersoon aangesteld. Bij ons op school is dat mw M Ravensbergen (leerkracht). Deze contactpersoon 
adviseert de klager(s) en probeert te bemiddelen bij eenvoudige klachten. Deze contactpersoon is verplicht klach-
ten te melden bij het bevoegd gezag en eventueel de directie. Zij heeft geen geheimhoudingsplicht.  
 

Klachten over zedendelicten dienen gemeld te worden bij de vertrouwenspersoon. Deze heeft wel een geheimhou-
dingsplicht en is onafhankelijk van het bevoegd gezag. Namens de prot. christelijke scholen van Rijnsburg is de ver-
trouwenspersoon een medewerker van de GGD, die opgeleid is om met bijzondere klachten op een professionele 
manier om te gaan.   
GGD Zuid-Holland Noord 
Postbus 121, 2300 AC Leiden 
Telefoon 071-5163398 
Wanneer klachten niet op een bevredigende manier worden opgelost, kan de klager terecht bij een onafhankelijke 
klachtencommissie. De vertrouwenspersoon bemiddelt en/of begeleidt de klager bij de klachtprocedure en eventu-
ele aangifte. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur (het bevoegd gezag). Tevens 
geeft de klachtencommissie gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over: de (on) gegrondheid van de 
klacht, het nemen van maatregelen, overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten. 
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4.11 Verzekeringen/Aansprakelijkheid 

Het bestuur van onze schoolvereniging heeft een ‘collectieve onderwijspolis’ afgesloten. Deze bestaat uit een onge-
vallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. 
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten 
(leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een onge-
val tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, 
voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële 
schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden; per-
soneel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat ver-
band op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. 

Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren 
en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband 
ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op 
een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. 
De school (of zij die voor de school optreden) moet (en) dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is moge-
lijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gym-
nastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) 
niet door de school vergoed. 

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 eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoorde-
lijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 
 

5 Praktische informatie 

5.1 Schooltijden 

Groep 1 t/m 8: 

Maandag  8.30 – 14.45 uur 
Dinsdag  8.30 – 14.45 uur 
Woensdag  8.30 – 12.15 uur 
Donderdag  8.30 – 14.45 uur 
Vrijdag 
Gr. 1 t/m 4  8.30 – 12.00 uur 
Gr. 5 t/m 8  8.30 – 14.45 uur 
 

Tien minuten voor aanvang loopt een leerkracht pleinwacht op het schoolplein. Wilt u de kinderen niet te vroeg 
naar school brengen of sturen?  

Vanaf 8.20 uur is de deur voor de kleutergroepen open.  
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5.2 Vakantierooster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Aanmelden en voor het eerst naar school 

Kinderen mogen vanaf hun vierde verjaardag elke dag naar school. Als ouder bent u verantwoordelijk voor de aan-
melding van uw kind. Als u uw kind een jaar voordat uw kind naar school mag bij ons aanmeldt dan bent u ruim op 
tijd. De aanmeldformulieren zijn op school verkrijgbaar. Natuurlijk maken we graag een afspraak om u rond te lei-
den en over onze school te vertellen. Tijdens deze kennismaking is er voor u ook gelegenheid om al uw vragen te 
stellen.  

We proberen alle kinderen een zo goed mogelijke start te geven. Om dat te realiseren is het belangrijk dat de leer-
kracht van uw kind over alle belangrijke informatie beschikt. Ouders van de leerlingen die bij de schoolvereniging 
worden aangemeld ontvangen een half jaar voordat hun kind naar school mag een vragenlijst om in te vullen. Ook 
kan het zijn dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek waarin informatie wordt gedeeld. Als wij vooraf weten wat 
de sterke en minder sterke kanten van uw kind zijn, dan kunnen we daar rekening mee houden.  

De kinderen die in augustus—december voor het eerst naar school komen, worden voor de grote vakantie uitgeno-
digd voor een kennismakingsbezoek.  In de week dat uw kind 4 jaar wordt, mag het op maandag naar school.   

Let op: als uw kind 4 jaar is en naar school gaat, moet het zindelijk zijn en geen luier dragen. Leerkrachten verscho-
nen geen luiers. Er kan een medische oorzaak zijn, dat uw kind (nog) niet zindelijk is. Indien dit het geval is, neem 
dan contact op met de directie. 

Meer praktische informatie over de kleutergroepen is te vinden op de website > groepen > praktische informatie  

 

5.4 Pleinregels, fietsafspraken en verkeerssituatie 

Ik ben voorzichtig met mijzelf en met anderen. 
Ik praat ruzies uit en los het samen op. 
Ik blijf tijdens schooltijd op het schoolplein. 
Ik bel in de pauze niet aan. 
Alleen meester Ruud haalt de bal van het dak af. 
Als de bal op straat rolt, vraag ik eerst aan de pleinwacht of ik de bal mag halen. 
Ik mag eigen speelgoed meenemen, maar vraag aan de juf of meester wat goed is (geen step, skeelers, rolschaat-
sen; wel een springtouw, knikkers, stelten of elastiek). 
 

Bij school is te weinig ruimte voor veel fietsen. Daarom mogen alleen de kinderen die buiten de wijk Frederiksoord 
wonen op de fiets naar school komen. Let op: ook als je op de fiets bent, lopen we op de stoep en het schoolplein. 

De meeste kinderen komen lopend naar school. Wanneer het toch nodig is om de kinderen met de auto naar 
school te brengen, verzoeken wij u dringend uw auto niet in de zijstraten bij de school parkeren, maar op de par-
keerplaatsen aan de Floralaan! 

 

Herfstvakantie 22-10-2018 26-10-2018 

Kerstvakantie 24-12-2018 04-01-2019 

Voorjaarsvakantie 25-02-2019 01-03-2019 

Paasvakantie 19-04-2019 26-04-2019 

Meivakantie 27-04-2019 03-05-2019 

Hemelvaart 30-05-2019 31-05-2019 

Pinksteren 10-06-2019   

Paardenmarkt 12-06-2019   

Zomervakantie  22-07-2019 30-08-2019 
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5.5 Eten en drinken 
Voor het begin van de ochtendpauze is er in elke groep gelegenheid om iets te eten en/
of te drinken. Wilt u in deze kleine pauze zorgen voor:  water (bij voorkeur) een melk-
product of vruchtensap met fruit (bij voorkeur) of een biscuitjes/liga. Kauwgom en 
snoep zijn tijdens de pauze verboden op school. Om het milieu te sparen, zien wij graag 
dat de kinderen drinken uit een herbruikbare beker of flesje; liever geen pakjes. 
Woensdag en vrijdag = gruit en waterdag!! 
Op deze dagen eten we geen koek of iets dergelijks maar fruit of groente. Op De Scha-
kel stimuleren we het drinken van water. Daarom hebben we dit gekoppeld aan de 
gruitdag en drinken we op vrijdag (gymdag) ook zoveel mogelijk water. We rekenen op 
uw begrip en medewerking. 
 
5.6 Verjaardag 
Wanneer uw kind jarig is, mag hij of zij in de groep trakteren en de klassen rondgaan. Van de leerkrachten krijgt uw 
kind een grote verjaardagskaart. Een gezonde traktatie voor zowel de leerlingen als de leer-
krachten stellen we zeer op prijs. Voorbeelden van zo gezond mogelijk trakteren zijn te vinden 
op www. gezondtrakteren.nl  Het komt steeds vaker voor dat kinderen bepaalde voedings-
stoffen niet verdragen. Zowel de kinderen als het team stellen het erg op prijs als u, voordat 
de traktatie wordt gemaakt, met de groepsleerkracht overlegt of er kinderen zijn die de be-
dachte traktatie niet mogen hebben. Als u in dat geval voor die kinderen in overleg met de 
groepsleerkracht voor een alternatief zorgt, hebben alle kinderen een fijn feest. 
 
5.7 Klassendienst 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben na schooltijd volgens een rooster klassendienst of weekbeurt. Dit 
houdt onder andere in dat zij zorg dragen voor een net en opgeruimd klaslokaal. Ouders worden altijd op de hoog-
te gesteld van de dagen dat hun kind klassendienst heeft. 
 
 
5.8 Luizenprotocol 
Ook dit jaar zijn er gelukkig weer veel ouders bereid om de luizencommissie te helpen met controleren.  Coördina-
tie is in handen van Wendy Hoogeveen. In de week na een vakantie worden de leerlingen gecontroleerd. .  
We willen u vragen of u zelf ook regelmatig (liefst wekelijks)  uw kind wilt controleren en bij het vinden van neten/
luizen direct school en omgeving op de hoogte wilt stellen.  Het advies bij hoofdluis is : 2 weken lang dagelijks kam-
men, eventueel in combinatie met een antihoofdluismiddel.  In het geval van constatering van hoofdluis/neten 
wordt er een uitslagbrief gemaild. Na 10 dagen volgt er een nacontrole. 
 
5.9 Lunch en buitenschoolse opvang 
Dit schooljaar lunchen alle leerlingen op school met hun eigen leerkracht . 
Bij binnenkomst kunnen de kinderen het drinken voor tussen de middag in kratten plaatsen die 
vervolgens in de koelkast per afdeling worden geplaatst. Het is handig om alle benodigdheden 
voor de lunch in een tas mee te  nemen. De tas kan aan de kapstok gehangen worden. Na de lunch 
gaan de leerlingen een half uur naar buiten op hun eigen plein onder begeleiding van pedagogisch 
medewerkers van De Speelbrug en medewerkers van de Ricardo van Rhijn Foundation.                   
De leerlingen kunnen dan meedoen aan spelletjes. Bij slecht weer blijven de leerlingen binnen onder toezicht van 
de pedagogisch medewerkers. De kosten voor het toezicht tijdens de lunchpauze bedragen binnen de scholen van 
PCBO € 50  per schooljaar. 

 

Er is de mogelijkheid om van 14.45-15.30 uur KidsClub af te nemen bij de Speelbrug. Uw kind wordt 
dan creatief en sportief vermaakt. De structurele kosten zijn € 3,00 per keer. U kunt uw kind 
aanmelden voor het gehele schooljaar of van vakantie tot vakantie via kidsclubs@speelbrug.nl  Bij 
een flexibele afname kunt u uw kind dagelijks opgeven tot 11.00 uur per email en telefonisch tot 
13.00 uur. De kosten zijn dan € 4,00 per keer. Afhankelijk van aantal deelnemers wordt de 
kidsclub aangeboden op locatie de Wegwijzer  en/of De Schakel. 
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Buitenschoolse opvang 
Kindercentrum De Speelbrug werkt samen met De Schakel om de kinderen ook buiten schooltijden goed op te van-
gen. De voor– en naschoolse opvang is vijf dagen in de week geopend. U kunt vaste- en/of losse dagen opnemen en 
er is de mogelijkheid tot ruilen van dagen. 
Kindercentrum De Speelbrug beschikt over twee locaties binnen Rijnsburg: De Speelzolder en De Speelwijzer. De 
Speelzolder is gevestigd bij De Oranje Nassauschool en De Speelwijzer is gevestigd bij De Wegwijzer. Voor meer 
informatie en/of vragen kunt u terecht op de website: www.despeelbrug.nl, mailen naar info@speelbrug.nl of bel-
len naar 0252-533943. 
Dagelijks worden er activiteiten georganiseerd: van knutselen en sport tot workshops koken of toneel.  
De opvangtijden zijn afhankelijk van de schooltijden. De voorschoolse opvang start vanaf 07.00 uur en de naschool-
se opvang sluit om 18.30 uur. In de vakantie en op extra vrije dagen kunnen de kinderen de hele dag opgevangen 
worden van 07.00 uur tot 18.30 uur. 

U kunt kiezen voor vaste opvangdagen, flexibele dagen, alleen vakantiedagen of af en toe een keer. Aanmeldings-
formulieren voor de buitenschoolse opvang zijn te verkrijgen bij de directie. 

5.10 Acties voor het goede doel 

Elk jaar doet De Schakel mee aan één of meerdere acties voor het goede doel zoals Jantje Beton. We vinden het 
belangrijk dat kinderen leren zich verantwoordelijk te voelen voor groeperingen in de maatschappij en volken in 
andere landen die onze zorg nodig hebben. Vanuit dit gezichtspunt willen we de kinderen mee laten doen met ver-
schillende acties. Toch vinden we dat de veiligheid van onze leerlingen voorop dient te staan. Om deze reden willen 
we met leerlingen en ouders de volgende afspraken maken: 

Kinderen collecteren in principe alleen bij familie, vrienden, buren etc. en gaan niet langs de deur. Als uw kind niet 
mee mag doen met een actie, wilt u dit dan tijdig kenbaar maken aan de school? Als kinderen wel langs de deuren 
gaan, gaat de school ervan uit dat u toestemming heeft gegeven en dat u de verantwoordelijkheid hiervoor wilt 
dragen. Zorgt u er in dit geval voor dat uw kind niet alleen gaat. Alleen de kinderen uit groep 5, 6,7 en 8 doen aan 
acties mee. Soms één van deze groepen. We doen ons best de acties over het schooljaar te spreiden. De school 
kondigt de actie tijdig aan in de nieuwsbrief. 

5.11 Fotograaf 

Ieder jaar komt de schoolfotograaf op school om foto’s van de kinderen te maken. Er worden 
individuele foto’s en groepsfoto’s gemaakt . Er worden ook foto’s gemaakt van broertjes en zus-
jes. Elke 5 jaar wordt er een foto van de hele school gemaakt. De organisatie is in handen van de 
ouderraad.  

5.12 Excursies/schoolreis en kamp 

Ieder jaar maakt elke groep één of meerdere educatieve uitstapjes. Er wordt dan een bezoek gebracht aan een bos, 
boerderij,  een bedrijf of instelling. Via het Kunstmenu krijgen  we leskisten, theatervoorstellingen 
en films aangeboden. Via museum en school maken we excursies naar musea in Leiden en Rijns-
burg/Katwijk. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. Vervoerskosten worden betaald uit de 
ouderbijdrage. Nadere informatie over data e.d. ontvangt u via de nieuwsbrief en verjaardagska-
lender. 

Ieder schooljaar gaan we met alle groepen op schoolreis. De groepen 1 en 2 gaan naar een locatie 
in de buurt. De groepen 3 t/m 6 gaan met elkaar. Voor deze groepen geldt dat de plaats van be-
stemming afgewisseld wordt. Groep 7 gaat naar de Efteling. De kosten van de schoolreis dienen in het voorjaar be-
taald te worden. Het bedrag wordt rond die tijd vermeld in de nieuwsbrief. 
 
Groep 8 gaat ieder jaar, ter afsluiting van de basisschoolperiode, enkele dagen op schoolkamp. 
 

5.13 Sinterklaasfeest 

Het sinterklaasfeest wordt op school in alle groepen gevierd. De groepen 1 t/m 4 doen dit in aanwezig-
heid van Sinterklaas. Het is gebruikelijk dat de Sint voor iedere leerling van die groepen een cadeautje 
meebrengt. De groepen 5 t/m 8 vieren het feest door elkaar een aardigheidje te geven, vergezeld van 
een surprise. Gelukkig komt  Sinterklaas daar nog wel even om een hoekje kijken.. 
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5.14 Veiligheid en ontruimingsoefening 

Als ouder wilt u uw kind natuurlijk met een gerust hart naar school laten gaan. In voorgaande hoofdstukken hebben 
we al beschreven hoe wij ervoor willen zorgen dat uw kind zich veilig voelt in de groep en welke zorg wij bieden. 
Daarnaast zijn er natuurlijk nog andere zaken geregeld die te maken hebben met veiligheid: 
 Tien minuten voor aanvang van de lessen en tijdens pauzes is er toezicht op het schoolplein.  
 Onder schooltijd zijn de schooldeuren gesloten. Als u naar binnen wilt, moet u aanbellen bij de hoofdingang.  
 Tijdens informatie– en rapportavonden is alleen de hoofdingang geopend. 
 Jaarlijks vinden er verschillende controles/keuringen plaats: blusmiddelen, noodverlichting, verwarming, plei-

nen en speeltoestellen. 
 De Schakel heeft in het leerlingvolgsysteem een incidentenregistratie. Bij incidenten zoals valpartijen e.d. 

wordt een korte aantekening gemaakt. Door dit jaarlijks te analyseren, kan de school goed werken aan pre-
ventie. 

 De school heeft een ontruimingsplan. De ontruiming wordt minimaal een maal per jaar geoefend. De oefe-
ning wordt niet altijd aangekondigd. Als u als (hulp) ouder in school aanwezig bent op het moment dat de 
ontruimingsoefening start, gaat u naar buiten door de dichtstbijzijnde uitgang die veilig te bereiken is. Sluit 
de deur waardoor u naar buiten bent gegaan en meld u op het schoolplein bij de leer-
kracht van uw kind. Als u op het moment van de ontruiming kinderen begeleidt, dan 
neemt u al deze kinderen met u mee. Vervolgens brengt u ze op het schoolplein bij hun 
leerkracht.  

 
Er zijn bij ons op school 6 collega’s die de cursus Bedrijfshulpverlening gevolgd hebben. Zij vol-
gen jaarlijks verplicht een herhalingscursus. Jaarlijks houden wij met alle kinderen een ontrui-
mingsoefening, waarbij we het tijdstip en het al dan niet van tevoren bekend zijn van de oefe-
ning afwisselen.  
De speelwerktuigen op de pleinen en in het speellokaal worden jaarlijks gecontroleerd op veiligheid. 
 

5.15 Verlof en verzuim 

Een kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Dit betekent dat het verplicht is dat een kind vanaf deze leeftijd op lesdagen de 
school moet bezoeken. Leerlingen mogen dus nooit zo maar van school wegblijven. Diverse leerplichtambtenaren 
in ons land houden regelmatig op scholen controle op de afwezigheid van kinderen tijdens schooltijden. Scholen en 
ouders die zich niet aan de regels houden kunnen worden beboet. Wij verwachten daarom dat u er als ouder alles 
aan doet om ongeoorloofd verzuim te voorkomen:  

Een bezoek aan arts, tandarts, fysiotherapeut, logopedist, etc. wordt voor of na schooltijd gepland. Als dit een keer 
niet lukt, dient u contact met school op te nemen om verlof te vragen voor dit bezoek.  

Vakanties kunnen alleen plaatsvinden in de schoolvakanties zoals die staan aangegeven in de jaarplanning. In een 
aantal gevallen kunnen we als school buitengewoon verlof verlenen. Hierbij gelden de volgende regels:  

 Voor 4-jarigen bestaat nog geen leerplicht. We verwachten alle 4-jarigen wel elke dag op school, dus als uw 
kind afwezig is dient u dit voor schooltijd te melden. Uw kind is vanaf het 5e jaar wel leerplichtig. Dan is uw 
kind dus verplicht om de school te bezoeken.  

 Vrijstelling voor 5-jarigen   
  Een kind dat nog geen 6 jaar is kan in bijzondere gevallen voor 5 uur per week vrijgesteld worden van de ver-
 plichting om de school te bezoeken. Hierbij moet u denken aan zaken als oververmoeidheid. Ouders, die van 
 deze vrijstelling gebruik willen maken, moeten dit overleggen met de directie en de betreffende groepsleer-
 kracht.  
 
 Op vakantie onder schooltijd  

Er zijn per schooljaar twaalf vakantieweken gepland waarin u met uw gezin op vakantie kunt gaan. Op vakan-
tie onder schooltijd kan niet. Er is echter één uitzondering op deze hoofdregel: als uw kind het hele school-
jaar niet op vakantie kan gaan tijdens één van de schoolvakanties door de specifieke aard van het beroep van 
(één van) de ouders. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan eigenaars van strandtenten o.i.d. In dat geval 
kunt u wel verlof aanvragen, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden dat schooljaar.  
Bij uw aanvraag moet u met het volgende rekening houden:  

Er moet een werkgeversverklaring worden toegevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de ver-
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lofperiode van de betrokken ouder blijken.  
In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij 
de directie worden ingediend.  
De verlofperiode mag maximaal 10 (aaneengesloten) schooldagen beslaan.  
De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.  
Wij wijzen u er met nadruk op, dat u uw vakantie pas kunt boeken als het extra vakantieverlof verleend is! 
 

 Verlof in geval van “gewichtige omstandigheden”  

Soms doen er zich situaties voor waardoor het voor uw kind niet mogelijk is om op school aanwezig te zijn. 
Als deze "gewichtige omstandigheden" zich voordoen kunt u contact opnemen met de directie voor een ver-
lofaanvraag. Het gaat daarbij om onderstaande zaken: 

   een verhuizing van het gezin.  
 het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten. 
 ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten 
 overlijden van bloed- of aanverwanten.  
 viering van een ambts- of huwelijksjubileum (alleen 12,5/25/40 of 50 jaar) van bloed- of aanverwanten.  
 
 De volgende situaties zijn géén gewichtige omstandigheden  

 familiebezoek in het buitenland.  
 vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.  
 vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.  
 een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.  
 eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte.  
 verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.  
 

We hopen dat u rekening zult houden met de wet op de leerplicht. De aanvraagformulieren voor verlof kunt u op 
school bij de directie afhalen of downloaden via de website. 

 

5.16 Gevonden voorwerpen 

U kunt terecht bij onze conciërge wanneer uw kind iets kwijt is geraakt. Hij verzamelt de gevonden 
voorwerpen. Ter voorkoming van verloren of kwijtgeraakte spullen is het handig om kleding, regen-
laarzen, gymspullen e.d. van een naam te voorzien. Als ouders kunt u er misschien op letten dat 
gymspullen op dezelfde dag weer worden meegenomen naar huis.  
 
 
5.17 Fietsplan 
Alle leerlingen die in de wijk Frederiksoord wonen, komen lopend naar school. Alle leerlingen die daarbuiten wo-
nen, mogen op de fiets naar school komen. In incidentele gevallen mag uw kind met de fiets naar school. We den-
ken dan aan bezoek arts, naar oppasadres buiten de wijk  e.d. Laat dit wel even weten aan de leerkracht via mail/
telefoon/briefje. 
 
 
 
5.18 Doorgeven wijzigingen 
Om alle gegevens in de schooladministratie goed bij te kunnen houden, is het belangrijk dat u wijzigingen in tele-
foonnummer (noodnummers) en mailadres zo snel mogelijk doorgeeft. Dat kan via het ouderportaal van Parnassys. 
Elke ouder ontvangt hier inloggegevens voor. 
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6 Peuterspeelzaal 

 

6.1 De Dreumes 

Sinds januari 2017 maakt een peuterspeellokaal deel uit van De Schakel! In het nieuwe lokaal vangen leidsters 

van peuterspeelzaal De Dreumes elke ochtend de peuters op en begeleiden hen in hun ontwikkeling. Op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend is juf Martine aanwezig en op woensdag juf Trudy. 

 

De peuters maken ook gebruik van de Bibliotheek op School. 

 

Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kunnen worden aangemeld bij De Dreumes. Dat kan op woensdagen van 

9.00 tot 10.00 uur in de locatie aan de Hofstraat 15 in Rijnsburg. U kunt ook telefonisch contact opnemen 071 

40 33336 Meer informatie over De Dreumes kunt u vinden via www.pszdedreumes.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


