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Schoolgids CBS de Schakel 
 

Geachte ouders, 

 

We werken er als school hard aan om goed basisonderwijs te verzorgen voor uw 

kinderen. En bij 'goed onderwijs' denken wij aan het leggen van een stevig 

fundament, waarop de kinderen voort kunnen bouwen aan hun verdere ontwikkeling 

en groei naar volwassenheid. 

Over veel zaken zijn we tevreden. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Daarom 

proberen we kritisch te blijven kijken naar wat we doen. 

In de schoolgids laten we u zien hoe het onderwijs binnen onze school er uitziet. 

Verder vermelden we ook waar we aan verbeteringen werken en wat we in de 

komende jaren gaan aanpakken. 

Wij proberen u een eerlijke indruk te geven van onze school. We hopen dat die u 

bevalt. Beschouw de schoolgids daarom ook als een uitnodiging om eens te komen 

kijken. U bent van harte welkom! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ruud Vogel, directeur 

E-mail: ruudvogel@stichtingvco.nl 

Als op beide schooltelefoons niet wordt opgenomen, wordt de telefoon automatisch 

doorgezet naar de mobiele telefoon van de directeur. 

 

Locaties de Schakel 

Hoofdlocatie:  Dislocatie: 

Schakel 1 (S1)  Schakel 2 (S2) 

Vondellaan 26  Busken Huetlaan 4 

3842 EH Harderwijk (postadres)  3842 CS Harderwijk 

🕿 0341-416557  🕿 0341-416722 

E-Mail: info@cbs-deschakel.nl  E-Mail: info@cbs-deschakel.nl 

Website: www.cbs-deschakel.nl 

 

De school maakt deel uit van: 

Stichting VCO Harderwijk 

Postbus 188 

3840 AD Harderwijk 

🕿 0341-431479 

E-Mail: f.tenklooster@stichtingvco.nl 

website: www.vco-harderwijk.nl 
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1. Missie en uitgangspunten 
“Wij geloven dat ieder mens geschapen is naar het beeld van 

God. De kern van dit beeld is dat een mens pas een heel mens 

is als deze in liefdevolle relaties staat tot de ander, het 

andere en die Ander. Deze mensvisie is richtinggevend voor 

de inrichting van ons onderwijs, omdat wij geloven dat 

kinderen vanuit deze aanpak ervaren dat ze welkom zijn op 

deze aarde, van waarde zijn, competent zijn en goed genoeg.” 

 

U voedt uw kind op tot zelfstandigheid. Op de Schakel mogen wij daar aan 

bijdragen. Wij willen een samenleving in notendop zijn, waar kinderen met vallen en 

opstaan leren om op eigen benen te staan en om te gaan met de ander. Daarbij staan 

wij een geleide confrontatie voor; wij nemen de kinderen aan de hand bij het 

kennismaken met een multiculturele en post-christelijke maatschappij. Burgerschap 

is een onderdeel van ons lesprogramma. 

Op een christelijke school mag aandacht voor de zending en goede doelen niet 

ontbreken. Eenmaal per jaar zetten wij een actie op waarbij de leerlingen actief 

betrokken worden. Te denken valt aan een project van Edukans of World Servants. 

 

Onze identiteit kent 3 componenten: een levensbeschouwelijke -, een didactische – 

en een pedagogische identiteit: 

1. Pedagogische identiteit 

Wij streven er naar om het kind zichzelf te laten herkennen in de kring 

van een veilige groep. We letten dan ook scherp op de ontwikkeling van 

het individuele kind. We betrekken elk kind gaandeweg bij de eigen 

ontwikkeling. 

2. Didactische identiteit 

We streven in ons onderwijs naar de ontwikkeling van de hele persoon: 

hoofd, hart en handen. In dat persoonsvormende kader hechten wij veel 

waarde aan de vakken rekenen, taal, spelling en lezen, omdat deze de 

basis zijn voor al het verdere leren. Wij sluiten aan bij de leerbehoeften 

van het kind en werken volgens een instructiemodel dat structuur biedt, 

maar ook ruimte voor interactie en differentiatie. 

3. Levensbeschouwelijke identiteit 

Wij geven onze activiteiten richting vanuit onze inspiratiebron: de Bijbel. 

Het stempelt onze omgang met elkaar, ouders, de anderen en de wereld. 

Wij leren de kinderen naar elkaar te luisteren, met elkaar te overleggen 

en voor elkaar te zorgen. 

Wij dragen ons geloof over op de volgende generatie. In een 

multiculturele samenleving zoeken wij daarbij naar maximale eigenheid én 

maximale solidariteit. 
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Een motto, of beweegreden, is een kernspreuk die een appèl doet op de lezer. Ons 

motto is gericht op allen die onze samenleving-in-notendop bevolken: de leerlingen, 

de ouders, de leerkrachten en al het ondersteunend personeel van de Schakel. 

 

Ons motto is: ‘Jij bent een belangrijke schakel’. 

 

Rond onze missie zijn kernwoorden opgesteld. Met die kernwoorden proberen wij in 

woorden te vangen wat ons drijft en motiveert. Hier vindt u onze missie en de 

kernwoorden. 

 

In principe nemen alle leerlingen deel aan alle lessen die op school gegeven worden. 

Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een lichamelijke handicap kan, na overleg, 

besloten worden een leerling vrijstelling te verlenen voor één of meerdere 

onderwijsactiviteiten. 

In voorkomende gevallen zal de vrijkomende tijd gevuld worden met 

onderwijsactiviteiten waar de betreffende leerling behoefte aan heeft. 

 

 

 
  

https://vcoharderwijk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ruudvogel_stichtingvco_nl/EZzXi-RLJwBEkReaA2ssqV8Bzre8Ib5EZ5zVf3XLo-NYnQ?e=nYsqMA
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“Wij geloven dat ieder mens tot zijn recht komt bij 3 ervaringen: ‘ik kan het’, ‘ik kan 

het alleen’ en ‘ik kan het samen’.” 

 

2. Kwaliteitszorg 
Hoe kan er zo goed mogelijk onderwijs gegeven worden in de groepen en hoe zorgen 

we ervoor dat de kinderen met zoveel mogelijk bagage onze school aan het eind van 

groep 8 verlaten? 

 

Laten we voorop stellen dat “kwaliteit” voor ons méér inhoudt dan alleen maar 

“goede leerresultaten behalen”. In dit stukje beperken we ons er echter wel toe. 

We doen als team regelmatig aan “zelfevaluatie”; we krijgen daar o.a. instrumenten 

voor aangereikt door het programma Werken Met Kwaliteitskaarten-Primair 

Onderwijs van Kees Bos. Wij gebruiken dit programma om de kwaliteit van ons 

onderwijs te meten en te verbeteren. In teamvergaderingen en in individuele 

gesprekken evalueren we, naar aanleiding van toetsgegevens, de resultaten die de 

kinderen behalen. Vervolgens wordt er actie ondernomen. Dit kan voor bepaalde 

kinderen gelden, voor een bepaalde groep of voor de hele school. De actie kan 

betrekking hebben op materialen, werkwijzen, regels, bepaalde veranderingen, etc. 

Enkele leerkrachten zijn speciaal belast met de taak om de kwaliteit te bewaken. 

Om de kinderen zo goed mogelijk tot ontplooiing te laten komen, streven we ernaar 

om in de instructie en de verwerking van ons onderwijs te differentiëren. We 

proberen om te gaan met de verschillen die er tussen kinderen bestaan. Dat 

betekent dat we rekening houden met kinderen die méér of minder aan kunnen dan 

de aangeboden leerstof. 

We verwachten dat we op deze wijze het kind zo optimaal mogelijk kunnen 

begeleiden om het maximale te bereiken. 

 

We vinden het als team belangrijk om aan onze professionalisering te werken. Dat 

doen we o.a. door te werken aan de verbetering van onze vaardigheden. De 

belangrijkste elementen hierbij zijn: 

● Verbetering van de wijze van instructie geven (het model “Effectieve 

Directe Instructie”). 

● De kinderen leren zelfstandig te werken; dit is goed voor de ontwikkeling van 

de kinderen en de leerkracht krijgt zo extra gelegenheid om gericht 

aandacht te geven aan één kind of een groepje kinderen. 

● Verhoging van de taakgerichte leertijd; dat wil zeggen: zo effectief mogelijk 

leren werken, zodat er weinig of geen tijd verloren gaat aan zaken die niet 

belangrijk zijn. 

● Versterking van het klassenmanagement; verbeteringen aanbrengen in de 

organisatie van de groep, afspraken vastleggen, extra instructiemomenten 

voor leerlingen die dat nodig hebben. 
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● Goede differentiatie in de praktijk brengen: aandacht voor kinderen die 

méér begeleiding nodig hebben, maar ook voor hen die méér uitdaging 

aankunnen. 

 

In maart 2022 is een tevredenheidsenquête uitgezet onder de ouders. CBS de 

Schakel kreeg van de ouders een 7,6. Dat is fors lager dan de vorige enquête, vlak 

voor de uitbraak van Corona in maart 2020 (8,6). De respons op de Vragenlijst was 

44%. Daardoor kreeg de school voldoende beeld van haar kwaliteit. Toch blijft het 

feit dat meer dan de helft van de ouders de vragenlijst dus NIET invult. Een 

verklaring kan zijn dat de Vragenlijst lang is. Een andere verklaring kan zijn dat de 

vragenlijst erg talig is. Ook is het jammer dat niet terug is te lezen in welke bouwen 

en voor welke groepen zaken spelen. Dat maakt het moeilijker om te acteren. Het 

percentage ouders dat aangeeft 'helemaal niet tevreden' te zijn, staat in bijna alle 

gevallen voor slechts enkele personen. Maar zijn dit steeds dezelfde personen, of 

gaat het over wisselende personen? De MRO geeft als suggestie om op school 

koffieochtenden te beleggen en activiteiten waarbij ouders met een 

migratieachtergrond worden uitgenodigd. Het samen invullen van een vragenlijst, 

waarbij er voorgelezen wordt, zou de drempel lager kunnen maken. Er kan meer 

worden samengewerkt en opgetrokken met de peuterspeelzalen Stampertje en 

Robbedoes waar het gaat om het bereiken van ouders met een migratieachtergrond. 

Een tweede advies van de MRO is om de tegenvallende resultaten even te laten voor 

wat het is. Het meetmoment na 2 jaar Corona heeft wellicht invloed gehad op de 

tevredenheidsbeleving van de ouders. Overwogen wordt om in maart een extra 

peiling uit te zetten onder de ouders. 

 

In december 2021 is een vragenlijst 

veiligheid ingevuld door de leerlingen van de 

groepen 5-8. De veiligheid wordt over het 

algemeen hoog gewaardeerd: de leerlingen 

geven de Schakel een 8,8. Dat is 0,1 lager 

dan in november 2020. Elke leerkracht heeft 

de uitkomsten met de groep besproken en 

waar nodig zijn afspraken herhaald of 

aangescherpt. Er is met de groep 

ook gekeken naar de opbouw van een cijfer; 

een groep kan bijv. een onderwerp score: + 

geven, maar hoe komt het dat sommige 

kinderen hier – en anderen ++ invullen? 

2.1 Inspectie van het Onderwijs 

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het 

bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de 
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onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. 

Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen 

en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de 

inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie. 

Het laatste bezoek van de inspectie was ruim 8 jaar terug, in mei 2016. De 

samenvatting van de belangrijkste oordelen bij dat bezoek was: 

‘Basisschool de Schakel heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het 

basisarrangement. De eindopbrengsten van De Schakel zijn passend bij de 

leerlingpopulatie voor de basisvakken. De leerkrachten en leerlingen tonen zich 

betrokken bij de onderwijsactiviteiten. Het directe instructiemodel dat de school 

bij de lessen hanteert, wordt niet altijd juist ingezet. De sfeer binnen de Schakel is 

goed, alle geledingen vertellen hetzelfde verhaal. Binnen het team is de 

verbeterbereidheid groot.’ 
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“Ons onderwijsaanbod moet recht doen aan de 3 doelen: kwalificatie: ’ik beschik 

over kennis en ik kan iets’, socialisatie: ‘ik kan goed samenleven met anderen en met 

mijn omgeving’ en persoonsvorming: ‘ik weet wie ik ben en kan zijn’.” 

 

3. Onderwijskundige ontwikkeling en nascholing 

3.1 Terugblik 2021-2022 

In het Schoolplan 2018-2022 zijn beleidsvoornemens voor 4 jaren gesteld. We 

hebben met behulp van diagnose-instrumenten de zwakke en sterke punten van onze 

organisatie in kaart gebracht. Per jaar willen wij werken aan de zwakke(-re) punten 

met gebruikmaking van de punten waar we sterk in zijn. Aan het begin van het vorige 

schooljaar stelden wij ons een aantal doelen voor het schooljaar 2021/2022. Aan 

het begin van het nieuwe jaar kunnen we 'meten' in hoeverre de gestelde doelen 

gehaald zijn. Dit zijn onze bevindingen (in het kort): 

 

Onderwerp         Gehaald 

Cultuur Schrijven van een Cultuurplan     ja 

Aanbod Leerlijn Met Sprongen Vooruit inweven in rekenmethode 

 nee 

Aanbod In alle groepen wordt er één project Engels uitgevoerd  ja 

Aanbod Verhogen van woordenschat door een beredeneerd aanbod ja 

Aanbod Keuze voor een methode voor Godsdienstige Vorming  nee 

Ambitie Ontwikkelingsgesprekken met leerkrachten   ja 

Ambitie Verkenningsjaar The Leader in Me     ja 

Ambitie Eén cultuur op beide locaties     ja 

Didactiek Versterken differentiatie en interactie instructie  ja 

Burgerschap Project duurzaamheid      ja 

Burgerschap Groen schoolplein (S1)      ja 

 

Bijna alle doelen voor schooljaar 2021-2022 zijn behaald. De leerkracht die les gaf  

aan groep 8, die tevens onze rekenspecialist was, is al in september uitgevallen en 

niet meer teruggekeerd in het schooljaar. Om die reden is het ons niet gelukt om de 

leerlijn Met Sprongen Vooruit in onze rekenmethode te verweven. 

Er is in het afgelopen jaar een werkgroep opgericht om de keuze voor een nieuwe 

godsdienstmethode voor te bereiden. Deze werkgroep heeft aan het eind van het 

schooljaar een presentatie gegeven aan het team, maar zal haar werk in dit nieuwe 

schooljaar afmaken. 

Na een verkenningsjaar is besloten om een The Leader in Me school te worden. Wij 

zijn ervan overtuigd dat dit helpt om één cultuur op beide locaties te creëren, door 

de gemeenschappelijke taal die wij gaan spreken. 
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Er is een ontwerp voor een groen schoolplein vastgesteld. In het nieuwe schooljaar 

start de gefaseerde uitvoering. 

 

 

3.2 Vooruitblik 2022-2023 

Voor het schooljaar 2022-2023 willen wij werken aan een beperkt aantal doelen. 

Door ons te beperken in het aantal doelen, willen wij tijd en ruimte maken om ‘de 

diepte’ in te gaan en deze zaken te ankeren in onze school. 

 

Onderwerp 

Kwaliteit Schrijven Schoolplan 2023-2026 

Aanbod Invoeringstraject The Leader in Me (jaar 1 van 6) 

Rekenen Leerlijn Met Sprongen Vooruit inweven in rekenmethode 

Godsdienst Keuze voor een methode voor Godsdienstige Vorming 

Lezen  Implementatie leesmethodiek Close Reading 

Lezen  Invoering de Bieb op School 

Didactiek Vervolgacties die uitgezet zijn met NPO gelden, zie 3.2.1. 

Didactiek Inzetten op differentiatie en interactie, met speciale aandacht voor 

de meerbegaafde leerling 

 

In ons Schoolplan 2018-2022 staan onze streefbeelden: 

1 In 2022 delen leerkrachten en ouders informatie met een voor beiden helder 

doel: de ontwikkeling van het kind 
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2 In 2022 voelt elke leerling zich mede-eigenaar van het eigen leerproces 

3 In 2022 worden de capaciteiten van de leerlingen maximaal benut door 

Opbrengst Gericht Werken 

4 In 2022 is er één cultuur, één strategie en één aanpak op beide locaties 

 

In het afgelopen jaar zijn wij op zoek gegaan naar een 

onderwijsconcept dat al deze streefbeelden in zich 

herbergt. 

Wij denken dit concept gevonden te hebben in The 

Leader in Me. 

Er is een zogenaamd Lighthouseteam, bestaande uit 

enkele leerkrachten, opgericht, dat in 2022-2023 het 

eerste invoeringsjaar begeleid. Onze supervisor is Cor 

Verbeek, trainer van de CPS Academie. Op een 

workshop in september kunt u zich bij laten praten 

over The Leader in Me. 

3.2.1 Nationaal Programma Onderwijs 

In maart 2021 heeft de overheid besloten geld te investeren in het onderwijs. Door 

de Corona-maatregelen hebben ook onze kinderen minder les gehad en daardoor 

sociaal-emotioneel of cognitief minder begeleiding gekregen dan ze nodig hadden. 

Alle scholen binnen VCO zetten dit geld in voor het versterken van ons onderwijs en 

extra ondersteuning voor de kinderen. Bovenschools zetten we gezamenlijk in op 

professionalisering (bijvoorbeeld feedback geven, rekenen en analyseren). Het geld 

is beschikbaar in drie schooljaren, maar ook daarna willen we profiteren van de 

kennis en ervaring die we nu opdoen. Wij hebben een School Programma 2020-2023 

geschreven. Daarin is o.a. opgenomen: 

● extra handen in de klas 

● professionalisering van leerkrachten gericht op ondersteuning van leerlingen 

en een effectievere communicatie door middel van ICT 

● invoeringstraject The Leader in Me 

● aanschaf 70 (extra) chromebooks 

● ondersteuning leerlingen met een leerachterstand 

● vergroten woordenschataanbod bij de kleuters 

Ons plan is afgestemd met de MR en alle teamleden. We houden u via de 

nieuwsbrief en via de MR-vergaderingen op de hoogte. 
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3.3 Kindcentrum de Schakel 

Gemeente Harderwijk heeft in haar concept Integraal Huisvestingsplan 2022-2030 

een toekomstbeeld geschetst voor Harderwijk. In het najaar van 2022 hoopt de 

Gemeente groen licht te krijgen van de gemeenteraad. 

In het concept IHP wordt uitgegaan van Kindcentra (KC’s) en Integrale Kindcentra 

(IKC’s). 

In een Kindcentrum werken school en aanbieders van voor-, tussen- en naschoolse 

opvang samen om goed onderwijs en opvang te garanderen. 

In een Integraal Kindcentrum zijn alle instanties die nodig zijn voor goede zorg, 

onderwijs en opvang aan elk kind op elkaar betrokken, vaak ook door fysieke 

aanwezigheid in één gebouw. 

De IKC-s moeten gevestigd worden in de zogenaamde kwetsbare wijken. 

Stadsdennen wordt daar niet toe gerekend. De Schakel zal zich om die reden 

vooralsnog profileren als een Kindcentrum. 

Waaruit bestaat de samenwerking van de Schakel met aanbieders van voor-, tussen- 

en naschoolse aanbieders? 

● Brede School Stadsdennen heeft een groot aanbod van naschoolse 

activiteiten waar school actief in participeert. 

● Brood en Spelen verzorgt pleinwacht en leerkrachten verzorgen de 

tussenschoolse opvang, zodat alle leerlingen desgewenst kunnen overblijven 

tegen een betaalbaar tarief (€1,- per overblijfbeurt). 

● Verkenning van de mogelijkheid door SKH om naschoolse opvang te verzorgen 

op de hoofdlocatie per 2023. 

● Samenwerking en afstemming met peuterspeelzalen “Robbedoes” en 

“Stampertjes”, o.a. door het gebruik van hetzelfde woordenschatprogramma 

LOGO3000. 

 

Tijmen van Steinvoorn is aangesteld als combinatiefunctionaris voor de wijk 

Stadsdennen en zal naast het verzorgen van diverse gymlessen op de scholen in onze 

wijk ook de naschoolse activiteiten coördineren. Zie ook de website: 

www.bredeschoolstadsdennen.nl. 

3.4 Peuterspeelzalen “Robbedoes” en “Stampertjes” 

Sinds september 2006 is er een christelijke peuterspeelzaal in onze school 

gehuisvest. De peuterspeelzaal valt onder de verantwoording van de Stichting 

Kinderspeelzalen Harderwijk (SKH). Directeur is Mevr. A. ten Brinke. Het 

telefoonnummer van de SKH is 0341-460183. 

e-mail: directeur@skh-harderwijk.nl 

Het aanspreekpunt voor “Robbedoes” is mevrouw R. Huisman. 

De speelzaal is telefonisch bereikbaar onder nummer 06-43405908. 

 

http://www.bredeschoolstadsdennen.nl/
mailto:directeur@skh-harderwijk.nl
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Sinds september 2018 is de openbare peuterspeelzaal genaamd “Stampertjes” in 

onze school gevestigd. “Stampertjes” valt eveneens onder de verantwoording van de 

Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk. 

 

Er vindt regelmatig overleg plaats over een 

aantal gezamenlijke thema’s die de 

kleutergroepen en de peuterspeelzaal uitwerken. 

Zo is een doorlopende lijn in ontwikkeling en 

onderwijs zichtbaar. Gedurende een aantal jaren 

is een gezamenlijke scholing gevolgd in het kader 

van Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE). 

Opgave voor de peuterspeelzaal dient te 

gebeuren via de SKH.  

U kunt informatie inwinnen via stampertjes@skh-harderwijk.nl of robbedoes@skh-

harderwijk.nl  

Voor aanmelding op de Schakel dient u contact op te nemen met directeur Ruud 

Vogel. 

 

3.5 Naschoolse opvang 
Bij onze school is naschoolse opvang mogelijk. Bij voldoende belangstelling is ook 

opvang aan het begin van de dag een optie. 

Wij werken samen met verschillende aanbieders, als Prokino, Kleine Ikke, BSO 

Stadsdennen, Domijn en SKH. 

Medewerkers van de BSO’s halen de leerlingen na schooltijd op vanaf school. 

 

3.6 Schakelklas 
In de kleutergroepen wordt gewerkt met de methodiek LOGO3000. Streven is om 

de kleuters in 2 jaar tijd minimaal 3000 woorden aan te bieden in verschillende 

werkvormen: grote kring, kleine kring, hoek, prentenboek, vertelplaat, spel. Omdat 

elk woord wel 7 keer wordt aangeboden, kan het opgenomen worden in de passieve 

woordenschat van het kind. Op latere leeftijd en soms al direct gaat het kind het 

aangeboden woord actief gebruiken. 

Wie zijn woordenschat vergroot, 

vergroot zijn wereld en 

mogelijkheden. 

Er zijn kinderen voor wie het 

vergroten van de woordenschat 

minder natuurlijk verloopt. Dat 

kan zijn omdat Nederlands thuis 

niet de voertaal is. Of omdat een 

mailto:stampertjes@skh-harderwijk.nl
mailto:robbedoes@skh-harderwijk.nl
mailto:robbedoes@skh-harderwijk.nl
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kind dyslexie heeft of een andere taalverwervingsstoornis. 

Rupsje Nooitgenoeg wordt in het Turks, Nederlands en Engels voorgelezen. 

 

Deze leerlingen krijgen elke donderdag gedurende de hele dag les in de Schakelklas 

van 2 onderwijsassistenten die daarvoor een training hebben gevolgd. In kleine 

groepjes worden dezelfde themawoorden nogmaals aangeboden, vaak ondersteund 

met gebaren of een bezoekje in het kader van het thema. De leerlingen van de 

Schakelklas worden over meerdere jaren gevolgd. 

De ouders van leerlingen die in aanmerking komen voor de Schakelklas worden 

betrokken bij het leerproces. 

De Schakelklas wordt gesubsidieerd door Gemeente Harderwijk. 

 

3.7 Plusklas VCO 
Elke maandagmiddag is er een Plusklas 5/6 en elke dinsdagmiddag is er een Plusklas 

7/8 in ons gebouw aan de Busken Huetlaan. 

Kinderen van een aantal scholen van de stichting VCO Harderwijk-Hierden die méér 

leerstof aan kunnen, krijgen dan o.a. de volgende vakken aangeboden: 

● Ontwikkelen positieve mindset 

● Werken aan uitdagende projecten 

● Filosofie 

● Kinderen laten ontdekken op welke manier ze denken: analytisch, praktisch 

of creatief en dit verder te ontwikkelen (executieve functies) 

● Leren leren (metacognitie) voor Plusklas 7/8 

● Een extra taal voor Plusklas 7/8 

Op de Schakel wordt in alle groepen de leerstof op 3 niveaus aangeboden: het 

basisaanbod en een verdiepend – en verrijkend aanbod. Zo komen wij tegemoet aan 

verschillen tussen leerlingen. toch kan het zijn dat leerlingen zodanig begaafd zijn, 

dat zij in de knel komen. Voor hen is de Plusklas. 

De selectie van leerlingen vindt plaats in overleg met ouders en de leerkrachten van 

de Plusklas. Het kan zijn dat er een leerlingenstop is als de groep te groot dreigt te 

worden. 

Juf Anita van Iersel verzorgt de lessen voor de leerlingen van Plusklas 5/6 en juf 

Florien Visser voor de leerlingen van Plusklas 7/8.  
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“We moeten onze energie eerst richten op de ontwikkeling van ons karakter, dat 

vaak onzichtbaar is zoals de wortels van een grote boom. Als we onze wortels 

cultiveren, zullen we de vruchten zien ontstaan.” 

 

4. Wat vinden wij belangrijk op school? 

4.1 20 redenen om voor de Schakel te kiezen 

Als ouders zich oriënteren op een goede school voor hun dochter of zoon, vragen ze 

ons wel eens waarom zij voor de Schakel moeten kiezen. 

Daar hebben we als team over nagedacht en wij konden tenminste 20 goede redenen 

bedenken: 

1 Wij zijn de enige Leader in Me school van Harderwijk 

2 Wij betrekken elk kind gaandeweg bij de eigen ontwikkeling 

3 Wij zijn een dBos school; de Bieb op school. Plezier in lezen staat hoog in ons 

vaandel 

4 Wij hechten veel waarde aan de vakken rekenen, taal, spelling en lezen, 

omdat deze de basis zijn voor al het verdere leren 

5 Wij geven onze activiteiten richting vanuit onze inspiratiebron: de Bijbel 

6 Wij leren de kinderen naar elkaar te luisteren, met elkaar te overleggen en 

voor elkaar te zorgen 

7 Wij zijn een christelijke school in een multiculturele samenleving: wij zoeken 

naar wat ons bindt en niet naar wat ons scheidt 

8 Wij doen een beroep op ieder kind, iedere ouder, iedere leerkracht en iedere 

medewerker: ‘Jij bent een belangrijke schakel’ 

9 Wij willen de leerlingen 3 ervaringen geven: ‘ik kan het’, ‘ik kan het alleen’ en 

‘ik kan het samen’ 

10 Om goed te presteren, moet je welbevinden ook goed zijn. Daarom is de 

Kanjertraining heel belangrijk voor de Schakel. We leren de leerlingen om 

betrouwbaar te zijn 

11 Op de Schakel hebben wij een gedifferentieerd aanbod. Zo stimuleren wij 

leerlingen om het beste uit zichzelf te halen 

12 Wij zijn positieve mensen; wij hebben hoop voor de wereld en werken mee 

aan een groene en vreedzame planeet 

13 De leerkrachten leven respect en eerbied voor en zijn aanspreekbaar op hun 

gedrag en daden 

14 Leerlingen zijn gebaat bij evenwicht en afwisseling 

15 Wij zijn een gezonde school; we hebben een vakdocent gym en wij stimuleren 

de ouders om voor hun kind een gezond tussendoortje mee te laten nemen 

16 Wij richten ons op het denken (hoofd), voelen (hart) en de eigenheid 

(handen) van de leerlingen 
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17 Wij staan bij de inspectie bekend als een school die goede resultaten haalt 

en waar kinderen zich veilig voelen 

18 Wij staan bij de ouders bekend als een school waar de leerkrachten ‘zien 

met het hart’ 

19 Wij hebben veel mensen die de leerkrachten ondersteunen; twee 

schoonmakers, de conciërge, een administratieve kracht, zes 

onderwijsassistenten, de tuinman, de directeur, de directeur in opleiding, 

twee intern begeleiders, een vrijwilliger, een reken -, een gedrags- en een 

leesspecialist, twee Plusklasleerkrachten, etc. Al deze mensen zorgen voor 

schone, veilige en motiverende werkplaatsen 

20 Wij hebben leerkrachten die ambitieus zijn en hoge doelen stellen; aan 

zichzelf en aan de leerlingen 

 

4.2 The Leader in Me 

In het schooljaar 2022-2023 zijn wij een Leader in Me school geworden. Wij 

werken met 7 gewoonten van effectiviteit. Ze werken als brillen op de wereld 

waardoor we scherp zien. Wie overwinningen op zichzelf behaald, kan daarna ook 

overwinningen met de ander behalen. 

4.2.1 Onze opdracht 

Ouders leggen een deel van de opvoeding bij school. Wij zien het als onze opdracht 

om het talent van uw kind te ontdekken en uw kind zo te helpen zich maximaal te 

ontwikkelen. 

4.2.2 7 deugden 

Al in de Oudheid onderwezen filosofen de 4 kardinale deugden. Ze fungeren als 

scharnierpunten, die de deur naar een goed leven openen: wijsheid, 

rechtvaardigheid, standvastigheid en zelfbeheersing. Denkers als Plato en 

Aristoteles begrepen dat zelfrealisatie zelfregulatie nodig heeft. Als ieder alleen 

gaat voor het eigenbelang, is samenleven niet meer mogelijk. 

Augustinus, christelijk denker uit de 4e eeuw, heeft dit verder uitgewerkt. Hij 

voegde aan de 4 kardinale deugden de 3 christelijke deugden: geloof, hoop en liefde, 

toe.  
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Wij zijn geschapen naar het beeld van God. Niemand van ons leeft voor zichzelf 

alleen. 

4.2.3 7 gewoonten 

De manier waarop wij de wereld zien, begrijpen 

en interpreteren vormt onze mentale kaart. De 

‘bril’ die wij opzetten, is niet altijd helpend. 

De 7 gewoonten zijn principes van effectiviteit, 

waarmee we onze leerlingen leren om het beste 

uit zichzelf te halen en te komen tot een 

maximaal resultaat bij het samenwerken. 

Hieronder volgen de 7 gewoonten. Steeds wordt 

eerst de bril genoemd die niet helpend is en 

daarna de bril die helpt om effectief gedrag aan 

te leren. 

Gewoonte 1: Wees pro-actief.  Doorsnee bril: 

‘Zo is het nu eenmaal en ik kan er niet veel aan 

veranderen.’ De bril die wij opzetten: ‘Ik ben vrij 

om te kiezen en draag bij aan mijn geluk.’ 

Gewoonte 2: Begin met het eind in gedachten.  

Doorsnee bril: ‘Ik kan niet voorspellen hoe mijn leven gaat lopen, ik laat me gewoon 

meevoeren met de stroom.’ De bril die wij opzetten: ‘Als ik mijn visie en richting in 

het leven duidelijk bepaal, dan maakt dat het verschil.’ 

Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst.  Doorsnee bril: ‘Ik besteed tijd aan de 

meest urgente zaken.’ De bril die wij opzetten: ‘Ik besteed tijd aan de meest 

belangrijke zaken.’ 

Gewoonte 4: Denk win-win. Doorsnee bril: ‘Er is maar een beperkte hoeveelheid en 

hoe meer jij krijgt, hoe minder ik krijg.’ De bril die wij opzetten: ‘Er is voldoende 

voor iedereen en dan nog is er over.’ 

Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Doorsnee bril: ‘Ik moet 

ervoor zorgen dat mensen mijn standpunt begrijpen.’ De bril die wij opzetten: ‘Ik 

heb meer invloed bij anderen als ik hen eerst probeer te begrijpen.’ 

Gewoonte 6: Creëer synergie. Doorsnee bril: ‘Laten we een compromis sluiten.’ De 

bril die wij opzetten: ‘Laten we iets bedenken dat beter is dan wat we tot nu ieder 

zelf bedacht hebben.’ 

Gewoonte 7: Hou de zaag scherp. Doorsnee bril: ‘Ik heb het vandaag te druk om 

tijd voor mezelf te maken.’ De bril die wij opzetten: ‘Ik neem elke dag tijd voor 

mezelf omdat dit me het vermogen geeft om alle andere dingen te doen.’ 

4.3 Burgerschap 

Biesta noemt als opdracht voor de school de drieslag: personificatie, socialisatie en 

kwalificatie. Dit onderschrijven wij van harte. Te lang hebben ouders en school 
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gescheiden opgetrokken; waar personificatie en socialisatie voor rekening van de 

ouders en de samenleving: lees kerk, club, vereniging) kwam, werd de kwalificatie als 

de centrale opdracht voor de school gezien. De Schakel ziet de opvoeding 

nadrukkelijk als een samenspel tussen ouders en school. Met name de laatste jaren 

zien we bij kinderen veranderingen optreden in de wijze waarop ze zich ontwikkelen. 

Veel kinderen lijken jonger cognitief ‘wijs’, maar blijven juist fysiek achter in 

lichaamsgroei, motoriek of lichamelijke functies. Ook op het gebied van de sociaal-

emotionele ontwikkeling en met name wat het inlevend vermogen betreft, lopen veel 

kinderen tegenwoordig achter in hun ontwikkeling in vergelijking met voorgaande 

generaties. Je ziet dit bijvoorbeeld in zelfredzaamheid: kinderen weten al jong hoe 

een IPad of computer werkt, maar daarentegen dragen nog veel peuters tot ver in 

hun derde jaar een luier, omdat zindelijk worden niet lukt. Ook aan de 

taalontwikkeling kun je het merken. Er wordt minder voorgelezen en gelezen, 

waardoor het niveau van de taalontwikkeling en woordenschat achteruitgaat. Het 

maatschappelijke kader is dus sterk aan het veranderen, maar dat is wel de context 

waarbinnen u als ouder uw kind opvoedt. 

We hebben definitief afscheid genomen van het industrieel tijdperk waarbij regels 

en duidelijke kaders centraal stonden. De nieuwe tijd is minder omlijnd, richt zich 

meer op individuen en laat open hoe iedereen het wil invullen. Een focus op 

presteren zonder oog te hebben voor het welbevinden, gaat voorbij aan onze 

maatschappelijke opdracht. Samenleven doe je samen. 

4.3.1 Gouden Weken 

Aan het begin van het jaar staan de eerste 3 weken in het teken van groepsvorming. 

Tuckman onderscheidt bij groepsvorming de volgende fasen: forming-storming-

norming-performing-adjourning. 

Door middel van spelletjes en groepsgesprekken beïnvloeden wij dit proces en 

maken de volgorde: forming-norming-storming-performing-adjourning. Wat doen wij 

dan in de Gouden Weken? We spreken met elkaar af hoe we een fijne groep willen 

zijn. Daar verbindt ieder zich aan, bijvoorbeeld door een handtekening te zetten 

onder de samen opgestelde groepsregels. Komt daarna de onvermijdelijke ‘storming’ 

fase van uitproberen en rolneming, dan wordt voortdurend teruggegrepen op de 

groepsafspraken en is het de verantwoordelijkheid van de groep om te zorgen voor 

de naleving. 

Door zo actief het groepsproces te sturen, kunnen de fases van forming-norming en 

storming rond de herfstvakantie worden afgesloten en kan de groep daarna 

maximaal presteren. 
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4.3.2 Kanjertraining 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich 

veilig en prettig voelen op onze school. Veel aandacht 

besteden we aan het ontwikkelen van sociale 

vaardigheden. Dit doen we met Kanjertrainingen. Deze 

zijn bedoeld voor alle leerlingen, met als doel om 

weerbaar te worden door het leren geven en 

ontvangen van complimenten en feedback. De 

trainingen hebben tot doel dat een kind leert dat het 

er mag zijn, wie en hoe je ook bent. 

In de Kanjertraining ligt de nadruk op gedrag: er zijn 

grofweg 3 typen gedrag in een groep te zien: de 

sfeermaker met humor en gezelligheid; de Aap (rode 

pet), de zorgzame en oplettende helper: het Konijn 

(gele pet) en de krachtige leider: de Adelaar (blauwe 

pet). Kinderen gedragen zich, net als volwassenen, verschillend in verschillende 

situaties. Je bént dus geen gedragstype, maar je gedraagt je afwisselend als Aap, 

Konijn of Adelaar. 

Dan is er ook nog de witte Kanjerpet. Die staat voor dicht bij jezelf blijven. Als je 

van jezelf een opgeruimd karakter hebt en van grapjes maken houdt, dan heb je als 

het ware ‘op je witte pet’ de rode pet staan. Als je van jezelf graag anderen in hun 

kracht zet en zelf wat op de achtergrond mag blijven; dan staat ‘op je witte pet’ de 

gele -. Pak je graag de regie en heb je goede ideeën; dan heb je ‘op je witte pet’ de 

zwarte pet staan. 

Het wordt anders als je gedrag niet past bij je karakter. As je geen witte pet 

draagt onder de rode -; dan wordt je gedrag clownesk en storend. Als je geen witte 

pet draagt onder de gele -; dan duik je in een slachtofferrol. Als je geen witte pet 

draagt onder de zwarte -; dan gedraag je je bazig en dominant. 

We leren onze leerlingen gedrag te herkennen door dit te oefenen in rollenspellen. 

Dat begint al bij de kleuters, al zijn kinderen pas vanaf hun 9e levensjaar in staat 

om zich in een ander te verplaatsen en hun eigen invloed op groepsdynamiek op 

waarde te schatten. 

4.3.3 Maximale eigenheid en maximale solidariteit 

Vanuit eerbied en respect voor elkaar willen wij u en onze kinderen ontmoeten. Ook 

als u leeft vanuit een heel andere bron. Voorbeelden van ontmoeting op de Schakel 

zijn: rekening houden met ritueel onrein voedsel door halal traktaties aan te bieden, 

huisbezoeken en aandacht voor rituelen uit andere godsdiensten. 

In de ontmoeting gaan wij op zoek naar wat ons bindt, in plaats van wat ons scheidt. 
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4.3.4 Nogmaals The Leader in Me 

Stephen Covey, de grondlegger van The Leader in Me zegt: ‘We moeten onze 

energie eerst richten op de ontwikkeling van ons karakter, dat vaak onzichtbaar is 

zoals de wortels van een grote boom. Als we onze wortels cultiveren, zullen we de 

vruchten zien ontstaan.’ 

4.3.4.1 Leren leren 

Wij geven onze leerlingen alles wat nodig is voor een leven lang leren door het 

ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van concentratie, geheugen, onderzoek, 

abstract denken, nieuwsgierigheid en probleemoplossing. 

4.3.4.2 Leren doen 

Onze leerkrachten besteden niet alleen aandacht aan de vaardigheden van de 

leerlingen, maar ook aan hun persoonlijke kennis, ervaring en talenten als initiatief, 

tijdmanagement, communicatie, teamwerk en leiderschap. 

4.3.4.3 Leren samenleven 

Wij maken onze leerlingen bewust van de overeenkomsten en het afhankelijk zijn 

van elkaar, over en weer, van mensen, Wij leren hen om begrip te krijgen voor 

anderen, door zaken vanuit hun standpunt te bekijken. 

4.3.4.4 Leren zijn 

Wij geloven dat ieder mens is geschapen naar het beeld van God. De kern van dit 

beeld is dat een mens zoekt naar relaties is en leeft van liefde. Ons onderwijs moet 

een bijdrage leveren aan de totale ontwikkeling van hoofd, hart en handen. 
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“Wij schenken kinderen, collega’s en ouders vertrouwen, ook door zelf betrouwbaar 

te zijn. We geven hen vrijheid en ruimte om zaken te realiseren op een wijze die bij 

hen past. Daar staat tegenover dat wij van onze naasten vragen hun vrijheid en ons 

vertrouwen te verantwoorden.” 

 

5. Wat en hoe wordt geleerd op de Schakel? 

5.1 Het onderwijs in de groepen 1-3 

Een goed begin is het halve werk............. 

Daarom hechten we veel waarde aan het onderwijs in de groepen 1, 2 en 3. Daar 

wordt immers de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van het kind op de 

basisschool. Ook aan een veilig, geordend klimaat en duidelijke regels en structuur 

wordt veel aandacht geschonken. 

Daarnaast wordt er veel aan spel gedaan. Al spelend ontdekt het kind veel en leert 

het met zijn omgeving omgaan. Ook het bevorderen van de zelfstandigheid is een 

belangrijk gegeven. Daarvoor wordt in de groepen gewerkt met het kiesbord. Dit 

bord hangt op een centrale plek in de klas. Op het kiesbord is ruimte voor 

activiteiten/ hoeken. Door middel van foto’s en pictogrammen (groepen 1 en 2) en 

woorden (groep 3) kunnen de kinderen zien welke activiteiten en taken worden 

aangeboden. Op deze manier leren kinderen zelfstandig een keus te maken. 

De ontwikkeling van de taal krijgt veel aandacht. Het is immers heel belangrijk om 

goed te leren communiceren.  

Wij werken met thema’s. Een methodiek die wij daarbij gebruiken is LOGO3000. 

Door een beredeneerd aanbod van de woordenschat, passend binnen onze visie op 

ontwikkelingsgericht leren, spelen de leerlingen in verschillende speel-leerhoeken en 

krijgen zij in 2 jaar tijd minimaal 3000 woorden aangeboden. Zie hiervoor ook 3.6 

Schakelklas. De taken en opdrachten zijn afgestemd op de mogelijkheden van de 

kinderen. 

 

De onderbouwcoördinator en de intern begeleider bewaken en coördineren de 

kwaliteitsverbetering. 

 

De ontwikkelingsperspectieven zijn: a. spel 

      b. rekenen 

      c. taal 

      d. motoriek 

 

De stimulering en bewaking van het totale ontwikkelings- en leerproces begint al op 

het moment dat kinderen op school komen. We hanteren een entreeformulier, zodat 

we een beeld krijgen van de ontwikkeling van het kind in de voorschoolse periode. 
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De leerkrachten in de onderbouw nemen daarom deel aan het Overleg VVE: het 

overleg Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dat wil zeggen dat kinderen die een 

(taal)achterstand dreigen op te lopen al heel snel worden gesignaleerd en begeleid. 

Samenwerking met de peuterspeelzalen is daarbij erg belangrijk. We hebben de 

mogelijkheid een ruim aanbod aan (taal)activiteiten aan te bieden aan jonge 

kinderen. 

Informatie over de ontwikkeling van een kind kan (na toestemming van de ouders) 

worden doorgegeven aan de ontvangende basisschool. 

De ontwikkeling van kinderen volgen we d.m.v. observaties. Door het invullen van 

verschillende leerlijnen meten we de taal- en rekenvaardigheden en de sociaal- 

emotionele ontwikkeling. Jonge kleuters worden bij hoge uitzondering getoetst en  

ook met uitspraken over hun ontwikkeling zijn wij terughoudend, omdat deze bij 

kleuters grillig en sprongsgewijs verloopt. Vanaf groep 3 worden onze leerlingen 

halfjaarlijks gevolgd met methode-onafhankelijke toetsen. 

Ontwikkelingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys en 

regelmatig in een bouwoverleg besproken. 

Vanzelfsprekend worden de ouders op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van 

hun kinderen. Dit gebeurt via huisbezoek en rapportbesprekingen. 

In groep 1 krijgen de kinderen één rapport (juni/ juli) en vanaf groep 2 twee 

rapporten (februari en juni/ juli). Zo nodig worden leerlingen besproken met de 

orthopedagoog van het Expertisecentrum Adapt om -in overleg met de ouders- tot 

een goede beslissing te komen. 

Speciale aandacht is er voor een vloeiende 

overgang van groep 2 naar groep 3. Wij hebben 

ervaring opgedaan met een combinatiegroep 

2/3, waar de verworvenheden van het 

kleuteronderwijs meegenomen werden in groep 

3: de zelfstandigheid van de leerlingen, het 

samenwerken, het spelend en bewegend leren. 

De lesroosters waren zorgvuldig samengesteld 

met het motto: ‘Samen waar het kan, apart 

waar het moet’. 

5.2 Het onderwijs in de groepen 4-8 

Vanaf groep 4 vormen de methoden per vakgebied het uitgangspunt van werken. Om 

er zorg voor te dragen dat het onderwijsaanbod op hoog niveau is, gebruiken wij 

moderne methoden, die goed op elkaar afgestemd zijn. Ook maken wij kritisch 

gebruik van de handleiding. 

Een schooldag in de bovenbouw begint met een viering, al dan niet in de kring. Na de 

viering staan rekenen en taal op het lesrooster. De rest van de morgen en 's 

middags volgen de andere vormingsgebieden. Ook hier wisselen spanning en 

ontspanning elkaar af. 
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5.3 Godsdienstige vorming 

We zijn een christelijke school. Daarom staat er elke dag op ons lesrooster: 

godsdienstige vorming. Iedere dag wordt begonnen en geëindigd met gebed. Er 

wordt gezongen uit diverse liedbundels. 

Drie keer per week vertelt de leerkracht uit de Bijbel. We 

gebruiken de methode Startpunt. 

Dit jaar oriënteren wij op een nieuwe methode voor 

Godsdienstige vorming. 

Rond de christelijke feestdagen gebruiken we projecten van 

verschillende instanties. 

Samenwerking tussen school, kerk en gezin vinden we 

belangrijk. 

Scholen en kerken in Harderwijk organiseren een 

gezamenlijke themaweek, die afgesloten wordt op de laatste zondag van januari in 

de verschillende kerken. 

Kerstfeest of Pasen vieren we afwisselend met ouders en kinderen in een kerk. 

Wanneer er geen gezamenlijke viering is, wordt er in de groepen speciale aandacht 

aan besteed, bijv. met een zelfgemaakte liturgie. Ook aan bid- en dankdag voor het 

gewas wordt aandacht geschonken. Bij deze vieringen gaan er (wisselend) 

predikanten en voorgangers van verschillende kerken en geloofsgemeenschappen 

voor. Ook ouders zijn hierbij van harte welkom. 

Naast kennis van de Bijbel vinden we het heel belangrijk dat normen en waarden en 

de omgang met elkaar een plaats krijgt bij de godsdienstige vorming van kinderen. 

5.4 Lezen 

Lezen krijgt veel aandacht op de Schakel. Bij bezoek krijgen wij terug dat aan alles 

te zien is dat wij lezen centraal stellen. 

In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen. Als kinderen in 

de kleutergroepen graag met letters en woorden bezig zijn, geven we hen daarvoor 

de mogelijkheid en stimuleren we dat. Wij gaan in onze didactiek uit van de zone van 

de naaste ontwikkeling, dat wil zeggen dat we niet alleen oog hebben voor de huidige 

ontwikkeling van een kind, maar ook voor de potentiële ontwikkeling en het 

stimuleren om te groeien, te exploreren en te ontdekken. 

We werken met de methode Veilig Leren Lezen, Kim versie. Dit is een methode die 

goed aansluit bij de verschillen die er tussen kinderen zijn. De kinderen oefenen in 

groepen op het niveau dat bij hen past. 
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Het bevorderen van leesplezier is van groot belang voor het 

leesonderwijs. Vanaf groep 4 werken we met de methode 

Estafette in combinatie met het Mandjesproject. 

Kinderen leren naast de nieuwe leescategorieën ook lezen in 

groepen en komen ze in aanraking met verschillende 

leesteksten. Te denken valt aan sprookjes, strips, eigen 

verhalen. Dit bevordert niet alleen het leesniveau, maar ook het 

leesplezier. 

Het begrijpend lezen krijgt, naarmate het kind in een hogere groep komt, steeds 

meer accent. Voor begrijpend lezen maken wij gebruik van Close Reading. 

Close Reading is een manier van lezen waarbij leerlingen een uitdagende tekst 

meerdere malen lezen, steeds met een ander leesdoel. Het doel van Close Reading is 

dat kinderen de tekst goed begrijpen en erachter komen wat de schrijver met de 

tekst wil vertellen. Daarvoor gaan ze actief met de tekst aan de slag. Ze zoeken 

naar informatie, stellen vragen over de tekst en beantwoorden deze, maken 

aantekeningen en discussiëren over wat ze gelezen hebben. 

Lezen staat in dienst van 

andere vakken, zoals bijv. 

wereldoriëntatie. De 

strategieën die aangeleerd 

worden bij Close Reading, 

worden toegepast bij de 

zaakvakken. Extra aandacht 

willen we daarbij geven aan de 

ontwikkeling van de 

woordenschat. In de hogere 

groepen krijgen leesplezier en 

boekpromotie extra aandacht. 

Tijdens de Kinderboekenweek worden activiteiten georganiseerd. Bezoek aan de 

bibliotheek wordt gestimuleerd. 

Op beide locaties is een goed gesorteerde schoolbieb aanwezig. Ook staat op beide 

locaties een zwerfboekenkast, waar leerlingen boeken mogen meepakken of 

terugzetten na lezing. 

Vanaf januari zijn wij een dBos school; een school met een inpandige bibliotheek. De 

collectie boeken zal elke 3 maanden vernieuwd worden. 

5.5 Rekenen 

Wij werken met de rekenmethode Wereld in Getallen (versie 5). De methode 

Wereld in Getallen is een realistische rekenmethode. Dat wil zeggen dat er veel 
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rekensituaties uit het dagelijkse leven in voorkomen. Op 

deze wijze krijgen de kinderen meer inzicht in 

rekensituaties. 

In de groepen 3-6 wordt gewerkt met de ‘papieren’ 

versie, vanaf groep 7 werkt iedere leerling in zijn/ haar 

eigen digitale omgeving. 

Voor de groepen 1 en 2 gebruiken we de methode 

Gecijferd Bewustzijn. 

Wij hechten waarde aan meervoudig leren. Elk kind leert anders; de een is meer 

auditief ingesteld en de ander visueel. Weer een ander kind moet iets ervaren voor 

het beklijft. Om die reden zijn wij bezig om de methode Met Sprongen Vooruit, die 

bestaat uit interactieve rekenspelletjes, te integreren in de methode Wereld in 

Getallen. 

 

5.6 Taal en lezen 
Kinderen leren actief bezig te zijn met onze taal. Dit doen we o.a. met de 

taalmethode: Taal op Maat en Spelling op Maat. Bijzondere aandacht schenken we 

aan de spelling. Het is belangrijk dat je later (bijna) foutloos kunt schrijven! De 

Nederlandse taal is geen gemakkelijke taal. Daarom is er extra instructie voor de 

kinderen die er problemen mee hebben. Elke week zijn we hier mee bezig. Als je 

vroeg in de ontwikkeling van een leerling een foute schrijfwijze corrigeert, slijpt de 

fout er niet in. De extra instructie wordt hoofdzakelijk in de groep gegeven aan een 

instructietafel. 

Omdat taal zo’n belangrijk onderdeel van het leren is, 

schenken we er veel aandacht aan. Speciale aandacht is 

er voor mondelinge taal, uitbreiding van de 

woordenschat, technisch lezen en begrijpend lezen. Ook 

het lezen van zaakvakteksten en de aanpak van de vragen 

en opdrachten daarbij, worden systematisch geoefend. 

Een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs! 

Al enkele jaren hebben we, in samenwerking met andere 

scholen van de VCO, de uitleen van taalspelletjes voor 

taalzwakke kinderen in groep 1 t/m 4: de Taal-o-theek. 

De kinderen krijgen allerlei taalspelletjes te leen, om thuis mee aan de slag te gaan. 

Ouders van kinderen die hiervoor in aanmerking komen, krijgen in september een 

uitnodiging om van deze taalondersteuning gebruik te maken. 
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5.7 Schrijven 

Netjes schrijven vinden we belangrijk. 

De kinderen op de Schakel leren schrijven met de methode 

Pennenstreken. 

Tot en met groep 7 wordt op school methodisch 

geschreven. Het ontwikkelen van een eigen handschrift in 

groep 8 wordt door ons begeleid: we blijven eisen stellen 

aan netheid, regelmatigheid en leesbaarheid. Ook het 

opvoeren van de schrijfsnelheid krijgt de nodige aandacht. 

5.8 Wereldoriënterende vakken 

Aan de wereld om ons heen wordt al vanaf de kleuterleeftijd aandacht geschonken. 

We beginnen dicht bij huis. Naarmate het kind ouder wordt, doet het steeds meer 

ontdekkingen. In de groepen 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van praatplaten en 

andere zaken die ‘actueel’ zijn. Via de thema’s van Basisontwikkeling komen veel 

zaken uit de buitenwereld de klassen binnen. Kinderen worden daarbij uitgedaagd 

hun omgeving te exploreren en te ontdekken. 

De wereldoriëntatie in groep 5 t/m 8 is gesplitst in aardrijkskunde, geschiedenis en 

natuur. Vanaf groep 5 wordt bij de wereldoriënterende vakken veel aandacht 

besteed aan de betekenis en inhoud van woorden en begrippen die belangrijk zijn. 

We noemen dit: Taalgericht Zaakvakkenonderwijs. 

5.9 Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur 

  

Wij werken met de methode Blink voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. 

Deze methodes sluiten nauw aan bij de nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs, 

waarbij de digitale leeromgeving centraal staat. 

De methodes zijn gericht op interactief gebruik, waarbij het accent ligt op 

eigenaarschap en meningsvorming. Vanaf groep 5 kunnen de kinderen huiswerk 

krijgen. 
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5.10 Verkeer 

De drukte in het verkeer neemt toe en daarmee ook de 

verkeersonveiligheid. Daarom is het belangrijk dat kinderen al 

vroeg leren hoe ze zich op straat moeten gedragen. Vanaf groep 1 

wordt er aandacht aan geschonken. We maken gebruik van de 

methode VVN Verkeer Online. In groep 7 leggen de kinderen het 

praktisch en theoretisch verkeersexamen af. Onze school doet 

ieder jaar mee aan de fietsenkeuring van VVN. Deze keuring vindt 

meestal plaats in de maand november. 

Jaarlijks besteden wij ook aandacht aan thema’s als de dode hoek. Dit jaar 

organiseren wij in mei een schoolbrede ANWB Streetwise dag. 

5.11 Expressie-activiteiten 

Door middel van muziek, beweging en 

handvaardigheid leren we de kinderen om 

zich te uiten en te ontspannen. 

Wij staan een brede ontwikkeling voor. 

Niet alleen de verstandelijke ontwikkeling 

is belangrijk, ook de emotionele 

ontwikkeling is een belangrijk aspect.  

Graag werken we mee aan een opvoeding 

waarin een balans gevonden wordt tussen verstand en gevoel. Zie hiervoor ook 4.2 

The Leader in Me en 4.3 Burgerschap. 

Op onze school zijn twee Interne Cultuur Coördinator aangesteld. Deze ontwikkelen 

in samenwerking met de leerkrachten een aanbod voor de basisschooltijd, waarin de 

acht disciplines van kunstonderwijs als dans, theater, muziek, erfgoed en beeld voor 

het voetlicht komen. 

In 2022-2023 starten wij met de discipline ‘beeld’ en het streven is om elk jaar een 

discipline toe te voegen aan ons aanbod. 

In maart zal er schoolbreed aandacht besteed worden 

aan kunst, waarbij ook de ouders betrokken zullen 

worden. 

 

Voor muziek maken we gebruik van de methode: Eigen-

wijs.  Deze methode biedt tal van leerzame 

muziekactiviteiten. Dankzij het digitale programma komen 

kinderen in aanraking met verschillende soorten van 

muziekuitingen en belevingen. 
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5.12 Bewegingsonderwijs 

Wij geven twee keer per week gymnastiek. De groepen 5 en 6 gaan om de week 

zwemmen. De groepen maken gebruik van de respectievelijke gymzalen en van 

sportaccommodatie De Sypel. Daarnaast spelen en bewegen zij dagelijks buiten. 

De gymlessen worden deels gegeven door de combinatiefunctionaris Tijmen van 

Steinvoorn en bevoegde leerkrachten. 

Regelmatig verzorgen stagiairs van Landstede activiteiten in de middagpauze. 

Ook de welzijnsinstelling ZorgDat organiseert activiteiten op het gebied van sport 

voor de scholen in onze wijk. 

5.13 Internet- en Communicatietechnologie (ICT) 

5.13.1 Digitale geletterdheid 

Het onderwijs ontwikkelt zich in een flink tempo. De Schakel beweegt weloverwogen 

en actief mee. De digitalisering in het onderwijs heeft een hoge vlucht genomen 

tijdens de corona-uitbraak in 2020. Onze kinderen groeien op in een digitale en 

virtuele wereld, die voor hen soms reëler lijkt dan de realiteit. De Schakel ziet het 

als haar taak om de kinderen een sterke basis mee te geven in de omgang met ICT. 

Dit doen wij aan de hand van een curriculum digitale geletterdheid. Dit curriculum 

bestaat uit vier onderwerpen die jaarlijks terugkeren in alle groepen. Dit curriculum 

is geen statisch document, want wij stemmen voortdurend af op wat onze kinderen 

nodig hebben om goed te functioneren in de maatschappij van de toekomst. Een 

geschoolde leerkracht is daarvoor de basis. 

5.13.2 Curriculum digitale geletterdheid in 4 onderwerpen 

5.13.2.1  Computational thinking 

De hippe term ‘computational thinking’ klinkt heel 

ingewikkeld, maar staat eenvoudig voor programmeren. En 

programmeren kan iedereen. Bij de kleuters begint dit 

klein met de Bee-Bot en in de bovenbouw leren leerlingen 

bijvoorbeeld een eigen game te maken. 

 

 

5.13.2.2 Mediawijsheid 

De term dekt de inhoud. Bij mediawijsheid leert de 

leerling wijs om te gaan met (social) media. Ieder jaar 

staat mediawijsheid één week in november centraal in de 

bovenbouwgroepen. 
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Wij betrekken ook ouders bij mediawijsheid en rekenen het tegengaan van pesten 

via social media nadrukkelijk tot onze opdracht, ook als dit zich na schooltijd 

manifesteert. Bijna elk jaar worden ouders uitgenodigd voor een ouderavond over 

dit onderwerp. 

5.13.2.3 Informatievaardigheden 

Bij informatievaardigheden gaat het om vaardigheden om 

de grote hoeveelheid data die online beschikbaar is goed 

te gebruiken. Dit is te vergelijken met het zoeken in een 

woordenboek/ atlas. Hoe geef je gerichte zoekopdrachten 

en hoe onderscheid je ‘fake news’ van echt nieuws? 

 

 

5.13.2.4 ICT-basisvaardigheden 

Bij het onderwerp ICT-vaardigheden verwerven de 

leerlingen vaardigheden om software doelmatig in te 

zetten. Denk hierbij aan het gebruik van Teams, Word en 

Powerpoint. Uiteraard zijn deze vaardigheden ook 

belangrijk voor de leerkracht en daarom zetten wij ook in 

op voortdurende scholing van de leerkrachten. 

 

5.13.3 Gebruik devices op school 

Op de Schakel krijgen de kinderen voldoende mogelijkheden om te werken met een 

device dat aangesloten is op het internet. In de groepen 1 en 2 is er per 2 kinderen 

1 iPad beschikbaar. Vanaf groep 3 heeft iedere leerling een eigen Lenovo 

chromebook tot zijn of haar beschikking. Verschillende methodes hebben een 

digitale leerlijn. Deze worden weloverwogen ingezet in samenwerking met de ICT’er 

van de school. 

Wij zien ICT als een middel en niet als doel. Een leerling die digitaal geletterd is, 

kan deze vaardigheden inzetten om beter samen te werken en te communiceren. 

De 2-slag tussen cognitieve vaardigheden en communicatieve vaardigheden komt ook 

terug in de staalkaart van de vaardigheden voor de 21e  eeuw: 
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5.13.4 21e eeuwse vaardigheden en The Leader in Me 

De term: 21e eeuwse vaardigheden veronderstelt dat onze kinderen vaardigheden 

moeten hebben die uniek zijn voor de tijd waarin we leven. Gedeeltelijk is dat juist, 

maar de essentiële vaardigheden uit het overzicht hierboven zijn van alle tijden. 

Socrates sprak 20 eeuwen geleden al over het aanleren van deze vaardigheden: 

communiceren, samenwerken, kritisch en creatief denken. En The Leader in Me sluit 

hierbij aan: vanuit persoonlijke onafhankelijkheid willen wij onze leerlingen 

aanmoedigen om te kiezen voor wederzijdse afhankelijkheid om zo uit te groeien tot 

een evenwichtig mens. Dit bereiken onze leerlingen door zich de 7 eigenschappen 

eigen te gewoonten te trainen. 
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5.14 Engels 
De Engelse taal vinden wij belangrijk om aan te leren aan onze 

kinderen. We willen graag dat zij als wereldburgers zich 

verstaanbaar kunnen maken. Wij werken met de methode 

Stepping Stones. Deze methode sluit aan bij nieuwe 

ontwikkelingen en bevordert een soepele overstap naar het 

voortgezet onderwijs op het gebied van Engels. 

Daarnaast wordt schoolbreed een English Week gehouden. 
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“De eigen ontplooiing van het kind kan alleen mogelijk zijn als het voldoende respect 

en zorg voor de leefwereld om zich heen voelt.” 

 

6. Zorg voor kinderen 
Het team van de Schakel vindt het belangrijk dat ieder kind de zorg krijgt die het 

nodig heeft. Kinderen die méér aan kunnen, moeten uitdaging krijgen in het leren. 

Kinderen die problemen ondervinden, hebben onze extra zorg nodig. Kinderen 

moeten zich geaccepteerd en veilig voelen op school. Een positieve benadering door 

ouders en leerkrachten draagt daar zeker toe bij. 

Op onze school werken we binnen een zorgstructuur zoals beschreven in het 

Zorgplan 2022-2023. Dit plan ligt ter inzage op school. 

 

Zeeluwe is een samenwerkingsverband voor Primair Onderwijs waarbinnen de 

aangesloten besturen Passend Onderwijs organiseren. Zeeluwe wil meer kinderen 

binnen het reguliere onderwijs opvangen. Met de aangesloten (externe) partijen 

worden gezamenlijk afspraken gemaakt om de onderwijszorg voor kinderen en 

jeugdigen van 4 t/m 20 jaar in de regio zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. 

Doel is om kinderen en jeugdigen een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen 

laten volgen en voor hen Passend Onderwijs mogelijk te maken als dat nodig is. 

Regelmatig geeft Zeeluwe nieuwsbrieven uit waarin informatie over hun werk te 

lezen is. 

Adres: Samenwerkingsverband Zeeluwe 

Ceintuurbaan 2-70 

3847 LG Harderwijk 

t 0341 740 007 

e-mail: info@zeeluwe.nl 

website: www.zeeluwe.nl 

6.1 Aanmelding van nieuwe leerlingen 

Om als leerling van onze school toegelaten te worden, moeten de kinderen in ieder 

geval de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. 

In ons Schoolondersteuningsprofiel 2022-2023 (in te zien via de website) wordt 

aangegeven aan welke criteria kinderen moeten voldoen om ingeschreven te worden. 

Wanneer een kind een verwijzing heeft gekregen voor één of andere vorm van 

speciaal onderwijs of als er al een onderzoek hiervoor is ingezet, zal het niet op 

onze school ingeschreven kunnen worden. Verwacht wordt dat kinderen zindelijk 

zijn als ze het onderwijs gaan volgen; mocht dit (nog) niet zo zijn dan is het 

raadzaam eerst te overleggen met de school. 

Inschrijven van leerlingen wordt definitief als het tweede deel van het 

aanmeldformulier wordt ingevuld tijdens een gesprek met de intern begeleider. 

mailto:info@zeeluwe.nl
http://www.zeeluwe.nl/
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Dit gesprek vindt plaats als een kind tenminste 3 jaar en 9 maanden is. Bij dit 

gesprek wordt alle relevante informatie besproken over de verwachte 

schoolontwikkeling. 

 

Heeft u interesse in onze school voor uw kind? Dan kunt u via de website een 

afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. 

In een gesprek en rondleiding van ongeveer 1 uur krijgt u relevante informatie over 

de school en kunt u vragen stellen aan de directeur. 

Aan het eind van het gesprek kunt u een aanmeldingsformulier meekrijgen. 

Alle kinderen zijn welkom op onze school, zolang u als ouders de christelijke 

uitgangspunten voor het onderwijs kunt respecteren. 

Leerlingen van een niet-christelijk geloof kunnen vrij krijgen voor de viering van hun 

religieuze feesten. Voorbeelden zijn Eid al-Fitr, het Offerfeest of Rosh Hasjana. 

Hiervoor moet een schriftelijk verzoek bij de directeur worden ingediend. 

Jonge kinderen kunnen, om alvast te wennen aan het schoolse leven, enkele weken 

voor hun vierde verjaardag maximaal vier dagdelen in de kleutergroep op bezoek 

komen. Dit natuurlijk in overleg met de leerkracht. De maanden december en juni/ 

juli worden vrij gehouden van bezoekmomenten.  

Kinderen die van een andere school komen, kunnen kennismaken met hun nieuwe 

klasgenoten en leerkracht. Indien mogelijk kan het kind al een dagdeel met de groep 

meedraaien. Bij de vorige school zullen gegevens over het kind opgevraagd worden, 

zodat de leerkracht direct een goed beeld van de nieuwe leerling krijgt. Zie in dit 

verband ook 6.5.3. Schoolondersteuningsprofiel 

6.2 Het volgen van leerlingen 

Voordat een kind bij ons op school komt, heeft het al een flinke ontwikkeling 

doorgemaakt. Het is onze taak om bij deze ontwikkeling in te haken en te zorgen 

dat het kind zich verder ontwikkelt. Daarbij is het belangrijk dat we een goed beeld 

krijgen en houden van uw kind. We maken daarbij gebruik van de volgende middelen: 

6.2.1 Observatiegegevens van de leerkracht 

Door in de groepen 1 en 2 de kinderen te observeren en deze observaties te noteren 

in ParnasSys Leerlijnen Jonge Kind komt een leerkracht veel te weten over de 

ontwikkeling van de kinderen. In ons leerlingenvolgsysteem wordt aangegeven welke 

vaardigheden de leerlingen beheersen. 

Tijdens het huisbezoek en de 10-minuten gesprekken (n.a.v. het rapport) worden de 

ontwikkelingen van de kinderen en de resultaten van de toetsen besproken. 

6.2.2 Schriftelijk en mondeling werk in de klas 

In de groepen 3 t/m 8 wordt het dagelijks werk van de kinderen bekeken en 

beoordeeld. De resultaten worden bijgehouden in ParnasSys en LeerUniek, twee 

digitale dashboards die informatie koppelen en interpreteren. 
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6.2.3 Methodegebonden toetsen 

De door ons gebruikte methoden voor lezen, rekenen, taal, spelling, aardrijkskunde, 

geschiedenis en natuur bieden de mogelijkheid de aangeboden leerstof te toetsen. 

Kinderen die de leerstof beheersen, kunnen zelfstandig de verrijkingsstof maken. 

Blijkt echter dat de behandelde les nog niet begrepen is, dan wordt, onder 

begeleiding van de groepsleerkracht, extra instructie gegeven en herhalingsstof 

gemaakt. 

6.2.4 Landelijk genormeerde toetsen 

In groep 3 t/m 8 worden de DMT- Leestoets, DLE- Hoofdrekenen, Cito Spelling, 

Cito Rekenen & Wiskunde, Cito Woordenschat en Cito Begrijpend Lezen afgenomen. 

Voor lezen wordt ook gebruik gemaakt van de AVI-Toets, het PI-dictee de Brus en 

de Klepel. Voor rekenen nemen we diagnosticerende toetsen uit Remelka af en voor 

spelling de diagnose behorend bij Cito Spelling. De resultaten worden bijgehouden in 

het digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys en LeerUniek. Scoort een kind onder de 

signaallijn, dan verricht in eerste instantie de leerkracht aanvullend onderzoek. 

Groep 8 maakt medio april de Centrale Eindtoets. U kunt voor vragen over de 

toetsen altijd bij de groepsleerkracht of intern begeleider terecht. De resultaten 

zijn als advies bruikbaar bij de keuze voor het vervolgonderwijs. 

6.2.5 Centrale Eindtoets 

De eindtoets van groep 8 is in de eerste plaats bedoeld om vast te stellen wat een 

leerling aan het eind van de basisschool weet. Zij is niet in de eerste plaats gemaakt 

om de kwaliteit van een school te meten. Alle basisscholen zijn verplicht om de 

leerlingen van groep 8 in het voorjaar mee te laten doen met een gecertificeerde 

toets. Op de Schakel hebben wij gekozen voor de Centrale Eindtoets, omdat deze 

goed aansluit bij de Citotoetsen die wij vanaf groep 3 tweemaal per schooljaar 

afnemen. De kinderen maken multiple choice vragen over taal, rekenen en 

studievaardigheden. Elke leerling krijgt een eindscore (standaardscore) ergens 

tussen 501 en 550 punten. 

Op basis van de score van alle leerlingen rekent het Centraal Instituut voor 

Toetsontwikkeling (CITO) ook een score uit voor de hele school. Ook dat levert een 

cijfer op tussen de 501 en 550. 

Het CITO biedt scholen de mogelijkheid om te zien hoe de school presteert in 

vergelijking met andere scholen, die aan ongeveer dezelfde soort leerlingen 

lesgeven. Een “eliteschool” wordt dus niet rechtstreeks vergeleken met een school 

in een achterstandswijk. 

Hoewel de toets niet ontworpen is om de kwaliteit van een school te toetsen, zegt 

de schoolscore uiteraard wel iets over de school, mits er geen grote tussentijdse 

wisselingen van leerlingen zijn geweest. Iedere school heeft weleens een jaar met 

opvallend goede of minder presterende leerlingen. 
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Op Scholen op de Kaart kunt u zien hoe de Schakel zich 

verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde, van 

vergelijkbare scholen en hoe wij presteren over het 

verloop van enkele jaren. Ook ziet u de verwijzing van 

onze leerlingen naar het vervolgonderwijs en hun 

ontwikkeling daar. Onze score ligt de afgelopen jaren boven het landelijk 

gemiddelde: 538,1 in 2017-2018 en 537,5 in 2018-2019. In 2019-2020 is de 

Centrale Eindtoets niet afgenomen vanwege de uitbraak van het Coronavirus en de 

daarna ontstane veranderde omstandigheden. In 2020-2021 was onze score 533,4. 

In 2021-2022 was de gemiddelde score 532,1. Het landelijk gemiddelde lag op 

534,8. De score ligt boven de signaleringswaarde van de inspectie. Dat betekent dat 

de inspectie oordeelt dat ‘wij’ naar behoren gepresteerd hebben en dat er naar 

aanleiding van de gemiddelde score geen reden is voor verscherpt toezicht. De 

score ligt op het niveau dat gezien de schoolspreiding (verschillen tussen leerlingen) 

en schoolweging (op basis van sociale achtergrond leerlingen) van ons verwacht mag 

worden. Het onderdeel Begrijpend Lezen is beter gemaakt dan vorige jaren. Wij 

hebben intensief ingezet op lezen en dit lijkt resultaat te hebben. Het onderdeel 

Rekenen is minder gemaakt dan wij verwachtten. We hebben afgelopen jaar gewerkt 

met Wereld in Getallen nieuwe versie en daarnaast extra instructie gegeven op de 

basisvaardigheden. We zagen wel groei op de methodetoetsen, maar dit vertaalde 

zich jammer genoeg niet terug in de Eindtoets. 

6.2.5.1 Referentieniveaus 

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk 

leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt 

gemeten in groep 8 met de Eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle 

leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor 

het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen gelijk. Onze school 

behaalde op de laatst afgenomen Eindtoets een score van 95,7% (vergelijkbare 

scholen behaalden gemiddeld 94,4%). 

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat 

zoveel mogelijk leerlingen eind groep 8 het streefniveau bereiken. Op basis van de 

leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in 

Neerland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet 

halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school. 

Onze school haalde op de laatst afgenomen Eindtoets een percentage van 53,9% (en 

vergelijkbare scholen 55,3%). 

Op grond van deze gemiddelden is een voorzichtige conclusie dat ons onderwijs 

vooral is afgestemd op het ‘gemiddelde’ kind en te weinig tegemoet komt aan de 

leerlingen die meer aan kunnen. Daar gaan we dit jaar extra aandacht aan geven 

door in te zoomen op de differentiatie en interactie van de rekenlessen. 
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Ook gaan directie en interne begeleiders samen met alle leerkrachten in een start-, 

follow-up- en afsluitend gesprek afstemmen wat de beginsituatie is, welke doelen 

gesteld worden op groeps- en individueel niveau, hoe het verloop is van de acties, 

wat er aan het eind van het jaar is bereikt en welk vervolg hier aan gegeven wordt. 

 

De eindtoets toetst alleen de kennis van leerlingen. De eindscore zegt niets over 

sfeer, opvoedkundige zaken, veiligheid, creativiteit enz. op school. En ook niets over 

inzet, doorzettingsvermogen en concentratie van de leerlingen. 

Het belang dat wij hechten aan de vorming van de gehele persoonlijkheid van onze 

kinderen kunt u lezen onder 4.2 The Leader in Me en 4.3 Burgerschap. 

 

6.2.6 Kindgesprekken 

Met alle leerlingen worden jaarlijks door de eigen groepsleerkracht kindgesprekken 

gevoerd. 

In een persoonlijk gesprek wordt gepraat over de wijze waarop het kind tegen de 

school aankijkt, of het zich veilig voelt, of er knelpunten zijn, wat de sterke kanten 

van het kind zijn en waar het zichzelf groei gunt. Met dit kindgesprek maken we het 

kind mede-eigenaar van het eigen leerproces. 

6.3 Toetsen en dan…..? 

Naar aanleiding van de toetsgegevens wordt een gesprek gehouden over de 

resultaten door de leerkracht, de kwaliteitszorgcoördinator en de intern 

begeleider. Groepsgegevens en individuele leerlingen worden besproken. De 

directeur wordt hiervan op de hoogte gehouden in het MT-overleg 

(managementteam). De resultaten en bevindingen worden besproken in een 

teamoverleg. Eventueel wordt n.a.v. de gesprekken noodzakelijk aanvullend 

onderzoek verricht en een handelingsplan opgesteld. In dit plan worden de volgende 

zaken beschreven: het probleem waar een leerling mee worstelt, de doelen waaraan 

gewerkt gaat worden, de te gebruiken materialen en het evaluatiemoment van de 

doelen. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. 

6.3.1 Orthotheek 

Onze methodes geven voor alle leerlingen voldoende leerstof om te oefenen, extra 

hulp te geven of extra uit te dagen. We maken gebruik van moderne methodes, 

waarbij zowel leerlingen die moeite hebben om de basisstof te beheersen als 

leerlingen die extra uitdaging nodig hebben op maat geholpen kunnen worden.  

Daarnaast beschikt de school over een orthotheek, waar wij andere bronnen als 

naslagwerken, artikelen en kopieermappen bewaren om, als het nodig is, speciale of 

extra oefenstof aan te kunnen bieden. Computerprogramma’s nemen steeds meer de 

plaats in van de orthotheek. Regelmatig bespreken de teamleden met elkaar hoe, 

wanneer en welke leeractiviteiten ingezet kunnen worden. Ook geeft men elkaar, 

waar nodig of gewenst, tips bij het opstellen van groeps- of individuele 
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handelingsplannen. Een groot voordeel hierbij is dat de leerkrachten gebruik kunnen 

maken van elkaars kwaliteiten en ervaringen. 

6.3.2 Leerlingbespreking 

Regelmatig houden we een leerlingbespreking. Zorgleerlingen worden met de intern 

begeleider, in het managementteam en met de orthopedagogen vanuit het VCO en 

Expertisecentrum Adapt besproken. Leerkrachten bevragen elkaar ook geregeld 

over de invulling en vormgeving van de zorg voor een bepaald kind. Ook de sociaal-

emotionele ontwikkeling en gedragsproblemen, bijv. bij het buiten spelen en in de 

pauzes, worden besproken met elkaar. De inhoud van deze besprekingen wordt niet 

met derden gedeeld. 

 

6.3.3 Afwijkende doorstroom 

Het kan voorkomen dat van de reguliere doorstroom afgeweken wordt en een leerling 

een leerjaar overdoet, of juist overslaat. Wij hebben per leerjaar minimumdoelen 

gesteld waar leerlingen aan moeten voldoen voor een verwachte goede voortgang in het 

volgende leerjaar. Ook kan het voorkomen dat op sociaal-emotionele gronden besloten 

wordt om een leerling te laten doubleren. Uiteraard worden de ouders/ verzorgers 

betrokken in de overweging, maar de school heeft in deze het laatste woord. 

 

Zijn kinderen voor 1 januari 4 jaar geworden, dan gaan zij aan het eind van groep 1 door 

naar groep 2. Dit wordt besproken met de ouders van deze leerlingen. Als de ouders 

en/of de groepsleerkracht redenen hebben om van deze afspraak af te wijken, wordt 

dit vastgelegd en kan een kind in groep 1 blijven. 

Als kinderen voor 1 januari 5 jaar zijn geworden, gaan zij aan het eind van groep 2 door 

naar groep 3. Als de school oordeelt dat een leerling nog niet toe is aan groep 3, wordt 

dit besproken met de ouders en blijft het kind nog een jaar in groep 2. Bij twijfel of 

een leerling naar groep 3 kan, wordt het protocol ‘Groep 3 Rijpheid’ ingevuld. 

6.3.4 Groepsverdeling 

In juni wordt de groepsverdeling voor het volgende schooljaar met ouders gedeeld. 

School maakt een zorgvuldige verdeling, waarbij rekening wordt gehouden met diverse 

kind- en leerkenmerken als: broers/ zusjes, mate van zelfstandigheid, verhouding 

jongens/ meisjes, kindkenmerken en zorgzwaarte. 

Regelmatig komt het voor dat ouders zich niet kunnen vinden in de keus van de school. 

Toch moeten er zwaarwegende argumenten zijn om de verdeling aan te passen.  

Regel is dat er gestart wordt in het nieuwe jaar volgens de indeling die school gemaakt 

heeft en dat de ouders nauw betrokken worden bij het onderwijs tijdens de eerste 7 
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schoolweken, zodat er voor de herfstvakantie 

een afgewogen besluit genomen kan worden 

door de school. 

6.3.5 Verslaglegging 

In het computerprogramma ParnasSys worden 

alle toetsgegevens ingevoerd. Deze gegevens 

worden in het computerprogramma LeerUniek 

op een overzichtelijke manier getoond als 

vorderingen van de groep als totaal en van de 

individuele leerling. De groep wordt in principe 

in 3 deelgroepen verdeeld: de instructiegroep, de groep die verrijking en verdieping 

nodig heeft en de intensieve instructiegroep. De leerkracht verwerkt eigen 

inzichten en niet-meetbare gegevens als concentratie, doorzettingsvermogen en 

werkhouding. 

Hulpplannen die gemaakt zijn naar aanleiding van een toets en de verslaglegging over 

het werken, worden bewaard in het digitale dossier. Hierdoor kan op eenvoudige 

wijze de ontwikkeling van het kind gevolgd worden. Ook wanneer het kind de school 

verlaat, kunnen we het snel overdragen aan de ontvangende nieuwe school. 

Wanneer externe instanties een onderwijskundig rapport aanvragen (bijv. bij 

aanmelding voor een school voor speciaal onderwijs), gebeurt dit uitsluitend met 

medeweten en na toestemming van de ouders. 

Ouders kunnen zelf ook op school inzage krijgen in het dossier van hun kind. U dient 

dit minimaal twee dagen van tevoren aan te vragen bij de directeur. Dossiers 

worden nooit meegegeven naar huis. 

Wanneer leerlingen voortijdig, bijv. door verhuizing, de school verlaten, wordt voor 

de nieuwe school een Onderwijskundig Rapport digitaal opgestuurd, waarin de 

gebruikte methodes, de vorderingen en de toets resultaten staan vermeld.  

In principe nemen alle basisscholen het advies van de leverende school over. Deze 

afspraak is gemaakt om te voorkomen dat een besluit dat is gemaakt op 

onderwijskundige gronden, bijvoorbeeld het besluit tot een kleuterverlenging of een 

doublure, wordt omzeild. Dit is niet in het belang van het kind. In een enkel geval 

kan het voorkomen dat school en ouders het niet eens zijn over een besluit en in 

zo’n geval moet een ‘second opinion’ mogelijk zijn. 

6.4 Voorzieningen voor zorgleerlingen 
 

6.4.1 Samenwerkingsverband Zeeluwe 

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend 

onderwijs te geven. Gelukkig gaat het met verreweg de meeste kinderen op onze 

VCO-scholen goed, maar natuurlijk zijn er ook leerlingen bij wie de ontwikkeling niet 

zo vanzelfsprekend gaat. Die hebben behoefte aan extra ondersteuning. Vaak 
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kunnen scholen die extra vragen niet alleen oplossen. Daarom zijn alle scholen 

aangesloten bij een samenwerkingsverband (SWV) van scholen in de regio. 

Onze school werkt met alle basisscholen en het speciaal 

(basis)onderwijs in de gemeenten Nijkerk, Putten, 

Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en 

Epe samen binnen  SWV Zeeluwe (www.zeeluwe.nl). 

Belangrijke doelen in de wet op Passend Onderwijs zijn: 

✔ Terugdringen van bureaucratie, met name de 

ingewikkelde indicatieprocedures 

✔ Terugdringen van het aantal kinderen dat geen plek in het onderwijs kan 

vinden (thuiszitters) 

✔ Alle kinderen een passende onderwijsplek bieden 

 

SWV Zeeluwe heeft in het ondersteuningsplan 

(http://www.zeeluwe.nl/zeeluwe/ondersteuningsplan) vastgelegd op welke wijze 

passend onderwijs wordt geboden binnen de deelnemende scholen voor regulier en 

speciaal (basis)onderwijs. 

 

6.4.2 Zorgplicht 

Het kernbegrip bij passend onderwijs is zorgplicht. Zorgplicht betekent dat de 

basisschool de verantwoordelijkheid heeft om in goed overleg met de ouders een 

passende onderwijsplek te bieden. Liefst zo thuisnabij mogelijk, in en door de 

reguliere basisschool van eigen keuze. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, heeft de 

school de opdracht om met de ouders te zoeken naar de best passende plek elders. 

Dat kan zijn op een andere basisschool binnen het SWV of op een school voor 

speciaal (basis)onderwijs. 

Als u het niet eens bent met het aanbod van de school, dan kunt u dit aankaarten bij 

de directie of het bestuur van de school van uw kind. Komt u er samen niet uit, dan 

kunt u contact opnemen met het SWV Zeeluwe of om ondersteuning vragen door een 

onderwijsconsulent. In het uiterste geval kunnen problemen worden voorgelegd aan 

een landelijke geschillencommissie. Meer informatie hierover vindt u op de website 

www.onderwijsgeschillen.nl. 

 

6.4.3 Schoolondersteuningsprofiel 

Iedere school is in bezit van een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In dit 

document staat omschreven welke ondersteuning de school kan bieden. U kunt het 

SOP vinden op onze schoolwebsite. 

In dit profiel is te lezen op welke wijze de school de begeleiding aan leerlingen 

vormgeeft en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning de school kan bieden. 

Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werken alle scholen vanuit de 

uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Bij de HGW-aanpak kijken we 

niet naar “wat een kind heeft”, maar naar “wat het kind nódig heeft”. Hierbij is 

http://www.zeeluwe.nl/
http://www.zeeluwe.nl/zeeluwe/ondersteuningsplan
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen een belangrijk 

onderdeel. 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften stellen extra eisen aan de school, 

het gebouw, de leerkrachten, de IB-er en ook de medeleerlingen. 

Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe ruimte heeft voor leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften. Denk hierbij aan verschillen tussen kinderen in 

intelligentie, tempo, sociale vaardigheden en leermogelijkheden. 

Bij ieder verzoek tot plaatsing van een leerling zal een afweging worden gemaakt. 

Kern hiervan is de vraag of de combinatie van specifieke onderwijsbehoeften en de 

benodigde extra ondersteuning past binnen de basisondersteuning die de school kan 

bieden. 

Uitgangspunten voor plaatsing zijn o.a.: 

*het kind kan op deze school de gevraagde ondersteuning aangeboden krijgen 

*de aandacht voor de andere leerlingen blijft voldoende gewaarborgd 

*de gevraagde ondersteuning is uitvoerbaar voor de leerkracht 

 

6.4.4 Arrangementen 

Het antwoord op de vraag: “Wat heeft dit kind nodig en hoe stemmen wij ons 

handelen hierop af?”, wordt vastgelegd in een plan van aanpak, vaak een 

arrangement genoemd. Wat gaan we doen? Wanneer? Door wie? Met welk doel? 

Wanneer en hoe evalueren we? 

Ouders worden nauw betrokken bij het opstellen van een arrangement. 

Doeltreffende samenwerking tussen alle betrokken in het belang van het kind staat 

hierbij voorop. 

 

6.4.5 Ouderbetrokkenheid 

We vinden het van groot belang dat ouders direct betrokken worden bij de eerste 

tekenen dat hun kind meer ondersteuning nodig heeft. In sommige situaties zijn er 

niet alleen zorgen op school, maar ook thuis. Om tot een goede ondersteuning te 

komen, is het noodzakelijk om daar met de ouders in openheid en vertrouwen over 

te spreken. 

Ouders kunnen via de Medezeggenschapsraad van de school of via de 

Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband invloed uitoefenen op het 

beleid van de school (schoolondersteuningsprofiel) en het samenwerkingsverband 

(ondersteuningsplan). Beide raden bestaan uit ouders en leraren. 

 

6.4.6 Toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis)onderwijs 

Als de school en u als ouder(s)/ verzorger(s) tot de conclusie komen dat het, voor 

de ontwikkeling van uw kind, beter is om naar een speciale (basis)school te gaan, 

vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring voor de leerling aan. Hierbij zijn 

nog twee extra handtekeningen nodig: van een betrokken extra deskundige (meestal 

een orthopedagoog) en van een onafhankelijke tweede deskundige. Vervolgens wordt 
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de aanvraag ingediend bij het samenwerkingsverband 

Zeeluwe. Het samenwerkingsverband controleert of de 

ouders inderdaad vroegtijdig bij het hele proces 

betrokken zijn geweest. Als dat zo is en zowel de ouders 

als de beide scholen (de eigen school en de gewenste 

speciale school) zijn het met de plaatsing eens, geeft het 

samenwerkingsverband zijn akkoord. 

 

6.4.7 Ondersteuningsmiddelen 

Ons schoolbestuur ontvangt van het samenwerkingsverband Zeeluwe jaarlijks 

ondersteuningsmiddelen in euro’s. Hiermee kan het bestuur de extra ondersteuning 

op onze school bekostigen.  

Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra inzet van een onderwijsassistent of leerkracht, 

of aan het inhuren van externe hulp of deskundigheid. Ook betaalt het bestuur de 

extra kosten als kinderen worden toegelaten tot het speciaal (basis)onderwijs. Op 

school kunt u inzage vragen in de besteding van de ondersteuningsmiddelen. 

Voor dit jaar is een groot deel van het budget gebruikt om de klassen te verkleinen; 

door 12 groepen te formeren is de gemiddelde groepsgrootte 22,6, oftewel onder 

het landelijk gemiddelde. 

 

6.4.8 Slechtziend/ slechthorend/ taal-spraakproblemen 

Er zijn in Nederland speciale scholen voor kinderen die blind of slechtziend zijn en 

voor kinderen die doof of slechthorend zijn en/ of taal-spraakproblemen hebben. 

Deze scholen vallen buiten de wet passend onderwijs, maar hebben wel de 

verplichting basisscholen te ondersteunen ingeval van plaatsing in het regulier 

onderwijs. Dit vindt plaats in de vorm van consultatie en begeleiding. 

 

6.4.9 Testen van leerlingen 

Op onze school wordt hard gewerkt om alle kinderen de beste begeleiding te geven 

zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Soms hebben we daar aanvullende 

gegevens vanuit een test of onderzoek voor nodig. In sommige gevallen zijn die 

gegevens hard nodig, omdat de school echt niet meer weet hoe het kind verder 

begeleid moet worden. Zonder die informatie is de school dan handelingsverlegen. 

Wanneer die handelingsverlegenheid wordt opgeheven door middel van een 

onderzoek of test, kan de school de leerling verder helpen. Dit kan verwijzing naar 

het speciaal (basis)onderwijs voorkomen. 

De school is bereid de kosten van het benodigde onderzoek te betalen, als we vanuit 

school wordt geadviseerd om een onderzoek te laten doen. Dit onderzoek wordt 

afgenomen door een orthopedagoog vanuit Expertisecentrum Adapt, of door 

medewerkers van instanties waarmee afspraken zijn gemaakt betreffende de 

samenwerking met het VCO. Het is gebruikelijk dat de uitslag van een onderzoek als 

eerste aan de ouders wordt aangeboden. Deze stellen de gegevens vervolgens weer 
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ter beschikking aan de school. De school kan met behulp van deze gegevens zorg 

dragen voor een optimale begeleiding van de leerling. Als de school de kosten voor 

dit onderzoek betaalt, heeft de school het recht om de resultaten van het 

onderzoek te ontvangen. In een enkel geval gebeurt het dat ouders de inhoud van 

een onderzoeksrapport niet ter beschikking van de school willen stellen. De kosten 

van het onderzoek komen in dat geval voor rekening van de ouders, omdat de school 

de beschikbare informatie niet kan gebruiken ten behoeve van de leerling. 

Het grote nadeel van zo’n situatie is dat een kind niet meer adequaat geholpen kan 

worden. In het belang van het kind streeft de school ernaar dit te allen tijde te 

voorkomen. 

6.5 Zorg Advies Team en School Maatschappelijk Werk 

Sinds september 2004 kunnen alle basisscholen in Harderwijk 

gebruik maken van de diensten van het Schoolmaatschappelijk 

Werk en het Zorg Advies Team. Deze diensten zijn bedoeld om de 

(jeugd)hulpverlening dicht bij school te brengen en de school dicht 

bij de hulpverlening. Korte lijnen is het motto. Wat houdt het 

SMW/ ZAT in en wat kan het voor u betekenen? 

Aanmeldingen voor het schoolmaatschappelijk werk kunnen op twee manieren worden 

gedaan: via de basisschool en via de ouders. School of ouders melden leerlingen aan 

om wie zorgen zijn op sociaal-emotioneel gebied. Globaal bestaat het aanbod van het 

schoolmaatschappelijk werk (SMW/ medewerker van het CJG) van Maatschappelijke 

Dienstverlening Veluwe uit de volgende zaken: 

 

● Schoolondersteuning: de SMW/CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) 

medewerker bezoekt maandelijks alle basisscholen in Harderwijk. De IB-er 

en/ of leerkracht kan op dat moment leerlingen inbrengen waar zorgen om 

zijn op sociaal-emotioneel gebied. Dit hoeven geen grote problemen of 

zorgen te zijn. 

In samenspraak met IB-er, leerkracht en SMW wordt bekeken wat het 

SMW in een bepaalde situatie kan betekenen. De IB-er weet wanneer de 

SMW op school is. 

● Kortdurende hulpverlening: per kind mogen maximaal 5 gesprekken met de 

ouder(s) gevoerd worden. In deze 5 gesprekken kan kortdurende 

hulpverlening geboden worden. Denk aan lichte opvoedingsondersteuning, 

vragen rondom afwijkend gedrag, als kinderen niet willen luisteren, enz.  

In het eerste gesprek wordt bekeken of u bij het SMW/ CJG-medewerker 

op de goede plek bent.  

Men inventariseert wat er aan de hand is en wat er eventueel nodig is om tot 

een goede oplossing te komen. Als dat op korte termijn haalbaar is, gaat de 

SMW/ CJG-medewerker zelf aan de slag. Is de inschatting dat we beter 
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verder kunnen kijken, dan wordt via de medewerker en via het Centrum voor 

Jeugd en Gezin een goede verwijzing naar de juiste hulpverlener geregeld.  

● Verwijzing: als in deze 5 gesprekken blijkt dat méér of intensievere hulp 

nodig is, kan het SMW een goede doorverwijzing regelen. Hiervoor zijn korte 

lijnen met het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

● Sociale Vaardigheidstraining: voor kinderen van groep 7/8 biedt het CJG 

driemaal per jaar een SVT aan. Deze training bestaat uit een groepje van 8 

kinderen waarin per bijeenkomst een thema aan bod komt. Onderwerpen zijn 

bijvoorbeeld pesten, kritiek geven en krijgen, complimenten geven, samen 

spelen en nee-zeggen. 

● Zorg Advies Team: voor advies over een kind en/ of gezinssituatie kan de 

hulp ingeroepen worden van het ZAT. In het ZAT zijn BJZ, GGD, SBD en 

SMW vertegenwoordigd. In dit team zijn de korte lijnen gerealiseerd en 

kunnen concrete afspraken m.b.t. een kind gemaakt worden. Dit wil overigens 

niet zeggen dat wachttijden verkort kunnen worden. Aanmeldingen voor het 

Zorg Advies Team kunnen ook bij de medewerker van het CJG (SMW) 

gedaan worden. 

 

Het is de bedoeling dat op deze manier in een vroeg stadium hulp wordt geboden, 

zodat grotere problemen voorkomen kunnen worden. Ook als bovenstaande niet 

helder is of als u graag meer informatie wilt hebben, kunt u natuurlijk altijd contact 

opnemen met: 

Contactpersoon CJG/ school: Willeke Janse 

Wethouder Jansenlaan 200 

3844 DG Harderwijk 

Info: https://www.cjgharderwijk.nl 

Tel: 0341-799904 

6.6 Dyslexie 

Door vroegtijdige opsporing van de “risicoleerlingen” en door intensieve begeleiding 

(o.a. door remedial teaching en opgeleide ouders) hopen we bij zo veel mogelijk 

leerlingen de leesvaardigheid optimaal te kunnen ontwikkelen. Bij écht dyslectische 

kinderen (landelijk zo’n 5% van de schoolbevolking) zal gespecialiseerde hulp nodig 

zijn. Wanneer blijkt dat de achterstand op lezen hardnekkig is en de leerling tot de 

zwakste 10% lezers behoort, dan kan na 1,5 jaar leesonderwijs (dus op z’n vroegst 

halverwege groep 4) verder onderzoek naar dyslexie worden gedaan. 

Op woordleesniveau heeft de leerling dan 3 keer achter elkaar een E-score behaald. 

 

Ook kan een dyslexie-onderzoek aangevraagd worden als een leerling op woordlezen 

drie keer een D-score heeft behaald én op spelling drie keer een E-score. Het kind 

behoort dan tot de 16% zwakste lezers en 10% zwakste spellers. 

 

https://www.cjgharderwijk.nl/
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Als uit onderzoek blijkt dat uw kind enkelvoudige ernstige dyslexie heeft, dan is er 

de mogelijkheid om een externe intensieve dyslexietraining te volgen met uw kind 

bij een bureau dat aangesloten is bij het CJG (OPE Ermelo, Centraal Nederland). 

Voor vragen op dit gebied kunt u contact opnemen met één van de I.B.-ers. 

6.7 Interne Begeleiders 

De volgende leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg: 

Herma van den Ham voor de groepen 1 t/m 3 (Schakel 1). 

Annebeth van Ede en Lydia Schuiteman voor de groepen 4 t/m 8 (Schakel 2). 

De zorglijn gaat via de leerkracht naar de IB-er en van de IB-er naar externe 

hulpverleners. Ook kan gevraagd worden of de directeur aanschuift voor overleg. U 

kunt met een hulpvraag dus altijd bij de leerkracht terecht en deze zal u 

informeren over de vervolgstappen. Zie ook het schoolondersteuningsplan op de 

website. 

6.8 Stagiairs 

De Schakel vindt het belangrijk dat aankomende leerkrachten de mogelijkheid 

hebben zich praktisch te scholen. De Schakel is sinds 2020 opleidingsschool voor 

HBO studenten aan de Marnix Academie (Pabo Utrecht). 

Wij bieden onderwijsassistenten in opleiding ook een stageplek, al zijn wij geen 

erkende opleidingsschool voor MBO studenten. 

6.9 Inschakelen externe instanties 

Ieke de Reus, orthopedagoge bij VCO, komt regelmatig een dag(deel) op school. 

Kinderen die leer-, gedrags- en/of sociaal/emotionele problemen hebben, worden 

zonder bekendmaking van de naam met haar besproken. Wanneer kinderen met naam 

door derden worden besproken, gebeurt dit altijd nadat de ouders zijn ingelicht en 

(waar nodig) hun toestemming hebben gegeven. 

Als de hulp geen resultaat heeft, wordt in overleg met de groepsleerkracht bekeken 

op welke wijze het kind verder geholpen kan worden. Vanuit het speciaal onderwijs 

kan eventueel ambulante begeleiding aangevraagd worden om de leerkracht te 

ondersteunen bij het probleem. 

Kinderen met leer- en/ of gedragsproblemen kunnen getest worden door het 

Expertisecentrum Adapt. 

Verder zijn er contacten met de schoolmaatschappelijk werkster, de schoolarts, de 

jeugdverpleegkundige en logopedist. In enkele gevallen wordt hulp gezocht bij 

RIAGG/ GLIAGG, Centrum Jeugd en Gezin, Bureau Jeugdzorg of Meerkanten. In 

het wijkgebonden Zorg Advies Team zijn ook verschillende instanties 

vertegenwoordigd. Indien nodig kan een beroep op dit team gedaan worden. Zie ook 

6.6. 
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Een folder over de mogelijkheden van deze teams is op school verkrijgbaar. Ouders 

kunnen ook buiten de school om hulp vragen bij het ZAT. 

6.10 Keuze voortgezet onderwijs 

Tussen september en december overlegt de leerkracht van groep 7 met de ouders 

welk type van voortgezet onderwijs het beste gevolgd kan worden. Op basis van de 

resultaten die het kind in de voorgaande jaren heeft bereikt, wordt een voorlopig 

advies met de ouders besproken. Bij dit advies wordt ook sterk rekening gehouden 

met de leerhouding, motivatie en inzet van het kind. 

In het vervolg van het schooljaar en in de eerste helft van het laatste schooljaar 

wordt gewerkt met het voorlopig advies in gedachten. 

Enkele scholen voor voortgezet onderwijs houden een Open Dag. Met alle kinderen 

van groep 8 worden deze scholen bezocht, zodat de kinderen een indruk krijgen van 

de verschillende scholen. We raden ook sterk aan dat de ouders zelf met hun kind 

een aantal scholen bezoeken. 

In februari wordt het voorlopig advies door de leerkracht van groep 8 definitief 

gemaakt. Dit advies wordt met de ouders besproken. 

In april wordt de Centrale Eindtoets afgenomen. Wanneer een kind een score heeft 

van minder dan 520, en wanneer een leerling een grote onderwijsachterstand heeft 

opgelopen, is de school verplicht een uitgebreid Onderwijskundig Rapport te maken, 

voorzien van de handtekeningen van de ouders. Tevens volgt dan een extra toets bij 

het VMBO om het exacte niveau en de mogelijkheden van het kind te bepalen. 

Onderdeel van deze toets is ook een intelligentieonderzoek. 

Na de uitslag van de eindtoets kan het advies alleen bijgesteld worden als de uitslag 

meer mogelijkheden aanbiedt. De ontvangende school beslist vervolgens over 

plaatsing. 

Voor 1 mei moet de opgave voor het vervolgonderwijs rond zijn (zie in dit verband 

ook 6.3.5 Centrale Eindtoets). Voor alle duidelijkheid: de school adviseert, de 

ouders melden hun kind aan. 

 

6.10.1 Uitstroomniveaus 

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het Voortgezet 

Onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de 

leerling. 

 

Onderwijssoort CBS de Schakel Vergelijkbare scholen 

Onbekend - 0,8% 

VSO - 0,1% 
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Praktijkonderwijs - 0,9% 

VMBO-Basis 6,5% 5,8% 

VMBO-Basis/ Kader - 4,1% 

VMBO-Kader 3,2% 9,3% 

VMBO-Kader/ Theoretische Leerweg 19,4% 5,1% 

VMBO- Theoretische Leerweg 16,1% 17,2% 

VMBO-Theoretische Leerweg/ HAVO 12,9% 10% 

HAVO 16,1% 16,9% 

HAVO/ VWO 9,7% 10,8% 

VWO 16,1% 18,8% 

 

De uitstroomcijfers laten zien dat de Schakel in de pas loopt met vergelijkbare 

scholen. 
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“Innerlijke rust in een opgejaagde wereld begint met een dagindeling die verloopt 

volgens een vast patroon. Wij bieden onze activiteiten met aandacht voor 

afwisseling tussen spanning en ontspanning, tussen samenzijn en stil worden.” 

 

7. Organisatie en schooltijden 

7.1 Groepsindeling en leerkrachten 2021-2022 

Schakel 1 (Vondellaan) 

Groep Lln Leerkracht   Dagen 

1/2a 26> Crista de Haan  ma, di, do 

  Elles Stoffer   wo, vr 

1/2b 25 Dieke Waardenburg  ma, wo, do, vr 

Patricia Moet   di 

1/2c 25 Lydia Schuiteman  ma, di 

  Marieke Bakuwel  wo, do, vr 

3 21 Elles Stoffer   ma, di 

 Yvonne ten Hove  wo, do, vr 

 

Schakel 2 (Busken Huetlaan) 

Groep Lln Leerkracht   Dagen 

4a 25 Patricia Moet   ma 

  Gerrie Zethoven  di, wo, do, vr 

4/5b 10+10 Marion Gerritsen  ma, di, wo 

  Marjolein van de Geest do, vr 

5a 22 Iris van Beekhuizen  ma, di, wo 

  Hanneke van der Gaag do, vr 

6a 24 Maarten van Putten  ma, di, wo, do, vr 

6/7b 07+15 Rinske van Straalen  ma, di, wo, do, vr 

7a 23 Jarno Schouten  ma, di, wo, do, vr 

8 28 Daniëlle van de Glind  ma, di 

  Edwin Vierhout  wo, do, vr 

7.2 Onderwijsondersteunend personeel 

S1  Maddy de Bruijn  di morgen, do (Schakelklas), vr morgen 

S1/S2  Melissa de Reuver  do (Schakelklas), vr 

S1/S2  Petra Klijntunte  ma, di, vr 

S1/S2  Dinette Fijan   di, wo, do 

S2  Christa Blankesteijn  ma, di 

S2  Rita den Ouden  ma, wo 
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Interne begeleiding 

S1  Herma van den Ham  ma (even wken), di, wo, do (oneven wken) 

S2  Annebeth van Ede  ma, di, wo, vr 

S2  Lydia Schuiteman  wo 

Vakleerkracht gym en Brede Schoolcoördinator 

S2  Tijmen van Steinvoorn di, vr morgen 

Gedragsspecialist 

S1/S2  Daniëlle van de Glind  do morgen vanaf 01/01 

Leesspecialist 

S1/S2  Marjolein van de Geest do middag (Dinette vervangt) 

Rekenspecialist 

S1/S2  Rinske van Straalen  do middag (Judith vervangt) 

Meerbegaafdheidscoördinator 

S1/S2  Hanneke van der Gaag wisselende dagen 

Plusklas 

Groep 5 en 6 Anita van Iersel  ma middag 

Groep 7 en 8 Florien Visser   di middag 

Bouwcoördinator 

S1  Yvonne ten Hove  di middag 

S2  Marion Gerritsen  di middag (Dinette vervangt) 

ICT 

S1/S2  Edwin Vierhout  ma middag 

Lighthouseteam 

S1  Marieke Bakuwel 

S1  Yvonne ten Hove 

S2  Jarno Schouten, voorzitter 

S2  Marion Gerritsen 

S2  Marjolein van de Geest 

S2  Daniëlle van de Glind 

Interne Cultuurcoördinator 

S1/S2  Marieke Bakuwel 

S1/S2  Elles Stoffer 

Onderwijskundige 

S1  Elien Huizer   di 

Extra ondersteuning 

S1  Paula Groen   di ochtend taalstimulering 

S2  Denise Spring in ’t Veld di, wo, do tot 20/10 (groep 4/5b) 

S2  Edwin Vierhout  ma morgen (groep 6/7b) 

S2  Daniëlle van de Glind  do (groep 8) 

Inval 

S1/S2  Iris van Beekhuizen  do, vr 
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Administratie 

S1/S2  Corrie Dusseljee  do 

Conciërge 

S1/ S2  Jaap Verhoef   ma, di, do tot 01/01/2023 

S1/S2  Ron Brand   ma, di, do vanaf 01/01/2023 

Schoonmaak 

S1  Leyla Tas   ma, di, wo, do, vr 

S2  Cuc Nguyen   ma, di, wo, do, vr 

Coördinator TSO Brood en Spelen 

S1/S2  Esther Beek   ma, di, do, vr 

Tuinonderhoud 

S1/S2  Peter Spaan   wisselende dagen 

Directeur 

S1/S2  Ruud Vogel   ma (S1), di (S2), wo (S1), do (S2) 

S1/S2  Judith Koster (in opleiding) vr 

 

Naast bovengenoemde personen zijn ook medewerkers werkzaam met een 

vrijwilligersvergoeding via TWEES en worden incidenteel stagiaires ingezet. 

7.3 Overige Specialismen 

Interne vertrouwenspersoon Herma van den Ham 

     Patricia Moet 

Aandachtsfunctionaris  Herma van den Ham 

Annebeth van Ede 

Hoofd Bedrijfshulpverlening Jarno Schouten en Crista de Haan 

Coördinator antipestbeleid  Daniëlle van de Glind 

7.4 Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022-2023 

Vakantie of vrije dag        eerste dag  laatste dag 

Studiedag     21-10-2022 

Herfstvakantie 24-10-2022  28-10-2022 

Studiedag     28-11-2022 

Vrije dag     23-12-2022 

Kerstvakantie 26-12-2022  06-01-2023 

Studiedag     20-02-2023 

Voorjaarsvakantie 27-02-2023  03-03-2023 

Goede Vrijdag     07-04-2023 

Paasmaandag     10-04-2023 

Meivakantie 24-04-2023  05-05-2023 

Hemelvaartsdagen 18-05-2023  19-05-2023 

Pinkstermaandag     29-05-2023 
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Studiedag     22-06-2023 

Vrije dag (mits geen calamiteitenverlof gegeven)  07-07-2023 

Zomervakantie 10-07-2023  18-08-2022 

7.5 Schooltijden 
 

Regulier 

rooster 
Groep 1-4 Groep 5-8 

Maandag 
08.30 - 12.00 u 

13.00 - 15.00 u 

08.30 - 12.00 u 

13.00 - 15.00 u 

Dinsdag 
08.30 - 12.00 u 

13.00 - 15.00 u 

08.30 - 12.00 u 

13.00 - 15.00 u 

Woensdag 08.30 - 12.30 u 08.30 - 12.30 u 

Donderdag 
08.30 - 12.00 u 

13.00 - 15.00 u 

08.30 - 12.00 u 

13.00 - 15.00 u 

Vrijdag 
08.30 - 12.00 u 

 

08.30 - 12.00 u 

13.00 - 15.00 u 

7.6 Aanspreekpunten en bereikbaarheid 

De school is bereikbaar via de nummers 0341-416557 (Schakel 1) en 0341-416722 

(Schakel 2). 

Directeur Ruud Vogel heeft elke week een inloophalfuur van 08.30-09.00 uur: 

maandag op Schakel 1 en woensdag op Schakel 2. U kunt dan zonder een afspraak te 

maken binnenlopen. U kunt natuurlijk ook een mailtje sturen naar: 

ruudvogel@stichtingvco.nl Op vrijdag is Judith Koster, directeur in opleiding, 

aanspreekpunt. Zij heeft ook toegang tot de mailbox van Ruud en handelt dringende 

zaken af. 

Bij afwezigheid van de directeuren kunt u voor de lopende zaken terecht bij: 

De Schakel 1 (Vondellaan):   Herma van den Ham 

De Schakel 2 (Busken Huetlaan): Annebeth van Ede 

Een leerkracht kan onder schooltijd niet aangesproken worden door een ouder. De 

leerkracht moet er voor de leerlingen zijn. U kunt er dus ook niet van uitgaan dat de 

leerkracht overdag e-mail en Parro checkt op berichten, of dat er tijd wordt 

gevonden om berichten te beantwoorden. 

Na schooltijd bent u van harte welkom om binnen te lopen bij de leerkracht van uw 

kind. Het heeft de voorkeur als u daarvoor eerst een telefonische afspraak maakt. 

Voor dringende zaken kunt u zich wenden tot de directeur of de interne 

begeleiders. 

mailto:ruudvogel@stichtingvco.nl
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7.7 Bewegingsonderwijs 

De groepen 1 t/m 3 hebben gym in de zaal aan de Vondellaan. Groep 1 heeft alleen 

gymschoenen nodig. Vanaf groep 2 dragen de leerlingen gymschoenen en gymkleding. 

De groepen 4 t/m 8 hebben gym in de zaal aan de Bosboom Toussaintstraat. De 

lessen worden verzorgd door onze gymleerkracht Tijmen van Steinvoorn. 

De groepen 5 en 6 gaan één keer in de twee weken zwemmen op donderdagmiddag. 

De Schakel neemt, waar mogelijk, deel aan de sporttoernooien en sportactiviteiten 

die binnen onze gemeente worden georganiseerd. 

Ook is er het jeugdsportstimuleringsproject Sportwijzer, waarbij kinderen kennis 

kunnen maken met de sportverenigingen in Harderwijk en Hierden. 

Natuurlijk is het resultaat bij een toernooi belangrijk; we hechten echter ook veel 

waarde aan sportief gedrag binnen en buiten het veld. Het accepteren van 

beslissingen en verlies zijn net zo belangrijk als het omgaan met winnen. 

7.8 Zwemmen 

De groepen 5 en 6 hebben in de even weken op donderdagmiddag schoolzwemmen. 

Zij gaan op de fiets, onder begeleiding van de leerkrachten en ouders, naar het 

zwembad. De kinderen die in het bezit zijn van de diploma’s A en B oefenen voor het 

brevet C. Wie nog geen diploma heeft krijgt zwemles, maar deze lessen zijn geen 

garantie voor het behalen van een diploma. Daarvoor verwijzen wij naar de 

particuliere zwemlessen en de eigen verantwoordelijkheid van de ouders. 

7.9 Schoolkorfbaltoernooi 

Het schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 4 t/m 8 wordt gehouden op 

dinsdagavond 9 mei 2023 en woensdagmiddag en -avond 10 mei 2023. Deelname is 

vrijwillig. 

7.10 Schoolvoetbaltoernooi 

Ieder voorjaar doet onze school mee aan het schoolvoetbaltoernooi. Deelname is 

vrijwillig. Het toernooi wordt gehouden op een woensdagmiddag in april 2023 voor de 

jongens en meisjes uit de groepen 7 en 8. 

7.11 Avondvierdaagse 

Wij doen in schoolverband mee met de Avondvierdaagse. Deelname is vrijwillig. 

Voor de groepen 3, 4 en 5 lopen wij mee met de 5 km-afstand. De hogere groepen 

kunnen 10 km per avond lopen. De doorgang van de Avondvierdaagse is voor 2023 

onzeker, omdat er veel vrijwilligers nodig zijn voor de organisatie van dit 

evenement. Voorlopig staat de Avondvierdaagse gepland op 12-15 juni 2023. 
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7.12 Sportdag 

De jaarlijkse sportdag wordt gehouden in combinatie met de Koningsspelen. Na het 

Koningsontbijt worden op het plein van Schakel 1 spelletjes gespeeld en wordt 

bovenschool voor de leerlingen van de bovenbouw een sport- en spellencircuit 

opgezet aan de Sportboulevard aan de Parkweg. Dit jaar zijn de Koningsspelen 

gepland op vrijdag 21 april 2023. 

7.13 Schoolkamp en schoolreisjes 

Eén keer per jaar gaan we met groep 8 op schoolkamp. Ook komend jaar gaan we van 

24-26 mei 2023 weer naar de voor ons bekende en voor de kinderen fantastische 

locatie: kampeerterrein te Zeumeren. De huur van de accommodatie is een grote 

kostenpost voor de school. Daarom wordt per kind een bijdrage van €65,- gevraagd. 

Met de groepen 1 t/m 7 gaan we aan het begin van het schooljaar op schoolreis. De 

groepen 1 en 2 gaan meestal naar een kinderboerderij en/of speeltuin. De overige 

groepen gaan wat verder weg. Dit kan echter elk jaar wisselen. 

De schoolreiscommissie, bestaande uit personeelsleden en ouderraadsleden, zoekt 

ieder jaar een geschikte bestemming. De data van de reisjes zijn 1september voor 

de groepen 3-7 en 6 september voor de groepen 1 en 2. De bestemmingen zijn nog 

een verrassing. Te zijner tijd worden deze gedeeld via Parro. 

Ook voor het schoolreisje vragen wij per leerling een bijdrage van €30,00. 

 

De kosten voor het schoolkamp of het schoolreisje komen bovenop de vrijwillige 

ouderbijdrage van €18,50,- per leerling per schooljaar. De bijdrage is vrijwillig, 

maar niet vrijblijvend. Uitgaven worden gedaan op basis van een begroting. Als u de 

bijdrage niet kunt of wilt voldoen, vragen wij u om met een van de directieleden 

contact op te nemen. Voor ouders die minder financieel draagkrachtig zijn, wil de 

school graag meedenken. Niet betalen van de bijdrage zal nooit leiden tot uitsluiting 

van het kind. 

7.14 Schoolarts/ schoolverpleegkundige 

Leerlingen uit de volgende groepen worden uitgenodigd voor het geneeskundig 

onderzoek: 

● Groep 2: preventief geneeskundig onderzoek, inclusief vroegtijdige 

onderkenning van ontwikkelingsstoornissen door de jeugdarts en assistente 

(ca. 25 minuten per leerling). Ouders zijn hierbij aanwezig. 

● Groep 2: preventief logopedisch onderzoek met o.a. taalbeheersing, 

uitspraak, stemgebruik, vloeiendheid van spraak en mondgewoonten. Ouders 

zijn hier niet bij aanwezig. 

● Groep 7: preventief verpleegkundig onderzoek door de 

jeugdverpleegkundige, gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling en vragen 

over opvoeding. Ouders zijn hierbij aanwezig. 



Schoolgids CBS de Schakel; 2022 - 2023 Pagina 56 
 

● Groep 8: screening ogen/ houding door jeugdarts en assistente (ca. 8 

minuten per leerling). Ouders zijn hier niet bij aanwezig. 

De nadruk bij het verpleegkundig onderzoek door de jeugdverpleegkundige ligt op 

het functioneren van het kind binnen de omgeving en het bevorderen van het gezond 

gedrag. Natuurlijk kan, op verzoek, een kind onderzocht worden door de jeugdarts. 

Gedurende het gehele jaar kunnen de ouders of de leerkracht een onderzoek of een 

gesprek aanvragen, bijv. bij twijfels over de ontwikkeling, de motoriek, het gehoor, 

het gedrag, etc. 

Speciale aandacht geven we aan de bestrijding van hoofdluis. Een aantal ouders 

controleert regelmatig, in ieder geval de week na iedere vakantie. 

Postadres: 

GGD Gelre-IJssel, Afdeling Jeugdgezondheid. 

Postbus 51 

7300 AB Apeldoorn 

088-4433288 

 

Voor nadere informatie over actuele adressen en aanbod op het gebied van zorg en 

welzijn kunt u terecht op de websites van de GGD: https://www.ggdnog.nl 

7.15 Logopedie 

In september worden alle kinderen uit groep 2 door de logopedist gescreend op 

eventueel aanwezige spraakstoornissen. Er zal o.a. gekeken worden naar de 

taalvaardigheid, de uitspraak, eventuele stotterverschijnselen, heesheid, enz. 

Verder zullen er in de loop van het schooljaar ook kinderen uit andere groepen 

(behalve groep 8) onderzocht worden op verzoek van de schoolarts, de leerkracht 

of de ouders. 

De bevindingen van de logopedist worden schriftelijk aan de ouders meegedeeld. 

De logopediste die verbonden is aan onze school: Mevr. P. Groen-Abbink. 

GGD Gelre-IJssel, Postbus 46, 3840 AA Harderwijk. Tel. 088-4433184. 

 

Er zijn elk jaar leerlingen die tussen wal en schip vallen. Er lijkt geen sprake te zijn van 

een taalstoornis, maar er is wel een taal- en woordenschatachterstand. ‘Juf’ Paula is 

elke dinsdagochtend op school aanwezig om te werken met deze doelgroep. Uiteraard 

worden de ouders op de hoogte gebracht. 

 

7.16 Brandpreventie en bedrijfshulpverlening 
Op onze school zijn voldoende gekwalificeerde BHV'ers aanwezig en onze school 

heeft een schoolnoodplan waarin de acties die in noodgevallen ingezet worden, zijn 

beschreven. 

Onze  school is verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich in het 

gebouw bevindt. 

https://www.ggdnog.nl/
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● In onze school zijn bedrijfshulpverleningstaken op basis van de risico's die in 

de Risicoinventarisatie & Evaluatie (RI&E) zijn opgenomen, vastgelegd. 

● Onze school beschikt over voldoende gekwalificeerde bedrijfshulpverleners 

(BHV-ers), zodanig dat de vervulling en de continuïteit van de BHV-taken 

gewaarborgd is en de school adequaat kan reageren bij een noodsituatie. 

● De BHV-ers in onze school zijn adequaat opgeleid. 

● De kennis en vaardigheden van de BHV-ers worden onderhouden door ieder 

jaar een herhalingscursus te volgen. 

● De opslag van gevaarlijke stoffen in de school is in kaart gebracht. Binnen de 

BHV-organisatie is er kennis en inzicht in de gevaarlijke stoffen, zoals 

herkennen, effecten van de gevaarlijke stoffen, gebruik persoonlijke 

beschermingsmiddelen en meetinstrumenten. 

● Op onze school is bekend wie de BHV-ers zijn. 

● Personeel en leerlingen zijn op de hoogte gebracht van wat zij moeten doen 

bij een noodsituatie zoals alarm slaan, instructies van de BHV-er volgen, 

weten hoe ze zich via een vluchtroute naar de nooduitgang moeten begeven 

en waar men zich buiten moet verzamelen. 

● Vluchtroutes en nooduitgangen binnen onze school zijn duidelijk aangegeven. 

● Er zijn voldoende brandblusmiddelen aanwezig. 

● De brandblusmiddelen zijn zichtbaar, bereikbaar en direct bruikbaar voor 

iedereen. Niet-automatische brandblusmiddelen zijn voorzien van een 

pictogram (bord of sticker). 

● Er zijn voldoende verbandtrommels aanwezig. 

● De verbandtrommels zijn zichtbaar en bereikbaar voor iedereen en voorzien 

van een pictogram (bord of sticker). 

● De brandblusmiddelen en verbandtrommels worden regelmatig gecontroleerd 

en onderhouden. 

● De effectiviteit van de BHV-organisatie en het schoolnoodplan wordt 

regelmatig geëvalueerd. 
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“De handen gaan, het hoofd denkt en het hart voelt.” 

 

8. Organisatie in de praktijk 

8.1 Verjaardagen 

Op verjaardagen mogen de kinderen natuurlijk trakteren. De voorkeur wordt 

gegeven aan een gezonde traktatie. Behalve bij hun eigen klasgenoten gaan de 

kinderen meestal ook nog even bij de andere juffen en meesters aan. 

Vaak wordt door een kleuter gevraagd iets te mogen maken voor een jarige vader, 

moeder, opa of oma. Natuurlijk wordt aan zo'n verzoek gehoor gegeven. Om 

teleurstellingen te voorkomen, vragen wij u om tijdig een briefje mee te geven met 

erop vermeld de juiste datum en voor wie het bestemd is. 

8.2 Overblijven 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er de mogelijkheid om over te blijven. 

Brood & Spelen verzorgt de tussenschoolse opvang (TSO). 

Zoals voorgeschreven in de Wet op het Basisonderwijs 

is door het bevoegd gezag een WA-verzekering 

afgesloten voor de overblijfkinderen en de 

toezichthouders. Op school is een overblijfprotocol 

aanwezig. Op de website van de school is over de TSO 

de actuele informatie te lezen. 

Het overblijven bedraagt €1,- per dag. Ouders betalen 

vooraf voor een kwartaal, een half jaar of een jaar voor 

dagen naar keuze, bijv. alle maandagen of alle 

donderdagen. 

8.3 Pauze 

Rond de pauze van het ochtenddeel van het lesprogramma mogen de kinderen hun 

meegebrachte eten en drinken nuttigen. Wilt u uw kind(eren) gezonde pauze- hapjes 

meegeven? Nog een vriendelijk verzoek: de inhoud van onze afvalcontainers bestaat 

voor de helft uit lege drinkpakjes. Voor het milieu en onze portemonnee is het veel 

beter om de kinderen (niet-lekkende) drinkbekers mee te geven. 

Wij zijn een gezonde school. Op dinsdag en donderdag wordt van alle kinderen 

verwacht dat ze een gezond tussendoortje meenemen (en voor de andere dagen 

uiteraard ook!). Graag uw medewerking om fruit mee te geven voor de pauze. Dit in 

het kader van het ontwikkelen van een gezond eetpatroon. 
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8.4 Fietsen 

De school is niet aansprakelijk voor schade en diefstal aan de fietsen! Kinderen die 

dicht bij school wonen, wordt gevraagd niet op de fiets te komen. 

Fietsen moeten gestald worden achter de school op S1 of naast de school op S2. 

Verkeerd gestalde fietsen worden verwijderd en bij herhaalde overtreding kan een 

verbod volgen om per fiets te komen. 

Het is onveilig voor de kinderen als er op het plein gefietst wordt. Wilt u als ouders 

het goede voorbeeld geven door niet op het plein te fietsen? 

8.5 Schoolverzuim 

Geeft u de school tijdig bericht als uw kind niet aanwezig kan zijn wegens ziekte? 

Graag een telefoontje vóór schooltijd: Schakel 1, 0341-416557 of Schakel 2, 0341-

416722. Vriendelijk verzoeken wij u tijdens de lesuren niet te bellen en de 

bezoeken aan (tand)artsen zoveel mogelijk buiten de schooltijden af te spreken. 

 

Voor het aanvragen van verlof dient u contact op te nemen met de directeur. 

Schoolverzuim dat niet geoorloofd is en ook bij herhaling te laat op school komen 

melden wij aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Harderwijk. Ook later met 

vakantie terugkomen en eerder met vakantie gaan is aan strenge regels gebonden en 

wordt door ons gemeld. 

Voor een verzoek tot uitzondering wegens een speciale situatie kunt u zich wenden 

tot de directeur. In principe kan er eenmaal in een schooljaar voor maximaal 2 

dagen afgeweken worden van de verlofregeling. De zgn. 10-dagenregeling gaat NIET 

over luxeverzuim en hierop kan geen beroep worden gedaan voor een vervroegde of 

verlengde vakantie. Via de website kunt u een verlofformulier downloaden. 

8.6 Mobiele telefoons 

Het is verboden een mobieltje tijdens de schooltijden aan te hebben staan. 

Beschadiging, diefstal en/ of vermissing valt buiten verantwoording van de school. 

Tijdens schoolreizen en schoolkamp zijn telefoons niet toegestaan. Alleen voor 

dringende redenen kan hiervan, na overleg met de leerkracht, worden afgeweken. 

8.7 Gevonden voorwerpen 

Wilt u laarzen, gymtassen, bekers enz. voorzien van 

de naam van uw kind? Gevonden voorwerpen worden 

(tijdelijk!) centraal op school bewaard. Mocht u 

iets van uw kind missen, informeer dan eens op 

school. We bewaren de gevonden voorwerpen 

enkele weken, daarna worden ze opgeruimd. 

Bruikbare voorwerpen worden meestal aan een goed 

doel geschonken. 
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8.8 Schoolverkeer en inloop ouders 
 

8.8.1 Schakel 1 

Het liefst zien wij dat u uw kind lopend of met de fiets brengt en haalt. Als dat 

vanwege een grotere afstand tot de woning niet mogelijk is, kunt u gebruik maken 

van de kiss-and-ride-strook op de Vondellaan bij Schakel 1, waardoor u uw kind af 

kunt zetten op de stoep voor de school. 

U kunt uw kind bij het hek brengen en halen. Zo houden wij goed zicht op de 

leerlingen op het plein. Voor de ouders en verzorgers van de groepen 1 en 2 is elke 

maandag en donderdag een inloopmoment van 08.25-08.40 uur. 

Voor de ouders en verzorgers van leerlingen uit de groepen 3 is er in principe op de 

eerste maandag en donderdag van de maand een inloopmoment van 08.25-08.40 uur. 

Omdat er soms af wordt geweken van deze regelmaat, worden de data met de 

ouders gedeeld via de nieuwsbrief. 

Voor de ouders en verzorgers van leerlingen van Schakel 1 is er 5 keer in het 

schooljaar een inloop- en koffieochtend van 08.25-09.30 uur. Een enkele keer wordt 

dit moment benut om in gesprek te komen met elkaar aan de hand van een thema. 

 

8.8.2 Schakel 2 

In verband met een goede doorstroming verzoeken wij u om via de Busken Huetlaan 

naar de school te rijden. Ook komende vanaf de J.P. Heyelaan graag de 

Schimmelstraat tot het eind doorrijden en dan links. Op deze manier creëren we 

een eenrichtingsverkeersweg. En overbodig om te zeggen: parkeren op het grasveld, 

in de bocht voor de zijingang of op de stoep is niet toegestaan. Er wordt regelmatig 

gecontroleerd. 

Liever zien we u en uw kind op de fiets naar school komen. Hoe meer auto’s bij de 

school, hoe gevaarlijker de schoolomgeving. 

Voor de ouders en verzorgers van leerlingen van Schakel 2 is er 5 keer in het 

schooljaar een inloop- en koffieochtend van 08.25-09.30 uur. Een enkele keer wordt 

dit moment benut om in gesprek te komen met elkaar aan de hand van een thema. 

 

De bewoners van de Van Alphenstraat 17 t/m 27 vragen aandacht voor het 

volgende: 

Leerlingen, maar ook ouders, die vanaf de J.P. Heijelaan het voetpad fietsend nemen 

op weg naar Schakel 2, veroorzaken gevaarlijke situaties, ergernissen en in een 

enkel geval ook schade aan auto’s die langs het pad staan geparkeerd.  Dringend 

verzoek om op dit voetpad niet te fietsen, of liever nog: omfietsen via de Van 

Alphenstraat. 
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8.9 Ziekte en medicijngebruik 

Op school kunnen wij op een aantal manieren met zieke kinderen te maken krijgen. 

Als uw kind ziek wordt onder schooltijd, zullen wij altijd proberen uw kind thuis te 

krijgen. We zullen u zo spoedig mogelijk bellen. Om u te kunnen bereiken moeten we 

ook in het bezit zijn van andere telefoonnummers waaronder u te bereiken bent. 

Eventueel zoeken we contact met een door u opgegeven adres van bijv. familie, 

buren of kennis. Wanneer we het nodig vinden, zullen we (bij onbereikbaarheid van 

u) direct contact opnemen met uw huisarts om het kind te laten behandelen. 

Soms vragen ouders of wij hun kind medicijnen toe willen dienen, of om medische 

handelingen te willen uitvoeren. Dat behoort in beginsel niet tot onze taak. Wij 

willen er dan ook terughoudend mee omgaan. De verantwoordelijkheid hiervoor 

blijft altijd bij de ouders, of bij bevoegde artsen/verpleegkundigen. Bestaat er 

twijfel dan kunt u met de directeur overleggen. 

Kinderen met koorts of duidelijke ziekteverschijnselen dienen thuis te blijven. 

Soms is het niet duidelijk of het kind in staat is om toch naar school te gaan. 

Overleg met de leerkracht is dan noodzakelijk. 

 

8.10 Vervanging 
Er is een groot tekort aan leerkrachten! Ook op de Schakel wordt het probleem van 

vervanging bij ziekte van de leerkracht voelbaar. Hieronder het lijstje dat de 

directeur afloopt bij ziekte: 

1 Is de invalleerkracht beschikbaar? 

2 Kan een collega tijd vrij maken door een dag extra te werken? 

3 Kan een onderwijsassistent de groep overnemen en individuele hulp 

uitgesteld worden? 

Als alle vragen met ‘nee’ beantwoord moeten 

worden, dan worden de ouders via Parro op de 

hoogte gebracht dat hun kind geen les zal 

krijgen. Als de les geen doorgang vindt binnen 

24 uur na melding, is uw kind welkom op school 

als u geen opvang heeft kunnen regelen. Als de 

melding langer dan een etmaal tevoren gedaan 

wordt, gaan wij er van uit dat u opvang kunt 

regelen. We hopen dat we zo min mogelijk over 

hoeven te gaan tot vrij geven. 

 

8.11 Time-out, schorsing en verwijdering van een leerling 
Leerlingen, leraren en ouders zijn allemaal graag in een school waar het goed toeven 

is. Een school waar de sfeer goed is, waar iedereen zich veilig voelt en waar het 

pedagogische klimaat stimuleert tot samen-leven, samen-leren, samen-doen en 

samen-zijn. 
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Dit begint bij het hanteren van duidelijke regels en afspraken, een ‘gedragscode’ 

voor betrokkenen. 

Indien een leerling zich meermaals gedraagt op een manier die niet geaccepteerd 

kan worden, kan besloten worden over te gaan tot een time-out, een schorsing of 

zelfs een verwijdering. 

Met name de laatste twee maatregelen zijn zware middelen die niet willekeurig 

mogen worden ingezet. Met het oog daarop hanteert de school het protocol zoals 

dat is opgesteld binnen de stichting VCO Harderwijk-Hierden passend binnen de 

daarvoor geldende wet- en regelgeving (u kunt het vinden op www.stichtingvco.nl). 

Hoe graag we het ook willen voorkomen, er kunnen zich altijd situaties voordoen 

waarin de school geen mogelijkheden meer heeft om een kind verder te begeleiden 

binnen de eigen school. 

Dat kan het geval zijn wanneer er sprake is van ernstig incident. 

Onder een ernstig incident wordt verstaan: 

● voortdurend, storend en/of agressief (verbaal of fysiek) gedrag van de 

leerling 

● bedreigend of agressief gedrag van ouders/ verzorgers van de leerling 

Hierbij is van belang dat herhaling niet kan worden uitgesloten en dat er gegronde 

vrees bestaat dat (het gevoel van) de veiligheid van de andere leerlingen of het 

personeel en de ongestoorde voortgang van het onderwijs wordt bedreigd. 

Ook kan handelingsverlegenheid een reden zijn om een kind te verwijderen. De 

onderwijsbehoefte van de leerling is dan te gecompliceerd voor de school, of het 

onderwijs aan de overige leerlingen wordt er teveel en te structureel door 

belemmerd. In zo’n situatie is de school niet in staat om dit specifieke kind verder 

te begeleiden. 

Wat de aanleiding ook is, in alle gevallen worden de ouders of verzorgers intensief 

betrokken bij de ontstane situatie. In de meeste gevallen ontstaat een dergelijke 

situatie niet van het ene op het andere moment en daarom zullen ouders tijdig en 

regelmatig betrokken zijn bij de situatie, net als de IB-er, directie en eventuele 

andere (externe) deskundigen. 

Alleen de directeur kan besluiten tot een schorsing na zorgvuldig overleg met 

leerkracht(en) en IB-er. 

Mocht het komen tot verwijdering dan is dit een zorgvuldig afgewogen beslissing 

van het bevoegd gezag (de bestuurder van stichting VCO) op advies van de school. 

 

8.12 Aansprakelijkheid 
Voor alle leerlingen, leerkrachten en helpende ouders hebben wij een collectieve 

ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico 

tijdens de reis van en naar school. Ook tijdens excursies, schoolreizen en een 

schoolkamp zijn de kinderen verzekerd. Let wel: dit is geen wettelijke 

aansprakelijkheidsverzekering!  

http://www.stichtingvco.nl/


Schoolgids CBS de Schakel; 2022 - 2023 Pagina 63 
 

Persoonlijke eigendommen van leerlingen zijn niet verzekerd. De school is dus niet 

verantwoordelijk voor bijv. speelgoed, mobiele telefoons en mp3-spelers e.d. die mee 

naar school worden genomen. Het risico op beschadiging of ontvreemding is voor 

eigen verantwoordelijkheid. 

Onder schooltijd moeten de mobieltjes ook op de gang uitgeschakeld 

zijn. Mobieltjes mogen in de school niet gebruikt worden en moeten in de schooltas 

worden opgeborgen. Alleen in overleg met de leerkracht mogen kinderen gebruik 

maken van de mobiele telefoon. 
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“Wij werken met een gouden driehoek: het kind, de ouders en de school.” 

9. Ouders 
Goed contact met ouders vinden wij belangrijk in het belang van het kind. Elke 

dinsdag verschijnt een digitale nieuwsbrief; het Schakeltje, waarin ouders van onze 

leerlingen op de hoogte worden gehouden van belangrijke zaken. 

De leerkrachten gebruiken de Parro-app om kleine berichtjes en fotootjes te 

sturen naar de eigen ouders van hun leerlingen. De app is niet toegankelijk voor 

andere ouders. Wij vragen ouders om zorgvuldig om te gaan met foto’s die via de 

Parro-app verspreid worden. Als deze gedownload en gepubliceerd worden via 

sociale media, dan is de privacy niet langer gewaarborgd. 

We stellen het op prijs als ouders met hun vragen en opmerkingen de school binnen 

stappen. Waar mogelijk willen we met uw wensen rekening houden. Maar natuurlijk 

gaat schoolbelang boven individueel belang. 

Aan het begin van het schooljaar wordt door de groepsleerkracht een 

informatieavond verzorgd over o.a. de leerstof, methoden en werkwijze. In de 

groepen 1 en 2 komt de leerkracht één keer per jaar op huisbezoek. In de 

bovenbouwgroepen worden huisbezoeken afgelegd wanneer ouders of leerkrachten 

dit wenselijk vinden. Enkele malen per jaar krijgen de kinderen het rapport mee. In 

het rapport trachten we u zo zorgvuldig mogelijk een overzicht te geven van de 

verrichtingen en vorderingen van uw kind. We hebben een eigen rapport ontwikkeld, 

zodat we nog meer tegemoet kunnen komen aan uw en onze wensen. Aansluitend op 

de uitreiking van het rapport wordt u uitgenodigd voor het 10-minutengesprek. 

Naast de geplande contactmomenten is het altijd mogelijk tussentijds contact op te 

nemen met school. 

In eerste instantie wordt de extra zorg binnen de school verleend. Het kan echter 

voorkomen dat het zinvol is om ook thuis te oefenen. In overleg met de ouders 

wordt vastgelegd hoe en wat geoefend kan worden. Tevens wordt afgesproken 

wanneer bekeken wordt of de hulp (op school en/of thuis) aanslaat. 

Er worden zo min mogelijk papieren brieven meegegeven via de kinderen. Alle 

informatie is te lezen op de website van de school (algemeen), de nieuwsbrieven 

(ouders van leerlingen) of de Parro-app (groepsnieuws van het kind). 

9.1 Ouderraad 

Aan de school is een ouderraad verbonden die de leerkrachten ondersteunt met 

hand- en spandiensten. Op deze wijze kunnen de leerkrachten zich richten op hun 

corebusiness: het lesgeven. Wij zijn de ouderraad dan ook heel dankbaar, want zij 

verrijken het onderwijs aan de Schakel. 

Onze ouderraad bestaat uit 10 leden. De ouderraad draagt nieuwe kandidaten voor 

via de nieuwsbrief. In het geval er meer kandidaten dan vacatures zijn, wordt een 

verkiezing gehouden. 
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Door de ouderraad wordt eenmaal per jaar een verslag aangeleverd. Een vast 

onderdeel is de verantwoording over de financiën en (eventueel) de verkiezing van 

nieuwe ouderraadsleden. 

Mirjam van Ree is voorzitter van de ouderraad. De namen van de andere leden van 

de ouderraad zijn vermeld op onze website onder ouders/ ouderraad. 

 

9.2 Medezeggenschapsraad 
Ouders hebben op verschillende manieren invloed bij ons op school. De meeste 

invloed kunnen ze uitoefenen via de medezeggenschapsraad (MR). Deze raad 

bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij vertegenwoordigen het personeel, de ouders 

en de leerlingen van CBS de Schakel. 

De medezeggenschapsraad heeft medezeggenschap over alle onderwerpen die – 

direct of indirect - invloed hebben op de dagelijkse praktijk van het onderwijs op 

CBS de Schakel. De raad heeft onder meer medezeggenschap over de volgende 

onderwerpen: geldbesteding, gebouwgebruik, nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, 

hulp van ouders, onderwijsverbeteringen, bestuurlijke schaalvergroting, imago, 

verandering van klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, invoering van ICT-

middelen, veiligheid en samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Ook over 

fusieplannen en het ontslagbeleid moet de directeur advies vragen aan de 

medezeggenschapsraad. U kunt de MR een e-mail sturen als u een vraag of 

opmerking heeft: mrschakel@stichtingvco.nl 

Brigitta Goedvree en Erik Kroon zijn voorzitters van de Medezeggenschapsraad. De 

namen van de andere leden van de medezeggenschapsraad zijn vermeld op onze 

website onder ouders/ medezeggenschapsraad. 

 

 
 

9.2.1 Voor draagvlak van beleid 

Een goed functionerende medezeggenschapsraad is heel belangrijk. Dat zorgt er 

namelijk voor dat beleidsbesluiten breed worden gedragen door leerkrachten en 

ouders. En dus: dat het beleid van de school zoveel mogelijk aansluit bij de wensen 

en behoeften van school, ouder en kind. De leden van medezeggenschapsraad 

denken, praten en beslissen mee op een positieve en open manier. Dit vanuit één 

gezamenlijk doel: een gedegen en veilige school waar onze kinderen prettig leren en 

werken. 
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9.2.2 Wettelijke bevoegdheden 

De medezeggenschapsraad heeft drie wettelijke bevoegdheden. Zij kan 

gebruikmaken van: 

het adviesrecht. Dit houdt in dat de directeur het standpunt van de raad niet hoeft 

over te nemen. Wél moet de directeur serieus reageren op een advies. 

het instemmingsrecht. Dit houdt in dat de directeur geen besluit kan nemen zonder 

instemming van de medezeggenschapsraad. 

Het initiatiefrecht. Dit houdt in dat de medezeggenschapsraad zelf onderwerpen 

mag aandragen als zij vindt dat de directeur daarop te weinig beleid maakt. 

 

9.2.3 Vergaderingen 

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Wilt u een 

vergadering bijwonen? Laat dit dan vooraf weten aan medezeggenschapsraad. 

In 2022-2023 vergadert de MR in principe elke tweede dinsdag van de maand van 

19.30-21.00 uur op Schakel 1. 

U kunt u ook via de mail tot de MR wenden: mrschakel@stichtingvco.nl  

 

9.2.4 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

Elke school van Stichting Voor Christelijk Onderwijs (VCO) Harderwijk wordt 

vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) Iedere 

school is onderdeel van een cluster. Elk cluster wordt vertegenwoordig door 1 ouder 

en 1 personeelslid. De GMR bestaat uit acht leden en is als volgt samengesteld: 

Cluster 1: ouder en leerkracht namens de MR-en van CBS De Brug, CBS De 

Wegwijzer en CDS Willem Alexander; 

Cluster 2: ouder en leerkracht namens de MR-en van CBS De Bron, CBS Het 

Startblok en de deelraad van de hoofdvestiging van CBS De Triangel; 

Cluster 3: ouder en leerkracht namens de MR-en van CBS Dok 19, CBS Het Baken en 

de deelraad van Leonardo Harderwijk; 

Cluster 4: ouder en leerkracht namens de MR-en van CBS De Parel, CBS De Rank en 

CBS de Schakel. 
 

De GMR overlegt ongeveer tien keer per jaar over allerlei zaken die alle scholen 

aangaan, zowel lokale als landelijke ontwikkelingen en beleidszaken. Namens ons 

cluster zijn de volgende mensen afgevaardigd naar de GMR: Judith Koster en. De 

namen van de overige GMR-leden staan op de VCO-website. 

9.3 Vrijwillige ouderbijdrage 

Zoals u weet is het onderwijs op onze school gratis. De overheid bekostigt de 

noodzakelijke uitgaven. De bekostiging is sober maar doelmatig. Veel ruimte voor 

extra’s als excursies, reisjes, traktaties, feesten en dergelijke, is er niet. Toch 

vinden we dit soort extra’s een wezenlijk onderdeel van het schoolleven uitmaken. 
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De meeste kinderen denken immers met plezier terug aan de afscheidsmusical, het 

bezoek aan de verschillende parken, de traktatie tijdens het schoolvoetbal of de 

avondvierdaagse. Het zou jammer zijn als dit allemaal niet meer zou kunnen. 

In de normale bekostiging is hier geen ruimte voor. Daarom moeten we een beroep 

doen op de vrijwillige bijdrage van de ouders. Bij ons op school is dat een bedrag: 

€18,50 per kind per jaar. 

De kosten voor het schoolkamp of het schoolreisje komen bovenop de vrijwillige 

ouderbijdrage van €18,50,- per leerling per schooljaar. Ook deze bijdrage is 

vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Uitgaven worden gedaan op basis van een begroting. 

Als u de bijdrage niet kunt of wilt voldoen, vragen wij u om met een van de 

directieleden contact op te nemen. Voor ouders die minder financieel draagkrachtig 

zijn, wil de school graag meedenken. Niet betalen van de bijdrage zal nooit leiden 

tot uitsluiting van het kind (zie ook: 7.13 Schoolkamp en Schoolreisjes) 

9.4 Ouderhulp 

Zonder de hulp van ouders zou onze school niet kunnen draaien. Wij zijn de ouders zeer 

erkentelijk voor de geboden hulp. Daarnaast is een kritische kanttekening op zijn 

plaats. Waar meerdere volwassenen met de leerlingen omgaan, wordt het moeilijker om 

de schoolregels te handhaven. Wij verwachten dan ook dat alle ouders die hulp bieden, 

óók helpen om de schoolregels na te leven. Te denken valt aan optreden tegen grof 

taalgebruik (als schuttingtaal en vloeken) en gebrek aan respect (als ruwe omgang met 

schoolmaterialen, discriminerende moppen en te vrije omgangsvormen met 

volwassenen). Negeren kan door de leerlingen als een aanmoediging worden opgevat. 

Hulp bij het onderwijs wordt door de ouders geboden bij handvaardigheid, 

zwemmen, feesten, sportevenementen etc. De eindverantwoording ligt bij de 

betreffende leerkracht. Mogen we ook dit jaar weer een beroep op u doen? 

9.5 Rapport 

Twee keer per jaar ontvangen de kinderen een rapport. U kunt met de leerkracht 

spreken over de vorderingen van uw kind(eren) in de week nadat het rapport 

meegegeven is. Op de eerste bespreking verwachten we alle ouders, de tweede 

bespreking is facultatief. Naast de rapportenbespreking is er nog een moment in 

het najaar waarop u met de groepsleerkracht(en) over het welbevinden van uw 

kind(eren) spreekt. Op deze bespreking verwachten we alle ouders. 

Natuurlijk is daarnaast een gesprek ook mogelijk als u of de leerkracht dat nodig 

vindt. In dat geval is het wenselijk een afspraak te maken. 

In het geval van een scheiding worden in principe de biologische ouders van een 

leerling uitgenodigd. De ex-partners worden geacht zelf te regelen wie het kind bij 

het bespreekmoment vertegenwoordigd. 
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9.6 Nieuwsbrief ‘Het Schakeltje’ 

Elke dinsdag verschijnt de digitale nieuwsbrief Het Schakeltje. Deze wordt op de 

Parro-app geplaatst. Oude nieuwsbrieven kunt u tot een jaar terugvinden op de 

Parro-app. Door de trefwoorden die zijn opgenomen bij de namen van de 

nieuwsbrieven, kunt u zoeken op onderwerp. 

9.7 Contacten 

U kunt een afspraak maken met de leerkracht(en), de intern begeleider of de 

directeur om over uw kind(eren) of andere zaken te spreken. Samen mogen we ons 

inzetten voor de opvoeding van uw kind(eren). 

De lijn van gesprekken over (de vorderingen en het welbevinden van) uw kind is als 

volgt; eerst spreekt u de leerkracht van uw kind aan. Komt u er niet uit, dat kunt u 

zich (samen) tot de intern begeleider wenden. In het geval u er ook met de IB-er 

niet uit komt, kunt u de directeur te spreken krijgen. Zie ook 9.12 Klachten. 

Voor algemene zaken kunt u zonder afspraak te maken bij de directeur binnenlopen 

tijdens het inloop halfuurtje, zie daarvoor 7.4 Aanspreekpunten en bereikbaarheid. 

9.8 Huisbezoek 

De leerkrachten van de groepen 1 en 2 komen vóór de 

maand april op huisbezoek. Van tevoren wordt een 

afspraak gemaakt. In de hogere groepen worden 

huisbezoeken afgelegd op verzoek van de ouders of 

wanneer de leerkracht dit wenselijk acht. 

9.9 Huiswerk 

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen regelmatig huiswerk mee. De groepen 3 en 4 

krijgen incidenteel huiswerk mee. We bouwen het gedurende de verschillende 

schooljaren op. Het is een voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Het huiswerk 

kan bestaan uit verschillende soorten opdrachten: iets leren, iets invullen, iets 

verzamelen, een krantenbericht zoeken enz. Ook de voorbereiding van een 

spreekbeurt, boekbespreking, presentatie of het maken van een werkstuk horen 

hierbij. Huiswerkopdrachten worden altijd ruim van tevoren opgegeven. Repetities 

zijn minstens een week van te voren opgenomen in de agenda van Parro. Het plannen 

van het werk hoort bij het leren leren. 

Tijdens de informatieavond aan het begin van een schooljaar wordt er onder andere 

verteld wat de huiswerkafspraken in een bepaalde groep zijn. Stimuleert u uw 

kinderen en controleert u het werk? Op school ligt het protocol Huiswerk ter 

inzage. 

Het is belangrijk dat de kinderen een stevige schooltas gebruiken voor het 

meenemen van hun schoolboeken. Als er vragen en/of problemen zijn, komt u dan 

gerust naar school. 
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9.10 Kledingvoorschriften 

Onze school is een christelijke school. We dragen het christelijk gedachtengoed in 

de geest van de grondslag van de VCO uit. We helpen de ouders om hun kinderen te 

onderwijzen in de christelijke geloofsleer. Mede hierom zijn uitingen van andere 

godsdiensten voor leerlingen en leerkrachten in onze scholen niet toegestaan.  

Ook kleding die strijdig is met de goede zeden is niet toegestaan. Uit het oogpunt 

van fatsoenlijke omgangsvormen is het dragen van hoofddeksels en zonnebrillen 

binnen de schoolgebouwen verboden. 

9.11 Hoofdluis 

Luizen willen zich graag nestelen in onze school. Zij zijn echter niet welkom. 

We verkopen luizentassen voor €5,- euro per stuk. Het is verplicht om een luizentas 

te hebben voor uw kind. Na elke schoolvakantie is er een groepje ouders dat trouw 

de haren van uw kind controleert. 

9.12 Klachten 

 

9.12.1 Klachten 

Waar mensen samen ‘verkeren’, gaat geregeld iets ‘verkeerd’. Dat is niet meer dan 

logisch en dat hoeft ook helemaal geen probleem op te leveren wanneer we elkaar 

hierop eerlijk mogen aanspreken. Soms moet je daarvoor even een drempel over; 

niet iedereen vindt dit even eenvoudig. In onze school moedigen we elkaar daarom 

aan om tegen de juiste persoon eerlijk te zeggen wat eraan scheelt om daarmee te 

voorkomen dat er onvrede in de onderlinge relatie sluipt. 

Mocht u reden zien tot het bespreken van een klacht, dan staan wij daarvoor open! 

 

9.12.2 Klachtenroute 

Mocht u reden zien tot bespreken van ontevredenheid, of een klacht hebben, dan 

staan wij altijd open voor een gesprek. Naarmate de klacht in ernst toeneemt, kunt 

u onderstaande klachtenroute volgen. We gaan ervan uit dat u de klacht eerst 

bespreekbaar maakt bij de direct betrokkene(n). 

Is de klacht kind-, klas- of leerkrachtgericht, dan kunt u in eerste instantie terecht 

bij de leerkracht. 

Ingeval de klacht het niveau van de klas overstijgt en daarmee het handelen van ‘de 

school’ betreft, is de directie uw aanspreekpunt: Ruud Vogel 

(ruudvogel@stichtingvco.nl) of Judith Koster (judithkoster@stichtingvco.nl). 

Wordt het allemaal ingewikkelder of ernstiger van aard, of weet u niet zo goed 

waar u met uw klacht moet zijn, dan kunt u aankloppen bij de Interne 

Vertrouwenspersonen van onze school: Herma van den Ham 

(hermavandenham@stichtingvco.nl) of Patricia Moet (patriciamoet@stichtingvco.nl). 

mailto:ruudvogel@stichtingvco.nl
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Vraagt uw klacht om advies van een onafhankelijk deskundige van buiten te school, 

dan mag u contact opnemen met de Externe Vertrouwenspersoon, mevr. Nicole 

Wassink-Mijnders werkzaam bij onderwijsadviesbureau Centraal Nederland (tel. 

0341-278484/ 06-1004584 email: n.wassink@centraalnederland.nl. 

De Interne Contactpersoon en de Externe Vertrouwenspersoon zijn geen 

bemiddelaars, maar zij nemen de tijd om naar u te luisteren en om u te adviseren en 

te ondersteunen in de vervolgroute. 

Het bevoegd gezag van Stichting VCO is de laatste schakel in deze klachtenroute. 

Indien nodig, bijvoorbeeld als uw klacht de schooldirecteur betreft, verwijst de 

Interne Contactpersoon of de Externe Vertrouwenspersoon u naar de voorzitter 

van het College van Bestuur, dhr. Freek ten Klooster. 

Vindt u daarna dat er niet adequaat op uw klacht wordt gereageerd, dan kunt u een 

officiële klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Christelijk Primair 

Onderwijs. Deze maakt deel uit van de Geschillen Commissies Bijzonder 

Onderwijs:www.gcbo.nl, telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 16.30 uur via 070-

3861697 of via emailadres: info@gcbo.nl. 

De officiële klachtenregeling van Stichting VCO kunt u vinden op 

www.stichtingvco.nl 

 

9.12.3 Inspectie van Onderwijs 

De onderwijsinspectie maakt geen deel uit van de klachtenroute, omdat zij geen 

specifieke taak heeft bij het behandelen van individuele en/ of arbeidsrechtelijke 

klachten in en rondom de school. Toch is het goed om de onderwijsinspectie wel in 

dit kader te noemen. Het staat u namelijk vrij om uw klacht bij de inspectie te 

melden. Zij leest het, neemt het op in het dossier van de school en neemt het 

(eventueel) mee in het gesprek met het bestuur of een volgend onderzoek aan de 

school/ instelling. 

 

9.12.4 Vertrouwensinspecteur 

Ingeval een vermoeden van een zedendelict, heeft ieder personeelslid binnen VCO 

directe meldingsplicht bij het stichtingsbestuur. De VCO-bestuurder neemt 

vervolgens onmiddellijk contact op met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie 

van Onderwijs. Deze moet de redelijkheid van het vermoeden vaststellen, wat er 

toe kan leiden dat er aangifte wordt gedaan bij de politie. 

Ook u kunt de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school, 

naar uw oordeel, (ernstige) problemen voordoen op het gebied van: 

➢ seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven) 

➢ psychisch en fysiek geweld 

➢ discriminatie en radicalisering 

De vertrouwensinspecteur zal registreren, luisteren, informeren en adviseren. 
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9.12.5 Meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling 

Soms gebeurt het dat een leerkracht vermoedens heeft van huiselijk geweld en/ of 

kindermishandeling. In het belang van het kind, maar ook van de ouders gaan wij 

zeer zorgvuldig om met deze vermoedens. 

Er is een protocol Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling dat gevolgd 

wordt, om zo de rechten van alle betrokkenen te waarborgen en willekeur en 

vooroordelen te voorkomen. 

U kunt het protocol vinden op de website onder ouders/ meldcode huiselijk geweld. 

 

9.12.6 Visie van VCO op LHBTI 

Harderwijk is sinds december 2017 officieel een 

Regenbooggemeente. Dit betekent dat de gemeente werkt 

aan sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische 

vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en 

intersekse personen (LHBTI), om zo Harderwijk te maken tot 

een veilige, gastvrije en kleurrijke gemeente voor iedereen. 

Zoals de meeste maatschappelijke organisaties in Harderwijk 

zich hebben verbonden aan dit streven, draagt ook VCO dit 

streven naar een wereld-van-gelijkwaardigheid een warm hart 

toe. Bestuur en medewerkers van VCO hebben een eenvoudige 

mensvisie: “Je doet er toe!”. 

In alles willen we uitdragen dat we met ons onderwijs bijdragen aan een zo inclusief 

mogelijke wereld. Dat betekent dat uit het gedrag van al het VCO-personeel blijkt 

dat er geen oordelen heerst ten aanzien van welke levensachtergrond, eetgewoonte, 

hobby, begaafdheid of geaardheid dan ook. Op onze scholen zijn alle leerlingen en 

ouders welkom en mogen geheel zichzelf zijn. 

In onze maatschappelijk-georiënteerde lesvakken (denk aan burgerschapsvorming 

en natuur- en wereldverkennend onderwijs) komt deze mensvisie integraal aan bod.  

Wij leren de leerlingen niet slechts theoretisch wat LHBTI is, maar praten er 

werkelijk en regelmatig met hen over door, dagen hen uit dieper na te denken en te 

ervaren door ‘in de schoenen te gaan staan’. Op een gelijke manier als waarop wij de 

wereld van vele andere maatschappelijke thema’s toegankelijk willen maken voor de 

kinderen (denk aan kinderarbeid, milieuvraagstukken, e.d.). Natuurlijk stemmen we 

ons onderwijs hierbij af op de leeftijden en niveaus van de leerlingen. 

Onze visie op LHBTI uiten wij niet door éénmaal per jaar op onze scholen de 

Regenboogvlag uit te hangen, maar door dagelijks voor te leven dat ieder aanvaard 

mag worden zoals hij of zij is. Immers: “Je doet er toe!” 

9.13 Algemene Verordening Gegevensbescherming 
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9.13.1 Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) 

Alle scholen binnen de stichting van VCO vinden de privacy van leerlingen, ouders en 

medewerkers belangrijk. Daarom wordt al geruime tijd gewerkt aan maatregelen die 

ervoor zorgen dat deze privacy zo goed mogelijk beschermd wordt. Naast het 

opstellen van beleid betekent dit ook dat we afspraken maken met leveranciers. Ook 

werken we binnen de VCO aan bewustwording bij de medewerkers.  

 

9.13.2 Privacy beleid 

Dagelijks wordt er gewerkt aan de uitvoering van het privacy beleid dat sinds 25 

mei 2018 geldt voor ouders, medewerkers en leerlingen. Voor Stichting VCO zijn 

deze goedgekeurde reglementen terug te vinden op 

https://www.stichtingvco.nl/AVG 

 

9.13.3 Functionaris Gegevensbescherming 

Iedere onderwijsstichting is verplicht een functionaris Gegevensbescherming aan te 

stellen. Deze functionaris ziet toe op het naleven van het beleid en de 

bewustwording bij medewerkers. Voor de Stichting VCO is dat de heer S. Sarneel. 

(fg@lumengroup.nl). (zie voor meer informatie de website van onze school). 

Onze school gaat zorgvuldig om met de privacy van de leerlingen, ouders en 

medewerkers. 

Onze school heeft leerlingengegevens nodig om alle leerlingen goed onderwijs te 

kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede 

administratieve organisatie van de scholen. De meeste leerlingengegevens komen van 

ouder(s)/verzorger(s) (zoals bij de aanmelding op school), maar ook leerkrachten en 

ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld 

cijfers en ontwikkelingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals 

medische informatie (dyslexie of ADHD) geregistreerd als dat nodig is voor de 

juiste begeleiding van een leerling. 

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. 

Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een 

leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke 

afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de scholen krijgen. 

Een leverancier mag de leerlingengegevens alleen gebruiken als onze school daarvoor 

toestemming geeft. Dit is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.  

De leerlingengegevens worden op school opgeslagen in het digitale 

administratiesysteem (ParnasSys) en soms ook in het leerlingvolgsysteem 

(LeerUniek). Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is 

beperkt tot medewerkers van onze scholen. Omdat alle scholen onderdeel uitmaken 

van Stichting VCO, wordt ook een beperkt aantal persoonsgegevens gedeeld in het 

kader van de gemeenschappelijke administratie met medewerkers van het VCO-

kantoor. Ouder(s)/verzorger(s) hebben het recht om de gegevens van en over hun 

kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet 

https://www.stichtingvco.nl/AVG
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langer nodig zijn voor het geven van kwalitatief goed onderwijs). Voor vragen over 

het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de 

schooldirecteur. In geval van uitwisseling van leerlingengegevens met andere 

organisaties, wordt daaraan vooraf toestemming gevraagd aan de 

ouder(s)/verzorger(s), tenzij de uitwisseling verplicht is op grond van de wet. 

 
Voor gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de websites 

van de scholen wordt toestemming gevraagd. Ouder(s)/verzorger(s) mogen altijd 

besluiten om die toestemming niet te geven. Eerder gegeven toestemming kan altijd 

ingetrokken worden door dit aan onze school te melden. Voor vragen over het 

gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht van de leerling of bij 

de schooldirecteur. Wij zijn verplicht om elk jaar iedere ouder hiervoor 

toestemming te vragen. U krijgt een formulier/mail waarin uw toestemming wordt 

gevraagd. 

De privacy van leerkrachten is net zo belangrijk als die van ouders en leerlingen. 

Het is dan ook belangrijk om te weten dat er zonder toestemming van de 

leerkracht/personeel van de school geen opnames in beeld of geluid gemaakt mogen 

worden door leerlingen en/of ouders. 

 

9.13.4 Aanmeldingsformulier 

De meeste vragen op dit formulier spreken voor zich. Een aantal vragen zijn wij 

wettelijk verplicht aan u te stellen. De gegevens die u heeft ingevuld op het 

aanmeldingsformulier worden opgeslagen in de leerlingenadministratie van onze 

school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze 

administratie is de ‘Algemene Verordening Gegevens- bescherming (AVG)’ van 

toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd 
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en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen die medewerkers die de 

gegevens nodig hebben. 

U heeft als ouder het recht om de door ons geregistreerde gegevens in te zien 

(voor zover die informatie betrekking heeft op uw kind). Als de gegevens niet juist 

zijn, dan mag u van ons verwachten dat wij -op uw verzoek - de informatie 

verbeteren of aanvullen. 

 

9.13.5 Basispoort 

Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot het digitaal leermateriaal van 

zijn/haar school, maken de VCO-scholen gebruik van Basispoort. Dit maakt het 

geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken 

van bijvoorbeeld een online toets kan alleen plaatsvinden als de docent weet welke 

leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlingengegevens nodig. 

VCO heeft met Basispoort een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin 

afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerlingengegevens. 

 

9.13.6 Educatieve Content Keten 

Alle leerlingen van onze school hebben een uniek iD-code voor veilig inloggen en 

dagelijks gebruik van digitaal leermateriaal, het zogenoemde ECK-iD. 

ECK staat voor Educatieve Content Keten. Basispoort en alle ketenpartners die zijn 

aangesloten op de toegangsdiensten van Basispoort, gebruiken het ECK-iD voor 

identificatie. Het ECK-iD is een versleuteld pseudoniem van het persoonsgebonden 

nummer met een eigen wettelijke basis. Het ECK iD verbindt gebruikers en licenties 

van digitaal leermateriaal betrouwbaar en bestendig met elkaar op basis van zo min 

mogelijk persoonsgegevens. ECK iD’s worden aangemaakt door de 

Nummervoorziening. Dit is een publieke voorziening in beheer bij Kennisnet. 

 

9.13.7 Telefoonlijst 

In het kader van de wet op de privacy mogen wij als school geen contactgegevens 

van ouders met andere ouders delen. Daarom wisselen wij geen klassenlijsten met 

adressen van leerlingen uit. Wij vragen u als ouders daarom zelf met elkaar deze 

gegevens uit te wisselen mocht u daar behoefte aan hebben. 

 

Meer informatie over hoe de VCO en onze school omgaat met het verwerken van 

persoonsgegevens kunt u vinden in de Privacyverklaring en het Privacyreglement op 

de website https://www.stichtingvco.nl/informatie/privacy-avg 

Hier vindt u tevens de meest actuele informatie en documenten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de AVG-manager van onze 

stichting of de functionaris gegevensbescherming: https://www.lumengroup.nl 

  

https://www.stichtingvco.nl/informatie/privacy-avg/
https://www.lumengroup.nl/
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9.14 Leerplicht 

 

9.14.1 Leerlingzaken Noord-Veluwe 

Leerlingzaken Noord-Veluwe voert de Leerplichtwet uit voor de gemeenten Elburg, 

Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde.  Het belangrijkste 

doel is om schooluitval terug te dringen, zodat 

kinderen geen leerachterstand krijgen. Ook 

voert Leerlingzaken de Wet op de Regionale 

Meld- en Coördinatiepunt(RMC) uit. Daarnaast 

verzorgt Leerlingzaken het leerlingenvervoer 

voor de gemeenten Elburg, Harderwijk en 

Nunspeet. 

 

4.2 Leerplicht 

De Leerplichtwet bepaalt dat kinderen van hun 5e tot 18e 

verjaardag naar school moeten. Vanaf het vierde jaar mag uw kind 

naar school en zodra uw kind vijf jaar is geworden is het in 

Nederland verplicht om naar de basisschool te gaan. 

 

Als afsluiting van het basisonderwijs, wordt in groep 8 een 

centrale eindtoets afgenomen om te bepalen welk soort 

voortgezet onderwijs het best bij uw kind aansluit. U, als ouder, bent 

verantwoordelijk voor het inschrijven op een school die voor uw kind geschikt is. De 

leerplicht eindigt aan het einde van een schooljaar waarin uw kind 16 jaar is 

geworden. Als uw kind op dat moment nog geen startkwalificatie heeft, is hij/ zij 

verplicht om tot zijn/haar 18e onderwijs te volgen. Een startkwalificatie is een 

VWO-, HAVO- of MBO-diploma (niveau 2 of hoger). Een VMBO-diploma is geen 

startkwalificatie. Leerlingzaken houdt hier toezicht op. 

 

9.14.3 Leerlingenvervoer 

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap 

of gedragsproblemen, kunt u leerlingenvervoer aanvragen. Soms kan uw kind hier 

ook gebruik van maken omdat de school ver weg is. Leerlingzaken bekijkt of uw kind 

recht heeft op leerlingenvervoer aan de hand van de verordening van uw gemeente. 

Wilt u meer weten? Ga dan naar www.leerlingzaken.regionoordveluwe.nl. Daar vindt u 

naast meer informatie ook aanvraagformulieren, folders en contactgegevens. 

 

9.15 Stichting Voor Christelijke Onderwijs Harderwijk-Hierden 

Onze school is één van de elf scholen van Stichting VCO Harderwijk-Hierden.  “Wij 

geloven in goed onderwijs!”, dat is de missie van VCO. “Leerlingen laten groeien, in 

kennis en vaardigheden en als mens”, dat is ten diepste het doel van VCO. 

http://www.leerlingzaken.regionoordveluwe.nl/
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Stichting VCO is een christelijke organisatie die zich in de 

ontwikkeling en uitvoering van beleid laat inspireren door het 

christelijke gedachtengoed, gebaseerd op de Bijbel. 

Iedere wijk is voorzien van een VCO-school. Alle ouders 

hebben zo de mogelijkheid om binnen redelijke afstand van 

hun woning hun kinderen christelijk onderwijs te laten 

volgen. De scholen geven een eigen invulling aan de 

christelijke schoolidentiteit, er mag zeker verschil zijn. Wat de scholen gemeen 

hebben, is dat de personeelsleden christen zijn. Dit is zichtbaar in het 

onderwijskundige beleid en handelen en voelbaar in de onderlinge omgang met 

elkaar. VCO-scholen geven concreet invulling aan de christelijke identiteit in hun 

(dag)programma: denk hierbij aan dagopeningen en -sluitingen met Bijbelverhalen, 

christelijke liederen en samen bidden en danken. We vieren als 

schoolgemeenschappen de christelijke feesten: Kerst, Pasen, Pinksteren, bid- en 

dankdag. De VCO-personeelsleden gaan vanuit hun christelijke identiteit met hart 

en ziel voor een pedagogisch schoolklimaat waarin ieder kind oprecht gezien, gekend 

en erkend wordt en voor een positieve en respectvolle omgang met alle betrokkenen 

bij de school. 

Uw kind is van harte welkom op één van onze VCO-scholen wanneer u als ouder 

respecteert dat uw kind onderwijs en (bege)leiding ontvangt wat christelijk 

geïnspireerd is. 

Behalve aan de christelijke identiteit, geven de scholen ook een eigen invulling aan 

hun onderwijskundige identiteit. Stichting VCO stimuleert haar scholen om, in 

afstemming op hun schoolomgeving, scherpe keuzes te maken ten aanzien van 

onderwijsconcept en schoolbeleid. Verschil mag er dus zeker zijn, hierdoor kunnen 

ouders kiezen voor de school die het meest passend is bij de eigen onderwijskundige 

en opvoedkundige opvattingen. 

Wat de scholen hierin met elkaar gemeen hebben, is de gedegen onderwijskundige 

aanpak, de moderne materialen en de hoge verwachtingen waarmee de schoolteams 

hun leerlingen leiden en begeleiden in hun brede ontwikkeling en persoonswording. 

We stellen er een eer in onze leerlingen goed toegerust over te dragen aan het voor 

hen geschikte vervolgonderwijs. 

 

Dhr. F.H. (Freek) ten Klooster is voorzitter van het College van Bestuur van 

Stichting VCO Harderwijk-Hierden. Hij is eindverantwoordelijk voor de VCO-

organisatie en geeft leiding aan het management (de schooldirecteuren) en de 

stafmedewerkers op het VOC-kantoor. 

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de bestuurder en de 

stichting aan de hand van een toezichtskader ‘op hoofdlijnen’ en vervult tevens een 

adviserende rol naar de bestuurder. De voorzitter (a.i.) is dhr. I. (Immanuel) 

Kranendonk. 
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Voor meer informatie over Stichting VCO en haar scholen: www.stichtingvco.nl 

 

Bestuurscentrum 

Veldkamp 33 

3843 BG Harderwijk 

Tel. 0341-431479 
 

9.16 Schoolgidsverstrekking 

Deze schoolgids wordt digitaal verstrekt aan alle ouders en is ook via de website te 

raadplegen. Jaarlijks plaatsen we, na instemming van MR en bestuur, uiterlijk 1 

oktober een nieuwe Schoolgids op de website. 

  

http://www.stichtingvco.nl/
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10 Bijlagen 
 

10.1   Urenverdeling 
Groepsnaam 1 2 3 4 5 6 7 8 

Leeftijdindicatie 
4/5 

jr. 

5/6 

jr. 

6/7 

jr. 

7/8  

jr 

8/9 

jr. 

9/10 

jr. 

10/11 

jr. 

11/12 

jr. 

         

Zintuiglijke oefening 5.45 5:45       

Lichamelijke oefening 6:00 6:00 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 

Werken in hoeken   1:30 1:00 1:00 1:00 0:45 0:45 

         

Nederlandse taal 3:45 3:45 2:15 3:15 3:45 4:00 4:15 4:15 

Lezen   3:45 3:45 3:45 3:45 3:30 3:30 

Schrijven   3:15 2:00 0:45 0:30 0:30 0:30 

Kringgesprek 1:15 1:15       

         

Rekenen en wiskunde 1.00 1.00 3:45 4:45 4:45 4:00 4:00 4:00 

         

Engelse taal 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:45 

         

Aardrijkskunde    0:45 1:00 1:30 1:15 1:15 

Geschiedenis     0:45 1:15 1:15 1:15 

Natuur 0:45 0:45 0:30 0:30 1:00 1:00 0:45 1:15 

E.H.B.O.       0:45  

Gedrag in verkeer   0:45 0:45 0:45 1:00 0:45 0:30 

         

Tekenen   0:45 0:45 1:00 0:45 0:45 1:00 

Handvaardigheid   1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 

Muziek 1:15 1:15 0:45 0:30 0:45 0:30 0:45 0:45 

         

Godsdienstonderwijs 2:30 2:30 2:30 2:30 2:30 2:30 2:30 2:30 

Pauze 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 

Totaal per week 24.00 24.00 24.00 24.00 26.00 26.00 26.00 26.00 
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10.2   Het Centrum voor Jeugd en Gezin team 

 
 

10.3 Instemming met Schoolgids door de medezeggenschapsraad 
Onder de link het instemmingsformulier van de medezeggenschapsraad. 

https://vcoharderwijk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ruudvogel_stichtingvco_nl/EdjZgwAxJn9EhdfoQGQuyWIBrsM5AMoSpG5pwOK0q08ReQ?e=q7L1Qc

