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Een woordje
vooraf…
Delft, september 2018

Geachte ouder(s) /verzorger(s),
Voor u ligt de schoolgids van basisschool De Regenboog voor de schooljaren 2018-2020. Deze gids is
bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind en voor ouders die hun kind
al bij ons op school hebben.
In deze gids wordt uitgebreid ingegaan op onderwijskundige en praktische zaken. Het is een naslagwerk, waar u steeds opnieuw op terug kunt vallen.
Hopelijk lukt het ons daarbij de sfeer die zo karakteristiek is voor onze school, op u over te brengen.

mensen die een open oog hebben voor anderen en
die vertrouwen hebben in het leven. Daarbij is het
van belang de kinderen te laten ervaren dat het
goed is om je voor een betere wereld in te zetten en
te werken aan gerechtigheid en vrede.
Het gaat erom dat wij de kinderen helpen zich thuis
te voelen in de wereld, zodat zij vanuit die positie de
vraag kunnen stellen of alles wat in die wereld langskomt inderdaad de moeite waard is om zich ermee
te willen verbinden.
De kinderen die bij ons op school komen, blijven
normaal gesproken acht jaren. De basis om tot goed
leren te komen is het gevoel van veiligheid. Wij besteden dan ook veel aandacht aan een veilige, prettige sfeer op school en de sociale ontwikkeling van
de kinderen. De leerstof die aangeboden wordt, is
zoveel mogelijk toegespitst op de interesse en behoeften van het kind, maar wel zodanig dat zij na
die acht jaar basisschool voldoen aan de kerndoelen
van het basisonderwijs. Wij benaderen onze kinderen als zelfstandige individuen op weg naar volwassenheid. De zelfstandigheid krijgt, naarmate zij
ouder worden, een steeds grotere plaats, evenals de
vrijheid en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheid bij de keuzes die je maakt.
In ons lesprogramma richten wij ons op goede individuele resultaten voor taal, lezen en rekenen. Daarnaast bieden wij een breed onderwijsaanbod met
muziek en handvaardigheid, bewegingsonderwijs,
wereldoriëntatie, natuur en techniek, en Engelse
les. Wij willen graag dat ieder kind zijn eigen talenten ontdekt en vergroot. Ons einddoel voor alle kinderen is:

De meest actuele informatie kunt u altijd terugvinden op onze site: www.rkbsderegenboog.nl.
Onze school is een katholieke school. Uitgangspunt
van onze identiteit is om kinderen, uitgaande van
een christelijke levensbeschouwing, heel bewust in
het dagelijks leven te leren staan. Met verantwoordelijkheidsbesef en respect ten opzichte van zichzelf,
ten opzichte van anderen en ten opzichte van de wereld om hen heen. We willen ze opvoeden tot goede

Met zelfvertrouwen de wereld in!
U bent van harte welkom om kennis te komen maken met onze school. Maakt u gerust een afspraak.
Carien van de Water, directeur
NB:

Indien er gesproken wordt van ouders kan er
ook sprake zijn van een ouder of verzorger(s).

1

Inhoudsopgave
Een woordje vooraf… ..................................................................................................................................... 1
Inhoudsopgave ............................................................................................................................................... 2
Basisschool De Regenboog ............................................................................................................................. 5
Algemeen .......................................................................................................................................................... 5
Tanthof Oost – Tanthof West .......................................................................................................................... 6
Het gebouw ....................................................................................................................................................... 6
Wat vinden wij belangrijk? ............................................................................................................................... 6
Identiteit en godsdienst/levensbeschouwing ................................................................................................... 7
Burgerschap en sociale integratie .......................................................................................................... 8
Laurentius Stichting ......................................................................................................................................... 8
Wie was Laurentius? .............................................................................................................................. 9
De identiteit van de Laurentius Stichting ............................................................................................ 9
Dagelijkse organisatie ....................................................................................................................................10
Klassen en personeel....................................................................................................................................... 10
Schooltijden .................................................................................................................................................... 10
Tienuurtje ....................................................................................................................................................... 10
Te laat komen...................................................................................................................................................11
Zieke kinderen .................................................................................................................................................11
Het onderwijs ...............................................................................................................................................12
21e eeuwse vaardigheden ................................................................................................................................ 12
Gezonde school............................................................................................................................................... 13
Een kijkje in de kleutergroepen ..................................................................................................................... 13
Dagindeling kleutergroepen ............................................................................................................................14
Dagritmekaarten ..............................................................................................................................................14
Plakboeken van de kleuters .............................................................................................................................14
Overzicht leer- en vormingsgebieden ............................................................................................................. 15
Snappet – oefening met tablet........................................................................................................................ 16
Rekenen .......................................................................................................................................................... 16
Taal .................................................................................................................................................................. 16
Aardrijkskunde ............................................................................................................................................... 16
Geschiedenis ....................................................................................................................................................17
Natuuronderwijs ..............................................................................................................................................17
Techniek ...........................................................................................................................................................17
Verkeer ............................................................................................................................................................ 18
Lezen ............................................................................................................................................................... 18
Engels .............................................................................................................................................................. 19
Schrijven.......................................................................................................................................................... 19
Muziek ............................................................................................................................................................. 19
Bewegingsonderwijs ........................................................................................................................................ 19
Levensbeschouwing ........................................................................................................................................ 20
Huiswerk ..........................................................................................................................................................21
Instructie en zelfstandig werken ......................................................................................................................21
Bijzondere activiteiten .................................................................................................................................... 22
Vieringen en activiteiten ..................................................................................................................... 22
Kunstklik.............................................................................................................................................. 23
Schoolreisjes......................................................................................................................................... 23
De werkweek in groep 8 ...................................................................................................................... 23
Omgaan met jezelf en een ander .................................................................................................................... 23
Sociaal-emotionele ontwikkeling......................................................................................................... 23
Kanjertraining: omgaan met elkaar .................................................................................................... 24

2

Schoolgids 2018-2020
De communicatie tussen ouders en leerkrachten ............................................................................... 25
Omgaan met de spullen....................................................................................................................... 25
Antipestprotocol – antipestcoördinator .............................................................................................. 25
Kinderraad ........................................................................................................................................... 26
Schoolregels.......................................................................................................................................... 26
Schorsing en verwijdering van een kind ............................................................................................. 26
Nieuw onderwijsmateriaal .............................................................................................................................. 26
ICT (informatie- en communicatietechnologie) ............................................................................................ 27
Faciliteiten ............................................................................................................................................ 27
Website ................................................................................................................................................. 28
Privacy .................................................................................................................................................. 28
Ondersteuning .............................................................................................................................................29
Handelingsgericht werken .............................................................................................................................. 29
Contacten over de ontwikkeling van uw kind ............................................................................................... 29
Overgang van groep naar groep ...................................................................................................................... 30
Van groep 2 naar groep 3 .................................................................................................................... 30
Overgang bij hogere groepen ............................................................................................................... 30
Advies voortgezet onderwijs/procedure van aanmelding ................................................................... 31
Ondersteuning in de praktijk ......................................................................................................................... 31
Meerbegaafden ................................................................................................................................................ 32
Levelwerk.............................................................................................................................................. 32
Plusklas ................................................................................................................................................. 32
Hoe volgen wij onze kinderen? ....................................................................................................................... 33
Cito-score......................................................................................................................................................... 34
Centrale Eindtoets PO.................................................................................................................................... 34
JGZ Zuid-Holland West .................................................................................................................................. 35
Wat is jeugdgezondheidszorg?.............................................................................................................. 35
Voor kleine en grote kinderen ............................................................................................................. 35
Gezondheidsonderzoek groep 2 .......................................................................................................... 35
Spraak-taalonderzoek 5-jarigen ............................................................................................................ 35
Preventie via vaccinatie ........................................................................................................................ 36
Gezondheidsonderzoek groep 7 .......................................................................................................... 36
Opvoedinformatie en vragen ............................................................................................................... 36
Team Jeugd Delft (Centrum voor Jeugd en Gezin) ............................................................................ 36
Kinderen met speciale onderwijsbehoeften ................................................................................................... 36
Wat is passend onderwijs? ................................................................................................................... 36
Basisondersteuning, arrangement en een speciale lesplaats ............................................................... 36
De meldcode ................................................................................................................................................... 37
De vertrouwenspersoon .................................................................................................................................. 37
Ouders .........................................................................................................................................................38
Informatie van school ..................................................................................................................................... 38
Informatie aan (gescheiden) ouders ............................................................................................................... 38
Activiteiten met ouders ................................................................................................................................... 39
Ouderraad ....................................................................................................................................................... 40
Medezeggenschapsraad ................................................................................................................................... 40
Ouderbijdrage ................................................................................................................................................. 40
Tussenschoolse opvang ................................................................................................................................... 41
Buitenschoolse opvang.................................................................................................................................... 41
Peuterspeelzaal Melktanthofje ........................................................................................................................ 41
Nieuwe kinderen ............................................................................................................................................. 42
Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht ...................................................................................... 42
Kennismakingsgesprek......................................................................................................................... 42

3

Peuterochtenden .................................................................................................................................. 43
Wendagen nieuwe kleuters ................................................................................................................. 43
Opvang nieuwe anderstalige kinderen................................................................................................ 44
Officiële documenten.......................................................................................................................... 44
Leerplicht en verlof ......................................................................................................................................... 45
Vrijstelling leerplicht kinderen van 5 jaar .......................................................................................... 45
Vakantieverlof ...................................................................................................................................... 45
Verlof in geval van gewichtige omstandigheden ................................................................................. 45
Geen redenen voor verlof.................................................................................................................... 46
Het aanvragen van verlof ..................................................................................................................... 46
Bezwaar en beroep ............................................................................................................................... 46
Ongeoorloofd verzuim ........................................................................................................................ 46
Klachtenregeling ............................................................................................................................................. 46
Procedure ............................................................................................................................................. 46
Klachtencommissie .............................................................................................................................. 47
Foto’s van activiteiten ..................................................................................................................................... 47
Tegemoetkoming schoolkosten ...................................................................................................................... 47
Onderwijstelefoon .......................................................................................................................................... 47
Overig .......................................................................................................................................................... 48
Abonnementen ............................................................................................................................................... 48
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).................................................................................... 48
Fietsen ............................................................................................................................................................. 49
Kledingactie KICI ........................................................................................................................................... 49
Fotograaf ......................................................................................................................................................... 49
Gevonden voorwerpen ................................................................................................................................... 50
Gezonde leefstijl.............................................................................................................................................. 50
Samen goed ontbijten ..........................................................................................................................51
Traktaties ..............................................................................................................................................51
Rookvrij gebied .....................................................................................................................................51
Kinderpostzegelactie ........................................................................................................................................51
Kleding .............................................................................................................................................................51
Luis ...................................................................................................................................................................51
Medicijnen .......................................................................................................................................................51
Mobiele telefoons............................................................................................................................................ 52
Ondersteunende diensten .............................................................................................................................. 52
Ongelukken..................................................................................................................................................... 52
Ontruiming ..................................................................................................................................................... 52
Persoonlijke tablets en laptops ....................................................................................................................... 52
Preventiemedewerker ...................................................................................................................................... 52
Schoner milieu ................................................................................................................................................ 53
Sponsoring ...................................................................................................................................................... 53
Sportactiviteiten.............................................................................................................................................. 53
Verkeerssituatie ............................................................................................................................................... 53
Verzekering/aansprakelijkheid ....................................................................................................................... 53
Ziekte leerkrachten of personeelstekort ......................................................................................................... 54
Zzz… ................................................................................................................................................................. 54
Bijlagen ....................................................................................................................................................... 55
Lijst met afkortingen ...................................................................................................................................... 55
Adressen .......................................................................................................................................................... 55
Index ............................................................................................................................................................... 57

4

Schoolgids 2018-2020

Basisschool De Regenboog
Welkom op ‘De Regenboog ‘
Waar komt de naam ‘De Regenboog’ vandaan?
De Regenboog is een bekend symbool. In verschillende culturen heeft het verschillende betekenissen.
In het algemeen is het een symbool van geluk, vrijheid, verbinding tussen hemel en aarde, goddelijkheid en wijsheid. In het oude Bijbelverhaal van De
Ark van Noach is na de zondvloed een regenboog te
zien, bedoeld als teken van verbond tussen de mens
en God.
Voor ons als team is het vooral een symbool van de
verbinding met iedereen die aan onze school verbonden wil zijn. Een verrassend en kleurig symbool
wat kinderen boeit en nieuwsgierig maakt. Wij geven met z’n allen kleur aan onze Regenboog!

Algemeen
Het basisonderwijs is bedoeld voor kinderen van 4
t/m 12 jaar en is de basis voor het daaropvolgende
onderwijs. Het basisonderwijs heeft drie belangrijke
functies: de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen stimuleren; het overdragen van maatschappelijke en culturele waarden; en vaardigheden
aanleren zodat kinderen kunnen meedoen aan onze
samenleving. Het programma voor het basisonderwijs is samengevat in kerndoelen. Sommige kerndoelen zijn precies beschreven, zoals bij
Nederlandse taal en bij rekenen/wiskunde. Andere
kerndoelen zijn globaal, zodat de school zelf accenten kan aangeven in haar onderwijs.
De kerndoelen zijn streefdoelen en gaan over hoofdlijnen van het onderwijs. De manier waarop een
school de kerndoelen hanteert verschilt per school.
Wij werken gedifferentieerd binnen een klassikaal
systeem. Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de groep. Zij krijgen zoveel mogelijk
dezelfde leerstof aangeboden, verdeeld in verschillende niveaus en indien nodig aangepast aan hun
onderwijsbehoeften. Naast de klassikale instructie
geeft de leerkracht extra instructie aan kinderen die

dat nodig hebben. Voor kinderen die de leerstof gemakkelijk aankunnen heeft de leerkracht een compact programma van de basisstof en zij krijgen
daarnaast extra uitdagende leerstof en opdrachten.
Het zelfstandig werken vinden wij belangrijk binnen
onze school. Vaardigheden hiervoor bieden wij
vanaf de eerste groepen aan. Zo leren kinderen zelf
op zoek te gaan naar oplossingen.
Wij willen ons onderwijs telkens weer verbeteren.
Daarbij kijken wij naar ons eigen handelen en de
lesmethoden die we gebruiken in de klas. De verbeterplannen staan beschreven in ons schoolplan en
in de nieuwsbrief doen wij regelmatig verslag van
deze verbeteringen. De Inspectie van het Onderwijs
controleert met regelmaat of wij nog voldoen aan de
kwaliteitseisen van het basisonderwijs. Dit was in
orde bij een uitgebreid onderzoek in juni 2014.
Onze school heeft in de daaropvolgende jaren ieder
jaar het basisarrangement toegekend gekregen. Dit
een indicatie voor goed onderwijs op De Regenboog.
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Tanthof Oost – Tanthof West
Tanthof-Oost en Tanthof–West zijn nieuwbouwwijken uit de jaren ’80. Inmiddels is er een vermindering van leerlingaantal in beide wijken en een deel
leegstand in de gebouwen. De gemeente Delft wil in
de komende jaren van de zes scholen binnen drie
besturen komen tot drie nieuwe andere scholen,
voor ieder bestuur nog één school. Vanuit de Laurentius Stichting is er voor gekozen om De Regenboog en de Bonte Pael (Tanthof-West) steeds meer
samen te laten werken om te komen tot één school
en één team. De datum waarop dit definitief zal zijn
is mede afhankelijk van de besluitvorming vanuit de
gemeente betreffende de scholenbouw. De mr van
beide scholen is bij dit proces betrokken.

Het gebouw
Het gebouw van De Regenboog beslaat een derde
van het gehele scholencomplex Tanthof-Oost en
werd in 1979 officieel in gebruik genomen. In dit
complex zijn ook de openbare school Simon Carmiggelt en de protestants-christelijke school De Ark
gevestigd. De drie scholen maken gezamenlijk gebruik van de sport- en gymzalen die met een loopbrug met het complex zijn verbonden.

nis in de aula is een bibliotheekruimte. Een andere
nis is ingericht met het kopieerapparaat en een tentoonstellingsruimte. Hier staan werkstukken die de
kinderen gemaakt hebben tijdens creatieve of technieklessen. De kinderen kunnen buiten hun lokaal
werken op verschillende plekken in de school. Er is
een handvaardigheids-/technieklokaal en een teamkamer.
Ons schoolgebouw is gebouwd rond een binnentuin, die vanuit de aula te bereiken is. Deze binnentuin biedt kansen om gevarieerd natuuronderwijs
aan te bieden. Er is bijvoorbeeld een moestuin, een
vijvertje en een insectenhotel. Rond het gebouw ligt
de speelplaats. Dit schoolplein grenst niet aan een
doorgaande weg, zodat het rustig ligt en het er veilig
spelen is. Er staat een hek omheen wat afgesloten
kan worden. Voor de kinderen zijn er een zandbak,
speelhuisje met glijbaan, duikelrekken, een wiebelwobbel en een groot klimtoestel. Wij gebruiken ook
naast de school gelegen basketbal/voetbalveld, waar
kinderen van groep 8 tijdens schooltijden onder
toezicht spelen.

Wat vinden wij belangrijk?
De kinderen komen naar school om in een veilige
sfeer te leren. In het algemeen is het ons doel de
kinderen cognitief en sociaal te ontwikkelen en
goed voor te bereiden op een voor hen passende
vorm van vervolgonderwijs. Wij willen waarden bevorderen die kunnen leiden tot de persoonsontplooiing van het kind op zowel sociaal, emotioneel
als intellectueel gebied. Naast de juiste prestaties op
taal-, lees- en rekengebied stimuleren wij het dat kinderen zichzelf leren uiten. Het leren om jezelf te uiten – in sport, beeldende vorming, drama of muziek
– en het omgaan met anderen op allerlei terreinen
en in allerlei situaties, vinden wij net zo belangrijk
als goed leren rekenen en lezen.
Wij werken op school vanuit kernwaarden die wij
tot uiting brengen in ons lesprogramma. Deze kernwaarden zijn:

Hoe ziet onze school en de omgeving er uit? De lokalen en de hal hebben een lichte basiskleur met
daarin opgenomen vrolijke kleuraccenten. Er is een
open en ruimtelijke sfeer gecreëerd voor overzicht
en rust. In een centrale aula kunnen festiviteiten
plaatsvinden evenals andere bijeenkomsten. In een
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Eigenheid, groei, openheid, samen, verantwoordelijkheid
en vrijheid.
Het zijn de kernwaarden die ook uitgedragen worden door de Laurentius Stichting waaronder onze
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school valt. Hoe herkent u deze waarden bij ons op
school?
Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het
geheel van De Regenboog. Het team, de ouders
en de kinderen zorgen in overleg voor transparant en kwalitatief goed beleid, de juiste leerresultaten, een goede sfeer, een opgeruimde school
en leuke activiteiten. De ouderraad, de kinderraad en de MR denken mee en laten hun stem
horen. Het managementteam heeft geregeld
overleg over alles wat zich voordoet binnen de
school en zorgt ervoor dat alle betrokkenen zich
ook gehoord voelen. Natuurlijk ligt de eindverantwoording bij de directeur.
Wij brengen de kinderen sociale vaardigheden
bij met behulp van een doorgaande leerlijn, namelijk de Kanjertraining. Een veilige sfeer is heel
belangrijk: als een kind zich niet veilig voelt
komt een kind niet tot ontwikkeling. Je mag zijn
wie je bent, je bent goed zoals je bent. Het is je
gedrag dat eventueel bijgestuurd wordt. Je wordt
als persoon in je waarde gelaten.
Een open houding naar de omgeving toe en in
de communicatie met elkaar vinden wij op De
Regenboog van belang. Als zich iets voordoet
dan willen wij dit graag op een rustige en oplossingsgerichte manier bespreken met ieder die het
betreft. Hoor en wederhoor wordt daarbij toegepast. Zo komen we samen tot een goede aanpak!
De leerkrachten leren de kinderen te reflecteren
op hun leerproces en het product. Door te leren
keuzes te maken groeien zij in hun cognitieve en
creatieve prestaties. De zelfstandigheid en de vrijheid van de kinderen wordt bevorderd door het
leren maken van keuzes. Het maakt hun bewust
van hun eigen talenten en zorgt voor een volgende stap in hun ontwikkeling.
Samenwerking tussen kinderen is duidelijk herkenbaar in het werken in de groepen. Het team
is geschoold in het coöperatief werken. Het samenwerken en het samen verwerken van lesstof
motiveert, het geeft verbinding met elkaar en
zorgt voor betere resultaten.
Het ontwikkelen van de creatieve vakken naast
de meer cognitieve vakken geeft een evenwichtige groei van de kinderen. Wij besteden veel
aandacht aan de totale ontwikkeling van het
kind, waarbij de expressieve vakken op hoog ni-

veau worden aangeboden door onze vakleerkrachten voor muzikale vorming en bewegingsonderwijs. Het bevordert de eigenheid en de
vrijheid van de kinderen.
Met zelfvertrouwen de wereld in is onze stip aan de horizon. Daar werken wij met de kinderen naar toe tot
eind groep 8. Zelfvertrouwen heb je nodig om te laten zien wat je kunt en om jezelf te kunnen zijn.
Wij bieden kinderen veel gelegenheid te oefenen
met het presenteren van hetgeen zij kunnen en durven, ieder binnen zijn eigen mogelijkheden. De kinderen krijgen de gelegenheid te oefenen tijdens
voorstellingen, ‘open doekje’, een kinderraad, een
kerst- en eindmusical, een muziekdag, een eigen
schoolorkestje, projecten, gitaarles, boekbesprekingen en spreekbeurten. In samenwerking met de
VAK zetten wij in op het gericht opnemen van het
creatieve proces van kinderen in ons lesaanbod. Dit
ondersteunt de kwaliteit van het ‘leren presenteren’.
De sportactiviteiten onder en na schooltijd bieden
eveneens de gelegenheid tot oefenen. Een goede
motorische ontwikkeling en kunnen samenwerken
helpen mee je zelfvertrouwen en presentatie te verbeteren.

Identiteit en
godsdienst/levensbeschouwing
Onze katholieke identiteit is vooral voelbaar en
zichtbaar in het pedagogische klimaat dat we nastreven. Dat is bepalend voor de manier waarop kinderen een school zullen ervaren.
Wij vinden het dan ook belangrijk, dat er op onze
school ruimte is voor lessen van levensbeschouwelijke vorming. Er wordt ’s morgens begonnen met
een moment van bezinning. Wij gebruiken daarbij
de methode Trefwoord. De invulling wordt aangepast aan de leeftijdsgroep.
Wij vieren de christelijke feestdagen zoals Kerstmis
en Pasen gezamenlijk. Op het kerstfeest bereiden wij
ons voor gedurende de adventstijd met de methode
Trefwoord. In de kersttijd wordt er een kerstmusical
opgevoerd waaraan de kinderen van groep 5 t/m 8
vrijwillig kunnen deelnemen. Deze musical geeft
een positieve boodschap mee. Het paasfeest vieren
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we met een viering op school gekoppeld aan een actie voor een goed doel.
Ook kinderen van een andere religieuze of niet-religieuze achtergrond zijn welkom bij ons op school.
Wij werken samen met de Adelbertparochie. Vanuit
de parochie wordt ieder jaar via een brief aan de ouders van groep 4 gevraagd of zij deel willen nemen
aan de voorbereiding op de Heilige Communie. Dit
wordt niet vanuit de school georganiseerd.
Informatie over vieringen en andere activiteiten
kunt u vinden op www.adelbertdelft.nl.
Burgerschap en sociale integratie
In het verlengde van onze katholieke identiteit besteden wij op onze school aandacht aan goed burgerschap en sociale integratie. Dit betreft de
bereidheid en het vermogen om deel uit te maken
van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage
aan te leveren. Centraal staat voor ons de vraag: hoe
willen wij met elkaar omgaan en hoe laten wij dat
zien? Vanuit deze gedachte bereiden wij de kinderen
voor op deelname aan de samenleving met verschillende achtergronden en culturen, waarmee zij via
hun klas- en schoolgenoten en anderszins in aanraking komen. Vandaar ook grote aandacht voor het
bevorderen van verdraagzaamheid en het respect
hebben voor de mening en levensovertuiging van elkaar. In het kader van burgerschap worden op onze
school kleine en grotere projecten uitgevoerd die de
medemens – in de buurt, in Nederland of in ontwikkelingslanden – steunt. Voorbeelden hiervan
zijn het brengen van een verrassing naar een verzorgingstehuis, het verzamelen van voedsel voor de
Voedselbank of een actie voor Terre des Hommes.
Initiatieven vanuit de kinderen zelf worden zoveel
mogelijk gestimuleerd. Met de oudere kinderen
wordt ook gesproken over de actualiteit van de wereld om hen heen.
Daarnaast zijn er geregeld projecten die te maken
hebben met duurzaamheid, bijvoorbeeld deelname
aan een actie van WeCycle of aan het project Move.
Het project Move gebeurt in samenwerking met studenten van de TU. Bij dit project gaan de kinderen
onderzoeksmatig en planmatig aan de slag om een
project te bedenken en uit te voeren. Het project
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heeft tot doel de leefbaarheid in de omgeving van
de school te vergroten en na te denken over duurzaamheid. In het afgelopen schooljaar hebben de
kinderen prullenbakken rond de school geverfd om
deze meer zichtbaar te maken. Groep 7 zal geregeld,
naast de reinigingsdienst van de gemeente, zwerfvuil
helpen opruimen in onze schoolomgeving.

Laurentius Stichting
De Regenboog valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Laurentius Stichting voor primair onderwijs. De Laurentius Stichting heeft als
doel het bevorderen en geven van basisonderwijs in
de gemeenten Delft, Den Hoorn, Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek, Rijswijk, Nootdorp en Den
Haag. Aan dat doel ligt de katholieke levensbeschouwing ten grondslag. Uitgangsdocument hiervoor is het ‘mission statement’.
Onder de Laurentius Stichting ressorteren 27 scholen voor basis- en speciaal basisonderwijs, 1 praktijkschool (voortgezet speciaal onderwijs) en 1
internationale school. Er werken bijna 900 medewerkers samen aan het katholiek onderwijs voor
meer dan 9000 leerlingen uit Delft, Den Haag, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp
en Rijswijk. Directeurs en bestuur worden ondersteund door het College van Bestuur en het stafbureau. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleid met betrekking tot het onderwijs en de personele, materiële en financiële
voorwaarden voor het functioneren van de scholen.

De dagelijkse bestuursverantwoordelijkheid is in
handen van het College van Bestuur, waarvan de
voorzitter eindverantwoordelijk is. De voorzitter is
mevr. S. Schenning. Dhr. C.J. van der Kraan is lid.
Ondersteuning vindt plaats door stafmedewerkers
op het gebied van identiteit, personeel, huisvesting,
ICT, facilitair en onderwijs. De Raad van Toezicht,
bestaande uit vijf leden, oefent het toezicht uit op
de organisatie. De directeur van de school is belast
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met en verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding
van de school. De directeur is integraal schoolleider.
Het postadres van de Laurentius Stichting is postbus 649, 2600 AP te Delft. Het kantoor is gevestigd
aan de Burgemeestersrand 59. Meer informatie over
de stichting en de aangesloten scholen is te vinden
op de website: www.laurentiusstichting.nl.
Wie was Laurentius?
De heilige Laurentius was diaken van Rome. Hij
had onder andere de taak de heilige boeken in bewaring te houden. Daardoor is hij de patroon geworden van mensen met een beroep waarin boeken
een belangrijke rol spelen, zoals archivarissen, bibliothecarissen, maar ook leraren, scholieren en studenten.
Een anekdote uit die tijd vertelt ons dat de keizer
van Rome Laurentius opdroeg de schatten van de
kerk over te dragen aan de keizer. Laurentius verscheen daarop met de armen en hulpbehoevenden,
met de mededeling: “Dit zijn de schatten van de
kerk”. In 258 stierf Laurentius de marteldood. Zijn
feestdag is op 10 augustus. De vallende sterren in de
periode rond deze dag worden ook wel Laurentiustranen genoemd. Mooi weer op Sint-Laurentius
belooft veel goeds: “Laurentius zonneschijn,
beduidt een jaar vol wijn”.
De identiteit van de Laurentius Stichting
Als overtuigd voorstandster van het bijzonder onderwijs binnen de Nederlandse onderwijsorganisatie kiest de Laurentius Stichting voor de katholieke
grondslag. De Laurentius Stichting vindt het belangrijk dat er een blijvende oriëntatie plaatsvindt op de
waarden die zowel gevonden worden in de katholieke traditie als in de gemeenschap van de katholieke kerk.
De pedagogische en onderwijskundige opdracht van
Laurentius Stichting houdt in dat kinderen worden
opgeleid tot humane en kritisch ingestelde mensen.
Om dit te kunnen realiseren behoeven de kinderen
een veilige en geborgen omgeving waarin ze kunnen
groeien en bloeien. De Laurentius Stichting staat
dan ook nadrukkelijk voor scholen als duurzame gemeenschappen die waarde georiënteerd zijn. Zeker

in een tijd waarin maatschappelijke ontwikkelingen
elkaar pijlsnel opvolgen, is geborgenheid een belangrijke voorwaarde om tot ontwikkeling te kunnen komen. Gezamenlijk werken medewerkers, ouders en
kinderen aan een geborgen leef- en werkomgeving
waarin het beste van ieder mens tot zijn recht kan
komen, zeker ook in het samen opvangen van de
minder positieve aspecten van het leven zoals onmacht, teleurstelling en verdriet. Hiertoe kunnen de
levensverhalen van de evangeliën oriënteren en inspireren. Vanuit dit bemoedigende perspectief
wordt gezocht naar kansen tot groei als individu én
als gemeenschap.
De pedagogische opdracht van de Laurentiusscholen wordt geïnspireerd door de katholieke kernwaarden van de stichting zoals we die bijvoorbeeld
aantreffen in Bijbelverhalen, maar die ook gestalte
krijgen in vieringen tijdens religieuze feestdagen. De
waarden die de Laurentius Stichting in haar doen
en laten hooghoudt zijn vrijheid en verantwoordelijkheid. Die vinden heel nadrukkelijk hun neerslag
in het streven kinderen te leren zelfstandig te denken en keuzes te maken, en uit te rusten met de
moed om een kritisch geluid te laten horen in een
geïndividualiseerde samenleving waarin solidariteit
meer dan ooit van levensbelang is. Ook de leerkrachten en schoolleiders laten zich hierdoor leiden. De stichting geeft haar scholen de vrijheid en
daarmee ook de verantwoordelijkheid om zelf invulling te geven aan de vier andere waarden waarmee
de Laurentius Stichting haar identiteit profileert: eigenheid, groei, openheid en samen. Deze waarden
komen op alle niveaus en fronten (bij het didactisch
handelen, maar bijvoorbeeld ook bij personeelsbeleid) tot uitdrukking.
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Dagelijkse organisatie
Klassen en personeel
De directeur en de intern begeleider zijn ambulant
binnen de school. Er zijn 13 leerkrachten waaronder een muziekleerkracht en een leerkracht bewegingsonderwijs. Daarnaast werken wij samen met
ondersteunend personeel en een aantal vrijwilligers.
Uw kind kan te maken krijgen met leerkrachten die
van een ouderschapsverlof- of duurzaamheidsregeling gebruik maken. De duurzaamheidsregeling
geeft bijvoorbeeld senioren de mogelijkheid meer
vrije tijd op te nemen.

Dit in verband met het toezicht houden op overblijvers en het ontbreken van toezicht op niet-overblijvers buiten de speelplaats.
We verzoeken u dringend om honden buiten de
school en het schoolplein te houden. Om reden van
hygiëne en om allergische en astmapatiëntjes te beschermen zijn ze niet toegestaan in het schoolgebouw. Tevens is roken op het schoolterrein en in de
school niet toegestaan. Wij zijn een rookvrije
school.

Tienuurtje
Indien er vervanging voor een leerkracht nodig is,
proberen wij dit op een zo gunstig mogelijke manier
voor de kinderen te regelen. Het kan echter voorkomen dat er op korte termijn geen geschikte vervanger gevonden kan worden. De informatie
betreffende vervanging kunt u lezen op pagina 54.

Schooltijden
Alle dagen behalve
woensdag
woensdag

08.30 – 12.00 uur
13.15 – 15.15 uur
(groep 1 t/m 4 is vrijdagmiddag vrij)
08.30 – 12.30 uur

Het schoolgebouw gaat tien minuten voor de lessen
beginnen open. In groep 1-2 kunnen de ouders de
kinderen in de ochtend en in de middag bij de groepen brengen. In groep 3 kan dit tot de herfstvakantie gebeuren. In groep 4 t/m 8 kunnen de ouders in
de ochtend de kinderen bij de groepen brengen, in
de middag gaan de kinderen zelfstandig naar binnen.
De lessen beginnen als de tweede bel ’s morgens en
’s middags gaat. We verzoeken u uw medewerking
daaraan te verlenen door op tijd de klaslokalen te
verlaten en de kinderen op tijd naar school te sturen of te brengen.
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Wilt u er op toezien dat de kinderen zowel ’s morgens als ’s middags niet te vroeg naar school gaan?

In de ochtend hebben de groepen 1 t/m 8 een
pauze met eten en drinken. De kinderen nemen dit
zelf mee of krijgen schoolmelk. Wij stimuleren het
eten van groente/fruit en/of een gezonde boterham
op alle dagen. Volgens afspraak doen wij dit op
dinsdag en donderdag. In verband met het milieu
raden wij u aan etenswaren zo veel mogelijk in een
bakje mee te geven en niet in plastic zakjes. Snoepgoed en/of frisdrank wordt niet mee naar school gegeven voor het tienuurtje. Zie ook de informatie op
blz. 50.
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Gezonde voeding is belangrijk in verband met het
aanleren van een gezonde levensstijl bij de kinderen!
Vanaf groep 1 kan gebruik gemaakt worden van
Campina-schoolmelk. Hiervoor kunt u zich opgeven
bij Campina; de betaling gebeurt via hen. De kinderen krijgen dan elke dag halvolle schoolmelk..
Wijzigingen kunt u doorgeven via www.campinaopschool.nl.

deskundigheid van een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen Haaglanden (OZLH). De
intern begeleider zal deze ondersteuning
coördineren.
Het is niet alleen onze wettelijke plicht om voor ieder kind goed onderwijs te verzorgen, ook als hij/zij
ziek is. Wij vinden het minstens zo belangrijk dat
uw kind in die situatie goed contact heeft met de
klasgenoten en de leerkracht.

Te laat komen
Wilt u uw kind als het te laat op school komt (bijv.
bij dokters- of tandartsbezoek), een briefje meegeven
met daarop de reden vermeld? Mocht u al eerder weten dat uw kind op een bepaalde dag te laat zal komen, wilt u dit dan melden bij de leerkracht? Dit
voorkomt onnodig bellen van onze kant, want vanaf
9 uur ’s morgens en 13.45 uur ’s middags gaan we
bij niet-gemelde afwezigheid naar huis bellen.
Na de start van het communicatieplatform Social
schools na de herfstvakantie 2018, kunt u dit ook
digitaal bij de leerkracht melden.
Het spreekt voor zich dat het – in het belang van
het onderwijs – aanbeveling verdient, zo min mogelijk onder schooltijd dokters- en tandartsbezoeken
af te leggen. Dit geldt ook voor activiteiten als logopedie, speltherapie enzovoorts.

Zieke kinderen
Ziekte van kinderen moet vanaf een half uur voor
aanvang van de school telefonisch of via de website
gemeld worden.
Als blijkt dat uw kind door ziekte langer dan een
week niet naar school kan komen, dan is het van
belang dat u dit aan de leerkracht kenbaar maakt.
De leerkracht kan dan samen met u bekijken hoe
het onderwijs aan uw kind toch voortgezet kan
worden. Indien er sprake is van langdurige en/of
ernstige ziekte, kan gebruik gemaakt worden van de

Vanzelfsprekend is het continueren van het onderwijs belangrijk, omdat een ziek kind dan actief blijft
met wat bij het dagelijks leven hoort, namelijk: onderwijs. Hierdoor wordt voorkomen dat een kind
achterop raakt met de leerstof.
Als u meer wilt weten over onderwijs aan zieke kinderen, dan kunt u informatie vragen aan de leerkracht van uw kind. U kunt ook informatie hierover
vinden op de website van Ziezon, het landelijk netwerk Ziek zijn & onderwijs: www.ziezon.nl.
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Het onderwijs
21e eeuwse vaardigheden
Door technologie en digitalisering is onze maatschappij veranderd van een industriële naar een
kennis- en netwerksamenleving. In de toekomst zal
technologie een nog grotere rol spelen in de samenleving. Werk dat nu wordt gedaan door mensen,
wordt straks vaker uitgevoerd door machines, of
mensen worden bij hun werk ondersteund door
ICT. Veel functies zullen daardoor veranderen.
Onze kinderen hebben in hun leven vaardigheden
nodig om hier flexibel mee om te kunnen gaan. Het
gaat om competenties als creativiteit, samenwerken,
probleemoplossend vermogen en kritisch denken.
Verder is een betrokken, ondernemende, nieuwsgierige houding belangrijk. De wereld is steeds meer
gedigitaliseerd. Om daarin goed te kunnen functioneren heb je ook een aantal vaardigheden nodig op
digitaal en op creatief gebied.

de leerkrachten, ondersteund door de Kanjertraining, worden een juiste communicatie en de sociale
vaardigheden bijgebracht. Bij zelfregulering gaat het
om het kunnen realiseren van doelgericht en passend
Wij willen dat de kinderen, naast hun cognitieve
vaardigheden, ook hun creatief denken blijven ontwikkelen om uit te kunnen groeien tot evenwichtige
en inventieve personen. Het stimuleert de vaardigheden die zij in de 21e eeuw goed kunnen gebruiken.
In 2018-2019 zullen de teams van De Regenboog en
de Bonte Pael vanaf de herfstvakantie zes weken
lang een project van het International Primary Curriculum (IPC) uitvoeren. Dit is een eigentijds curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8)
waarin het leren van de 21e-eeuwse vaardigheden
centraal staat. Het werkt vanuit thema’s waarbinnen
verschillende wereldoriënterende en creatieve vakken gecombineerd worden. De reguliere lessen in
aardrijkskunde, natuur, geschiedenis en de creatieve
vakken komen dan gedurende die zes weken te vervallen.
In de praktijk werkt IPC als volgt. Binnen bijv. het
thema chocolade wordt door de kinderen voor het
vak handvaardigheid een verpakking ontworpen. Bij
geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof
centraal en bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.

Natuurlijk zijn deze vaardigheden ook belangrijk
om goed te leven en goed te kunnen samenleven in
zijn algemeen. Binnen het onderwijs op De Regenboog richten wij ons steeds specifieker op deze ontwikkelingen. Door bijvoorbeeld het coöperatief
werken en het veelvuldig samenwerken leren de kinderen met elkaar rekening te houden en voor zichzelf op te komen. Door de pedagogische aanpak van
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De vakken staan bij IPC dus niet op zichzelf, maar
zijn met elkaar verbonden. De kinderen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel
aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.
Na de pilot in oktober/november 2018 volgt een
evaluatie waarbij ook de kinderen hun mening geven. Vervolgens wordt er een besluit genomen of
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het IPC als een vast aanbod binnen de beide scholen
wordt opgenomen.

Creativiteit en CmK
De Regenboog doet ook mee aan het programma
‘Cultuurhelden, cultuureducatie met kwaliteit’. Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is een project dat
is opgezet om de cultuureducatie binnen scholen te
verbeteren en hier meer kwaliteit aan te geven. De
VAK werkt met de scholen samen om dit project
vorm te geven.
Het team van De Regenboog volgt teamtrainingen
en vergroot de kennis en vaardigheden in kunst- en
cultuuronderwijs. Het team leert daarbij om creatieve processen van kinderen in te richten en te begeleiden. Dit wordt onder meer gedaan door
samenwerking met DOK tijdens de Kinderboekenweek (zie blz. 22) en het geven van dramalessen vanuit de methode ‘Drama aangenaam’. Dit
ondersteunt het ‘leren presenteren’ van de kinderen. Docenten van VAK zullen tijdens de pilot van
IPC (zie vorige paragraaf) zorgdragen voor de creatieve inbreng.
Voor verdere informatie over CmK kunt u kijken op
de website www.cultuurhelden.nl.

Gezonde school
Het team van De Regenboog bevindt zich in het
proces van Gezonde School en wordt hierbij begeleid door GGD Haaglanden. De Gezonde Schoolaanpak is een praktische aanpak om het team te
ondersteunen bij het structureel werken aan gezondheid op school. De aanpak gaat uit van wat er al gedaan wordt, bouwt hier op voort en sluit aan bij de
wensen en behoeften die er zijn.
De Gezonde School-aanpak bestaat uit vier Gezonde School-pijlers:
1. signaleren en doorverwijzen;
2. educatief aanbod (lesprogramma’s);
3. omgeving (schoolpersoneel, ouders, schoolplein);
4. schoolbeleid.

In juni 2017 heeft De Regenboog het vignet ‘Welbevinden’ van de Gezonde school behaald en de
school mag zich tot en met 2020 een ‘Gezonde
school’ noemen. Het vignet geeft aan dat het team
de kennis en kunde in huis heeft om het welbevinden en de sociale veiligheid binnen de school goed
vorm te kunnen geven. Dit gebeurt in samenwerking met de ouders en de kinderen. Binnen dit
thema van welbevinden zijn twee gezondetussendoortjesdagen geïntroduceerd, de dinsdag en de
donderdag. De afgelopen drie jaar is er wekelijks
schoolgroenten en fruit aan de kinderen verstrekt
vanuit een Europese subsidie. Er vindt geregeld een
actie vanuit de kinderraad plaats om gezonde voeding en traktaties te stimuleren. Ieder schooljaar is
er een lesweek opgenomen met extra aandacht voor
een gezonde leefstijl. Dit thema zal planmatig en in
samenwerking met de kinderen, team en ouders verder worden uitgewerkt.
Momenteel wordt er toegewerkt naar het behalen
van het vignet ‘Beweging en sport’.
Op onze website www.rkbsderegenboog.nl kunt u
verdere informatie vinden over dit onderwerp.

Een kijkje in de kleutergroepen
Onze kleutergroepen zijn heterogeen van samenstelling, d.w.z. dat kinderen van 4 t/m 6 jaar bij elkaar
in een groep zitten. Wij hebben hiervoor gekozen
omdat wij ervan uitgaan dat kleuters op deze manier veel van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen
helpen. Dit versterkt hun sociaal-emotionele vaardigheden en hun taalontwikkeling.
In groep 1-2 wordt de basis gelegd voor de sociale
omgang met elkaar, met name aangestuurd door de
leerkracht. De Kanjertraining geeft de leerkracht
houvast in het aanbod en oefenen met de kinderen.
In iedere kleutergroep wordt de dag in de kring geopend waarbij de dagritmekaarten een vast onderdeel
vormen. Kleuters krijgen de leerstof aangeboden in
de vorm van projecten en thema’s die mede door de
kleuterleidsters zelf worden ingevuld. Ook werken
we met het aanbieden van letters en cijfers, om letter- en cijferherkenning te bevorderen (zowel schriftelijk als auditief). Om de zelfstandigheid van
kleuters tijdens het werken te bevorderen maken de
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kleuters gebruik van een planbord. Zij leren (met
sturing) keuzes te maken in het aanbod aan lesmateriaal.
Naast de gebruikelijke leermomenten tijdens het
werken in de diverse speelhoeken oefenen de kleuters hun cognitieve vaardigheden met ontwikkelingsmaterialen. Iedere kleuter heeft een eigen
mapje. Daarin wordt bijgehouden welke ontwikkelingsmaterialen wanneer zijn gemaakt. Aan de hand
van dit mapje leert de kleuter een gerichte keuze tijdens het werken te maken. Daarnaast worden de
kleuters in deze periode meerdere malen gevolgd via
een observatielijst van Kijk!.
De motorische ontwikkeling krijgt veel aandacht en
er wordt een goede basis voor het leren schrijven gelegd. Wij bieden hiervoor lessen Schrijfdans aan.
Daarnaast worden o.a. allerlei motorische vaardigheden geoefend tijdens het maken van knutselwerkjes,
in de bouwhoek, met buitenspelen en tijdens beweeglessen in de speelzaal.
In onze kleutergroepen geven wij onderwijs vanuit
projecten die passen binnen de belevingswereld van
het jonge kind, zoals de seizoenen en de feestdagen.
Vanuit de projecten werken wij aan alle tussendoelen voor o.a. mondelinge taal, de motoriek, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende
gecijferdheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Beweging: Er wordt gebruik gemaakt van de
speelzaal (gym, spelletjes, drama en Schrijfdans)
en de speelplaats. Beide locaties zijn voorzien
van klim- en klautertoestellen en bewegend materiaal. De zandbak wordt vooral in de zomer gebruikt.
Werken: De kinderen kunnen met verschillende
zaken bezig zijn, waarbij ze een keuze kunnen
maken via het planbord. In verschillende hoeken (huis-, bouw-, luister-, reken-, letter-, en motoriek,- ontdek- en themahoek) wordt dan
gewerkt met spelmateriaal, legoblokjes, puzzels,
mozaïek en met ontwikkelingsmateriaal. Ook
wordt er geknutseld of geverfd. De kinderen
kunnen ook gebruik maken van de zand- en watertafel.

Dagritmekaarten
De groepen 1-2 maken gebruik van dagritmekaarten
zoals u op de volgende afbeelding kunt zien. Bij het
begin van een dagdeel worden de kaarten met de
symbolen op de goede volgorde gehangen. Zo worden de kinderen betrokken bij het invullen van de
dagelijkse activiteiten.

Dagindeling kleutergroepen
De kleutergroepen hebben net als de andere groepen een ‘rooster’. Ze delen de schooltijd als volgt in
drieën:
Grote en kleine kring: In de grote kring wordt
vooral een gezamenlijk aanbod besproken. Zoals
de opening van een thema, de dagen van de
week en de seizoenen, het vieren van een verjaardag, Engelse les of het aanbod van de Kanjertraining. Het lesaanbod op reken -, taal,- of
motorisch gebied wordt in een kleine kring of
kleinere groep aangeboden. Het aanbod is afgestemd op de volgende stap van ontwikkeling binnen het leerlingvolgsysteem Kijk!. Zo wordt het
onderwijs goed aangepast aan het niveau van de
kinderen.
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Plakboeken van de kleuters
In de kleutergroepen wordt gewerkt met plakboeken
en tekenboeken. In deze plakboeken worden vele
door de kleuters gemaakte plak- en knutselwerkjes
geplakt. In de tekenboeken maken de kleuters per
thema een tekening. Zo ontstaat er een heel leuk
overzicht van de ontwikkeling van het werk van het
kind gedurende deze kleuterperiode.
De kleuters werken regelmatig met werkbladen, die
bewaard worden in een 23-rings multomap. Aan het
einde van de kleuterperiode, als de kinderen naar
groep 3 gaan, krijgen ze al hun werk mee naar huis.
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Overzicht leer- en vormingsgebieden
We maken voor de verschillende leer- en vormingsgebieden onder andere gebruik van de volgende methoden:
Vak

Leerjaar

Taal en spelling

4 t/m 8

Methode
Taal actief 4
Woordenschat

1–2

Schatkist en projecten van de Kleuteruniversiteit, gekoppeld aan de doelen van Kijk!

3

Veilig leren lezen

3

Begrijpend lezen: Veilig Leren Lezen

4 t/m 8

Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip en Junior Einstein

1–2

Schrijfdans

3

Pennenstreken/Schrijven in de basisschool

3 t/m 8

Schrijven in de basisschool

1 en 2

Schatkist en projecten van de Kleuteruniversiteit gekoppeld aan de doelen van Kijk!

3 t/m 8

Wereld in getallen 4, Maatwerk, Kien, Rekensprint

Geschiedenis

5 t/m 8

Wijzer!

Aardrijkskunde

3 t/m 8

Argus Clou

Natuuronderwijs

3 t/m 8

Natuurlijk

Sociaal-emotionele ontwikkeling

1 t/m 8

Kanjertraining

Verkeer

3 t/m 7

Klaar… over!

Engels

1 t/m 8

Take It Easy

Catechese

1 t/m 8

Trefwoord

Muziek

1 t/m 8

Muziek voor de basisschool e.a.

Tekenen

1 t/m 8

Tekenvaardig/Moet je doen

Handvaardigheid

1 t/m 8

Moet je doen

1 t/m 8

Technisch Lego

6

Capsela

6 t/m 8

Op verschillende niveaus: elektriciteit, houtbewerking,
bruggenbouw, magnetisme, optica en gezichtsbedrog,
robotica en kogelbanen. Materialen onder andere:
Frame Work, Engino, Fischertechniek, Hexrobots (mechanica)

6 t/m 8

Chemie: het maken van badzout, tandpasta en zeep

3 t/m 8

Levelwerk

Lezen/Taal

Schrijven

Rekenen en wiskunde

Techniek

Extra uitdaging
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Snappet – oefening met tablet
Snappet is een adaptief onderwijsplatform. Na een
instructie krijgen kinderen de kans de leerstof in te
oefenen met behulp van een adaptief programma
op een tablet. Adaptief wil zeggen dat de leerstof
aansluit bij het niveau van het kind.
Na een pilot in 2017-2018 met Snappet is door het
team het volgende geconcludeerd:
De kinderen zijn heel gemotiveerd om met Snappet te werken omdat zij succeservaringen opdoen.
De resultaten verbeteren omdat er meer geoefend wordt. Er gaat bijvoorbeeld geen tijd verloren met notatie in schriften.
De leerkracht ziet de oefenresultaten van de kinderen op een eigen tablet. De leerkracht kan het
kind dus direct uitleg geven als blijkt dat de aangeboden leerstof niet begrepen wordt.
Wegens deze positieve bevindingen zal vanaf 20182019 in groep 4 t/m 8 gewerkt worden met Snappet,
ter ondersteuning van het inoefenen van de lesstof.
Het betreft hier de lesstof van de vakken rekenen,
taal, spelling en begrijpend lezen.
Om rustig en stil met Snappet te kunnen werken,
nemen alle kinderen hun eigen ‘oortjes’ mee van
huis. Zij houden deze in eigen beheer.

Rekenen

dag in de week behandeld. De lessen beginnen
meestal met een korte automatiseringsopdracht.
Elke derde les is een projectles, waarin het gaat over
meten, tijd of geld. Het is ook mogelijk dat de leerkracht lessen clustert om een doel beter in te oefenen. Veel herhaling is van belang. De
automatisering wordt vanaf groep 4 vooral geoefend
met Snappet.
Om het herhalen en automatiseren van de basisstof
verder te ondersteunen, wordt in groep 3 t/m 8 de
dag gestart met Rekensprint. De kinderen oefenen
dan gericht met het snel en goed beantwoorden van
sommen.

Taal
In groep 4 t/m 8 wordt gewerkt met de taalmethode
Taal Actief 4. Deze methode bestaat uit een taal- en
een spellingsdeel. Een belangrijk uitgangspunt is
‘betekenisvol leren’. De methode werkt met thema’s
die aansluiten bij de belangstelling van het kind.
Binnen het thema, dat vier weken duurt, komt een
doorlopend verhaal, het ankerverhaal, telkens weer
terug. In deze methode wordt de nadruk gelegd op
leren van en met elkaar.
Voor het verwerken van de spellingsinstructie maken wij gebruik van Snappet, de computer en dictees. De spellingswoorden worden per
spellingsprobleem passend bij het thema aangeboden. In het aanbod wordt er duidelijk rekening gehouden met goede en minder goede spellers.
De kinderen kunnen thuis met de spellingswoorden
oefenen op www.bloon.nl. Op deze site krijgen de
kinderen de woorden te zien en typen zij, wanneer
het woord verdwenen is, de woorden. Zij krijgen gelijk feedback van de computer of het woord goed geschreven is.

Aardrijkskunde

Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met Wereld in getallen 4. Deze methode is ingericht op het werken op
drie niveaus: een basisniveau (twee sterren), een
plusniveau (drie sterren) en een minimumniveau
(een ster). Elk rekenonderwerp wordt op een vaste
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Hiervoor wordt de methode Argus Clou gebruikt.
Zelf de wereld ontdekken en onderzoeken, dat doen
kinderen met de lesmethode Argus Clou Aardrijkskunde. Argus Clou is een ‘professor in alles’. Aan
de hand van een authentieke bron en ontdekvragen
daagt hij kinderen uit om anders over de wereld na
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te denken. De kinderen ontrafelen mysteries, onderzoeken kijkplaten en ontdekken geheimen. Een jaar
bestaat uit vijf aardrijkskundige thema’s. Deze
thema’s zijn voor alle jaargroepen hetzelfde en komen dus in alle jaargroepen terug. Verder wordt er
veel aandacht besteed aan kaartlezen vanaf groep 5.

Geschiedenis
Met de methode Wijzer! beginnen we in groep 5.
De geschiedenis is ingedeeld in tien vakken die in
twee jaar worden behandeld. Zo komen alle tien de
tijdvakken, van Jagers en Boeren tot en met de huidige tijd, in groep 5 en 6 aan bod. Deze tijdvakken
komen weer terug in groep 7 en 8, maar nu worden
zij verder uitgediept. Er worden gevarieerde opdrachten aangeboden. De leerkrachten bieden veel
verrijkende filmpjes aan passend bij de onderwerpen.

Wij richten ons op elementaire inzichten en vaardigheden in de eigen leefwereld van de kinderen:
constructies (bruggen, gebouwen, wegen, apparaten en gereedschap);
transport (voertuigen);
communicatie (informatiemaatschappij en computeronderwijs);
productie (gebruiksvoorwerpen en consumptiegoederen).

Natuuronderwijs
De methode Natuurlijk stelt de levende natuur centraal, maar schenkt ook aandacht aan de niet-levende natuur, aan het werken met concreet
materiaal en de samenhang daarvan. De methode is
thematisch opgebouwd en besteedt veel aandacht
aan de onderdelen techniek en het menselijk lichaam.
De dienst Natuur- en Milieueducatie Delft biedt leskisten aan om het natuuronderwijs te verrijken. Regelmatig maken groepen gebruik van deze leskisten.

Techniek
Techniek gaat over de dingen die mensen gemaakt
hebben en nog steeds maken, als hulpmiddelen om
in leven te blijven en het bestaan te vergemakkelijken en te verrijken. Het is een vak wat motiveert en
stimuleert tot onderzoekend leren, belangrijk voor
de toekomst van onze kinderen. Twee aspecten zijn
van belang:
het technische aspect van ontwerpen, maken en
gebruiken;
een diversiteit aan technische producten daarvan.

Het onderwijs in techniek heeft bij ons op school
een plaats in andere vakgebieden maar ook los
daarvan in geplande technieklessen. Vanaf groep 6
krijgen de kinderen iedere week techniekles.
Verschillende onderwerpen komen aan bod:
Bruggenbouw. Er wordt geprobeerd een realistische brug te bouwen, waarbij gelet wordt op het
gebruik van gereedschap en hoe de brug eruit
komt te zien. De materialen zijn hout, karton,
papier, pitriet en kosteloos materiaal.
Houtbewerking door bijvoorbeeld figuurzagen.
Chemielessen. Het maken van bijvoorbeeld badzout, tandpasta, shampoo, een hoestdrankje,
‘drakenslijm’ of gel.
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Magnetisme
Mechanica
Elektronica.
Robotica
Optica en gezichtsbedrog

Verkeer
De groepen 3 t/m 7 werken met de methode
Klaar… over !. Deze methode wil bij de kinderen bewustzijn van verkeersveiligheid en verantwoord sociaal verkeersgedrag bevorderen. Door het aanleren
van kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van
sociaal gedrag moet er een veilige verkeersbeleving
ontstaan bij kinderen. De methode probeert aan te
sluiten bij situaties uit de eigen belevingswereld.
Zo leren kinderen niet alleen de verkeersregels en de
borden, maar leren zij ook naar zichzelf kijken als
speler, voetganger, passagier, fietser en gebruiker van
het openbaar vervoer. Het verkeersonderwijs wordt
afgesloten met een schriftelijk en praktisch examen
in groep 7.

Lezen
Het leesonderwijs starten wij al in de groepen 1 en
2, met name in groep 2. De leerkrachten van groep
1-2 en 3 werken samen met de oudste kleuters aan
het programma ‘Zoem op bezoek’. Dit gebeurt in de
laatste weken van het schooljaar. Het is een voorloper van Veilig Leren Lezen, de leesmethode in groep
3. Zoem is een bijtje dat geregeld terugkomt bij het
oefenen van het leren lezen. ‘Zoem op bezoek’ zorgt
ervoor dat de oudste kleuters kennis maken met de
aanpak van de methode. De overgang van groep 2
naar 3 wordt zo een stukje makkelijker gemaakt.
In groep 3 wordt verder gegaan met het leesonderwijs binnen de methode Veilig Leren Lezen. Deze
methode biedt concrete mogelijkheden en materialen om in te spelen op verschillen tussen kinderen.
Zo is er een maangroep voor kinderen die starten
met het leesonderwijs en een zongroep voor kinderen die al vlot kunnen lezen. Met de bijbehorende differentiatiematerialen kan de leerkracht
zorgen voor de juiste aanpak voor ieder kind. Het
ondersteunen van het leesonderwijs door de ouders
in de thuissituatie is hierbij van groot belang!
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Voor kinderen die extra oefening nodig hebben,
kunnen wij het programma Bouw van Lexima inzetten. Er wordt dan zowel thuis als op school geoefend. Dit wordt, indien nodig, gecontinueerd in
groep 4. Ook bieden wij leesondersteuning buiten
de groep. De stappen die wij volgen staan beschreven in ons dyslexieprotocol.

Officiële streefdoelen leesonderwijs :
Eind groep 3: Beheersing AVI E3
Eind groep 4: Beheersing AVI E4
Eind groep 5: Beheersing AVI E5
Eind groep 6: Beheersing AVI E6
Eind groep 7: Beheersing AVI E7
Hoger: AVI Plusniveau

Het leesonderwijs vinden wij zeer belangrijk. In
groep 4 t/m 8 is er iedere dag een leesmoment ingebouwd waarbij er verschillende soorten teksten worden gelezen. Daarnaast worden er in de groepen de
volgende onderdelen naast het dagelijks leesmoment ingezet: flitsen, duo-lezen en tutor-lezen.
Iedere groep heeft een ‘bibliotheek’ waaruit onder
schooltijd gelezen kan worden. De school maakt gebruik van de wisselcollecties van de DOK. Daarbij
kan de leerkracht boeken over een bepaald thema
vragen of boeken van een bepaald niveau bij de collectie voegen. De boeken blijven een aantal weken
in de klas en kunnen door alle kinderen van de klas
worden gelezen, bijvoorbeeld voordat de school begint.
Tijdens de Kinderboekenweek wordt er extra aandacht aan het lezen besteed. De kleuterbouw heeft
daarnaast ook het Voorleesontbijt.
Voor het begrijpend lezen wordt gebruik gemaakt
van de methode Nieuwsbegrip. Wekelijks verschijnt
er op internet een tekst over een actueel onderwerp.
Deze teksten worden qua niveau aangepast voor kinderen van groep 4 t/m 8. De teksten worden gelezen
m.b.v. een stappenplan. Daarna volgen vragen over
de tekst.
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Wij maken ook gebruik van de methode Junior Einstein. Deze teksten en vragen komen overeen met de
teksten en vragen van CITO Begrijpend Lezen.

Engels
Op De Regenboog wordt in groep 1 t/m 8 Engelse
les gegeven. Dit gebeurt met behulp van de methode ‘Take it Easy’ waarbij de lessen worden gegeven door ‘native speakers’. Engels is een
internationale taal waar de kinderen steeds jonger
mee in aanraking komen. Hoe jonger een kind in
aanraking komt met een tweede taal, hoe beter de
resultaten zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat het
leren van een tweede taal het leren van de Nederlandse taal niet negatief beïnvloedt. Het bevordert
zelfs de taalgevoeligheid! Met name de spreekvaardigheid wordt bevorderd. De Engelse les zorgt voor
een betere aansluiting op het voortgezet onderwijs.
Indien kinderen van huis uit de Engelse taal al beheersen, wordt het aanbod aangepast om ook deze
kinderen de juiste uitdaging te bieden.

is in principe de bedoeling dat de kinderen dan
daarmee gaan schrijven. De kinderen die moeite
hebben met schrijven behouden de Stabilo. Dit
wordt door de leerkracht vastgesteld. Vullingen voor
de vulpen zijn ook op school beschikbaar.

Muziek
De muzieklessen worden op onze school in groepen
1 t/m 8 gegeven. Muziekbegrippen zoals klank,
vorm en betekenis worden tijdens de lessen op een
speelse en praktische manier ingebracht. De kinderen worden gestimuleerd om zelf op creatieve
wijze muziek te ontdekken en zich er meer bewust
van te worden. Ze maken het zich eigen op verschillende manieren:
ze luisteren naar muziek;
er wordt bewogen op muziek;
de kinderen maken zelf muziek (zingen, spelen,
bedenken);
ze leggen muziek vast en praten over muziek (bijvoorbeeld door presentaties over hun favoriete
muziek, componist, artiest, instrument).
Door deze aanpak wordt de beleving van muziek op
een natuurlijke manier ontwikkeld. Er wordt naar
gestreefd om de lesonderwerpen te plaatsen binnen
de leef- en belevingswereld van kinderen van de onder-, midden- en bovenbouw van De Regenboog.
Daarbinnen worden de liedjes, dansjes, spelletjes,
spreekteksten, oefeningen en opdrachten aangeboden.

Schrijven
In groep 3 wordt begonnen met de methode Pennenstreken. De kinderen krijgen direct de juiste
schrijfletters aangeleerd en deze methode werkt synchroon met onze leesmethode. Halverwege groep 3
stappen we over naar de methode Schrijven in de
basisschool, die we blijven gebruiken tot en met
groep 8.
In groep 4 krijgt iedere leerling halverwege het
schooljaar een zogenaamde Stabilopen. Dit is een
anatomisch gevormde pen, waarmee het makkelijker
schrijven is. Deze wordt vanwege de hoge kosten
eenmaal verstrekt. Vullingen zijn op school. In
groep 6 wordt (eenmalig) een vulpen verstrekt. Het

Tijdens de lessen maken de kinderen en de vakleerkracht veel gebruik van verschillende muziekinstrumenten en hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen
kunnen zijn: het touchscreen, internetsites met educatieve en/of muziekprogramma’s, projectmaterialen en natuurlijk ook eigen ideeën. Daarnaast zijn
er nog themalessen die kunnen aansluiten bij de lesinhoud van de groepen zoals de seizoenen, feesten
en projecten.

Bewegingsonderwijs
Groep 1 en 2
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De groepen 1 en 2 hebben hun eigen speelzaal, uitgerust met veel klim-, spring- en spelmateriaal. Zij

spelen één keer per dag in de zaal, zowel ’s morgens
als ’s middags, of bij mooi weer buiten onder begeleiding van hun eigen leerkracht. Omdat wij soms te
maken hebben met voetwratten, willen wij u aanraden ritmiekschoentjes (met bandje) voor uw kind te
kopen. Deze kunnen dan, voorzien van naam, op
school blijven. De kinderen gymmen in hun ondergoed of dragen zelf meegebrachte sportkleding. Alle
kinderen krijgen een eigen gymtasje van school
waarin de gymkleding en de gymschoenen op
school bewaard worden.

Groep 3 t/m 8
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 maken gebruik
van de twee gymzalen. Zij krijgen twee keer per week
gedurende 50 minuten les van een vakleerkracht
(exclusief de tijd heen en terug). De gymleerkracht
zorgt ook voor mogelijkheden om na schooltijd deel
te nemen aan een sportactiviteit onder zijn leiding.
Onze sportaccommodatie is modern en voorzien
van een goede douchegelegenheid. Na afloop van
de gymlessen is er de mogelijkheid om te douchen.
Wilt u uw kind een handdoek meegeven als het zich
wil opfrissen? Slippers om te dragen tijdens het
douchen worden sterk aanbevolen. De jongens en
meisjes van groep 3 en 4 maken om organisatorische redenen gebruik van één kleedruimte onder
toezicht van de leerkracht.
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Het dragen van sportkleding tijdens de gymlessen is
verplicht! Onder goede sportkleding wordt verstaan
een shirt en een korte broek of een turnpakje. Zo
nodig sportschoenen zonder zwarte, dikke of gladde

zolen. Dit alles in verband met de veiligheid. Sieraden, horloges e.d. kunnen in verband met de veiligheid tijdens gymdagen beter thuisgelaten worden.
Mochten er nog vragen zijn over de bewegingsles,
dan kunt u altijd bij de leerkracht van uw kind of
bij de vakleerkracht terecht. Mocht uw kind – om
welke reden dan ook – niet kunnen deelnemen aan
de les, wilt u dit dan per briefje doorgeven aan de
leerkracht?
In de herfst is er een open gymles voor groep 3 en
in de loop van het jaar is er een speciale skeeleractiviteit voor groep 3 t/m 8. Ook is er een sportdag
voor de hele school, indien mogelijk gekoppeld aan
de Koningsspelen.
Aan onze school is een buurtsportcombinatiefunctionaris verbonden die de taak heeft de bewegingsactiviteiten van de kinderen in de wijk te
bevorderen. Er worden tijdens de tussenschoolse opvang, na schooltijd en ook op vrije dagen activiteiten met sport en spel georganiseerd om de kinderen
zoveel mogelijk actief bezig te laten zijn. In samenwerking met verschillende sportclubs worden kinderen gestimuleerd het geregeld bewegen onderdeel
te maken van hun levensstijl. Veel kinderen van De
Regenboog doen actief mee aan deze activiteiten.
Tijdens de lessen wordt er op gelet dat de kinderen
ook bewegingsactiviteiten tussendoor hebben. Dit
gebeurt door coöperatieve werkvormen of een leuke
bewegingsopdracht. Er kan ook een frisse neus gehaald worden en bewogen worden door bijvoorbeeld een keer extra buitenspelen, een natuurles,
excursie of een andere activiteit buiten het gebouw.

Levensbeschouwing
Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming in de basisschool en wil kinderen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen,
bewustmaken en verrijken van hun wereld. Tijdens
deze levensoriëntatie komen ze allerlei vragen tegen,
zoals: wat is eerlijk, wat heeft zin, waar is mijn overleden opa, wat betekent God voor mensen, waarom
heeft niet iedereen genoeg te eten, waarom pesten
mensen elkaar, enzovoort. Het zijn levensvragen van
alle tijden waarop verhalen uit verschillende tradities (onder andere de joodse en christelijke traditie)
in de loop der eeuwen ook een antwoord zochten.
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Deze en ook eigentijdse bronnen kunnen kinderen
inspireren, aan het denken zetten om vervolgens er
met elkaar in de klas op te reflecteren. Ze dagen hen
uit om zelf keuzes te maken voor hun handelen. Dat
geeft hun houvast, vertrouwen en perspectief, op
weg naar de toekomst.
Trefwoord werkt aan de hand van pedagogisch verantwoorde thema’s, die hun oorsprong vinden in
een serie samenhangende Bijbelverhalen. Ze zijn
voor ieder kind herkenbaar in zijn eigen werkelijkheid. De thema’s worden van verschillende kanten
belicht, zodat allerlei ervaringen uit de wereld van
kinderen een plek kunnen krijgen. Daardoor ontstaat er volop ruimte voor het oproepen van vragen
en dilemma’s, reflecteren op het eigen handelen en
het ontwikkelen van het kritisch vermogen. De ervaringen van kinderen krijgen betekenis.

Huiswerk
Regelmatig kan het voorkomen dat kinderen thuis
iets moeten opzoeken, maken of leren. Het is prettig
als u als ouder uw kind wilt sturen/begeleiden bij
het maken van het huiswerk. De tijd die een kind
nodig heeft om het huiswerk te maken of te leren is
sterk afhankelijk van de leeftijd, interesse en capaciteiten van het kind. Kinderen van groep 4 en 5 hebben vaak aan een half uurtje huiswerk al voldoende,
terwijl het ‘echte’ leerwerk voor de bovenbouw een
langere tijd in beslag kan nemen. Kinderen van de
basisschool moeten echter naast hun huiswerk voldoende tijd overhouden voor andere activiteiten en
om te kunnen spelen.
Onze huiswerkaanpak is als volgt: Vanaf groep 3
kunnen de kinderen huiswerk mee krijgen. Het
huiswerk staat vanaf groep 4 op het bord in de klas.
Het huiswerk bestaat in grote lijnen uit lezen, spelling, rekenen (bijv. de tafels), de vakken van wereldverkenning (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie)
of Engels.
In groep 7 en 8 nemen de kinderen aan het begin
van het schooljaar een agenda van huis mee. Zij
gaan al oefenen met het inplannen van het huiswerk ter voorbereiding op de middelbare school.

Een enkele keer zal uw kind een boek mee naar huis
nemen. In dat geval vertrouwen wij erop dat geleende spullen netjes blijven en zo snel mogelijk
weer terug op school zijn.
Het is voor de kinderen van de hoogste groepen
(6, 7 en 8) de bedoeling dat zij hun boeken en
schriften in een stevige schooltas vervoeren. Als leerboeken niet op een goede manier worden vervoerd
en daardoor onnodig beschadigd worden, is de
school helaas genoodzaakt u hiervoor aansprakelijk
te stellen en u een rekening te sturen. Dit geldt ook
voor het onzorgvuldig omgaan met de beschikbaar
gestelde pen.
Mocht u vragen hebben of mocht uw kind problemen hebben bij het maken of leren van zijn of haar
huiswerk, wendt u zich dan tot de leerkracht van uw
kind.

Instructie en zelfstandig werken
We gaan er vanuit dat in de groepen 1 t/m 8 een
goede instructie van groot belang is om tot leren te
komen. Door te kijken naar eerdere resultaten (observaties en toetsresultaten), heeft de leerkracht een
goed beeld van de onderwijsbehoefte van een kind.
Hier wordt het aanbod op afgestemd. Dit houdt in
dat in de roosterplanning wordt opgenomen welk(e)
kind(eren) extra instructie nodig hebben.
Binnen de groepen 1 t/m 8 wordt de lesstof volgens
een vaste didactische structuur aangeboden, het zogeheten ‘expliciete directe instructiemodel’. Aan het
begin van de les wordt het leerdoel met de kinderen
besproken. Daarna volgt er een instructie. Tijdens
de instructie observeert de leerkracht de vorderingen van de kinderen. Indien het kind meedoet aan
de instructie en het blijkt dat om het doel te bereiken meer ondersteuning nodig is, dan krijgt het
kind een verlengde instructie als de andere kinderen
aan het werk zijn. Het kan ook zijn dat kinderen extra uitgedaagd worden in de lesstof als zij een aantal
doelen al beheersen. De leerkracht probeert tijdens
de instructie en verwerking het maken en inslijpen
van fouten te voorkomen. Deze preventieve aanpak
zorgt ervoor dat kinderen succeservaring op kunnen
doen en dat het oplopen van achterstand in de lesstof zoveel mogelijk wordt voorkomen.
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goed uit te voeren, in voorbereiding op het zelfstandig werken in het voortgezet onderwijs.

Bijzondere activiteiten
Vieringen en activiteiten
Ieder schooljaar wordt gekeken welke vieringen en
activiteiten opgenomen worden in de schoolkalender. De volgende activiteiten kunt u daarin tegenkomen:

Binnen dit expliciete directe instructiemodel is er
aandacht voor het doelgericht leren, activeren van
voorkennis, een goed voorbeeld door de leerkracht,
interactief inoefenen van de leerstof, controle van
begrip, en feedback op het doel en de werkhouding.
De betrokkenheid van de kinderen is van groot belang tijdens de lessen. De leertijd wordt zo effectief
mogelijk benut en er wordt gedifferentieerd in tijd
en leerstof.
Tijdens het zelfstandig werken wordt de kinderen
geleerd één of meerdere opdrachten zelfstandig uit
te voeren en eventueel zelf na te kijken. We leren de
kinderen omgaan met uitgestelde aandacht. Bij het
zelfstandig werken is de leerkracht in principe niet
beschikbaar en houdt zich bezig met individuele begeleiding van andere kinderen. De werkvorm zelfstandig werken wordt duidelijk aangegeven in de
klas. De tijdsduur en werkomvang wordt per leerjaar
verder uitgebreid. De opdrachten die de kinderen
krijgen zijn geschikt om zelfstandig te verwerken.
Het kan voorkomen dat er, vanaf groep 5 en onder
geregeld toezicht van de groepsleerkracht, met meerdere kinderen aan een opdracht gewerkt wordt. Met
name de oudere kinderen werken geregeld in een
groep en zelfstandig aan een opdracht. Dit kan zowel in het eigen klaslokaal als op een andere werkplek in de school plaats vinden. De kinderen
hebben dan de eigen verantwoording hun werk
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Sint-Maarten: Een lampionnenoptocht door de
wijk met zo mogelijk een actie voor de Voedselbank.
De Kinderboekenweek: In oktober is de Kinderboekenweek. Gedurende ongeveer twee weken
wordt er in de groepen aan een thema gewerkt.
Aan het einde is er een presentatie door de kinderen in alle groepen. Ouders en andere familieleden zijn welkom om te komen kijken. In die
periode is er ook een boekenmarkt waarbij boeken voor €1,- te koop zijn.
Sinterklaas: In groep 1 t/m 4 komt de goedheiligman uitgebreid in de klas. Ook bij de groepen
5 t/m 8 komt hij langs en maken de kinderen
surprises voor elkaar.
Kerstmis: Alle groepen bereiden zich op hun eigen manier voor op dit sfeervolle feest. Een leidraad tijdens de vier weken voor Kerstmis is het
project uit de methode Trefwoord. In de week
voor de kerstvakantie wordt een kerstmusical opgevoerd waarbij de ouders worden uitgenodigd.
Carnaval: Dit feest vindt plaats voordat de vastentijd begint. Aangezien er ook kinderen zijn
die niet van carnaval houden, is het niet louter
een hospartij. Het is een afwisselend feest van
carnavalsmuziek tot het doen van spelletjes, dus
voor ieder wat wils. En je mag natuurlijk verkleed op school komen!
Pasen: Gezamenlijke viering op Witte Donderdag.
Muziekdag: In de ochtend vindt er een optreden
plaats voor de ouders van de groepen 1 t/m 4.
De bovenbouw houdt ’s middags een talentenjacht.
Verjaardagen van leerkrachten worden op geheel
eigen wijze in een eigen sfeer gevierd met de kinderen van de groep. Het kan ook zijn dat leerkrachten gezamenlijk hun verjaardag vieren.
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Leerkrachten met duobanen of in deeltijdarbeid
vieren meestal samen hun verjaardag in de groep
waaraan zij lesgeven.
‘Open doekje’: Meerdere keren per jaar wordt er
een presentatie per groep voor de andere groepen verzorgd. De onderwerpen die in de klas
aan de orde zijn geweest, kunnen dan op een
creatieve manier aan de overige groepen gepresenteerd worden. Dit bevordert de betrokkenheid van de groepen onderling en de kinderen
laten zien wat zij kunnen.
De Koningsspelen: Ieder jaar vieren wij Koningsdag op school door de Koningsspelen. Dit betreft meestal een gezamenlijke opening en een
Koningsontbijt. In de groepen worden er gezelschapsspellen gespeeld.
Een sportdag voor alle kinderen.
Kleedjesmarkt: Er kan in of om de school een
kleedjesmarkt georganiseerd worden waarbij
speelgoed en/of kleding geruild en gekocht kan
worden.
Schoolreisjes: Ieder jaar gaan de groepen 1 t/m 4
en de groepen 5 t/m 7 een dag op schoolreis.
Groep 8 gaat tijdens de werkweek naar de Efteling.
Ouderbedankochtend: Alle ouders of familieleden die door het schooljaar heen het team en de
kinderen hebben ondersteund bij alle activiteiten worden deze ochtend in het zonnetje gezet!
Gitaarlessen/streetdancelessen/sport: Tegen een
redelijke vergoeding is het voor kinderen mogelijk om gitaarlessen en streetdancelessen te volgen. Deze lessen zijn tussen de middag of na
schooltijd in of bij De Regenboog. Door de leerkracht bewegingsonderwijs worden er naschoolse sportactiviteiten geboden, bv. enkele
trainingen basketbal.

king. Met Kunstklik wordt bereikt dat kunst en cultuur uit de sfeer komt van incidentele lessen. Kunst
wordt zo een wezenlijk onderdeel van het onderwijs.
Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van
de inhoud van de verschillende programmaonderdelen en de data van de projecten.
Schoolreisjes
Elk jaar wordt, naast andere excursies, een schoolreisje gepland. Deze moet de kinderen aanspreken
en afgestemd zijn op de interesses en leeftijd van de
kinderen.
De schoolreisjes vinden meestal plaats in de maanden april, mei of juni. Er wordt gebruik gemaakt
van eigen vervoer of een schoolbus. De ouders betalen hiervoor niets extra, omdat het geld voor het
schoolreisje is inbegrepen in de jaarlijkse ouderbijdrage.
De werkweek in groep 8
Het programma van de werkweek blijft een verrassing. We kunnen wel verklappen dat in deze vier dagen vooral de sociale omgang en samenwerking met
elkaar een centrale plek inneemt! En natuurlijk laten de kinderen op een bonte avond een leuke presentatie zien. Eén dag van de werkweek gaat groep 8
naar de Efteling. De bijdrage voor deze werkweek is
(onder voorbehoud) € 120,– per kind. Het is mogelijk te betalen in termijnen. In groep 7 ontvangen
alle ouders informatie over de mogelijkheden van
betaling.

Omgaan met jezelf en een ander

Kunstklik

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Kunstklik is een door de VAK Delft samengesteld
kunstprogramma volgens een driejarenplanning,
waarbij alle zes de kunstdisciplines aan bod komen
(elk jaar twee disciplines). Deze disciplines zijn:
muziekleer, beeldende kunst, dans, literatuur,
theater en geluid/film/foto/video.

Zoals eerder benoemd, vinden wij de sociale veiligheid op De Regenboog van wezenlijk belang. Het
heeft directe invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. In deze tijd is pestgedrag,
ook via sociale media, een geregeld terugkerend
maatschappelijk gespreksonderwerp maar helaas
ook realiteit. Ook op De Regenboog vraagt dit om
gerichte aandacht. Wij gaan uit van een positieve
benadering van de kinderen door goed gedrag te benoemen en veel complimenten te geven. Boeiend

De kinderen komen zo tijdens hun schoolloopbaan
twee tot drie keer met alle kunstdisciplines in aanra-
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onderwijs en een duidelijke aansturing in de groepen zorgen voor een rustige en prettige sfeer. Dat is
de basis waar wij als team voortdurend aan werken
met de kinderen.
Wij accepteren op De Regenboog geen schuttingtaal
en wij verwachten dat iedereen bepaalde beleefdheidsvormen in acht neemt. Bijvoorbeeld het open
houden van een klapdeur voor de volgende persoon
die eraan komt. Of in plaats van “Hè?” of “Wat?” te
zeggen als iemand iets vraagt te leren dat je beter
“Wat zegt u?” of “Wat zeg je?” kunt zeggen.
Op onze school willen wij geen pestgedrag of discriminatie!

bewustwording van de eigenheid bij kinderen: ik
doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben (ik
ben goed zoals ik ben, het gaat om mijn gedrag);
verantwoording nemen voor je eigen gedrag;
bevordering van actief burgerschap en sociale
veiligheid.
De kinderen leren hun eigen rol in de groep en de
rol van een ander kind te herkennen. Er wordt veel
met praktijksituaties geoefend om de kinderen te leren om het gewenste gedrag op een positieve manier
naar elkaar te benoemen. De ouders van groep 1
t/m 4 worden ieder jaar uitgenodigd voor een informatieavond zodat iedereen weet wat we van elkaar
verwachten en hoe de basis op school aangeboden
wordt.

Kanjertraining: omgaan met elkaar
Het team heeft een intensieve cursus gevolgd in het
werken met de Kanjertraining. De Kanjertraining is
een door het ministerie goedgekeurde methode om
een duidelijk en positief sociaal-emotioneel klimaat
te stimuleren en dus ook pestgedrag te voorkomen.
Het stimuleert kinderen om de verantwoording
voor henzelf en de omgeving te nemen dus het stimuleert goed burgerschap en de sociale integratie.
Het is een preventieve methode, gericht op het ontwikkelen van de sociale vaardigheden van de kinderen. Binnen deze aanpak leren kinderen positief
over zichzelf en anderen te denken en hiernaar te
handelen. Als gevolg hiervan heeft het kind minder
last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit
effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het
volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen
concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten
in sociale situaties waardoor er tijd en energie vrijkomt voor het leren.
In de Kanjertraining komen dan ook de volgende
doelen aan de orde:
bevordering van vertrouwen en veiligheid in de
klas;
versterking van de sociale vaardigheden van de
kinderen;
de kinderen leren verschillende oplossingsstrategieën voor conflicten beheersen;
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Wij hanteren op school het model van wederzijds
respect. Dit model houdt in: ik ben belangrijk, ik
mag er zijn; de ander is ook belangrijk, die mag er
ook zijn! Ook in een conflict hoort er sprake te zijn
van wederzijds respect. Het model gaat ervan uit dat
er altijd een oplossing is als alle partijen daarvoor
open staan.
In onze school geldt dit model voor iedereen. Voor
de teamleden, kinderen en ouders. Wanneer je ervan uit zou gaan dat jij belangrijker bent dan de ander, zoals het volgende model, spreken we van een
straatcultuur. Als je dit model terugvindt in een
groep of binnen de school, dan geeft dit een gevoel
van onveiligheid. Vaak heeft iemand dan de macht
over een ander. Anderen denken dat ze moeten
doen wat er gezegd wordt, zij zijn niet meer authentiek. Dit is een ongewenste situatie die we op De Regenboog niet accepteren en willen voorkomen.
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Indien het duidelijk is dat een leerling bewust materialen beschadigd of vernietigd heeft, kan er een vergoeding aan de ouders gevraagd worden.
Antipestprotocol – antipestcoördinator

De communicatie tussen ouders en
leerkrachten
Als een kind een probleem heeft op school en dit
thuis vertelt, is het goed uw kind aan te horen en
het met uw kind te bespreken. Wanneer u vragen
heeft over de aanpak op school, dan verwachten wij
dat u als eerste stap op een rustige manier contact
opneemt met de leerkracht van uw kind (wederzijds
respect). U geeft hiermee het goede voorbeeld aan
uw kind want u bent bezig met objectief hoor en wederhoor. Wanneer de communicatie met een leerkracht naar uw mening niet goed verloopt, bestaat
de mogelijkheid om de vertrouwenspersoon van
de school in te schakelen. Bij ons op school is de intern begeleider de vertrouwenspersoon.
Dezelfde aanpak willen wij u vragen indien u ontevreden bent, het ergens niet mee eens bent, of
klachten heeft. Negatieve gevoelens uiten op een
schoolplein of via sociale media lost helaas niets op!
Leg de boodschap neer waar hij hoort. De leerkracht heeft een luisterend oor voor u. In een volgende stap kunt u in gesprek gaan met de intern
begeleider of de directeur. Alleen als wij weten wat
er voor u speelt, kunnen we gezamenlijk tot een oplossing komen. Natuurlijk mag u de goede manier
van communiceren ook vanuit het team verwachten.
Omgaan met de spullen
In principe is al het materiaal dat op school door de
kinderen gebruikt wordt gratis. We gaan er wel van
uit dat de kinderen zorgvuldig met de spullen omgaan, ook met het gebruik van de lokalen en het gebouw.

In bovenstaande stukken heeft u kunnen lezen dat
wij preventief inzetten op het voorkomen van pestgedrag op school. Echter, pestgedrag kan zich alsnog
voordoen; het is helaas een illusie te denken dat er
nooit gepest wordt. Als zich wel pestgedrag voordoet, dan nemen wij dit heel serieus en gaan wij direct in gesprek met de betrokkenen. Daarbij
hanteren wij een antipestprotocol waarin essentiële
zaken uit de Kanjertraining zijn meegenomen. Onderstaande zes punten vormen de belangrijkste basis
om pestgedrag te voorkomen. U vindt ze terug aan
de wand in alle klassen:
Behandel ieder ander kind, zoals je het zelf ook
prettig vindt.
Praten op een vriendelijke toon, vinden wij hier
heel gewoon.
Helpen doen wij waar het kan, daar wordt ieder
beter van.
Zonder vragen iets pakken is maf: we blijven van
elkaar en elkaars spullen af.
Problemen zijn snel klaar door ze uit te praten
met elkaar.
Gaat een ruzie niet voorbij, dan halen wij er een
juf of meester bij.
Door geregeld kinderen uit alle groepen samen te laten werken en contact te laten hebben, kennen de
kinderen elkaar. Ook dit voorkomt pestgedrag en
stimuleert een veilig klimaat op school.
Op school hebben wij een anti-pestcoördinator, dit
is Lidwien Wijtenburg. Zij is gespecialiseerd in de
Kanjertraining en zowel bij de leerkracht als bij haar
kan het pestgedrag gemeld worden. In overleg met
de betrokkenen wordt directe actie ondernomen om
het pestgedrag te laten stoppen.
Naast het mogelijke pestgedrag in de school zijn wij
ons bewust van het bestaan van pesten via internet
en het pesten na schooltijd. Hoewel de directe verantwoordelijkheid dan bij de ouders ligt, komen gevolgen hiervan ook de school binnen. Wij proberen
hier adequaat mee om te gaan.
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Kinderraad
Onze school kent een kinderraad. Deze wordt democratisch samengesteld uit kinderen van de groepen 5 t/m 8. Zij komen ongeveer vijf keer per jaar
bij elkaar onder leiding van een leerkracht en adviseren het team over zaken die zij belangrijk vinden
voor de school. De kinderen praten daarbij bijvoorbeeld over het tegengaan van pesten, het buiten spelen, stimulans van gezonde voeding of andere zaken
die binnen de school spelen. Zij kunnen zelf inbreng hebben in wat besproken wordt. Het kan ook
zijn dat zij helpen bij het opstellen van vragenlijsten
voor kinderen of een actie aansturen in de groepen.
Zij krijgen te maken met het nemen van initiatief,
creativiteit, samenwerken, eigen verantwoording en
besluitvorming. Allemaal punten die goed burgerschap stimuleren en aansluiten bij de vaardigheden
die in de 21e eeuw van belang zijn voor onze kinderen.
Schoolregels
Schoolregels zijn er omdat iedereen zich binnen en
buiten school fijn en veilig moet kunnen voelen en
omdat ouders en leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de kinderen.
1. Op onze school accepteren wij de ander.
2. Bij ons op school gaan we beleefd en respectvol
met elkaar om.
3. Bij ons op school vragen we toestemming aan
de ander als we zijn/haar spullen willen lenen/gebruiken.
4. Bij ons op school wandelen we rustig in de gangen en we praten zachtjes zodat iedereen ongehinderd zijn werk kan doen
5. Bij ons op het schoolplein wandelen wij met de
fiets aan de hand.
6. Bij ons op school houden wij allen tezamen met
de school en het klaslokaal netjes (kauwgom in
school is daarom niet toegestaan).
7. Bij ons op school houden we de (klap)deuren
voor elkaar open.
8. Op onze school luisteren de kinderen naar volwassenen, zowel ouders als leerkrachten. De
leerkracht bepaalt de aanpak in de groep. Er
wordt in de groep gehoorzaamd aan de leerkracht.
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9. Als wij bij ons op school een probleem met iemand hebben, volgen wij zoveel mogelijk de
aanpak van de Kanjertraining.
10. Bij ons op school laten we anderen uitpraten zodat ieder zijn verhaal kan doen. Wij volgen het
principe van hoor en wederhoor.
11. Voor kinderen die verbaal of lichamelijk geweld
gebruiken tegen een leerkracht, medeleerling of
andere werknemer binnen de school volgen wij
een stappenplan. In eerste instantie worden de
betrokken kinderen een dagdeel in een andere
groep geplaatst. Nadat hun eigen rol besproken
is en het voorval is uitgepraat, zijn zij weer welkom in de groep. Het incident wordt bij de ouders gemeld. Als deze maatregel niet helpt, kan
bij een volgend incident (directe) schorsing volgen.
Schorsing en verwijdering van een kind
Soms ziet een schooldirecteur geen andere uitweg
meer dan het schorsen of zelfs verwijderen van een
kind. Uiteraard zijn voor deze maatregelen regels en
procedures opgesteld door de overheidsinspectie.
Schorsing gebeurt door het College van Bestuur in
overleg met de directeur. Een zorgvuldige uitvoering
hiervan is in het belang van alle betrokkenen. Een
schorsing kan maximaal een week duren.
Een exemplaar van de notitie Toelating, schorsing
en verwijdering van leerlingen ligt ter inzage op
school en is te vinden op de website van Laurentius
Stichting (www.laurentiusstichting.nl).

Nieuw onderwijsmateriaal
Aanschaf van nieuwe onderwijsmaterialen is noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan de ons
gestelde eisen door de overheid en ter verbetering
van de kwaliteit van het onderwijs. Op deze wijze
spelen we in op de ontwikkelingen in het onderwijs
en zorgt de school ervoor in een continu proces het
onderwijs te vernieuwen en te verbeteren. Vandaar
dat wij ernaar streven om op tijd materialen te vervangen door een nieuwere versie of indien nodig
over te stappen op een geheel nieuwe methode.
Dit is goed merkbaar aan de orthotheek die geregeld uitgebreid wordt met materialen die nodig zijn
om een bepaald kind goed te kunnen helpen en aan

Schoolgids 2018-2020
de grote hoeveelheid software die de afgelopen
schooljaren voor de kinderen is aangeschaft (zie ook
blz. 16).

ICT (informatie- en
communicatietechnologie)
Computers, mobiele telefoons en internet zijn niet
meer weg te denken uit de samenleving van nu.
Ook in het onderwijs zijn grote ontwikkelingen te
zien op dit gebied. De hedendaagse communicatiemiddelen bieden enorme kansen voor de school,
maar tegelijkertijd moeten scholen ook rekening
houden met de nieuwe aanpassingen die ze oproepen. Onze computers worden primair gebruikt ter
ondersteuning van het leerproces.
Faciliteiten
ICT-

programma’s
Op De Regenboog worden devices (computers/tablets/laptops) op verschillende manieren ingezet.
Tijdens de instructie wordt het digitale schoolbord
(touchscreen) ingezet om de lessen te verrijken. Ook
bij de kleuters wordt het digitale schoolbord ingezet
tijdens de kring en de werkles. De ICT-middelen
worden met name ingezet om de leerstof te verwerken en in te oefenen.

Programmeren is het schrijven van een computertaal. Zij maken een reeks instructies die de computer dan uitvoert. Door kinderen te leren
programmeren worden er een verschillende vaardigheden geoefend en/of gestimuleerd. Zo leren zij probleemoplossend en kritisch te denken, samen te
werken met anderen en wordt hun creativiteit aangemoedigd. Door het vele samenwerken leren de
kinderen te communiceren met anderen en vergroten zij hun sociale en culturele vaardigheden. Verder worden de vaardigheden in ICT-geletterdheid
bevorderd door de inzet van computers. Alle bovengenoemde vaardigheden hebben te maken met de
21st century skills, vaardigheden die wij nodig hebben in de huidige maatschappij.
In groep 4 en 5 leren de kinderen om te gaan met
het schrijven van instructies. Dit gebeurt zowel
schriftelijk als digitaal. De lessen die worden gegeven komen uit de methode van codekinderen.nl of
een ander actueel ‘leren programmeren’-programma.
Bomberbot is een methode die de kinderen spelenderwijs leert programmeren. Zij leren in verschillende lessen wat een algoritme is en maken hun
eigen spel. Bomberbot wordt ingezet in de groepen
6 en 7.

In de afgelopen jaren is er een grote hoeveelheid
software aangeschaft. Enkele lesmethodes hebben
computerprogramma’s geïntegreerd. Dit geldt voor
Wereld in getallen (rekenen), Taal Actief (spelling)
en Veilig Leren Lezen. Deze programma’s kunnen
op verschillende niveaus ingezet worden.
Verder is een veelheid aan niet-methodegebonden
educatieve software zoals Spellingwerk, Hoofdwerk
en Flits. Ook worden er op internet educatieve programma’s aangeboden, bijvoorbeeld op Rekenweb.nl of Onlineklas.nl. Al deze programma’s
worden gebruikt als aanvulling op het bestaande lesprogramma, voor kinderen die extra oefening behoeven (bijvoorbeeld tijdens de lessen remedial
teaching), en voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben.
Leren programmeren
In de huidige maatschappij komt het steeds vaker
voor dat kinderen bezig zijn met programmeren.

In groep 8 werken de kinderen met Scratch of een
ander actueel ‘leren programmeren’-programma. In
een dergelijk programma leren de kinderen om te
gaan met codes. Zij schrijven bijvoorbeeld verschillende instructies voor een poppetje op de computer.
Het poppetje voert dan de instructie uit zoals die beschreven staat.
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Vanaf groep 5/6 leren de kinderen een Prezi maken. Dit is een online presentatieprogramma te vergelijken met Powerpoint. Zij leren foto’s, filmpjes en
geluidsfragmenten in het programma te zetten. In
de klas presenteren de kinderen hun Prezi aan de
groep. Het programma is goed te gebruiken voor het
maken van boekbesprekingen en spreekbeurten.
In veel groepen maken de kinderen een digitaal
prentenboek aan de hand van het online programma Storybird. Hierbij kiezen de kinderen
plaatjes en bedenken er een verhaal bij. De kinderen mogen hun digitale prentenboek later presenteren in de groep.
Daarnaast wordt er in de groepen 6 t/m 8 gewerkt
met Office 365, denk aan Word en Powerpoint.
Mediawijsheid
Veel kinderen zijn ‘van huis uit’ vaak al heel vaardig
met computers. Desondanks hebben zij opvoeding
nodig in het gebruik van de nieuwe technieken. Allereerst in het gebruiken van de apparatuur en programmatuur, waarbij de kinderen op hun eigen
niveau leren omgaan met voor hun bekende en onbekende programma’s. Maar in de bovenbouw
wordt er ook stilgestaan bij de minder goede kanten
van computers en internet. Hoe betrouwbaar is een
zoekmachine en de informatie die je daarmee vindt?
Waarom moet je niet zomaar op een advertentie op
een website klikken? Wat zijn de gevaren van Whatsapp, Facebook of twitteren? Welke gegevens over jezelf kun je beter maar niet op een website
publiceren? In de bovenbouw wordt dan ook gewerkt met een ICT-protocol. Dit wordt uitgedeeld en
besproken met de kinderen in groep 6, 7 en 8.
In groep 6 t/m 8 wordt jaarlijks meegedaan aan de
training ‘Diploma Veilig Internet’ waarbij bovenstaande items uitgebreid aan bod komen. Zo werken
wij aan de bewustwording van uw kind in deze digitale tijd om hun te leren hun eigen veiligheid te bewaken.
Wij zijn ons bewust van het bestaan van pesten via
de sociale media buiten schooltijd, vaak via de mobiele telefoons. Hoewel de directe verantwoordelijkheid dan bij de ouders ligt, komen gevolgen hiervan
ook de school binnen. Wij proberen hier adequaat
mee om te gaan.
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Website
De school heeft een eigen website, www.rkbsderegenboog.nl. De website geeft een actueel beeld van
ons onderwijsaanbod, de organisatie en berichtgeving van de activiteiten op de school. Via Facebook
geven wij, aan ouders die dat willen, de gelegenheid
ons op de voet te volgen. Zo komt de school een
stapje dichter bij u thuis. Ook kunt u er foto’s van
activiteiten downloaden of bestellen.
De website kan ook gebruikt worden door de ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR) voor berichtgeving. Dit staat dan duidelijk vermeld. Teksten
op de website worden altijd via de school of via de
voorzitters van de OR of de MR geplaatst.
Privacy
Ieder jaar wordt, in verband met de wet AVG, aan de
ouders gevraagd of zij wel of geen toestemming geven voor plaatsing van beeldmateriaal op de website,
in de schoolgids, in de (digitale) nieuwsbrief, op socialmedia-accounts (Facebook) of op Social Schools.
Daarnaast vragen wij u toestemming voor het toesturen van onderwijsinhoudelijke informatie of informatie over buitenschoolse activiteiten via uw emailadres.
De ouders kunnen een wijziging van toestemming
tussentijds schriftelijk aangeven bij de leerkracht of
de directeur.
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Ondersteuning
Handelingsgericht werken
Wij werken op school handelingsgericht. Het handelingsgericht werken (HGW) is een systematische
manier van werken, waarbij de volgende vraag centraal staat: wat heeft uw kind nodig om bepaalde
onderwijsdoelen te behalen?
Meer specifiek gaat het om vragen als welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie, begeleiding
heeft een groep kinderen of een kind nodig. We
richten ons op wat er wel kan en nodig is om bepaalde doelen te bereiken. Het onderwijsaanbod
wordt dus, zoveel mogelijk, afgestemd op de onderwijsbehoeften van groepen kinderen en vaak ook
van individuele kinderen. Er wordt in overleg met
de ouders en de kinderen besproken welke aanpak
een positief effect heeft. De gekozen aanpak moet
ondersteunend werken, motiveren en een goed resultaat opleveren. We richten ons niet alleen op de
kindkenmerken, maar ook op de kenmerken van de
onderwijsleer- en de opvoedingssituatie. Het begrip
afstemming staat hierbij centraal. Er wordt rekening
gehouden met uw kind maar ook met de wensen,
mogelijkheden en verwachtingen van school en ouders.

Contacten over de ontwikkeling
van uw kind
Om de samenwerking met ouders in het belang van
het kind goed te laten verlopen, vinden er in het
schooljaar verschillende gesprekken plaats, al dan
niet met een rapportage. In deze gesprekken wordt
gesproken over de ondersteuning die uw kind nodig
heeft en er worden concrete afspraken gemaakt over
de invulling van de ondersteuning, bijvoorbeeld het
meegeven van extra huiswerk. Bij een aantal gespreksmomenten willen we graag dat u aanwezig
bent, in het belang van uw kind. Andere gesprekken
kunnen op uw verzoek of op verzoek van de leerkracht plaatsvinden. Het zou dus ook kunnen zijn
dat er een keer geen gesprek plaatsvindt.
Wij betrekken de kinderen het liefst zoveel mogelijk
bij de gesprekken. Tenslotte weten zij zelf vaak het

beste wat zij nodig hebben. Echter, soms is het beter
om het gesprek alleen met de ouders en de leerkracht te voeren, afhankelijk van het onderwerp.
Over het algemeen wordt dit van tevoren onderling
afgestemd.
Hieronder vindt u een overzicht van deze contacten
tussen ouders, kind en het team.
Week 3
In de derde week na de start van het schooljaar
vindt er een informatieavond plaats voor de ouders
van groep 1-2, 3 en 8. De ouders van groep 3 t/m 8
krijgen via de mail een informatieboekje toegestuurd dat ook op de website in te zien is.
Eind september - half oktober
In deze weken zijn er kennismakingsgesprekken in
de groepen 4 t/m 8. Tijdens dit gesprek worden de
verwachtingen van het komende jaar naar elkaar uitgesproken en kunt u aangeven wat belangrijk is voor
uw kind. In groep 4 t/m 7 kan uw kind bij het gesprek aanwezig zijn. In groep 8 is uw kind bij het gesprek aanwezig want het preadvies wordt besproken.
November
In deze maand is er een voortgangsgesprek voor de
ouders van groep 1 t/m 3. Er wordt verwacht dat
alle ouders bij dit gesprek aanwezig zijn. Er zijn geen
rapporten. In groep 3 kan uw kind bij dit gesprek
aanwezig zijn.
Eind januari - begin februari
Voor groep 8. Voortgangsgesprekken met het rapport, het onderwijskundig rapport en eindadvies
voortgezet onderwijs. Uw kind is bij het gesprek
aanwezig.
Februari
Er is een eerste rapport met voortgangsgesprekken
voor groep 3 t/m 7. De kinderen van groep 4 t/m 7
zijn bij dit gesprek aanwezig. Bij deze voortgangsgesprekken wordt van alle ouders verwacht dat zij aanwezig zijn. De CITO-resultaten worden met het
rapport meegegeven. Groep 7 krijgt ook het uit-
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stroomprofiel (indicatie uitstroom voortgezet onderwijs) mee in het rapport. Dit wordt als preadvies
voor het voortgezet onderwijs besproken.
April
In deze maand vinden de voortgangsgesprekken van
groep 1-2 plaats. Bij deze gesprekken wordt van de
ouders verwacht dat zij aanwezig zijn.
Juni
Er is een tweede rapport voor groep 3 t/m 8. De
CITO-resultaten worden met het rapport meegegeven. Er kan voor alle groepen een voortgangsgesprek
plaatsvinden op verzoek van leerkracht of ouders.
De kinderen kunnen bij deze gesprekken aanwezig
zijn. Groep 6 en 7 krijgen het uitstroomprofiel (indicatie uitstroom voortgezet onderwijs) mee in het
rapport.
Verdere informatie:
De kleuterleerkrachten werken met het leerlingvolgsysteem Kijk! en hebben daardoor altijd actuele informatie over uw kind. De resultaten
worden in de gesprekken meegenomen
De groepen krijgen een door de school samengesteld rapport mee. De resultaten worden in de
groepen 3 t/m 7 in woorden omschreven. De
rapporten worden in februari en juni aan de kinderen meegegeven in de week voor de voortgangsgesprekken.
In groep 8 worden, t.b.v. een soepele overgang
naar de middelbare school, alle vakken met een
cijfer beoordeeld. Bij de beoordeling van het
werk wordt rekening gehouden met het preadvies.

voor uw kind, dan wordt dit ruim op tijd door de
leerkrachten met u besproken. Het kan ook zijn dat
het gewenst is dat een kind eerder doorstroomt naar
groep 3 op grond van observaties en resultaten.
Beide mogelijkheden worden in overleg met ouders
bepaald.
Van groep 2 naar groep 3
Bij het bepalen van geschiktheid voor de overstap
naar groep 3 letten de leerkrachten van de kleutergroepen op een aantal factoren, namelijk:
de cognitieve ontwikkeling van het kind;
de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind;
de werkhouding en concentratie van het kind.
Het definitieve besluit of een kind naar groep 3
overgaat wordt in mei/juni genomen. Uiteraard
wordt u als ouders nauw betrokken bij deze besluitvorming. Het advies van de school is een bindend
advies.

Overgang bij hogere groepen
Belangrijk: U kunt ook altijd tussendoor zelf een afspraak met de leerkracht maken als u graag eens extra van gedachten wilt wisselen over de ontwikkeling
van uw kind!

Overgang van groep naar groep
In principe doorlopen de kinderen in acht jaren de
basisschool. Vanuit observaties en resultaten wordt
gekeken wat uw kind aan onderwijs nodig heeft.
Het kan voorkomen dat kinderen het nodig hebben
langer in groep 1 of 2 te blijven. Indien er sprake
zou kunnen zijn van een verlengde kleuterperiode
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Ook in hogere groepen kan het voorkomen dat kinderen een bepaald leerjaar nog eens overdoen. Deze
beslissing wordt samen met de ouders genomen.
Het kan eveneens gewenst zijn dat een kind eerder
doorstroomt naar een volgende groep op grond van
observaties en resultaten. Ook dit wordt in overleg
met ouders bepaald. De intern begeleider is hier altijd bij betrokken.
Bij het bepalen van geschiktheid voor een overstap
naar een volgende groep letten de leerkrachten van
groep 3 t/m 7 op een aantal factoren, namelijk:
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de cognitieve ontwikkeling van het kind;
de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind;
de werkhouding en concentratie van het kind.
Verschillende testen en toetsen en het advies van de
intern begeleider kunnen bij deze beslissing hulp
bieden. Het advies van de school is ook hier een
bindend advies.
Advies voortgezet onderwijs/procedure
van aanmelding
De kinderen van groep 6 krijgen bij het eindrapport
een overzicht van hun uitstroomprofiel. Dit wordt
in januari en juni in groep 7 opnieuw meegegeven.
Dit uitstroomprofiel wordt bepaald op grond van de
resultaten binnen het leerlingvolgsysteem.
Bij de kennismakingsgesprekken van groep 8 wordt
het preadvies voor het voortgezet onderwijs met ouders en het kind besproken. Bij de beoordeling van
het werk wordt rekening gehouden met dit preadvies.
Eind januari of begin februari worden de eindadviesgesprekken gehouden. Het advies is gebaseerd
op verschillende resultaten, t.w. de resultaten binnen het leerlingvolgsysteem gedurende enkele jaren,
en de werkhouding en motivatie.
De kinderen maken de Centrale Eindtoets in april.
Over deze toets ontvangen de ouders van kinderen
in groep 8 d.m.v. een ouderbrief nadere informatie.
De kinderen van wie de leerkracht het vermoeden
heeft dat deze in aanmerking komen voor leerwegondersteunend (vervolg)onderwijs worden bovenschools getoetst in de eerste helft van het schooljaar
van groep 8.
Na het advies eind januari/begin februari kunnen
de kinderen worden opgegeven op de verschillende
scholen van het voortgezet onderwijs (VO). Daarvoor worden speciale codes gebruikt. Iedere leerling
krijgt één code en kan zich daarmee aanmelden op
één school van voortgezet onderwijs. De inschrijving wordt pas definitief wanneer het onderwijskundig rapport van de basisschool op de school van VO
is gearriveerd en de kennisgeving van aanmelding
door het VO aan het basisonderwijs is gedaan.

De leerkracht spreekt zo nodig alle kinderen door
met de coördinatoren van de verschillende brugklassen, zodat speciale aandachtspunten kunnen worden gecontinueerd.

Ondersteuning in de praktijk
Op onze school wordt de ondersteuning gecoördineerd door de intern begeleider (IB’er). Deze IB’er
heeft o.a. de volgende taken:
Ondersteuning van de leerkrachten bij het signaleren en begeleiden van kinderen.
Ondersteuning bij het maken van groepsoverzichten, roosterplanning en individuele handelingsplannen.
Coördinatie van de extra ondersteuning, die binnen dan wel buiten de groep plaatsvindt, anders
dan door de leerkracht.
Overleg met diverse externe organisaties.
Organisatie rondom het LOVS (leerlingvolgsysteem), de toetskalender en CITO-benodigdheden.
Het bewaken van de kinddossiers.
Contacten met ouders.
Het organiseren en bijhouden van de orthotheek.
Het op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en deze overbrengen aan
het team.
Coördinatie rondom een arrangement van een
kind.
Overleg over de te bieden ondersteuning organiseren met de directeur.
Vertrouwenspersoon, aandachtsfunctionaris
(ivm de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’), coördinator anti-pesten.
Natuurlijk presteren niet alle kinderen op hetzelfde
niveau: aanleg en interesse spelen daarbij een rol.
Soms komen bepaalde onderdelen van de ontwikkeling op een later tijdstip dan verwacht wordt, of
heeft het kind problemen nieuwe leerstof op te pakken. We volgen de kinderen vanaf de kleutergroepen zodat we tijdig kunnen constateren of een kind
extra ondersteuning met gedrag of leerstof nodig
heeft. Dit volgen gebeurt d.m.v. groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen en de leerling- en onderwijsvolgsystemen (LOVS (CITO)/Kijk!/SCOL/
Sociogram).
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In de groepsbespreking wordt de hele groep besproken. Er wordt nagegaan of de beschreven aanpak
volgens het groepsoverzicht en de roosterplanning
heeft gewerkt. Dit overleg vindt drie keer per jaar
plaats tussen de groepsleerkracht en de IB’er. In de
leerlingbespreking wordt dieper ingegaan op individuele kinderen die extra zorg behoeven. Dit zijn
kinderen die opvallen door o.a. hun prestaties, motivatie, werkhouding en/of gedrag. Dit overleg vindt
plaats tussen de leerkracht en IB’er. In dit overleg
worden de volgende te nemen stappen bepaald. De
intern begeleider adviseert vervolgens bij het opstellen van de groepsoverzichten en de roosterplanning.
Er wordt gekeken hoe wij het beste aan de onderwijsbehoeften van ieder kind tegemoet kunnen komen. Er kunnen gesprekken uit volgen met het
kind en de ouders om de ondersteuning voor een
kind zo goed mogelijk in kaart te brengen en uit te
voeren.
Het volgen van de kinderen met behulp van een
leerlingvolgsysteem houdt in dat er op gezette tijden
toetsen worden afgenomen en observatielijsten worden ingevuld. De toetsen en lijsten worden gebruikt
als signaleringshulpmiddelen. De gegevens worden
geanalyseerd door de groepsleerkracht en met de intern begeleider besproken.
Met behulp van een leerlingvolgsysteem kan geconstateerd worden of de ontwikkeling voorspoedig verloopt of dat er onverhoopt bepaalde hiaten zijn
ontstaan. Hierdoor kan het kind tijdig geholpen
worden. Als het de leerstof betreft, gebeurt dit in
eerste instantie door de groepsleerkracht d.m.v. verlengde instructie in de groep. Met de ouders kan gesproken worden over ondersteuning thuis met de
leerstof. Voor kinderen waarvoor dit niet toereikend
is, is het mogelijk (onder voorbehoud) om een periode extra ondersteuning buiten de groep te krijgen.
Ook kan besloten worden om het aantal opdrachten in de groep te verminderen of hulpmaterialen te
gebruiken. Het kind zelf wordt betrokken bij het bepalen van de juiste aanpak. Indien nodig zal de intern begeleider in overleg met ouders eventueel
adviseren externe hulp op te starten.
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De aanpak wordt in het groepsoverzicht en de roosterplanning opgenomen. Indien nodig wordt een
apart plan opgesteld, waarin wordt vastgelegd hoe

wij aan de onderwijsbehoeften van uw kind werken
en op welk tijdstip dit gaat gebeuren.

Meerbegaafden
Het kan natuurlijk ook voorkomen, dat kinderen
sneller zijn dan andere kinderen in hun groepen, en
aangeboden stof eerder hebben verwerkt. In dit geval zal voor een aantal vakken aangepaste verwerkingsstof c.q. verrijkingsstof worden aangeboden,
waardoor het kind op zijn/haar niveau verder kan
werken. Daarom beschikt de school ook over materiaal voor meerbegaafden (bv. Levelwerk) en bieden
wij een Plusklas aan. De groepsleerkrachten selecteren hiervoor de kinderen.
Levelwerk
Levelwerk is een pittige verwerking van leerstof met
verdiepende vragen en opdrachten voor kinderen in
groep 3 t/m 8. De kinderen leren daarbij zelf te
plannen en werken veel samen. Dit gebeurt geregeld
buiten maar juist ook in de groep. Zij worden begeleid in het werken met Levelwerk.
Om in aanmerking te komen voor Levelwerk hanteren wij de volgende criteria:
een zelfstandige werk- en leerhouding;
hoge scores voor begrijpend lezen en rekenen;
extra uitdaging aankunnen;
een positief advies van de leerkracht.
Plusklas
Iedere week komt een aantal kinderen uit groep 7
en 8 en uit groep 5 en 6 bij elkaar in de Plusklas. Zij
krijgen uitdagende opdrachten waarin ze zich extra
kunnen verdiepen. Na de voorjaarsvakantie komen
de kinderen van groep 4 ook in aanmerking voor de
Plusklas.
De Plusklas is er voor kinderen die weinig moeite
hebben met de aangeboden leerstof in de groep. Zij
hebben meer en vooral andere uitdaging nodig dan
de reguliere lesstof. Zodoende leren ze dat niet altijd
alles makkelijk is, maar dat ze er ook moeite voor
moeten doen. Er wordt gezorgd voor een ruime afwisseling van onderwerpen op diverse vakgebieden.
Bij de afsluiting is er altijd een terugkoppeling naar
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de klas en wordt het project op een leuke manier gepresenteerd.
Om in aanmerking te komen voor de Plusklas hanteren wij dezelfde criteria als bij Levelwerk. Het kan
voorkomen dat een kind niet aan alle criteria voldoet maar wel in de Plusklas geplaatst wordt. Dit
heeft te maken met vermoedens van onderpresteren
of een fixed mindset.
Vier keer per jaar wordt de voortgang besproken
met de leerkrachten. Er wordt bekeken of de Plusklas van meerwaarde is geweest voor het kind. De
werkhouding, gedrag en resultaten zijn bepalend of
het kind de volgende periode opnieuw deelneemt.
De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.
De Plusklassen worden geleid door de intern begeleider.

Hoe volgen wij onze kinderen?
Om objectief de cognitieve ontwikkeling van het
kind te kunnen volgen, maken wij gebruik van toetsen, die met een bepaalde regelmaat worden afgenomen. Naast de methodegebonden toetsen gebruiken
wij onafhankelijke toetsen, waarmee we de kinderen
kunnen vergelijken met een landelijke groep kinderen. De methodeonafhankelijke toetsen zijn tevens een hulpmiddel om op groepsniveau en op

schoolniveau de kwaliteit van ons onderwijs te evalueren. Zij maken het mogelijk om tijdig het onderwijs aan te passen.
De groepsleerkrachten van groep 1-2 werken met
het digitale leerlingvolgsysteem Kijk!. Op basis
van de ontwikkelingsgegevens kunnen de onderwijsbehoeften van de kinderen bepaald worden
en kan er een passend aanbod opgesteld worden
om gericht met kinderen aan de slag te gaan.
Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
kinderen wordt met Kijk! gevolgd.
Vanaf groep 3 wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind gevolgd met behulp van
het programma SCOL, de Sociale Competentie
Observatie Lijst. De leerkracht vult deze vragenlijst voor iedere leerling tweemaal per jaar in:
rond de herfstvakantie en een tweede keer in het
voorjaar. Vanaf groep 6 vullen de kinderen ook
zelf de vragenlijst tweemaal per jaar in. Hiermee
brengen wij de sociale competenties in kaart.
Daarmee kunnen wij prioriteiten stellen en planmatig werken aan de sociale vorderingen.
Twee keer per jaar wordt er in de groepen 3 t/m
8 een sociomatrijs ingevuld. De kinderen geven
dan bijvoorbeeld aan met wie zij graag samenwerken. Ook met deze gegevens kan rekening gehouden worden bij het sturen van het sociale
proces in de groep.
De AVI-toets is een toets voor het technisch lezen. De toets bestaat uit een verhaal, dat zo snel
mogelijk en zonder fouten gelezen moet worden.
De kinderen worden, naar aanleiding van de resultaten ingedeeld in groepjes en kunnen tijdens
het lezen op hun eigen niveau oefenen. De toets
wordt twee keer per jaar afgenomen.
De Drieminutentoets (DMT) wordt gebruikt om
te zien hoe uw kind scoort op woordniveau. De
naam ‘Drie minuten’ is gekozen omdat de toets
uit drie kaarten bestaat met losse rijen woordjes,
en de kinderen een minuut de tijd krijgen de
woordjes op die kaart te lezen. De toets wordt
twee keer per jaar afgenomen.
De CITO-toets Rekenen/wiskunde wordt twee
keer per jaar afgenomen in de groepen 3 t/m 7,
alleen in januari in groep 8. Deze toets geeft een
indicatie van de rekenvaardigheden met vraagstukjes van uw kind.
In januari en mei/juni wordt in groep 3 t/m 6
de TempoTest Rekenen (TTR) afgenomen. Het
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geeft een indicatie van het niveau van het automatiseren binnen rekenen.
De CITO-spellingtoets. Dit is een toets die de vorderingen in de spellingvaardigheid (het schrijven
van woorden) van het kind in beeld brengt. Deze
toets wordt tweemaal per jaar afgenomen in de
groepen 3 t/m 7. In groep 8 wordt hij alleen in
januari afgenomen.
De CITO-toets Begrijpend lezen wordt afgenomen om te bepalen of de kinderen de gelezen
tekst ook daadwerkelijk begrijpen. In groep 4
t/m 7 wordt de toets in januari en mei/juni afgenomen. In groep 8 alleen in januari.
De CITO-toets Werkwoorden wordt in juni in
groep 7 en in februari in groep 8 afgenomen.
Deze toets geeft het niveau van uw kind weer betreffende het vervoegen van werkwoorden.
Een landelijke eindtoets is vanaf april 2015 verplicht voor groep 8. Bij ons op school is dat de
Centrale Eindtoets van CITO.

Cito-score
Het CITO werkt met scores. Kinderen die een CITOtoets van het leerling- en onderwijsvolgsysteem hebben afgelegd kunnen een score halen van I t/m V. I
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is het hoogst, V is het laagst. De verdeling van de
scores ziet u in de grafiek hieronder.

Centrale Eindtoets PO
Het is voor alle kinderen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te
maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de
Centrale Eindtoets PO beschikbaar. Vanaf 2015 mogen scholen voor voortgezet onderwijs de toelating
van leerlingen niet meer laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies weegt het
zwaarst.
Op De Regenboog nemen wij de Centrale Eindtoets van CITO af. De Centrale Eindtoets bestaat
uit twee onderdelen: Nederlandse taal en rekenen.
Deze twee onderdelen zijn verplicht. Daarnaast kunnen scholen kiezen voor de eindtoets wereldoriëntatie.
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De Centrale Eindtoets neemt drie dagdelen in beslag. Het onderdeel wereldoriëntatie wordt ook op
deze drie dagdelen afgenomen.

gaat of om grote zorgen. De diensten van JGZ zijn
gratis, met uitzondering van sommige cursussen en
themabijeenkomsten.

De Centrale Eindtoets is een schoolvorderingentoets, waarvan jaarlijks een nieuwe versie verschijnt.
De functie is tweeledig. Enerzijds verschaft de toets
informatie over het individuele kind in verband
met de overgang naar het voortgezet onderwijs. Anderzijds levert de toets informatie ten behoeve van
de evaluatie van het onderwijsprogramma van de
school. Door de overheid is vastgesteld, dat alle kinderen moeten voldoen aan bepaalde referentieniveaus gedurende hun schoolloopbaan. Zo zou elke
leerling die van de basisschool komt niveau 1F moeten beheersen en die ontwikkeling moet zich voortzetten in het vervolgonderwijs tot niveau 2F, 3F
enzovoort. De Centrale Eindtoets PO meet welk referentieniveau het kind aan het einde van de basisschool heeft bereikt (1F/1S/2F). Op de website
www.taalenrekenen.nl kunt u lezen wat er precies
bedoeld wordt met referentieniveaus en wat deze inhouden.

Voor kleine en grote kinderen

Nogmaals: Het schooladvies weegt het zwaarst bij
het bepalen van de juiste vorm van voortgezet onderwijs voor uw kind. Uiteraard krijgen de ouders
van de kinderen in groep 8 op tijd de juiste informatie betreffende de Centrale Eindtoets.
In het advies voor het voortgezet onderwijs wordt
onderscheid gemaakt tussen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

vmbo basisberoepsgerichte leerweg;
vmbo kaderberoepsgerichte leerweg;
vmbo gemengde leerweg;
vmbo theoretische leerweg (mavo);
havo;
vwo.

JGZ Zuid-Holland West
Wat is jeugdgezondheidszorg?
Opgroeien van baby naar tiener, daar komt heel wat
bij kijken. JGZ geeft advies over de verzorging, gezondheid en opvoeding van kinderen en jongeren.
Op de juiste momenten worden vaccinaties gegeven
die beschermen tegen ziekten. U kunt altijd met uw
kind bij JGZ terecht, of het nu om alledaagse vragen

Tot de leeftijd van 4 jaar komen ouders regelmatig
met hun kind naar het consultatiebureau. Als een
kind op de basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar JGZ blijft de groei en ontwikkeling van
uw kind volgen. Dat doen zij om tijdig eventuele gezondheidsproblemen op te sporen, zodat kinderen
geholpen kunnen worden voordat een probleem
verergert.
Gezondheidsonderzoek groep 2
Net als bij de vorige bezoeken wordt uw kind eerst
gemeten en gewogen. Er wordt een ogentest en een
gehooronderzoek gedaan. Daarna voert de jeugdarts
een lichamelijk onderzoek uit, waarbij specifiek gekeken wordt naar de houding en de motoriek. De
jeugdarts gaat met u in gesprek over de gezondheid
en de opvoeding. Heeft u specifieke vragen of zorgen, aarzel dan niet om het te vertellen. Dan bekijkt
JGZ samen met u wat nodig is om tot een oplossing
te komen.
Spraak-taalonderzoek 5-jarigen
Als het kind 5 jaar is, vindt er op school een spraaktaalonderzoek plaats om te achterhalen of het kind
problemen heeft met spreken, luisteren, taal, stem
of mondgedrag. Dit onderzoek is niet bij alle kinderen nodig. Er vindt eerst een analyse aan de hand
van vragenlijsten plaats. Deze vragenlijsten zijn door
ouders en leerkrachten van tevoren ingevuld. Het
onderzoek wordt alleen uitgevoerd bij kinderen,
waarvan de ouder en/of leerkracht zorgen heeft over
de taal- en spraakontwikkeling.
Een onderzoek wordt uitgevoerd door een logopedist verbonden aan de JGZ. Het kind wordt alleen
onderzocht indien ouders daar op dit formulier toestemming voor geven. De uitslag van dit onderzoek
kan aanleiding geven om een kind aan te melden
voor logopedie (indien dit niet al in een eerder stadium gebeurd is).
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Preventie via vaccinatie
Als uw kind 4 én 9 jaar is, krijgt hij of zij een vaccinatie. Het is een herhaling van eerdere vaccinaties
en belangrijk omdat uw kind pas helemaal is beschermd tegen bepaalde infectieziekten als het alle
prikken heeft gehad. U krijgt hiervoor een uitnodiging thuisgestuurd. Meisjes van 12 jaar krijgen een
oproep voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.

Eens in de zes weken is er een gesprek tussen de
schoolmaatschappelijk werkster en de intern begeleider over de voortgang.

Kinderen met speciale
onderwijsbehoeften
Op 1 augustus 2014 is de nieuwe wetgeving met betrekking tot passend onderwijs van kracht geworden.

Gezondheidsonderzoek groep 7

Wat is passend onderwijs?

In groep 7 geeft een verpleegkundige van de JGZ een
gezondheidsles in de klas. De les gaat onder meer
over voeding, puberteit en pesten. De jeugdverpleegkundige voert daarna met uw kind een gesprek over
dingen die uw kind bezighouden. Zit uw kind in
groep 7, dan ontvangt u in de loop van het schooljaar een brief over dit onderzoek.

Met de invoering van passend Onderwijs hebben
alle scholen hun visie op onderwijs en zorg beschreven, want passend onderwijs vraagt om maatwerk in
het onderwijs. De school (formeel het schoolbestuur) dient ervoor te zorgen dat elke leerling die bij
hen op school zit of wordt aangemeld, een passende
onderwijsplek krijgt. Dat kan op de eigen school
zijn of op een van de andere scholen binnen het samenwerkingsverband (zorgplicht). Ongeveer 1 op de
20 leerlingen heeft niet genoeg aan basisondersteuning en is aangewezen op een vorm van extra ondersteuning. Vaak kan die extra ondersteuning gegeven
worden op de school waar de leerling zit of wordt
aangemeld. De school bepaalt in overleg met de ouders hoe die ondersteuning het beste kan worden
gegeven en vraagt daarvoor extra middelen aan bij
PPO Delflanden. Soms is het niet haalbaar om de
extra ondersteuning op de eigen school te organiseren en wordt er voor de leerling een lesplaats in het
speciaal (basis-) onderwijs of op een ander basisschool georganiseerd.

Opvoedinformatie en vragen
Voor advies of informatie kunt u kijken op de website www.jgzzhw.nl.
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de
ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact op
met JGZ Zuid-Holland West – zie blz. 55 voor de
contactgegevens.
Team Jeugd Delft (Centrum voor Jeugd en
Gezin)
Team Jeugd Delft biedt ouders en jongeren ondersteuning bij bijvoorbeeld problemen in de emotionele ontwikkeling, problemen in de thuissituatie
en/of problemen op school. Team Jeugd werkt vanuit de gedachte dat het gezin centraal staat. Samen
met het gezin gaan zij op zoek naar de hulp en ondersteuning die er nodig is en die past bij de situatie
van het gezin. Ouders kunnen zelf naar Team Jeugd
toestappen voor informatie, advies of begeleiding.
De Regenboog heeft ook een contactpersoon vanuit
Team Jeugd Delft. Samen met ouders kan de intern
begeleider een aanvraag voor ondersteuning vanuit
Team Jeugd invullen.
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Basisondersteuning, arrangement en een
speciale lesplaats
De scholen hebben binnen het samenwerkingsverband PPO Delflanden afspraken gemaakt over de basisondersteuning. Basisondersteuning is wat
verwacht wordt dat iedere school aan ondersteuning
moet bieden. Voor ouders wordt hiermee duidelijker wat zij kunnen verwachten van scholen. Scholen
en ouders kunnen gebruik maken van een helpdesk. Preventief ondersteuners zijn beschikbaar voor
de scholen.
Als blijkt dat kinderen meer nodig hebben dan de
basisondersteuning, worden ouders betrokken in
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het doorlopen van het proces om te komen tot een
arrangement of een speciale lesplaats.
Het blijft mogelijk om kinderen een onderwijsplek
te geven in het speciaal onderwijs. Binnen het samenwerkingsverband PPO Delflanden wordt dan gesproken over speciale lesplaatsen.
Voor verdere informatie verwijzen wij naar
www.ppodelflanden.nl.

De meldcode
Elke organisatie die werkt met ouders en kinderen
is vanaf 2011 verplicht een ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ te hanteren. Dit heeft
tot doel ervoor te zorgen dat beroepskrachten ondersteund worden in de omgang met de signalen
van huiselijk geweld en kindermishandeling.
De meldcode is een digitaal stappenplan, dat ons in
overleg met ouders stap voor stap leidt door het proces vanaf signaleren tot de beslissing omtrent melden. Voor aanmelding bij de meldcode is de
toestemming van ouders vereist.

samen zijn, komen ongewenste omgangsvormen en
integriteitsschendingen voor. Dit kan zijn agressie,
geweld, discriminatie, pesten/mobbing (digitaal pesten), en (seksuele) intimidatie. De Regenboog heeft
een vertrouwenspersoon voor de ouders, leerlingen
en leerkrachten. Zij luistert naar je verhaal en helpt
je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te
lossen. De vertrouwenspersoon heeft een eigen
plaats binnen De Regenboog en legt intern geen verantwoording af. De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met de informatie. Zij heeft een
geheimhoudingsplicht. Zij treedt in alle situaties onpartijdig op. Alleen op verzoek van de betrokkene
kan zij kijken of er een oplossing in de informele
sfeer mogelijk is en op verzoek van de betrokkene
kan zij eventueel bemiddelen. Zij kan de betrokkene
informeren over andere oplossingsmogelijkheden of
doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties. De vertrouwenspersoon is getraind in het voeren van deze gesprekken. Op De Regenboog is de
intern begeleider Lidwien Wijtenburg de vertrouwenspersoon.

Onze intern begeleider mevrouw Lidwien Wijtenburg is op De Regenboog de aandachtsfunctionaris
en zij draagt zorg voor het eventuele gebruik van de
meldcode.

De vertrouwenspersoon
In de ideale wereld bestaan er geen problemen, doet
ieder wat hij moet doen en heeft niemand last van
de ander. De realiteit is anders. Overal waar mensen
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Ouders
Het team van De Regenboog streeft naar een ouderbetrokkenheid waarbij sprake is van gelijkwaardigheid tussen ouders en schoolteam. Wij gaan uit van
gedeelde verantwoordelijkheid waarbij beiden hetzelfde belang hebben, namelijk een zo goed mogelijke ontwikkeling van uw kind. Dit vraagt om korte
lijnen en betrokkenheid bij elkaar. Persoonlijke contacten, (denk aan een gesprek of mailing), kunnen
er zijn op uw verzoek of op verzoek van de leerkracht.

zelf voor kunnen aanmelden. Binnen Social Schools
ontvangt u berichten van de leerkracht, u kunt ook
zelf contact opnemen met de leerkracht en de
school in zijn algemeen. Bijvoorbeeld oudergesprekken kunnen eenvoudig in dit systeem ingepland
worden. U wordt op de hoogte gehouden van de
implementatie van dit systeem.
De schoolgids komt één keer per twee jaar uit. Hij
wordt dan gepubliceerd op de website en aan ieder
nieuw gezin op papier uitgedeeld.

Mondelinge formele contacten (zie ook blz. 29)
Op algemene ouderavonden, georganiseerd in
samenwerking met de ouderraad en medezeggenschapsraad.
Tijdens gesprekken na afspraak. Zonder afspraak
is vaak wel mogelijk, maar graag na schooltijd.
Overige formele contacten
Via de nieuwsbrief. In 2018-2019 zal deze vorm
van informatievoorziening overgenomen worden
in Social Schools.
Via deze schoolgids (website)
Via brieven (mailing - incidenteel)
Via de jaarkalender (jaarlijks op papier naar oudste kinderen)
Digitale formele contacten
Via onze website: www.rkbsderegenboog.nl
Via ons e-mailadres:
directeur@rkbsderegenboog.nl of
info@rkbsderegenboog.nl
Via onze Facebookpagina
Via de groepsmail in contact met de leerkrachten, in 2018-2019 via Social Schools

Informatie van school
In het schooljaar 2018-2019 zullen wij voor de communicatie met ouders gebruik gaan maken van de
mogelijkheden van Social Schools. Dit is een veelzijdig communicatieprogramma waar de ouders zich
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Op de website www.rkbsderegenboog.nl vindt u zowel actueel als minder actueel nieuws en de agenda
van de school.
In de hal bij de hoofdingang van de school staat een
lectuurstandaard met daarin allerlei brochures voor
de ouders. Uit deze standaard kunt u meenemen
wat u interessant vindt.
Wij hebben ook een Facebookpagina voor De Regenboog om actuele leuke nieuwtjes te delen met
degenen die de gebeurtenissen op De Regenboog
graag op de voet willen volgen. Wij gaan er vanuit
dat het eventueel reageren op deze pagina op respectvolle wijze gebeurt. De Facebookpagina zal geen
vervanging van de website zijn. Officiële informatie
zal altijd via de nieuwsbrief/Social Schools, een inhoudelijk mailbericht of de website gedeeld worden
met de ouders.
NB: Na het in gebruik nemen van het communicatieprogramma Social schools in schooljaar 20182019 zal nader bekeken worden welke communicatievormen gecontinueerd of afgebouwd zullen worden.

Informatie aan (gescheiden)
ouders
Ouders bezitten volgens de wet ouderlijk gezag over
hun minderjarige kind(eren). Volgens diezelfde wet
is de school verplicht de ouders op de hoogte te
houden van de algemene gang van zaken op school
en van het functioneren en de vorderingen van het
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kind. Ouders hebben recht van inzage in alle informatie, documenten, rapporten, onderzoeksverslagen en dergelijke over hun kind. De school mag
geen informatie achterhouden of gegevens zonder
toestemming van de ouders aan derden bekend maken (zie ook informatie over de AVG op pagina 28).

geval is het de bedoeling dat de ouder die de informatie ontvangt de andere ouder op de hoogte
brengt van de informatie. Wanneer de ouder bij wie
het kind woont dit niet doet, dan kan de andere ouder aan de school vragen om rechtstreeks geïnformeerd te worden.

Wanneer sprake is van gescheiden ouders of voogden, dan is het niet altijd vanzelfsprekend dat de informatie bij alle betrokkenen terechtkomt. De wet
bepaalt in zulke gevallen wie recht heeft op informatie over het kind en in welke gevallen de school informatieverstrekking kan weigeren. In het kort komt
de wet op het volgende neer.

In twee gevallen is de school niet verplicht om informatie te geven aan de ouder die niet het gezag heeft.
Ten eerste geeft de school de informatie niet wanneer dit in strijd is met de belangen van het kind.
Als de ouder hiertegen bezwaar maakt, kan deze
naar de klachtencommissie van de school of naar de
rechter stappen. Ten tweede kan de rechter hebben
bepaald dat de betreffende ouder geen recht heeft
op informatie. De ouder bij wie het kind woont
doet er goed aan dit aan de school te melden. De
school heeft recht op inzage in het gerechtelijke vonnis.

Wat verstaat de wet onder een ouder (moeder of vader)? De moeder van het kind is de vrouw uit wie
het kind geboren is; of de vrouw die het kind heeft
geadopteerd. De vader van het kind is de man die
het kind heeft erkend of geadopteerd; de echtgenoot van de moeder, als de moeder met hem getrouwd is op het moment dat het kind geboren is;
of de man die door de rechter is aangewezen als de
vader. Dat houdt dus in dat de wettelijke ouder niet
altijd dezelfde persoon hoeft te zijn als de biologische ouder.
Van een voogd is sprake als beide ouders overleden
zijn of niet in staat zijn om het ouderlijk gezag te
hebben over het kind. Een voogd is altijd een nietouder. Hij/zij is door de rechter aangewezen om gezag over het kind te hebben. Een voogd heeft dezelfde rechten en plichten als een ouder met
ouderlijk gezag.
De ouders (moeder en vader) en de voogd hebben
allen recht op informatie over de school en over het
kind. Wanneer de rechter bij een echtscheiding het
ouderlijk gezag bijvoorbeeld aan de moeder heeft gegeven, dan blijft de vader zijn recht op informatie
toch behouden, ook al maakt de moeder daar bezwaar tegen. De vader kan dus altijd bij de school
om informatie over zijn kind vragen. De school mag
dit niet weigeren, zelfs niet als de vader nooit meer
contact heeft met zijn kind. De rechter kan de informatieplicht aan de vader echter wel veranderen.
In de meeste gevallen geeft de school de informatie,
brieven, rapporten en dergelijke aan de ouder of de
voogd bij wie het kind in huis woont. In het eerste

Activiteiten met ouders
Op onze school ondersteunen de ouders ons bij tal
van activiteiten. Bijvoorbeeld door:
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zitting te nemen in de ouderraad;
zitting te nemen in de medezeggenschapsraad;

te helpen bij het doen van ontwikkelingsspelletjes
te helpen bij de remedial teaching;
het voorbereiden van vieringen, feesten, sporten verjaardagen;
het begeleiden van kinderen bij uitstapjes;
het verlenen van hand- en spandiensten (op verzoek), bijv. reparaties;
het beheren van de moestuin
te helpen bij technieklessen;
het decoreren van de ramen.
Er zijn diverse manieren waarop hulp van ouders
kan worden gevraagd. De meest directe is wel de
hulpvraag van de leerkracht aan de ouders. U kunt
zich natuurlijk ook zelf aanmelden. In het begin van
het schooljaar worden er per groep voor allerlei activiteiten ouders geworven. Wij zijn heel blij met de
hulp van heel veel actieve ouders!

Ouderraad
De ouderraad (OR) organiseert, samen met het
team, allerlei activiteiten. Waar nodig ondersteunt
de ouderraad activiteiten financieel, o.a. via uw ouderbijdrage. De OR bestaat uit circa 10 leden; voor
de exacte samenstelling verwijzen wij u naar de
schooljaarkalender en de website. Iedere ouder of
verzorger van een kind op de basisschool De Regenboog kan zich kandidaat stellen. Mocht u mee willen helpen in de OR, wendt u zich dan tot een van
de OR- leden. Enthousiaste leden zijn van harte welkom. De ouderraad komt meestal zes keer per jaar
bijeen. Er wordt dan voornamelijk gesproken over
praktische zaken. Het reglement van de ouderraad
en het draaiboek van de werkzaamheden liggen op
school en bij de leden van de ouderraad ter inzage.
U kunt de ouderraad een e-mail sturen via de
website.

Medezeggenschapsraad
Zoals op alle scholen is er op De Regenboog, naast
een ouderraad, ook een medezeggenschapsraad (MR)
actief. De leden van deze raad geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur, en voor sommige
directiebesluiten is instemming van de MR nodig.
Onderwerpen waarover de MR zich bijvoorbeeld
buigt zijn de financiën, het veiligheidsbeleid, de
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schooltijden, het overblijven en deze schoolgids. De
precieze invulling van de taken is vastgelegd in de
wet en het medezeggenschapsreglement. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Een deel van elke
vergadering is ingeruimd voor overleg met de directeur. De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De verdeling is wettelijk geregeld in de
Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Bij een vacature voor de ouders kan elke ouder zich kandidaat
stellen voor de MR. Eventueel worden er verkiezingen uitgeschreven. Aan het begin van het schooljaar,
op de gezamenlijke MR/OR-jaarvergadering, wordt
bepaald welke ouders zitting zullen nemen in de
raad. Alle ouders krijgen voor deze vergadering een
uitnodiging. Wie er op dit moment zitting hebben
in de MR kunt u lezen op de website en in de
schooljaarkalender.
Er bestaat ook een gemeenschappelijke MR. De GMR
buigt zich over schooloverstijgende onderwerpen. Er
wordt vergaderd met een lid van het College van Bestuur van de Laurentius Stichting.
U kunt de medezeggenschapsraad een e-mail sturen
via de website.

Ouderbijdrage
Voor het primair en voortgezet onderwijs is bij wet
geregeld dat toelating van een kind niet afhankelijk
mag worden gesteld van een geldelijke ouderbijdrage. We mogen wel financiële bijdragen vragen
voor activiteiten die niet binnen het normale lesprogramma horen, zoals de werkweek van groep 8 en
festiviteiten.
Op het formulier ‘verklaring bij inschrijving’ dat u
ontvangt bij inschrijving van uw kind op De Regenboog geeft u aan of u wel of geen ouderbijdrage betaalt.
Van de ouderraad ontvangt u in het begin van ieder
schooljaar een verzoek tot betaling van de ouderbijdrage. Deze jaarlijkse ouderbijdrage is € 45,– en wettelijk niet verplicht. Echter, zonder uw bijdrage
wordt het erg moeilijk om de kinderen te verrassen
met verschillende activiteiten. Wij vragen u dus
vriendelijk om de bijdrage wel te betalen!
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Het bedrag voor de ouderbijdrage wordt bepaald in
de jaarvergadering van oktober. Het bedrag is bedoeld voor o.a. het sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd,
de carnavalsviering en het schoolreisje. Voor kinderen die na de kerstvakantie op school komen, bedraagt de ouderbijdrage een tiende van het
jaarbedrag per maand. U ontvangt voor deze ouderbijdrage een acceptgiro. U kunt betalen via rekeningnummer NL48 INGB 000 596 562 6 t.n.v.
Ouderraad Regenboogschool, Delft. We verzoeken
u vriendelijk bij de omschrijving de naam van het
kind (kinderen) te vermelden. Dit omdat het steeds
vaker voorkomt dat kinderen onder een andere
naam dan die van de vader of moeder op school bekend zijn en het is dan voor de penningmeester
moeilijk na te gaan voor welk kind deze bijdrage bedoeld is.

voor verleent. In dat geval vragen we u ook uw bankrekeningnummer in te vullen. De facturering gebeurt aan het eind van elke maand, € 1,50 per
overblijfbeurt. Voor vragen of opmerkingen kunt u
de TSO bereiken via het adres bontepael@laurentiusstichting.nl
We verwachten van de kinderen bij de tussenschoolse opvang, dat zij zich aan de gestelde regels
houden. Als de begeleiders ongeoorloofd gedrag
constateren, of als kinderen regelmatig weigeren te
gehoorzamen, dan houdt de school zich het recht
voor deze kinderen gedurende een periode de tussenschoolse opvang te weigeren. Indien het ongeoorloofde gedrag aanhoudt, behoudt de school zich
het recht voor de tussenschoolse opvang geheel niet
meer toe te staan voor het betreffende kind.
De kinderen mogen alleen met schriftelijke toestemming van de ouders met een ander kind mee naar
huis.

Buitenschoolse opvang
In de omgeving van De Regenboog zijn er meerdere
mogelijkheden voor buitenschoolse opvang.

Tussenschoolse opvang
De tussenschoolse opvang wordt op De Regenboog
georganiseerd vanuit IKC de Bonte Pael. De tussenschoolse opvang vindt plaats in verschillende lokalen op school. Een pedagogisch medewerker heeft
de leiding over vrijwilligers en stagiaires. Tijdens de
tussenschoolse opvang (TSO) eten de kinderen hun
door henzelf meegebrachte lunch op onder toezicht
van de begeleiding. Er worden activiteiten aangeboden waaruit de kinderen vanaf 12.30 uur kunnen
kiezen. Ze kunnen ook buitenspelen. De tussenschoolse opvang kan altijd flexibel per dag afgenomen worden. Bij de hoofdingang liggen de
benodigde formulieren voor aan- en afmelding.
Er wordt gewerkt met automatische incasso. Ons administratiesysteem is hierop aangepast. Het zou ons
enorm schelen wanneer u hier uw toestemming

Wij werken ook hierbij direct samen met het IKC
de Bonte Pael waar vanuit ook onze tussenschoolse
opvang geregeld wordt. U kunt uw kind aanmelden
via de website www.debontepael.nl .
Verder bezoeken de kinderen andere organisaties
voor de kinderopvang zoals:
Knotz: www.knotz-kinderopvang.nl
Les Enfants: www.kinderopvang-lesenfants.nl
’t Spant: www.kinderopvang-spant.nl

Peuterspeelzaal Melktanthofje
In ons gebouw bevindt zich peuterspeelzaal Melktanthofje van de Stichting Delftse Peuterspeelzalen.
Hier kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar komen om
samen met leeftijdgenootjes te spelen in een andere
omgeving en met meer mogelijkheden dan thuis.
Spelenderwijs wordt de ontwikkeling gestimuleerd
en krijgt ieder kind de gelegenheid om zich in zijn
eigen tempo te ontwikkelen. De kinderen worden
begeleid door twee vaste pedagogisch medewerkers.
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Er worden diverse groepsactiviteiten aangeboden zoals kringspelletjes, muziek maken, knutselen en bewegingsspelletjes. Uw kind wordt gevolgd met het
volgsysteem Kijk! dat aansluit op het volgsysteem
voor de kleuters op De Regenboog. Er wordt gewerkt met het Vroegtijdig Voorschoolse Educatieprogramma (vve) Piramide en de activiteiten staan
vaak in het teken van een thema, zoals: ‘Eet smakelijk’ of ‘Wat heb jij aan vandaag’. Natuurlijk wordt
er ook veel aandacht gegeven aan de seizoenen en
feesten als Sinterklaas en Kerstmis. Zo mogelijk
wordt er iedere dag buiten gespeeld.

een afspraak met de ouders en het kind om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. De school
van herkomst stuurt ons een onderwijskundig rapport met nadere informatie over het kind. Zonder
informatie worden geen kinderen in de groepen 2
t/m 8 ingeschreven.

Nieuwe kinderen

Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht

Kinderen kunnen gedurende het hele schooljaar op
De Regenboog worden aangemeld. Ouders die voor
het eerst kennis maken met de school, krijgen altijd
informatie over de school. Zo mogelijk zoeken de
ouders de informatie op onze website.
Daarna komen de ouders met het kind op school
voor een nadere kennismaking. Tijdens de rondleiding, die meestal een uur duurt, wordt uitleg gegeven over de structuur van en de werkwijze in de
(kleuter)groepen. Ouders kunnen uiteraard zelf ook
vragen stellen over de werkwijze op De Regenboog.
Tijdens het kennismakingsgesprek wordt besproken
of het team van De Regenboog uw kind kan bieden
wat het nodig heeft. Er kan worden ingeschreven als
de directeur ook kennis heeft gemaakt met uw kind.
Uw kind is pas officieel ingeschreven op De Regenboog als u een schriftelijke bevestiging van inschrijving heeft ontvangen.
Nadat een kleuter is ingeschreven, maakt de leerkracht waarbij uw kind in de groep komt een afspraak met u voor een intakegesprek. Dit vindt
plaats een maand voordat uw kind vier wordt. Vervolgens komt uw kind eerst enkele keren wennen
(maximaal 10 dagdelen), waarna uw kind, als het
daadwerkelijk naar school gaat, nog een Regenboogparaplu ontvangt.
Gaat het om een kind dat in één van de groepen 2
t/m 8 geplaatst moet worden, dan wordt er door de
directeur en intern begeleider eerst overleg gepleegd
met de school van herkomst. De leerkracht van de
betreffende groep maakt desgewenst en zo nodig
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Ook als ouders met een kind voor toelating bij de
school komen als gevolg van onvrede met hun huidige school wordt er in alle gevallen contact gelegd
met de betreffende school en navraag gedaan over
de situatie.

Kinderen van laagopgeleide ouders hebben vaker
leerachterstanden. Gemeenten kijken naar de
hoogst genoten opleiding van een of beide ouders.
Aan de hand daarvan bepalen zij of de kinderen extra ondersteuning nodig hebben.
Het opleidingsniveau van de ouders bepaalt het gewicht dat de school toekent aan het kind. Als het
kind het gewicht heeft van 0,3 of 1,2, dan krijgt de
school extra geld. Dit geld is onderdeel van het totaalbedrag dat de school ontvangt voor het verzorgen van onderwijs (de lumpsum).
Indien er bij inschrijving op de basisschool sprake
kan zijn van het toekennen van leerlinggewicht, dan
vullen de ouders het formulier Ouderverklaring
vaststelling leerlinggewicht in.
Zeer waarschijnlijk zal deze regeling vanaf januari
2019 een andere invulling krijgen.
Kennismakingsgesprek
Een maand voor de vierde verjaardag van uw
zoon/dochter wordt u uitgenodigd voor een gesprek
over uw kind ter voorbereiding op de komst naar
onze basisschool. Bij inschrijving kunt u uw voorkeur voor een bepaalde groep opgeven. Bij plaatsing
wordt gekeken naar groepsgrootte en samenstelling.
We proberen met uw voorkeur rekening te houden.
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Peuterochtenden

Aannamebeleid nieuwe leerlingen

Op De Regenboog organiseren wij ieder jaar vijf
peuterochtenden. Wij merken dat kinderen de overstap vanuit het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal
of de thuissituatie een grote stap vinden. Veel
nieuwe gezichten, andere ruimtes en een andere
sfeer dan ze gewend zijn. Sommige ouders zijn sinds
ze zelf op de basisschool zaten niet meer in een basisschool geweest. Een mooie overstap maar toch
wel spannend!

Ouders kunnen hun kind aanmelden bij de school
van hun voorkeur. Op De Regenboog zal de directeur een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Indien er nader bepaald moet worden of de
school uw kind de juiste zorg kan bieden, heeft de
school zes weken de tijd om te beslissen over de toelating van het kind. Deze periode kan indien gewenst nog verlengd worden met vier weken. De
school onderzoekt eerst of ze de extra onderwijsondersteuning zelf kan bieden, eventueel met extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Als
de school dit niet kan bieden, dan zal in overleg met
ouders een passende plek op een andere reguliere of
speciale school gezocht worden.

Naar de basisschool gaan kan dus een grote omschakeling zijn, niet alleen voor de kinderen maar ook
voor de ouders. Door het organiseren van informerende peuterochtenden willen wij die overstap minder groot maken. Uiteraard kunt u ook altijd
gebruik maken van de mogelijkheid een afspraak te
maken voor een persoonlijk kennismakingsgesprek
met rondleiding door de directeur. Dat geeft al een
eerste indruk van het hedendaagse basisonderwijs
maar vervolgens hebben ouders vaak nog vragen.
Zowel ouders die hun kind al bij ons hebben ingeschreven als ouders die zich willen oriënteren op
een basisschool kunnen zich inschrijven voor het
bijwonen van één of meerdere peuterochtenden.
Uw kinderen en u worden ontvangen in de aula van
de school. De directeur zal kort iets over de school
vertellen. Er kan ook een ouder aanwezig zijn van
wie het kind al langer op De Regenboog zit. Aan
deze ouder kunt u ook vragen stellen. De kinderen
kunnen ondertussen bij u blijven of spelen. Na wat
informatie en het beantwoorden van vragen gaat
een ervaren kleuterjuf met de kinderen een leuke
activiteit doen waar u thuis zelf ook iets mee zou
kunnen doen. De ouders blijven hierbij aanwezig.
Zo kan uw kind op speelse wijze alvast kennismaken
met de manier van werken op onze school. Nieuwe
ouders die dit graag willen, kunnen met de directeur vast eens rondlopen door de school en informatie krijgen.
De peuterochtenden vinden plaats tijdens de
schooltijden, zodat u de kinderen die al op school
zitten in de groepen bezig kunt zien. De activiteiten
zijn het meest geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar
maar als u jongere kinderen heeft en geen oppas,
kunt u deze gerust meenemen.

Wendagen nieuwe kleuters
Voordat hun echte schooltijd begint, stellen wij
nieuwe kleuters in de gelegenheid kennis te maken
met hun juf en klasgenootjes. Op ochtenden en/of
middagen (maximaal vijf dagen) komt uw zoon of
dochter dan meedoen met de groep. Dit om alvast
te wennen aan hun nieuwe ‘leefwereld’.
Deze dagen kunnen in overleg met de klassenleerkracht gepland worden. Vaak wordt gekozen voor
rustige schooldagen waarop geen bijzondere activiteiten plaatsvinden, zodat de nieuwe kleuter wat extra aandacht kan krijgen.
Aangezien dit voor de kleuters best spannende dagen zijn, kan op deze wendagen niet worden overgebleven. De kleintjes moeten ook wat dat betreft de
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kans krijgen in alle rust te wennen aan de nieuwe
omgeving.

het onderwijsnummer van uw kind. Wij zijn verplicht het onderwijsnummer te gebruiken in de administratie.

Opvang nieuwe anderstalige kinderen
De eerste week staat in het teken van wennen: het
kind leert de klasgenootjes en de leerkracht(en) kennen. Er vinden geen specifieke activiteiten plaats.
De tweede week wordt het kind zonodig aangemeld
bij de intern begeleider (IB’er) en wordt een en ander doorgesproken. In de derde week zorgt de IB’er
voor een plan van aanpak en zet dit in werking. De
IB’er geeft leiding aan het proces.
Officiële documenten
Ook op een basisschool hebben wij te maken met
verplichte documenten. Voor andere zaken vragen
wij altijd toestemming van ouders om onduidelijkheid te voorkomen. Het betreft hier, onder andere,
de volgende formulieren:
Verklaring bij inschrijving: Deze verklaring betreft de
bekendheid met de katholieke identiteit van de
school; de deelname aan het aangeboden onderwijspakket en het betalen van een ouderbijdrage. Dit
formulier vult u in bij inschrijving op onze school.
Als uw kind gestart is bij ons op school ontvangt u
een kopie van deze verklaring.
Toestemmingsformulier AVG: Met dit formulier vragen
wij jaarlijks uw toestemming voor het gebruik van
foto’s en/of video’s van uw kind. Het kan ook zijn
dat het om een specifieke reden expliciet aan u gevraagd wordt. Het is een verplichting binnen de wetgeving volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw toestemming wordt gevraagd voor
plaatsing op bijvoorbeeld de website, in een digitale
nieuwsbrief, via sociale media of Social Schools. U
kunt meer lezen over de AVG op blz. 28.
Burgerservicenummer: Op grond van onderwijswetgeving moeten wij, als u uw kind inschrijft, een aantal
persoonsgegevens van uw kind registreren, zoals de
naam, geboortedatum en het onderwijsnummer. U
moet hiervoor een identiteitsbewijs van uw kind laten zien. Wij hoeven geen kopie van het identiteitsbewijs van uw kind in de leerlingadministratie te
bewaren. Wij mogen wel het burgerservicenummer
van uw kind gebruiken. Dit is namelijk hetzelfde als
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Medisch protocol: Indien nodig wordt er een formulier ingevuld dat onderdeel uitmaakt van het medisch protocol. Het gaat dan vaak om toestemming
voor het toedienen van medicatie door de leerkracht. Zonder toestemming van ouders worden er
geen medicijnen door leerkrachten aan de kinderen
gegeven.
Medische gegevens/dossiergegevens: Het kan ook zijn dat
wij u vragen een formulier te ondertekenen voor het
opvragen van medische gegevens. Dit gebeurt alleen
indien dit noodzakelijk is om uw kind goed te kunnen begeleiden. Als het wenselijk is het dossier van
uw kind op te vragen bij de vorige basisschool of bij
een crèche, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal zal
er toestemming aan u gevraagd worden.
Noodregistratieformulieren: Bij het begin van het
nieuwe schooljaar vragen wij u een noodregistratieformulier in te vullen. Hierop staan alle actuele gegevens om u in geval van nood direct te kunnen
bereiken. Het is dan ook van groot belang dat u
eventuele wijzigingen in uw contactgegevens direct
doorgeeft aan de leerkracht en/of directeur.
Formulier toestemming interne filmopnames: Er kan op
school gefilmd worden in het kader van de professionalisering van het team. Indien er gefilmd gaat
worden in de groep van uw kind, zult u van tevoren
op de hoogte gesteld worden. De opnames zijn altijd voor intern gebruik en worden na gebruik gewist. U kunt via het formulier aangeven als u niet
akkoord gaat met het filmen van uw kind.
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Leerplicht en verlof
In de Leerplichtwet staat dat ouders of verzorgers
van een leerplichtig kind ervoor moeten zorgen dat
een kind naar school gaat. Deze wet stelt het volgende:
“De leerplicht voor een kind begint op vijfjarige leeftijd.
Om precies te zijn op de eerste schooldag van de maand
na de maand waarin het kind jarig is. Op het moment
dat kinderen vier jaar worden mogen ze naar school.”
Formulieren voor een verzoek om vrijstelling schoolbezoek kunt u vragen bij de directeur. U kunt hier
ook terecht voor vragen en opmerkingen. In het volgende kunt u lezen wanneer verlof kan worden verleend.
Vrijstelling leerplicht kinderen van 5 jaar
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en moet het iedere schooldag naar de basisschool. U bent zelfs
strafbaar als uw kind niet naar school gaat. Voor
sommige kleuters kan een hele schoolweek in het
begin nog te vermoeiend zijn. Dan is een vrijstelling
mogelijk. Dit betekent dat u uw kind tot de zesde
verjaardag 5 uur per week mag thuishouden. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het
bespreken met de groepsleerkracht en melden bij de
directeur.
Als uw kleuter het nodig heeft, kunt u de vrijstelling
uitbreiden met maximaal 5 extra uren. U kunt uw
kind dus maximaal 10 uren per week thuishouden
tot de zesde verjaardag. Hiervoor heeft u wel speciale toestemming van de directeur nodig. Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van uw
kind te voorkomen.
Het is in het belang van uw kind dat het zo snel mogelijk went aan een volledige schoolweek. Want veel
van wat uw kleuter nu leert, is nodig om door te
kunnen stromen naar groep 3.
Vakantieverlof
Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van
het beroep van een van de ouders niet mogelijk is
om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan,
kan eenmaal per schooljaar door de directeur vrij

worden gegeven voor extra vakantie. Indien van toepassing, moet bij uw aanvraag een werkgeversverklaring gevoegd worden waaruit dit blijkt. Verder is het
belangrijk om te weten dat:
de aanvraag minimaal vier weken van tevoren bij
de directeur moet worden ingediend;
de verlofperiode ten hoogste tien schooldagen
mag beslaan;
de verlofperiode niet in de eerste twee weken
van het schooljaar mag vallen.
Vergeet niet om rekening te houden met de vakantiespreiding, waardoor de vakanties elk jaar op een
ander tijdstip kunnen vallen. De vakanties kunt u
vinden in de jaarkalender en op de schoolsite.
Helaas komt het wel eens voor dat een kind tijdens
de vakantie ziek wordt en daardoor pas later op
school kan terugkomen. U moet dit dan zo spoedig
mogelijk melden aan de directeur en, na terugkeer,
een doktersverklaring uit het bezochte gebied of
land overleggen, waaruit de periode en de aard van
de ziekte blijken.
Verlof in geval van gewichtige
omstandigheden
Voor bepaalde gewichtige omstandigheden zoals
hier genoemd, kan vrij worden gevraagd:
een wettelijke verplichting, voor zover dit niet
buiten de lesuren kan geschieden;
verhuizing (ten hoogste één dag);
bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten in de 1e, 2e en 3e graad (een of ten hoogste twee dagen, afhankelijk van of dit huwelijk
wordt gesloten in of buiten de woonplaats van
de belanghebbende);
ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m
de 3e graad (duur in overleg met de directeur);
overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e
graad (ten hoogste vier dagen), van bloed- of aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste twee dagen), van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e
graad (ten hoogste een dag);
het 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en ook
het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (een dag);
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andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, behalve vakantieverlof.

Bezwaar en beroep

Geen redenen voor verlof

Als u het met een genomen beslissing niet eens
bent, kunt u een bezwaarschrift indienen bij de directeur (in geval van een verlofaanvraag voor tien
schooldagen of minder) of de leerplichtambtenaar
van uw woongemeente (in geval van een verlofaanvraag van meer dan tien schooldagen). Deze neemt
uw verzoek dan opnieuw in overweging en stelt u op
de hoogte van de al dan niet herziene beslissing.

Geen redenen voor verlof zijn onder andere:

Ongeoorloofd verzuim

Een aanvraag voor verlof in geval van gewichtige
omstandigheden moet bij voorkeur een maand van
tevoren, of als dit niet mogelijk is uiterlijk twee dagen na ontstaan van de verhindering, bij de directeur worden ingeleverd.

familiebezoek in het buitenland;
vakantie in een goedkope periode of in verband
met een speciale aanbieding;
het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden;
een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te
gaan;
eerder vertrek of latere terugkeer in verband met
(verkeers)drukte;
deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband;
als kinderen uit uw gezin op een andere school
zitten en al vrij hebben.
Het aanvragen van verlof
Alle verlof moet met een speciaal formulier aangevraagd worden bij de directeur. Over een verlofaanvraag voor tien schooldagen of minder beslist de
directeur. Als de aanvraag gewichtige omstandigheden (omstandigheden gelegen buiten de wil van het
kind en ouders) van meer dan tien schooldagen betreft, wordt hij doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. In de meeste gevallen
zal deze zich eerst door de directeur laten adviseren
alvorens een beslissing te nemen.
Over het algemeen zal er sprake zijn van een medische of sociale indicatie en geldt dat een verklaring
van een arts of sociale instantie noodzakelijk is
waaruit blijkt dat verlof nodig is.
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Om zicht te houden op de aanwezigheid dient u
ook voor vierjarigen verlof aan te vragen.

Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de directeur of de
leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd
schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de
leerplichtambtenaar te melden, die proces-verbaal
kan opmaken.
Verzuim, met welke reden dan ook, levert achterstand op in het onderwijsproces. Het is dan ook af
te raden veel te verzuimen en/of kinderen te snel
thuis te houden.

Klachtenregeling
De klachtenregeling is bedoeld voor ouders en betreft het handelen of het nalaten door het personeel
of het bevoegd gezag van de school. In eerste instantie kunt u terecht bij de leerkracht en daarna desgewenst bij de directeur.
Mocht uw klacht niet naar wens worden afgehandeld op school, dan kunt u deze kenbaar maken bij
het bestuur of de klachtencommissie.
Procedure
De klachtenprocedure werkt als volgt:
Klachten worden door de leerkracht te allen
tijde serieus genomen, d.w.z. dat de klacht op basis van gelijkwaardigheid zakelijk en objectief
wordt afgehandeld. In een gesprek tussen de partijen zal worden gepoogd de klacht op te lossen.
Hierbij worden duidelijke afspraken gemaakt.
Die afspraken worden zo nodig vastgelegd.
Indien de partijen niet tot een voor beide bevredigende regeling kunnen komen, kan elk voor
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zich zich tot de directeur wenden. De directeur
hoort de partijen afzonderlijk of gezamenlijk,
uitgaande van hoor- en wederhoor. Ook hier
kan de directeur afspraken vastleggen en een
plan van aanpak opstellen.
Indien de partijen wederom niet tot een bevredigende oplossing komen, kunnen zij zich wenden
tot het bestuur. Het bestuur streeft ernaar het
vertrouwen te herstellen. Het bestuur zorgt er
daarbij voor niet te treden in de bevoegdheden
van de leerkracht of de directeur. Mocht onverhoopt ook deze poging mislukken, dan wijst het
bestuur de ouders die een klacht hebben op verdere mogelijkheden.
De uitgebreide klachtenregeling van de Laurentius
Stichting ligt ter inzage op school.
De contactpersoon voor onze school is de directeur.
Deze legt en onderhoudt gewenst of noodzakelijk
contact met de externe vertrouwenspersonen. Ook
kan men direct contact opnemen met deze vertrouwenspersoon – zie blz. 55.
Klachtencommissie
Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs kan men terecht
bij de Stichting GeschillenCommissies Bijzonder
Onderwijs (GCBO). Op de website www.gcbo.nl
vindt u alle informatie over de GCBO.
Op de website van de Laurentius Stichting vindt u
de klachtenregeling voor de Laurentius Stichting.

Foto’s van activiteiten
Van allerlei activiteiten worden foto’s gemaakt door
de ouderraad of door het team. Deze foto’s worden
met de ouders gedeeld via Social Schools. Aan het
begin van ieder schooljaar vragen wij aan de ouders
toestemming voor het plaatsen van foto’s op onze
website, in onze schoolgids of in Social Schools.

Tegemoetkoming schoolkosten
Als ouder/verzorger van schoolgaande kinderen
heeft u veel kosten: noodzakelijke sportkleding,
overblijfkosten, schoolreisjes enz. Is uw inkomen
niet zo hoog en heeft u schoolgaande kinderen tussen de 4 en 17 jaar? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen om schoolkosten en schoolspullen
mee te betalen. Dit kan met de Delftpas. Het betreft
hier een inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm. Als u hieraan voldoet, kunt u voor €
5,- een Delftpas kopen. Uw inwonende kinderen
krijgen dan ieder een gratis Delftpas. Kinderen van
4 t/m 17 jaar die een gratis Delftpas hebben, krijgen
de tegemoetkoming op hun pas bijgeschreven. Hiermee kunt u een deel van de ouderbijdrage op
school betalen en bij deelnemende winkels schoolspullen aanschaffen. Wilt u meer informatie over de
Delftpas en de tegemoetkoming in de schoolkosten
kijkt u dan op www.delftpas.nl. Via de website van
de gemeente (www.delft.nl) is ook informatie te verkrijgen.
U kunt op school informeren hoe de betaling van
de ouderbijdrage met een Delftpas op school werkt.

Onderwijstelefoon
5010 is de vraagbaak voor ouders over onderwijs.
Via een gratis telefoonnummer 0800–5010 kunt u
daar al uw vragen over onderwijs kwijt. De informatielijn is op schooldagen open van 10.00 uur tot
15.00 uur. De site biedt de mogelijkheid per e-mail
vragen te stellen.
5010 wil praktische antwoorden geven op voor de
hand liggende, algemene vragen – over de uitslag
van de CITO-toets bijvoorbeeld. Maar 5010 wijst ook
de weg bij ingewikkelde kwesties. 5010 adviseert, informeert en verwijst zo nodig door.
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Overig

Taptoe: Voor de groepen 5 en 6. Een tijdschrift met
veel goede artikelen en spannende verhalen.

Abonnementen

National Geographic Junior:
Voor de groepen 6 t/m 8. Een tijdschrift gericht op
de natuur.

De inhoud van de hieronder vermelde tijdschriften
of digitale programma’s sluit aan bij de leeftijd en
ontwikkeling van uw kind. Derhalve kunnen wij u
deze van harte aanbevelen.
Verder krijgt u aan het begin van het schooljaar informatie over het volgen van typecursussen. Wij bevelen het behalen van een typediploma aan omdat
het ondersteunend werkt met het vlot werken met
de computers.
Rompompom: Groep 1-2, sluit aan bij de methode
Schatkist

Muiswerk: Een online taal- en rekenprogramma voor
het onderwijs en thuis. De programma’s laten kinderen op hun eigen niveau werken: gepersonaliseerd
leren. Ze zoeken uit wat het kind al beheerst en voor
welke onderwerpen het oefenmateriaal nodig heeft.
Vervolgens krijgt ieder kind een persoonlijk oefenprogramma waar het zelfstandig aan werkt, met duidelijke uitleg, zinnige feedback en een onbeperkte
hoeveelheid oefenmateriaal.
Squla voor thuis: Squla maakt aantrekkelijke educatieve software voor rekenen en taal in het basis- en
speciaal onderwijs. In deze software staat het plezier
in leren voorop.

Bobo :Voor de groepen 1-2. Een tijdschrift dat veel
aandacht besteedt aan creativiteit van kinderen en
waarbij de kinderen worden uitgedaagd. Geschikt
voor de kleuters.
Okki: Voor de groepen 3 en 4. Dit tijdschrift bevat
leesmateriaal, spelletjes en artikelen aangepast aan
de leeftijd van het kind.
Maan roos vis: Speciaal voor kinderen in groep 3 is
er het tijdschrift Maan roos vis. Dit tijdschrift sluit
aan bij de methode Veilig leren lezen die wij
op school gebruiken.
In het tijdschrift draait
alles om zelf lezen en
zelf doen.
Dolfje Weerwolfje: Voor kinderen van 6 tot en met 11
jaar is Dolfje Weerwolfje hét tijdschrift. Het blad
draait helemaal om het populaire karakter uit de
boeken van Paul van Loon. Behalve Dolfje zelf komen ook de andere figuren uit de Dolfje-boeken
aan bod.
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Incidenteel doen uitgeverijen aanbiedingen op het
terrein van leesboeken of computermaterialen. In
de regel stellen we u in de gelegenheid hiervan gebruik te maken.

Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan, een privacywet die geldt
in heel Europa. Dankzij de AVG is de bescherming
van persoonsgegevens in alle landen van de Europese Unie op dezelfde manier geregeld.
Ook scholen verzamelen persoonsgegevens. Binnen
de AVG worden school en bestuur gezien als ‘verwerkersverantwoordelijke’. Dat betekent dat de school
bepaalt waarom de school de persoonsgegevens verzamelt, hoe dat gebeurt en hoe deze worden verwerkt. Schakelt de school een partij in die namens
de school iets met persoonsgegevens doet, dan moeten daarover afspraken gemaakt worden in een verwerkersovereenkomst die op bestuursniveau wordt
afgesloten. Dat geldt bijvoorbeeld voor Basispoort
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(digitaal leermiddelengebruik), ESIS (leerlingadministratiesysteem) en CITO (leerlingvolgsysteem). Een
lijst van leveranciers en bedrijven die persoonsgegevens verwerken en waarmee verwerkersovereenkomsten zijn afgesloten, wordt op bestuursniveau up to
date gehouden en is ter inzage via de directie. Het
model verwerkersovereenkomst dat in gebruik is,
maakt deel uit van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0 (maart 2018), een initiatief van onder andere de PO- en de VO-Raad.
In schooljaar 2018-2019 wordt overgegaan naar
nummervoorziening voor de kinderen. Daarbij krijgen de kinderen een nummer voor het gebruik van
digitale leermiddelen, dat niet meer herleidbaar zal
zijn tot de naam van het kind.
Uiteraard heeft de invoering van de AVG gevolgen
voor de wijze waarop de school van u gegevens omtrent uw zoon/dochter opvraagt. Incidenteel zal uw
toestemming hiervoor nodig zijn.
Wij moeten duidelijk zijn:
in het doel, waarvoor wij de gegevens opvragen;
in de grondslag waarop de gegevens worden verwerkt;
in de beperking van de hoeveelheid en het soort
gegevens dat wij verwerken;
in de verantwoording naar betrokkenen over het
gebruik van hun persoonsgegevens;
in de juistheid en actualiteit van de te verwerken
persoonsgegevens.

Voor u als ouder(s)/verzorger(s) betekent dit dat u,
als het gaat over het gebruik van uw gegevens, het
recht heeft:
op inzage in persoonsgegevens die wij van u en
uw kind(eren) verwerken;
persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen;
om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking.
Binnen de stichting wordt gewerkt met een handboek voor alle privacyregels. De komende maanden
zullen aan de hand van dit handboek alle scholen
van de juiste informatie worden voorzien. U wordt
regelmatig op de hoogte gehouden. Mocht u vragen
hebben, dan kunt u contact opnemen met de directie van de school of met de functionaris gegevensbescherming van de Laurentius Stichting via tel. 0152511440.

Fietsen
Fietsen moeten in de daarvoor bestemde rekken geplaatst worden. Het is verboden de fietsen aan het
hek vast te zetten. Er wordt op de speelplaats alleen
gelopen met de fiets aan de hand!
De school is niet aansprakelijk voor eventuele
schade of vermissing. Kinderen die niet noodzakelijkerwijs met de fiets hoeven te komen, kunnen deze
dan ook beter thuis laten en komen lopen. Deze
maatregel is uit oogpunt van veiligheid en het behouden van speelruimte genomen.

Kledingactie KICI
Voor u verandert er in die zin iets dat wij u soms
meer moeten vragen, bijvoorbeeld om uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en
film). Wij deden dit al via een jaarlijks toestemmingsformulier. Dit formulier zal voortaan om meer
gedetailleerde toestemming vragen. Incidenteel zullen wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen.
Tevens moeten wij als school en stichting met iedereen die uw gegevens verwerkt een verwerkersovereenkomst sluiten zodat we verzekerd zijn van een
juiste wijze van omgaan met gegevens. Zo ook bijvoorbeeld met externe partijen, onder andere uitgeverijen en adviseurs. Daarnaast zijn er verplichte
regels voor het al of niet bewaren van uw gegevens.

Op het schoolplein staat een groene container, waar
u oude (maar nog bruikbare) kleding en schoeisel in
kunt doen. Deze worden dan opgehaald door KICI
(KledingInzameling Charitatieve Instellingen), die
voor deze kleding en schoeisel weer een dankbare
gebruiker zal vinden.

Fotograaf
Jaarlijks komt een fotograaf langs om groepsfoto’s
en individuele foto’s van de kinderen te maken..
Een leuke herinnering voor later! Tevens bestaat de
mogelijkheid foto’s te laten maken van broertjes,
zusjes en/of andere gezinsleden samen. Enkele dagen van tevoren ligt er op school een lijst waarop u
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kunt intekenen. De betaling en eventuele bijbestellingen kunt u zelf via internet regelen door een aan
u, door de fotograaf, verstrekte code. Via het telefoonnummer op de website kunt u ook contact met
de fotograaf opnemen als u dit wenst. De fotograaf
zelf blijft natuurlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afdrukken.

Gevonden voorwerpen
Er blijven geregeld spullen onbeheerd op school
achter. We raden u daarom aan, vooral na gymlessen, te controleren of uw kinderen alle spullen weer
mee naar huis hebben genomen. Wilt u bij vermissing zo snel mogelijk gaan zoeken?
Gymkleding die in de gymzaal blijft liggen wordt
daar verzameld en door de gymleerkracht meegenomen naar de bak ‘gevonden voorwerpen’ in de aula.
Ook de spullen die in de overige delen van het
schoolgebouw achterblijven, kunt u terugvinden in
deze bak. Twee keer per jaar wordt u via een oproep
in de nieuwsbrief opgeroepen om te komen kijken
naar uitgestalde gevonden voorwerpen. Deze bak
wordt na verloop van tijd geleegd in de container
van de KICI. Een uitzondering hierop vormen zaken
als sleutels, ringen, horloges e.d., die u bij de directeur kunt terugvragen. Ook blijven na het overblijven dagelijks bekers en bakjes achter. Uit hygiënisch
oogpunt worden deze na een maand weggegooid.

een themaweek ‘Gezonde voeding’ met alle groepen;
bewegingsonderwijs en deelname aan sporttoernooien;
het vragen om gezonde traktaties voor de kinderen en voor het team;
het verbieden van energydrank en blikjes drank;
het laten drinken van water;
het planten, verzorgen en verwerken door de
kinderen van producten uit de eigen moestuin
om bewustwording van gezonde voeding te stimuleren;
het zeer beperkt houden van het eten van snoep
en het drinken van frisdranken tijdens de door
school georganiseerde activiteiten.
De adviezen van het Voedingscentrum kunnen ondersteuning bieden in de keuze van de voeding van
uw kind. Dit centrum geeft een leidraad voor gezonde voeding, via de website www.voedingscentrum.nl. Aan de hand van de schijf van vijf krijgt u
een idee over wat gezonde voeding inhoudt.
Fruit en snackgroenten zijn bijvoorbeeld de beste
keuze voor een pauzehap. Denk bijvoorbeeld aan

Gezonde leefstijl
Net als iedere ouder wilt u natuurlijk dat uw kind
uitgroeit tot een gezonde volwassene. Een gezonde
leefstijl is daarvoor de beste basis. Op school willen
wij u daarin graag ondersteunen. Wij geven regelmatig aandacht aan het onderwerp ‘Gezonde leefstijl’ door kinderen te stimuleren gezond te eten, te
drinken en te sporten. Een goede omgang met elkaar is ook onderdeel van een gezonde leefstijl. Dit
kan onder andere gebeuren door:
deelname aan het project ‘Gezonde school’ (zie
pagina 13);
het bevorderen van het welbevinden en de sociale veiligheid (zie ‘De Kanjertraining blz. 24);
het aanvragen van een Europese subsidie voor
fruit en groenten voor een schooljaar;
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appel, peer, kiwi, meloen, aardbei, druif en mandarijn. Handige groenten zijn worteltjes, schijfjes komkommer, reepjes paprika of snoeptomaatjes.
Daarnaast is een volkoren boterham met gezond beleg natuurlijk altijd goed.
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Samen goed ontbijten
Het is belangrijk de dag te starten met een goed ontbijt. Tussen de maaltijd van de vorige avond en het
ontbijt zit soms wel twaalf uur of meer. De nieuwe
dag vraagt om energie en voedingsstoffen! Wie niet
ontbijt, kan concentratieproblemen krijgen en de
leerstof minder goed in zich opnemen.

hoofddeksels gaan af in de klassen. Gezichtsbedekkende kleding belemmert de communicatie hetgeen
niet gewenst is.
Wij vragen ouders om de kinderen te kleden in
kleding die tegen een stootje kan en eventueel vies
mag worden. De school acht zich niet aansprakelijk
voor schade aan kleding die door buiten spelen of
door een andere oorzaak ontstaan is.

Traktaties
Gezond eten heeft ook te maken met gezonde traktaties. Wij stimuleren het om op school leuke maar
gezonde traktaties uit te delen voor de kinderen en
het team. Veel lekkere en goede ideeën kunt u vinden op de website www.gezondtrakteren.nl of op andere websites.
Traktaties worden zoveel mogelijk mee naar huis gegeven. U heeft dan zelf de keus wat u met de traktatie wenst te doen.
De jarige mag met één kind van 10.00 tot 10.30 uur
de klassen rondgaan om de leerkrachten te trakteren. Jarige kleuters mogen twee kinderen meenemen de klassen rond. Indien 10.00 uur niet
mogelijk is, mag het kind om 13.15-13.45 uur de
klassen rond.
Rookvrij gebied
In en om de school (speelplaats en binnentuin) is
het een rookvrij gebied.

Kinderpostzegelactie
Aan de kinderpostzegelactie doen groep 7 en 8 mee.
Het doel van deze actie is om projecten voor kinderen in Nederland en andere delen van de wereld
te steunen door de opbrengst van de verkoop van
kaarten en postzegels. In november worden de bestelde kaarten en kinderpostzegels bezorgd.

Kleding
Onze school kent geen stringente kledingvoorschriften. Voorschriften die de vrijheid van
godsdienst of meningsuiting raken, zijn verboden.
In alle redelijkheid gaan we ervan uit dat de
kinderen er verzorgd uitzien. Petten en andere

Luis
Luizen springen niet, het zijn ‘overlopers’. Besmetting kan heel gemakkelijk plaatsvinden. Het is belangrijk het taboe op hoofdluis te doorbreken. Het
kan iedereen overkomen. Op De Regenboog vragen
wij aan ouders het direct te melden als er sprake is
of is geweest van hoofdluis in het gezin. Wilt u het
ook melden als het in de vakantie of in het weekend
geconstateerd is? Dan wordt er onmiddellijk actie
ondernomen om verdere uitbreiding te voorkomen.
Na iedere vakantie worden alle groepen door vrijwillige ouders gecontroleerd. Met de luizenkam worden luizen opgespoord en worden niet alleen luizen
maar gedeeltelijk ook de neten verwijderd. Ouders
van wie de kinderen luis hebben worden direct gebeld en verzocht om maatregelen te nemen. Bij twijfel wordt een briefje meegegeven. Thuis kan de
behandeling gestart of voortgezet worden.
Op de website www.landelijksteunpunthoofdluis.nl
kunt u alle informatie vinden hoe u luizen en neten
efficiënt kunt verwijderen.
Iedere nieuwe leerling krijgt bij inschrijving een luizenzak. Voor elke vakantie worden de zakken meegegeven naar huis om gewassen te worden. Indien
de zak kapot gaat, kunt u bij de directeur voor
€2,50 een nieuwe luizenzak kopen.
Wij verzoeken u dringend de kinderen geregeld na
te zien en onze luizenbrigade voor te zijn!

Medicijnen
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Voor het toedienen van ieder medicijn hebben we
uw toestemming nodig. Het betreft het toedienen
van o.a. paracetamol, aspirine en ADHD-medicatie.
U dient een toestemmingsformulier in te vullen, te

vinden op onze website. Wij werken daarbij vanuit
een protocol van de GGD.

Mobiele telefoons
We hebben op school afspraken over het meenemen
van mobiele telefoons. De afspraken zijn als volgt:
Het is kinderen toegestaan om een mobiele telefoon mee naar school te nemen.
Bij binnenkomst in school wordt de telefoon bij
de buitendeur uitgezet.
De kinderen bewaren hun telefoon in hun tas,
jaszak of laatje.
Kinderen mogen hun telefoon weer aanzetten
als zij de school verlaten.
Het gebruik van de telefoon in school mag in
noodzakelijke gevallen alleen met toestemming
van de leerkracht.
Wanneer bovenstaande regels overtreden worden, dan wordt de telefoon in beslag genomen
en neemt de groepsleerkracht contact op met de
ouders.
De regels gelden voor alle groepen. Voor de duidelijkheid melden wij dat de school niet aansprakelijk
is voor eventueel zoekgeraakte telefoons. Het meegeven van de telefoon is een eigen keus van de ouders.
Uiteraard zal de leerkracht in alle gevallen wel zo
zorgvuldig mogelijk omgaan met een tijdelijk ingenomen telefoon.

Ondersteunende diensten
De school werkt o.a. samen met:
Van Graafeiland Psychologie voor onderzoek
van individuele kinderen
Onderwijs Advies, voor onderzoek van individuele kinderen en begeleiding bij onderwijskundige zaken
HCO, Haags Centrum voor Onderwijsadvies
Natuureducatie, voor leskisten en excursies
Het DOK, voor het lenen van bibliotheekboeken
en kunstzinnige vorming
JGZ, de jeugdgezondheidszorg
De Maurice Maeterlinckschool, voor ambulante
begeleiding
De Voorde
De GGD
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Ongelukken
Waar veel kinderen spelen, met elkaar bezig zijn, actief zijn in de gymnastiekzaal of op de speelplaats,
kan het voorkomen dat er een ongeluk gebeurt. Een
ongeluk zit in een klein hoekje.
De eenvoudige huis-tuin-en-keukenverwondingen
worden door onze eigen bedrijfshulpverleners verzorgd. Als een bezoek aan dokter of ziekenhuis
noodzakelijk is, schakelen we altijd de ouders in.
Dat is voor het kind het prettigst.
Wij handelen in geval van een ongeluk volgens ons
protocol ‘Ziekte en ongevallen’. De ongevallen worden geregistreerd en bijgehouden.

Ontruiming
We houden jaarlijks tweemaal een ontruimingsoefening. Er ligt een ontruimingsplan op school. Er zijn
drie bedrijfshulpverleners bij ons op school werkzaam. Bij calamiteiten en ontruimingsoefeningen
ligt de verantwoordelijkheid bij de directeur.

Persoonlijke tablets en laptops
Het is fijn om op je eigen laptop of tablet te kunnen
werken aan je werkstuk. Er zijn dan ook kinderen
(met name in groep 7 en 8) die wel eens hun eigen
tablet of laptop mee naar school nemen. Dat is
prima, zij krijgen dan een tijdelijk wifi-gastaccount
om op de server van de school te kunnen werken.
Echter, wij willen benadrukken dat de school niet
aansprakelijk is voor eventueel zoekgeraakte of kapotte laptops of tablets. Het meegeven van deze
spullen is een eigen keus van de ouders.

Preventiemedewerker
Op school is een teamlid als preventie-medewerker
aanwezig. Na scholing zal deze zich bezighouden met
het algemeen veiligheidsbeleid op school in samenwerking met de directeur. De taken van de preventiemedewerker omvatten tenminste de medewerking
aan het verrichten en opstellen van een RI&E (RisicoInventarisatie en Evaluatie), het bewaken en uitvoeren van ARBO-maatregelen en het adviseren aan
en overleggen met de MR. Daarnaast is de preventiemedewerker de vraagbaak op school op het gebied
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van arbeidsomstandigheden. De rol van de preventiemedewerker is zowel uitvoerend als adviserend.

Schoner milieu
We verzamelen lege batterijen en inktcartridges. Behalve dat het voor de school financieel nog iets oplevert, is het ook goed voor een schoner milieu. We
stellen er prijs op wanneer u van deze gelegenheid
gebruik maakt. De verzamelbakken staan in het
handvaardigheidslokaal.

Sponsoring
In de praktijk bestaan veel vormen van sponsoring.
In het algemeen hebben we te maken met kleine
vormen, zoals bezoekjes aan bedrijven, de ontvangst
van lesmateriaal of een financiële bijdrage aan bijvoorbeeld een kerstmusical. Het uitgangspunt van
de sponsoring is, dat het in overeenstemming moet
zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak
en doelstelling van de school.

Sportactiviteiten
We houden jaarlijks een aparte sportdag voor alle
kinderen van de school, los van de Koningsspelen.
Hierbij wordt meestal gekozen voor een bepaald
thema. Bij de sportdag worden de kinderen ingedeeld in groepen van verschillende leeftijden (onder-, midden- en bovenbouw) en natuurlijk zijn de
onderdelen afgestemd op die verschillende leeftijden.
Voor een aantal buitenschoolse sportactiviteiten
schrijven we ons als school in. Dit zijn:
minivolleybal
4 tegen 4-voetbaltoernooi
avondvierdaagse
korfbal
zwemwedstrijden
hockeytoernooi
De ouders hebben bij deze activiteiten een ondersteunende en/of organiserende rol. Dat is fijn want
zonder deze inzet zouden deze extra activiteiten niet
haalbaar zijn. Een enkele keer worden we door ouders benaderd om mee te doen aan toernooien die

niet hierboven vermeld zijn. De school wil in die gevallen best doorgeefluik zijn, maar het is dan wel de
bedoeling dat de desbetreffende ouders de organisatie zelf op zich nemen en verantwoordelijkheid dragen.

Verkeerssituatie
Het wegbrengen en halen van kinderen met de auto
brengt nogal eens gevaarlijke situaties met zich mee.
Auto’s worden dan half op de stoep of dubbel geparkeerd. Wilt u in de daarvoor bestemde vakken
parkeren? Ouders met fietsen wordt verzocht deze te
plaatsen tegen het hek en op de speelplaats te wachten. Fietsen voor een ingang worden verwijderd.

Verzekering/aansprakelijkheid
De Laurentius Stichting heeft een verzekeringspakket afgesloten, onder andere bestaande uit een ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering.
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (kinderen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft
recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval
tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk
meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van
betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door
eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets
etc.) valt niet onder de dekking.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de
school zelf als hun die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen
schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstand.
Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet
(zonder meer) aansprakelijk is voor alles wat tijdens
de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle
schade die in schoolverband ontstaat door de school
moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij
veel mensen, maar is gebaseerd op misverstanden.
De school heeft pas een schadevergoedingsplicht
wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De
school (of zij die voor de school optreden) moet dus
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tekort zijn geschoten in zijn rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er
sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld
tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. De
schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt niet door de school vergoed.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor
(schade door) onrechtmatig gedrag van kinderen.
Kinderen (of, als zij jonger dan 14 jaar, hun ouders)
zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en
laten. Een kind dat tijdens de schooluren of tijdens
andere door de school georganiseerde activiteiten
door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is
daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Ziekte leerkrachten of
personeelstekort
Het kan voorkomen dat een leerkracht door ziekte
of om een andere reden afwezig is, of dat er sprake
is van een personeelstekort. We proberen dit dan zo
goed mogelijk op te lossen. Mocht er geen oplossing
gevonden worden om kinderen in school op te vangen, dan zal er noodgedwongen overgegaan kunnen
worden tot het naar huis sturen van kinderen. De
procedure is als volgt:
Bij afwezigheid van de leerkracht wordt deze vervangen door een ander. De vervanging geschiedt door
beschikbare interne parttimers of externen. Vrijge-
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stelden van lesgeven i.v.m. directeurstaken of interne begeleiding zullen de nood in principe alleen
op de eerste dag van afwezigheid kunnen lenigen,
indien mogelijk.
Er kan maximaal één groep verdeeld worden over
de andere groepen. Groep 1-2 en 3 worden niet snel
verdeeld omdat zij nog onvoldoende zelfstandig
kunnen werken in een andere groep. In groep 4 is
dit een mogelijkheid vanaf de kerst. Met de MR is afgesproken dat een groep in uiterste nood gedurende
een week verdeeld kan worden. Indien er in die
week een tweede leerkracht afwezig is, kan er gekozen worden voor het naar huis sturen van één of
meerdere groepen. De ouders worden daarvan via
de kinderen en de mail schriftelijk in kennis gesteld.
Het spreekt voor zich dat het aantal dagen dat onttrokken wordt aan de plicht tot leren, tot een minimum beperkt zal blijven. Wanneer groepen naar
huis worden gestuurd, zullen het schoolbestuur en
de inspectie van het besluit op de hoogte gebracht
worden.

Zzz…
Het komt wel eens voor dat kinderen geeuwend aan
hun schooldag beginnen. Natuurlijk kan het gebeuren dat verjaardagen door de week uitlopen, of kinderen vanwege een bijzondere gebeurtenis laat naar
bed gaan. We verzoeken u er wel op te letten dat ze
normaal gesproken voldoende nachtrust krijgen en
fris aan een nieuwe schooldag kunnen beginnen!
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Bijlagen
Lijst met afkortingen
AVI

AVG
BSO
CITO
CLZ
DMT
GGD
GMR

havo
IB
ICT
JGZ
LOVS
MR
OR
PPO

r.-k.
SO
SBO

vmbo
vwo
WPO

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Analyse Van Individualiseringsvormen
Algemene Verordening Gegevensbescherming
BuitenSchoolse Opvang
Centraal Instituut voor ToetsOntwikkeling
Commissie LeerlingenZorg
DrieMinutenTest
Gemeentelijke GezondheidsDienst
Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad
Hoger Algemeen Vormend Onderwijs
Interne Begeleiding
Informatie- en CommunicatieTechnologie
JeugdGezondheidsZorg Zuid-Holland West
Leerling- en OnderwijsVolgSysteem
MedezeggenschapsRaad
Ouderraad
Passend Primair Onderwijs
Rooms-Katholiek
Speciaal Onderwijs
Speciaal BasisOnderwijs
Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
Wet Primair Onderwijs

Adressen
Centrum voor Jeugd en Gezin
088–0549900
Directeur basisschool De Regenboog
Carien van de Water
directeur@rkbsderegenboog.nl
 015–2610357

Identiteitsbegeleider Laurentius Stichting
Burgemeestersrand 59
2625 NV Delft
 015–2511444
Inspectie van het onderwijs
http://www.onderwijsinspectie.nl
 0800–8051

GGD Haaglanden vestiging Delft
Reinier de Graaf Gasthuis 5
2625AD Delft
 088 3550100
http://www.ggdhaaglanden.nl

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West
 088–0549999 (van 8.30 tot 17.00 uur)
info@jgzzhw.nl
http://www.jgzzhw.nl

Van Graafeiland psychologie
Beukenlaan 4-i
2612 VC Delft
http://g-psy.nl

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
 070–3457097 /  070–3020836
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Medezeggenschapsraad
Kraanvogelstraat 2
2623 MZ Delft
 015–2610357
Mevr. J. van der Veer (voorzitter)
mr@rkbsderegenboog.nl
 015–2159686
Meldpunt kindermishandeling Haaglanden
Neherkade 3054
2521 VX Den Haag
 0900–1231230 (landelijk)
Natuur- en Milieucentrum De Papaver
Korftlaan 6 Delft
 015–2197977
Onderwijs Advies
Van Beeckstraat 62
2722 BC Zoetermeer
 079–3295600
http://www.onderwijsadvies.nl
OPEN (DOK/VAK) Centrum
Vesteplein 100
2611 WG Delft
 015–2123450

Schoolbestuur
Laurentius Stichting voor Kath. Primair Onderwijs
Postbus 649
2600 AP Delft
 015–2511440
Bezoekadres: Burgemeestersrand 59
2625 NV Delft
secretariaat@laurentiusstichting.nl
http://www.laurentiusstichting.nl
Veilig thuis Haaglanden
Contactgegevens Veilig Thuis
 070-3469717 of 0800-2000
info@veiligthuishaaglanden.nl
Vertrouwensinspecteurs
 0900–1113111
Bij seksuele intimidatie, seksueel misbruik, psychisch of fysiek geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid of extremisme
Vertrouwenspersoon extern
Dhr. R. van der Ouderaa
Koningsvaren 62
2661 PB Bergschenhoek
Tel: 010–7853991
Email: rhj.vanderouderaa@telfort.nl

Pastorie Adelbertkerk
Apolloweg 2
2624 MV Delft
 015–2560939

Vertrouwenspersoon extern
Dhr. J. M. van Octen
Ranonkelweg 1
2651 MX Berkel en Rodenrijs
tel. 010–5113202

PPO Delflanden
Dock van Delft
Ezelsveldlaan 2d
2611 RV Delft
015–2568710

Vraagbaak over onderwijs
De informatie- en advieslijn voor ouders
 0800–5010

Raad voor de kinderbescherming
Neuhuyskade 40
2596 XL Den Haag
Postbus 97745
2509 GC Den Haag
Telefoon: 070–3742300
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