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EEN WOORD VOORAF 
 
Voor u ligt de schoolgids van De Baskuul. In deze gids kunt u lezen waar onze school voor staat 

en hoe wij ons onderwijs vormgeven. U kunt hier lezen wat u van ons mag verwachten in de 

jaren dat u uw kind aan ons toevertrouwt. Verder staat er allerlei praktische informatie in, zoals 

de schooltijden, vakanties, studiedagen en de opvang. 

Mocht u na het lezen nog vragen hebben, kunt u die altijd aan ons stellen. 

 

Namens het team van De Baskuul. 

 

Anita Huibers – van der Meij, directeur. 

 

Juli 2017 
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ALGEMENE GEGEVENS 
Contactgegevens 
 
Adres:   Basisschool De Baskuul 

Horn 15 
1614 LS Lutjebroek 

 
Telefoonnummer: 0228-511616 
In nood:  06-20927606 
 
Email:   directie@debaskuul.nl  
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HOOFDSTUK 1 

DE BASKUUL  
 
1.1 Het gebouw en de omgeving 
 
De Baskuul ligt centraal in de dorpskern van Lutjebroek. 
De school, gebouwd in 1983, heeft 11 leslokalen, waarvan één lokaal gebruikt wordt door de peuterspeelzaal, 
een ruime aula en een speellokaal voor de onderbouw.  
De school is tegen de gemeentelijke gymzaal aangebouwd, waardoor weinig tijd verloren gaat met het heen 
en weer lopen voor de gymlessen.  
De speelplaats bestaat uit drie gedeelten: één voor de kinderen van de groepen 1/2 en groep 3, één voor de 
leerlingen van de groepen 4 t/m 8 en achter de school ligt ook een schoolplein. 
 
1.2 Waar staan we als school voor?  
 
In december 2016 hebben we met elkaar gesproken over de missie en visie van De Baskuul in combinatie met 
het onderwijs van de toekomst. 
 
De missie van De Baskuul is dat ieder kind zijn talenten kent en ontwikkelt, waardoor het zich voorbereidt op 
de wereld van morgen. 
 
Om de missie te bereiken, werken we volgens de volgende visie: 
 

Door kinderen uit te dagen en een prikkelende omgeving aan te bieden, krijgen kinderen 
zin in leren. 

 
In de praktijk herkent u onze visie als volgt: 

 We hebben veel aandacht voor de basisvakken taal en rekenen; 
 We werken structureel aan de sociaal-emotionele ontwikkeling; 

 We passen ons onderwijs zo veel mogelijk aan op de onderwijsbehoeften van het kind; 
 In een betekenisvolle leeromgeving laten wij kinderen onderzoekend leren; 

 Samenwerken is daarbij voor ons belangrijk. 
 
In de komende jaren zullen we ons onderwijs hier steeds meer naar gaan inrichten. 
 

Kenmerkend voor het onderwijs op de 
Baskuul zijn o.a. de volgende punten: 

En in de praktijk ziet u dat o.a. als volgt terug: 

Relatie  
 
 
Competentie  
 
 
 
 
Autonomie 

 In iedere groep werken we met de Kanjertraining; 
 We staan open voor anderen; 
 Leerkracht is vooral coach; 
 Er is goede leerling zorg door leerkrachten in de 

groepen en de intern begeleider op schoolniveau;  
 We hebben een kindercoach ter ondersteuning van de 

leerlingen; 
 We ontwikkelen talenten o.a. in workshopmiddagen; 
 Er zijn leerpleinen waar we zelfstandig kunnen werken 

aan onze eigen ontwikkeling; 
 We betrekken kinderen in hun eigen leerproces door te 

werken met portfolio’s; 
 Door vanaf groep 1 met een weektaak te werken, leren 

de kinderen plannen. 
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Taal en rekenen  Veel aandacht en onderwijstijd voor lezen, spelling en 
rekenen; 

 Vernieuwende methodes en methodieken; 
 Kinderen maken passende leerstof eigen door te 

werken met algemene leerlijnen gebaseerd op de 
referentieniveaus; 

 ICT ondersteunt het werken vanuit leerlijnen. 
Onderzoekend leren  Kinderen kunnen in ontdekhoeken onderzoekend leren; 

 We werken met een geïntegreerde methode 
wereldoriëntatie voor onderzoekend leren; 

 Door onderzoekend te leren, worden kinderen getraind 
in 21e -eeuwse vaardigheden. 

Samenwerken  We gaan ervan uit dat we van elkaar kunnen leren; 
 Er zijn leerpleinen waar we elkaar kunnen ontmoeten; 
 Er zijn groepsoverstijgende activiteiten en instructies; 
 Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor alle kinderen in 

hun bouw. 
 
1.3 Schoolgrootte  
 
In het schooljaar 2016-2017 telde de school op de officiële teldatum 1 oktober 179 leerlingen in 7 
groepen. Aan school zijn 15 leraren verbonden. 
 
1.4 Voedingsgebied 
 
Van de kinderen die volgens de gegevens van de gemeente in Lutjebroek wonen, bezoekt ruim 90% De 
Baskuul. Een aantal leerlingen komt uit Grootebroek, de wijk Oosterweed en Hoogkarspel. 
 
1.5 De identiteit van onze school 
 
De Baskuul is een katholieke school, waarop ook niet-katholieke kinderen welkom zijn. Het is een school waar 
iedereen zich thuis moet kunnen voelen. 
Jaarlijks worden aan de hand van een vijftal projecten van “Hemel en aarde” geloof- en 
levensbeschouwinglessen gegeven.  
 
Tijdens deze bijeenkomsten worden de projecten of thema’s doorgesproken en uitgediept. 
Wij proberen aan de katholieke identiteit vorm te geven door een goede sfeer te creëren, aandacht te hebben 
voor normen en waarden en door de manier waarop wij met elkaar omgaan. Wij verwachten dat ouders en 
verzorgers de identiteit van de school respecteren. 
 
Als uw kind in groep 4 zit kan het deelnemen aan de 1e H. Communie. Ter voorbereiding hierop wordt er 
medio oktober gestart met het communieproject. Er worden buitenschools zeven bijeenkomsten 
georganiseerd, waarvan één voor het hele gezin. Tijdens deze bijeenkomsten werken de kinderen naar het 
grote gebeuren toe. Na de 1e H. Communie kunnen kinderen zich opgeven voor vervolgbijeenkomsten bij de 
Communiegroep. Deze komt drie keer per jaar bijeen. In groep 8 start een groep met het Vormselproject dat 
doorloopt tot in het 1e jaar VO. 
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HOOFDSTUK 2 
BESTUURLIJKE ORGANISATIE 
 
2.1  De directies 
 
De katholieke basisscholen van Stede Broec en Drechterland vallen onder het beheer van Stichting Katholiek 
Onderwijs De Streek. Het betreft de volgende scholen: 
In Stede Broec: De Willibrordus en De Molenwiek in Bovenkarspel, De Uilenburcht en De Hussel in 
Grootebroek en De Baskuul in Lutjebroek. 
In Drechterland; De Meester Spigtschool en Het Kerspel in Hoogkarspel, De Regenboog in Westwoud, De 
Pancratius in Oosterblokker en De Jozefschool in Venhuizen.  
 
Het adres van de bestuursdirectie is: 
Stichting Katholiek Onderwijs De Streek Postbus 81 1610 AB Bovenkarspel 
 
E-mail: bestuursdirectie@sko-destreek.nl  
 
U kunt veel informatie over de stichting vinden op de website: www.sko-destreek.nl 
Bezoekadres: Dam 20A, 1613 AL Grootebroek, Tel. 0228 – 524096 
 
Binnen de missie, de door het bestuur vastgestelde kaders en aan de hand van het meerjarenbeleidplan zijn 
de directies van de scholen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vastgesteld beleid en het creëren van 
draagvlak binnen de school. Zij leggen daarover verantwoording af aan de bestuursdirectie. 
 
De directies van de scholen hebben maandelijks overleg tijdens het directieberaad, met als voorzitten de 
bestuursdirecteur. Het directieberaad is betrokken bij de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en evaluatie. 
De statuten van de stichting zijn op te vragen bij de bestuursdirectie van SKO De Streek. 
 
2.2  De medezeggenschapsraad (MR) 
 
Oudergeleding MR: 
Nico Sijm   Zuiderwoid 56    0228-516050  
Gerda de Jong   Zuiderwoid 25                0228-522432 
Lianne Broersen (voorz.) PJ Jongstraat 145   0228-518609 
 
Personeelsgeleding MR:    
Nieske van der Stoop      
Wilfried Ligthart 
Anita Huibers   namens de directie    
 
Plusdeel (alleen ouders): 
Ruben Weel   Zuiderwoid 21    0228-523732 
Linda van Veen   Nico Kolenbergstraat 45   0228-855581 
Shafia Bourouba   De Weed 31    0228-517100 
Jorrit Karemaker   Pastoor Gielenstraat 58   06-51818005 
Marja v/d Meijden   Pieter Janszoon Jongstr 126    06-51418364 
     
De MR houdt zich bezig met het adviseren en mee beslissen over beleidszaken. Een aantal zaken waarover 
wordt meegedacht: het schoolwerkplan, het meerjarenbeleidplan, de schoolgids, het formatieplan, veiligheid, 
arbeidsomstandigheden en personeelsbeleid. In een aantal gevallen heeft de MR-instemmingsrecht en in een 
aantal gevallen adviesrecht. Dit is wettelijk bepaald. De MR-leden hebben in voorkomende gevallen stemrecht, 
de plusleden leveren hun bijdrage aan de discussie, maar hebben niet de bevoegdheid om mee te stemmen. 
De MR-plus probeert de belangen van leerlingen, ouders en personeel zo goed mogelijk te behartigen. Iedere 
ouder van een leerling op De Baskuul kan d.m.v. verkiezingen lid worden van de MR-plus. Wanneer een nieuw 
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lid nodig is, dan melden we dit in het Ouderportaal. De notulen van de MR hangen op het prikbord bij de 
ingang van de school. 
 
 
2.3  De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) behandelt bovenschoolse MR-onderwerpen, d.w.z. 
onderwerpen die alle tien RK-scholen binnen SKO de Streek aangaan. In de GMR is iedere school 
vertegenwoordigd door één MR lid namens de ouders en één teamlid. Van onze school zijn dat Lianne Broersen 
vanuit de oudergeleding en Wilfried Ligthart namens het personeel. 
In het GMR- reglement zijn de bevoegdheden beschreven die door de afzonderlijke MR’en aan de GMR zijn 
overgedragen. 
 
2.4 Klachtenregeling 
 
Alle scholen van SKO De Streek zijn aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het katholiek 
onderwijs.   
 
Iedereen die betrokken is bij de school kan van deze regeling gebruik maken. De klachten kunnen betrekking 
hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag, het team, maar ook op gedragingen van 
anderen die deel uitmaken van de schoolorganisatie. 
Veelal kunnen klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school, in onderling overleg op een juiste 
wijze worden afgehandeld. Indien dit niet lukt, is de klachtenregeling van toepassing. 
Op iedere school is een vertrouwenspersoon benoemd die in eerste instantie hulp kan bieden. Voor onze 
school is juf Marijke Menger vertrouwenspersoon. 
 

Het adres van de commissie luidt: 

De Klachtencommissie voor het katholiek onderwijs 

Postbus 82324 

2508 EH  DEN HAAG. 

www.gcbo.nl 

 

Voor vragen over de aanmelding van klachten bij de commissie kunnen betrokkenen terecht bij de ambtelijk 
secretaris van de Klachtencommissie 
De heer mr. H.Nentjes    070-392.55.08   
 
De klachtencommissie behandelt ook klachten op het gebied van seksuele intimidatie, agressie, geweld, 
machtsmisbruik, pesten en discriminatie. Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111. 
 
Van alle geledingen binnen de school (bestuur, directie, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, 
stagiaires, ouders en leerlingen) wordt verwacht dat zij zich houden aan gedragscodes gericht op het 
garanderen van gelijkwaardigheid op basis van ras, geslacht, en religie.  
Seksisme en ongewenste intimiteiten worden binnen de school niet getolereerd. Over dit onderwerp zijn op 
school duidelijke afspraken gemaakt. 
 
2.5 Inspectie van het onderwijs  
 
Door de inspectie van het basisonderwijs is verzocht de volgende informatie in de 
schoolgids op te nemen:  
Inspectie van het onderwijs info@owinsp.nl en www.onderwijsinspectie.nl  
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis). 
 
De resultaten van het inspectiebezoek en de opbrengsten van ons onderwijs zijn te vinden op de site van de 
inspectie: www.onderwijsinspectie.nl. Blijf in het hoofdmenu en vul onder het kopje “zoek scholen” De Baskuul 
en Lutjebroek in en de resultaten/opbrengsten van ons onderwijs en het inspectierapport worden zichtbaar. 

http://www.gcbo.nl/
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HOOFDSTUK 3 
ONS ONDERWIJS 
 
3.1 Het onderwijs 
 
Groep 1-2 
In de groepen 1 en 2 sluiten we aan bij de eigen ontwikkeling van het kind. Het onderwijs kenmerkt zich onder 
andere door het grote belang dat aan initiatieven van kinderen zelf wordt gehecht. Keuzen en initiatieven van 
kinderen zijn noodzakelijk om hen in de gelegenheid te stellen zoveel mogelijk hun eigen ontwikkelingsspoor 
te volgen. Activiteiten die de belangstelling van de kinderen hebben, bieden de meeste kans op betrokkenheid. 
Als kinderen gemotiveerd zijn, voltrekken zich veranderingen in hun kennis, vaardigheden en gedrag, kortom: 
ontwikkelen zij zich. De leraar speelt hier een heel belangrijke rol in. Kinderen ontwikkelen zich en daar moet 
je als leraar gebruik van maken. De leerkracht probeert het kind steeds een stapje verder te brengen. 
Inhoudelijk richt ons onderwijs zich op datgene wat de basisontwikkeling van het kind genoemd wordt. Dat 
betekent, beginnen bij de mogelijkheden en behoeften die de kinderen al hebben, om zo de kennis en 
vaardigheden op te bouwen die ze nodig hebben bij de leerstofgebieden. 
Om op school goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat: 

 Het kind vrij is van emotionele belemmeringen; 

 Het nieuwsgierig en onderzoekend is; 
 Het zelfvertrouwen en een gezond zelfbeeld heeft. 

 
Als aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, schenken we daar in eerste instantie aandacht aan. Het aandeel 
dat de kinderen zelf leveren in hun ontwikkeling is groot. Niet minder groot is de invloed van de omgeving. 
Wat die omgeving te bieden heeft en hoe volwassenen zich opstellen, is bepalend voor de ontwikkeling van 
het kind. We moeten erop uit zijn kinderen verder te helpen. Leraren wenden hun invloed aan om alle kansen 
die zich tijdens activiteiten voordoen ten volle te benutten. 
Zij doen dit onder meer door: 

 Te zorgen voor een sfeer van veiligheid en vertrouwen. 
 De omgeving zo “rijk” mogelijk te maken. 

 De kinderen te leren zich aan regels te houden. 
 Te zorgen voor rust en orde. 
 Het geven van opdrachten aan kinderen die dat nodig hebben 

 Diverse soorten situaties te creëren. 
 Interactie met kinderen te hebben. 

 Activiteiten van kinderen te begeleiden. 
 Te observeren en het maken van verslagen. 

 De kinderen goed te leren kennen en contacten te onderhouden met hun ouder(s), verzorger(s). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Groep 3 t/m 8  
Vanaf groep 3 werken wij met het 
jaarstofklassensysteem. De leerlingen zitten in principe naar leeftijd in een groep. Daarbinnen hebben we, 
vanuit onze visie op het onderwijs, gekozen voor een passende, adaptieve invulling. Een invulling waarmee 
wij denken de doelen die de overheid en die wij zelf stellen het best te kunnen bereiken. 
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Wij werken in iedere groep in 3 niveaugroepen, een basisgroep en een meer- en weergroep. De basisgroep 
krijgt de basisinstructie en kan daarna zelfstandig de leerstof verwerken. De meergroep volgt een verkorte 
instructie en kan zelfstandig aan het werk. Tevens krijgen zij extra opdrachten die een appel doen op hun 
denkvermogen. De weergroep volgt naast de basisinstructie een extra instructie. De verwerking wordt zo 
aangepast, dat zij op een minimaal niveau toch mee kunnen blijven doen met de leerstof.  
De leerstof wordt in groep 3 t/m 8 grotendeels bepaald door de methoden die gebruikt worden. Door het 
bijhouden van vakliteratuur en regelmatige bijscholing houden wij ons op de hoogte van nieuwe 
ontwikkelingen en passen die, als zij aansluiten bij onze visie op het onderwijs, toe. 
 
3.2 De kwaliteit van ons onderwijs, toetsen en leerlingvolgsysteem 
 
De kwaliteit van ons onderwijs komt tot uiting in het behalen van zowel leer- als sociaal- emotionele doelen.  
In groep 1 en 2 gebruiken we ‘KIJK’ als observatie instrument. De algehele ontwikkeling van de kleuters wordt 
hiermee in kaart gebracht. Naar aanleiding van de observaties en registraties wordt het lesaanbod in de 
groepen bepaald. Naast ‘Kijk’ worden er vanaf groep 1 signaleringstoetsen afgenomen om de ontwikkeling 
van ontluikende geletterdheid en gecijferdheid te volgen. In groep 2 gebeurt dit 2 x per jaar. De 
signaleringstoets voor ontluikende geletterdheid (ook wel dyslexiesignalering genoemd) heeft o.m. tot doel om 
risicokinderen t.a.v. dyslexie vroegtijdig op het spoor te komen.  
 
In de groepen 3 t/m 8 nemen we ‘Zien’ af, een instrument waarmee de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen in kaart gebracht kan worden. Zowel de leerlingen als de leerkrachten geven op de computer een 
reactie op een vijftigtal stellingen die betrekking hebben op het kind, de relatie met anderen (waaronder de 
leerkracht) en de schoolbeleving. Voor elke stelling geeft men aan in hoeverre het voorgelegde helemaal, 
enigszins (in andere bewoordingen) of helemaal niet met hun persoon of situatie overeenkomt. De afname 
vindt eens per jaar individueel plaats. 
 
Vanaf groep 3 worden tweemaal per jaar landelijk genormeerde toetsen (Cito-toetsen) afgenomen op de 
vakgebieden rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. De resultaten worden vergeleken met 
landelijke gemiddelden, waardoor wij zicht krijgen op de bereikte resultaten. 
 
Doel Cito toetsen:  

 Zicht krijgen op de ontwikkeling van individuele leerlingen. 
 Vergelijking van school- groeps- en individuele prestaties met landelijke 

gemiddelden. 
 Vergelijking van prestaties van jaar tot jaar binnen de school. 
 Opsporen van uitvallers binnen de groep. 

 Analyseren welke onderdelen bij vakken extra aandacht behoeven. 
 Bepalen op welke gebieden extra zorg wenselijk is. 
 

 
 
 
 
Kenmerken van de Cito toetsen: 

 Het is een signaleringsonderzoek. Het wordt bij alle kinderen afgenomen. 
 We nemen het tweemaal per jaar af:  

o In januari in groep 3 t/m 8  
o In juni in groep 3 t/m 7 

 De leerkrachten nemen de toetsen zelf af.  

 De resultaten van de toetsen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem Parnassys op 
de computer. Ze worden vervolgens gebruikt om het gegeven onderwijs te evalueren en 
waar nodig bij te stellen, zowel op school-, groeps- als individueel niveau 

 
Het gebruik van Parnassys stelt ons in staat, de resultaten overzichtelijk weer te geven, vergelijkende overzichten 
te maken en de ontwikkeling van individuele leerlingen op deze onderdelen te volgen. 
 
Hieronder vindt u de resultaten van de Cito-toetsen van januari/ juni op groepsniveau.  
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Niveau-indeling: I-II-III-IV-V 

 

I (20%) II(20%) III (20%) IV (20%) V (20%) 

 
We kunnen de niveaus als volgt waarderen: 
Niveau I : Goed tot Zeer Goed.  
Niveau II : Ruim Voldoende.  
Niveau III : Voldoende.  
Niveau IV  : Zwak Voldoende tot Voldoende.  
Niveau V : Onvoldoende tot Zwak.  
 
 

Niveauscores per groep 2017-2018 

Groep  Technisch 
lezen 
Februari 
2017 

Technisch 
lezen 
 Juni  
2017 

Begrijpend 
lezen 
Februari 
2017 

Begrijpend 
lezen 
Juni   
2017 

Spelling 
 
Februari 
2017 

Spelling 
 
Juni  
2017 

Rekenen 
 
Februari 
2017 

Rekenen 
 
Juni  
2017 

Groep 3  III IV - II II II II II 

Groep 4 IV V I III V V IV V 

Groep 5 II II II I II I I I 

Groep 6 IV IV IV III V IV II II 

Groep 7 I I II - II I II I 

Groep 8 II - I - I - I - 
Gemiddeld  II-III III II II III II-III II II 

 
 
 
 
 
 
Opmerkingen bij het overzicht van de toets resultaten: 
 

- Voor groep 3 is in februari nog geen toets begrijpend lezen. 
- Voor groep 8 zijn aan het einde van het schooljaar geen Citotoetsen meer; zij maken in 

april/mei eindtoets Route 8. https://route8.nl/  
- De nieuwe toets versie van Cito, versie 3.0, is nog niet beschikbaar voor groep 7 en 8. De 

oude versie heeft alleen een toets begrijpend lezen voor februari. 
 
De resultaten over het schooljaar 2016-2017 zijn in de breedte voldoende tot ruim voldoende. De score van 
2016-2017 is iets lager dan die van de vorige twee schooljaren, toen de resultaten juist duidelijk beter waren 
dan de jaren daarvoor. In sommige groepen zijn de scores stabiel, in andere groepen wisselen ze wat sterker.  
 
Met de inzet van de nieuwe generatie Citotoetsen (3.0) zijn de toets resultaten wat minder goed te vergelijken. 
In de ontwikkeling over de laatste 5 schooljaren is de trend echter nog altijd positief. Vooral in de groepen 7 
en 8 liggen de resultaten de laatste jaren in de breedte op een goed niveau. In de meerjarige overzichten zien 
we dat veel groepen in de hogere groepen een inhaalslag maken. De aanpak in de groepen die op bepaalde 
onderdelen lager scoren wordt nog eens grondig bekeken en daar waar wenselijk en mogelijk zetten we extra 
begeleiding in.  

 

We zetten blijvend in op versterking van elementen die zichtbaar effect hebben: 
 

- Uitbreiding activiteiten rond automatisering en herhaling:  
o Voor-koor-door oefenen bij het lezen (inzet van tutors!) 
o 5-minuten automatiseren bij de start van de les (rekenen) 
o 5-woordendictees ‘oude’ categoriën met aandacht voor auditieve oefeningen (spelling) 
o Automatiseeroefeningen in de rekenmethode uit de dagtaak halen en op tijd afnemen 
o Gerichte inzet computer voor oefening 

https://route8.nl/
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o Ankerpunten voor inzicht in automatisering (aanpak lange woorden middels 
woordstructuur, hulpsommen bij tafels)  

- Gebruik van modelling met vaste termen (vooral van belang in groepen met meer leerkrachten).  
- Leerlingen vooral bevragen op proces (zie bovenstaand punt) en minder op product, om te 

waarborgen dat (in het algemeen) de aangeleerde methode beklijft. Bij betere leerlingen ruimte 
laten en uitdagen voor eigen inzichten, maar deze in eerste instantie niet de basisaanpak laten 
doorkruisen. 

- Korte oefening van het geleerde in tweetallen; idem met oefenen en herhalen. 
- Leren leren bij bijvoorbeeld begrijpend lezen in de bovenbouw. 
- Werken met het model directe instructie. 

 
Mogelijke uitbreidingen: 
 

- Leerlingen meer betrekken bij en medeverantwoordelijk maken voor hun eigen leerontwikkeling 
door leergesprekken en inzicht in/ overzicht van wat geleerd is en nog moet gaan worden (plaats 
van het geleerde in curriculum). Vooral in de bovenbouw. 

- Compacten en verrijken voor de I-leerlingen: Doordat we het basisaanbod voor deze leerlingen 
minimaliseren, is er tijd voor uitdagendere activiteiten. Voor uitdagend onderwijs aan hoog- en 
meer begaafden gaan twee leerkrachten dit schooljaar extra scholing volgen, om hier vervolgens 
in school met het hele team vorm en inhoud aan te geven. 

3.3 Welke methoden gebruiken wij? 
 
Sociaal-emotionele vorming Groep 1 t/m 8 De Kanjertraining 
Geloofs- en levensbeschouwingslessen Groep 1 t/m 8 Hemel en Aarde 
Aanvankelijk lezen Groep 3 Lijn 3 
Taal Groep 4 t/m 8  Taal in Beeld 
Spelling Groep 4 t/m 8  Spelling in Beeld 
Voortgezet technisch lezen Groep 4 t/m 6 Leeswerk technisch lezen, 

Vloeiend en Vlot 
Begrijpend lezen Groep 4 t/m 8 ABCDE-TWEE 
Rekenen Groep 3 t/m 8  De Wereld in Getallen 
Verkeer Groep 4 t/m 8  De verkeerskrant 
Bewegingsonderwijs Groep 3 t/m 8 Basislessen bewegingsonderwijs 
Geschiedenis  Groep 5 t/m 8 Speurtocht 
Aardrijkskunde Groep 5 t/m 8 De Blauwe Planeet 
Schrijven Groep 3 t/m 8 Pennestreken 
Natuuronderwijs/techniek Groep 5 t/m 8  Natuniek 
Creatieve vakken Groep 3 t/m 8  Handvaardigheid en 

tekenvaardigheid 
Engels Groep 5 t/m 8 Groove Me 
Muziek Groep 3 t/m 8 Eigenwijs 
Burgerschapsvorming Groep 1 t/m 8 Geïntegreerd in verschillende 

vakken 
Seksuele voorlichting Groep 7 t/m 8 Natuniek, Liefdesplein, Dokter 

Corry 
 

 

3.4 Kanjertraining 
 
Kanjertraining is een sociale vaardigheidstraining. Bij deze training leert een kind positief over zichzelf en de 
ander denken. De kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties.  
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Er wordt gebruik gemaakt van de volgende symbolen:  
 
De pestvogel vindt zichzelf geweldig; alle anderen deugen niet en hij bepaalt zelf wel wat hij doet.  
In de lessen leren de kinderen zich in te leven in de diverse types, maar is het gedrag van de Kanjer, 
de tijger, het gewenste rolmodel. 
Het aapje probeert contact te krijgen door met de pestvogel mee te doen en overal een grapje van 
te maken. Het aapje neemt niets en niemand serieus. Het aapje gedraagt zich als een vervelende 
clown.  
Het konijn denkt dat hij minder waard is dan anderen, is vaak bang en heeft last van faalangst.  
 
De tijger is een Kanjer. Een kind dat assertief maar niet agressief is en zich in allerlei situaties goed 
weet te handhaven, is een tijger.  
 
 
Waarom de Kanjertraining? 
 
Mensen, volwassen en kinderen, hebben het verlangen "erbij te horen". "Erbij horen " vergt bepaalde sociale 
vaardigheden die het ene kind beter gebruikt dan het andere kind. De Kanjertraining leert kinderen de sociale 
vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te worden in de groep. Kanjertrainingen zijn effectief, duidelijk, 
verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve 
levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen als leerkrachten. Samengevat zijn de 
belangrijkste doelen: - Leerlingen durven zichzelf te zijn. - Leerlingen voelen zich veilig. - Leerlingen voelen 
zich bij elkaar betrokken. - Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen. - Leerlingen krijgen 
meer zelfvertrouwen.  
Al onze leerkrachten hebben een licentie om deze lessen te mogen geven of volgen dit jaar de basisopleiding. 

 

3.5 Veiligheid 
 
Wij willen als school veilig zijn voor leerlingen, personeel en ouders. Een veilige school waar leerlingen zo 
optimaal mogelijke ontwikkeling kunnen doormaken en waar de arbeidsomstandigheden voor leerlingen en 
personeel voldoen aan de eisen die daarvoor staan.  
Wat de veiligheid betreft richten we ons op: 

 Een beleving van de school als veilige school 

 Een wijze van omgaan met elkaar die veiligheid biedt 
 Een veilige fysieke omgeving 

 Het voorkomen van incidenten 
 Het adequaat reageren op incidenten 

In een veilige school worden zaken als agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie, vandalisme en 
diefstal niet geaccepteerd. Iedereen moet zich veilig en gewenst voelen. Om dit te bereiken en te borgen is 
een zo groot mogelijke openheid en transparantie nodig. 
Verdere informatie kunt u vinden in ons veiligheidsbeleid op de website. 
 
3.6 Burgerschapsvorming 
 
Wij gaan uit van een brede vorming van de leerlingen, waarbij de 
sociale (dus burgerschaps-) aspecten als samenwerking, 
inlevingsvermogen en rekening houden met elkaar even belangrijk 
zijn als de verwerving van cognitieve vaardigheden. Het leergebied 
‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ heeft betrekking op het 
samenleven en deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Dit 
onderwerp integreren we in ons onderwijs bij vakken als 
Kanjertraining, geschiedenis en catechese. 

 
3.7 De computers/tablets 
 
Computers en tablets nemen een belangrijke plaats in ons onderwijs. Zo staan er in 
de gangen en in de aula’s computers opgesteld. Ook hebben wij een kar met tablets die wij regelmatig inzetten 
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bij de lessen. Deze worden gebruikt ter ondersteuning van de lessen, voor extra oefenstof en bijv. voor 
tekstverwerking, zoals bij het maken van werkstukken. Daarbij kan, onder strikte voorwaarden, ook het internet 
gebruikt worden. Voor het gebruik op internet hebben wij op school een protocol. Dit protocol wordt aan de 
kinderen voorgelezen en daarna wordt hen gevraagd dit te ondertekenen. Dit protocol is op onze website 
terug te vinden.  
 
 
3.8 Groepsindeling 
 
Dit schooljaar werken we met acht groepen. We hebben drie kleutergroepen, één groep 3, één groep 4, een 
groep 5, één groep 6 en een combinatiegroep 7/8. 
In bijlage 1 vindt u een overzicht van de namen van de groepsleerkrachten bij de groepen waarin zij werken. 
Als u de leerkrachten wilt spreken, dan kunt u na schooltijd de leerkracht aanspreken of bellen. 
 
3.9 Schoolkeuze onderzoek groep 8 
 
Om in groep 8 tot een goed afgewogen schoolkeuzeadvies te komen wordt in september/oktober groep 8 
door de Onderwijsbegeleidingsdienst de NIO-toets afgenomen. De NIO is een intelligentietoets met 
daaraan gekoppeld een persoonlijkheidsvragenlijst.  
De ouders krijgen vooraf een brief met een ouderformulier en er wordt op school een 
voorlichtingsbijeenkomst gehouden. De resultaten van dit onderzoek worden door een medewerker van de 
OBD besproken met de leerkrachten van groep 7 en 8, de intern begeleider en de directeur. De uitslag 
wordt de ouders schriftelijk meegedeeld en het voorlopig advies wordt in een adviesgesprek met ouders en 
leerling besproken. Het voorlopig advies is gebaseerd op de resultaten uit het LVS (overzicht van de 
Citoscores over alle leerjaren), de prestaties op de methode gebonden toetsen, het totaalbeeld van de 
leerkrachten over de leerling en de uitslag van de NIO. De NIO is een aanvulling op het beeld dat we al 
van de leerling hebben. 
Na afname van de Citotoetsen in januari groep 8 wordt in februari het definitieve advies gegeven. Ook dit 
advies wordt met ouders besproken. In sommige gevallen maakt een onderwijskundige rapportage deel uit 
van de aanmelding voor het VO. Deze rapportage wordt altijd vooraf met ouders doorgenomen en hun 
vragen en opmerkingen worden in het rapport meegenomen. 
In april of mei wordt een eindtoets afgenomen. Het afnemen van een eindtoets is door de overheid verplicht. 
Bij ons op school hebben we gekozen voor Route 8, een eindtoets die de leerlingen op de computer maken. 
Het is een adaptieve toets, wat wil zeggen dat het programma de moeilijkheid van de opgaven aanpast aan 
het presteren van de leerling tijdens het maken van de toets. Het maken van de toets is over twee of drie 
dagen verdeeld en kinderen en ouders weten enige tijd vooraf wanneer de toets is. Als leerlingen op deze 
toets een hoger resultaat behalen dan het schooladvies dan is de school verplicht het advies te 
heroverwegen en eventueel aan te passen. Bij een lager resultaat mag dit niet. 
Jaarlijks hebben we overleg met het voortgezet onderwijs over de kinderen die daar vanuit onze school 
naartoe zijn gegaan. In het algemeen kan worden opgemerkt dat men tevreden is over de leerlingen van De 
Baskuul en dat de gegeven schoolkeuzeadviezen goed overeenkomen met wat kinderen uiteindelijk behalen. 

 

3.10 Uitstroom leerlingen groep 8 
 
De schoolkeuzeadviezen voor de leerlingen die de laatste vier jaar onze school verlieten waren als volgt: 
 

 2013/2014 2014/2015 2015-2016 2016-2017 Totaal Percentage 

Praktijkschool 0 0 0 0 0 0% 

VMBO 9 8 10 7 34 33% 

MAVO 2 9 6 2 19 19% 

MAVO/HAVO 0 - 1 6 7 7% 

HAVO 7 9 3 2 21 21% 

HAVO/VWO 0 - 4 1 5 5% 

VWO 3 2 5 5 15 15% 

 21 28 29 23 101 100% 
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3.11 Toelating, verwijdering en schorsing van leerlingen 
 
Voor De Baskuul is in principe géén leerlingenstop ingesteld. Wel kunnen we als de groep erg groot is de 
aanname over de grote vakantie heen tillen. Ieder kind dat vanuit het voedingsgebied wordt aangemeld, wordt 
in principe geplaatst. Uitzondering zijn leerlingen in groep 7/8. Deze combinatiegroep is groot en heeft al de 
nodige extra aandacht nodig. In deze groep kunnen geen extra leerlingen geplaatst worden. 
 
Bij de aanmelding van een leerling die van een andere school komt nemen we, voordat het kind definitief 
wordt ingeschreven, altijd contact op met de school van herkomst. Afspraken die met een ondersteuningsteam 
gemaakt zijn, worden gecontinueerd. Ten aanzien van toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen is 
een protocol opgesteld, dat u desgewenst op school kunt inzien. In dit protocol staat ook de procedure 
beschreven die gevolgd wordt bij de aanname van leerlingen die veel extra zorg nodig hebben Is een kleuter 
aangenomen dan mag deze de dag nadat hij/zij vier jaar is geworden op school komen. Dat geldt tot 6 weken 
voor de grote vakantie. Vier weken voordat uw kind vier jaar wordt, maakt de leerkracht een afspraak met u 
om een ochtend of middag te komen kijken. Wordt uw kind gedurende de eerste vijf weken van het schooljaar 
4 jaar, dan kan het wekelijks tot haar/zijn verjaardag 2 ochtenden naar school komen. 
 
Wij verwachten dat leerlingen die op school komen zindelijk zijn. Wilt u contact met ons opnemen, als dat niet 
zo is? Ook als uw kind in de loop van het jaar op school komt, krijgt u een uitnodiging voor de informatieavond 
die in een van de eerste weken van het schooljaar gehouden wordt. 
 
3.12 Overdrachtsformulier 
 
Komt uw kind van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, dan krijgen wij daar een overdrachtsformulier 
van. De peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf heeft hierover contact met u gehad en u heeft getekend voor 
akkoord. Wij weten hierdoor of er specifieke zaken zijn die van belang zijn voor het plaatsen van uw kind in 
de kleutergroep. Heeft uw kind extra zorg nodig, kunnen wij hierop inspelen. 
 
3.13 Onderwijskundig rapport 
 
Wanneer een leerling tussentijds de school verlaat, wordt een onderwijskundig rapport naar de nieuwe school 
gestuurd. In deze rapportage staat o.a. met welke methoden wij werken. 
Tevens worden nadere gegevens over de vorderingen en het functioneren van het kind verstrekt. 
 
3.14 Passend onderwijs en De Westfriese Knoop 
 
Passend onderwijs 
Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. Het doel van de wetswijziging is om ieder kind 
onderwijs te bieden dat hem of haar zo goed mogelijk helpt ontwikkelen, zo dicht mogelijk bij huis. Dit noemen 
we thuisnabij.   
Zorgplicht 
Vanaf de wetswijziging in augustus 2014 hebben alle scholen zorgplicht: een school moet al haar leerlingen 
een passend onderwijsaanbod bieden.  
Zorgplicht betekent ook dat de school waar een kind wordt aangemeld de best passende onderwijsplek voor 
dit kind moet vinden als zij die zelf niet kan bieden. Dit gaat in overleg met de ouders. De school bekijkt de 
onderwijsbehoeftes en mogelijkheden van het kind, maar ook de bredere situatie rondom het kind en het 
gezin. U vindt de aanmeldingsprocedure op de website van De Westfriese Knoop onder het kopje “ouders en 
leerlingen”. 
 
Meer samenwerking 
Om passend en thuisnabij onderwijs mogelijk te maken gaan scholen intensiever samenwerken. Alle scholen 
voor primair onderwijs in de regio West-Friesland, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, zijn verenigd in 
samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. Dit samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij het 
aanbieden van passend en thuisnabij onderwijs.  
Knooppunten 
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De scholen die bij elkaar in de omgeving staan bundelen hun krachten in een knooppunt. Binnen het 
knooppunt ontwikkelen scholen samen arrangementen voor ondersteuning en delen expertise.  
Ondersteuning 
De scholen in het samenwerkingsverband hebben afgesproken hoe zij ondersteuning aanbieden. Ouders 
spelen hierin een belangrijke rol. Het afgesproken stappenplan staat in het ondersteuningsplan (blz. 26 en 27) 
op de website van De Westfriese Knoop.  
De trajectbegeleider 
Soms heeft een leerling meer of andere ondersteuning nodig dan de eigen school kan bieden. Dan schakelt 
de school een trajectbegeleider in om het best passende aanbod te vinden op een andere school binnen het 
knooppunt.  
De best passende plek kan ook binnen het speciaal (basis)onderwijs zijn. De trajectbegeleider coördineert een 
eventuele plaatsing. 

De ouders als partner 

De ouders van een leerling worden bij elke stap in de keuzes voor het passend onderwijs van hun kind 

betrokken. Zo ontstaat een compleet beeld van de mogelijkheden en behoeftes van de leerling. In het belang 

van hun kind zijn ouders verplicht om alle relevante informatie te delen.  

Vragen en informatie 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over passend onderwijs voor uw kind? Op de website van 

samenwerkingsverband De Westfriese Knoop vindt u informatie, links en het volledige ondersteuningsplan: 

www.dewestfrieseknoop.nl.  

 
 
 
 
 
 
 
3.15 Onderwijsadviesbureaus 
 
Wij maken regelmatig gebruik van verschillende onderwijsadviesbureaus. Hun taak is: 

 Begeleiding van de invoering van vernieuwingsprocessen binnen het onderwijs. 
 Het geven van cursussen en het bijhouden van een documentatiecentrum voor 

leerkrachten 
 Het afnemen van het schoolkeuzeonderzoek in groep 

 Het ondersteunen van leraren en de interne begeleider, bijvoorbeeld bij het 
begeleiden van leerlingen met leerproblemen. 

 
  

http://www.dewestfrieseknoop.nl/
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3.16 Samenwerking 
 
Om te komen tot een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 12 jaar zijn 
de gemeente, de schooldirecties, de schoolbesturen en de Kinderopvang (het peuterwerk) al jaren als partners 
met elkaar in gesprek. Voortkomend uit deze gesprekken willen we in Stede Broec komen tot een 
gestructureerde samenwerking van de kinderopvang (het peuterwerk) en de basisscholen. De vorming van een 
Integraal Kind Centra heeft als voordeel dat wij gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Alle medewerkers 
worden partners en collega’s van elkaar.  
Samen spelen, samen leren, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en talentontwikkeling van ieder kind zijn 
voor ons allen belangrijke kernwaarden. 
 

 
 
 

 
 
 

 
Dit betekent voor u als (toekomstige) ouder/verzorger dat er een samenwerking is tussen De Peuterhorn 
enerzijds en de basisscholen De Uilenburcht en De Baskuul anderzijds. De peuters van De Peuterhorn zullen 
ook in de toekomst naar iedere door de ouder/verzorger gewenste basisschool gaan. Vanuit de samenwerking 
De Peuterhorn, De Uilenburcht en De Baskuul zullen de peuters kennis maken met beide scholen. De overgang 
van peuterschool naar basisschool zal daardoor natuurlijker verlopen.  
 
We gaan in de komende periode de samenwerking starten op diverse gebieden. De projectgroep met directies, 
leerkrachten en peuterleidsters is volop aan het werk om een pedagogische samenwerking op te zetten.  
Het komende schooljaar wordt er al heel concreet ingezet op een meer intensieve samenwerking.  

o We zullen als leerkrachten en leidster meer contact met elkaar hebben. 
o We overleggen als leidster en leerkracht over de leerlingen die naar een volgende school gaan: de 

z.g. Warme overdracht.  
o De peuters zullen ook bij de basisschool in de kleuterbouw bij elkaar op bezoek gaan. 
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HOOFDSTUK 4 
DE ZORG BINNEN DE SCHOOL 
 
4.1 De intern begeleider 
 
De intern begeleider spreekt de resultaten van de toetsen met de groepsleerkracht door, zowel op groeps- als 
op individueel niveau. Er wordt door de leerkracht per half jaar, een groepsplan gemaakt voor rekenen, 
spelling, begrijpend lezen en technisch lezen, waarin de doelen, de middelen en de aanpak voor alle leerlingen 
staan vermeld. Voor kinderen met een extra zorgbehoefte worden de groepsplannen elke 8 weken bijgesteld. 
De groepsplannen zijn blijvend in ontwikkeling. Als kinderen blijvend een eigen leerlijn volgen wordt er een 
ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. 
 
De intern begeleider neemt ook toetsen af bij individuele kinderen en bespreekt deze met de groepsleerkracht 
en zo nodig met de ouders. Ook de aanmeldingsprocedure naar het Zorg Advies Team (ZAT) verloopt via de 
intern begeleider. Bij de verwijzing van de leerlingen van groep 8 naar het VO heeft de IB ‘er een adviserende 
taak. De intern begeleider heeft ook regelmatig overleg met de consultant van de OBD om voor kinderen met 
ontwikkelingsproblemen samen te zoeken naar een optimale aanpak. Met de consultant kunnen ook 
initiatieven voor onderwijskundige veranderingen besproken worden. 
 
De intern begeleider zorgt ervoor dat de leerlingendossiers actueel blijven. Er wordt zoveel mogelijk digitaal 
verwerkt. Papieren dossiers worden bewaard in een afsluitbare kast op de kamer van de intern begeleider en 
zijn slechts toegankelijk voor directbetrokkenen. 
Daarnaast houdt de intern begeleider zich bezig met ontwikkelingen in de zorgstructuur van de school. 
 
4.2 Onderwijs op maat 

 

Onderwijs op maat vereist dat leraren kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen. Dit houdt in dat 

zij op de grond van de observaties, gesprekken, signaleringen en toets gegevens in hun onderwijs 

differentiëren op groeps- en individueel niveau.  

Differentiatie is mogelijk in leerstofaanbod, hoeveelheid werk, frequentie en duur van instructie en in de 

stijl van leren. Verschillen in stijl hebben te maken met een voorkeur voor een meer praktisch tegenover 

een meer theoretisch, visuele ondersteuning of juist verbaal en met de behoefte aan een sturende, 

gestructureerde aanpak of een aanpak waarin juist ruimte is voor een meer zelfstandige ontwikkeling van 

leerlingen. 

Deze differentiatie is noodzakelijk om tegemoet te kunnen komen aan de leer- en ontwikkelingsbehoeften 

van een zo groot mogelijke groep kinderen, waardoor het mogelijk is meer kinderen in het basisonderwijs 

te blijven begeleiden.  

 

De leerkrachten van groep 1 t/m 8 verzamelen ontwikkelingsgegevens over de leerlingen. Dit doen zij door 

alert te zijn tijdens het dagelijks werken van de kinderen, door de resultaten op methode gebonden toetsen 

vast te leggen en te analyseren en door de ontwikkeling in prestaties op de Citotoetsen mee te wegen. 

Daar waar het observaties en tussentijdse signaleringen betreft, kunnen zij de resultaten daarvan direct 

gebruiken om het onderwijs zo goed mogelijk op de leerlingen af te stemmen.  

 

De resultaten van de geplande signaleringen en halfjaarlijkse toetsen wordt verwerkt in groepsplannen per 

vakgebied. Aan de hand van de resultaten en het beeld dat de leerkracht heeft op basis van het werken in 

de groep, wordt bepaald welke aanpassingen er in het onderwijs voor de komende periode gemaakt gaan 

worden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het basisaanbod en begeleidingsafspraken voor 

leerlingen die meer aankunnen en voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om het 

basisaanbod te kunnen blijven volgen.  
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De groepsplannen worden tussentijds, na afname van methodegebonden toetsen, 

bijgesteld. Eventueel doet de intern begeleider of groepsleerkracht nader 

onderzoek.  

 

We streven ernaar de hulp door de eigen leerkracht te laten uitvoeren. De 

mogelijkheden voor begeleiding buiten de groep zijn beperkt. Slechts in een 

enkel geval is hier ruimte voor. In de meeste gevallen wordt deze begeleiding 

verzorgd door de kindercoach/remedial teacher. In geval van begeleiding 

buiten de groep neemt de groepsleerkracht hierover vooraf contact op met 

de ouder(s)/verzorger(s).  

 

4.3 Hoe werkt het ondersteuningsteam op onze basisschool? 

 

Sinds enkele jaren heeft elke basisschool in de regio een ondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam 
zitten: de directeur van de school, de intern begeleider, een psycholoog of orthopedagoog en een 
schoolmaatschappelijk werkster. Wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van een leerling, dan bespreekt 
de leerkracht die zorgen allereerst met de intern begeleider. Zij proberen samen afspraken te maken om de 
zorgen aan te pakken. Ouders worden hier in een zo vroeg mogelijk stadium bij betrokken.  
 
Wanneer de afspraken tussen leerkracht, ouders en ib ’er niet tot het gewenste resultaat leiden, kan de 
leerkracht de betreffende leerling aanmelden bij het ondersteuningsteam van de school. De leerkracht bereidt 
in overleg met de ib’er de bespreking in het ondersteuningsteam voor, meestal door het invullen van een 
groeidocument waarin kort de problematiek, de gevolgde aanpak met resultaten tot dusver en de hulpvraag 
wordt beschreven. Ouders geven door het ondertekenen van het groeidocument toestemming voor bespreking 
in het ondersteuningsteam en worden in veel gevallen uitgenodigd om bij de bespreking aanwezig te zijn. Zij 
kunnen deze toestemming ook weigeren. Veelal zal dan de betreffende hulpvraag anoniem ter sprake komen 
in de bespreking van het ondersteuningsteam. 
 
Het ondersteuningsteam doet voorstellen en maakt afspraken over de begeleiding van de leerling die 
vervolgens door leerkracht en ib’er verder worden uitgewerkt in een handelingsplan en besproken met de 
ouders. Het ondersteuningsteam kan ook tot de conclusie komen dat nader onderzoek nodig is om meer zicht 
op de onderwijsbehoeften van de leerling te krijgen. Aangezien de school vanuit het samenwerkingsverband 
naar de grootte van de school een aantal onderzoeksuren toegewezen heeft gekregen, kan het 
ondersteuningsteam zelf over de inzet daarvan beslissen. Bij onderzoek valt te denken aan: 
capaciteitenonderzoek, aanvullend didactisch onderzoek (rekenen, lezen, spelling) of scoren van 
gedragsvragenlijsten. Het advies van het ondersteuningsteam kan ook verwijzing naar een hulpverlende 
instantie betreffen of verwijzing naar het speciaal basisonderwijs (SBO). In alle gevallen doet het 
ondersteuningsteam een voorstel en zijn de ouders instemmingsbevoegd. In geval van verwijzing naar het SBO 
is doorgaans een intelligentieonderzoek nodig. Het ondersteuningsteam van de school kan niet zelf beslissen 
over toelating tot het SBO. Daarvoor moet een aanvraag worden gedaan bij het de trajectbegeleider van het 
samenwerkingsverband in de regio. 
 
Het streven is om ouders nauw bij het begeleidingsproces te betrekken. We zetten ons daarvoor in. Heeft u 
desondanks het gevoel dat u onvoldoende betrokken wordt bij de zorg voor uw kind, neemt u dan zelf contact 
op met de leerkracht. Het ondersteuningsteam van De Baskuul komt vijf keer per jaar bijeen. 
 
4.4 Passend Onderwijs 
 
De scholen binnen Stede Broec hebben zich verenigd in een netwerk om passend onderwijs aan te bieden 
binnen 'ons gebied'. Passend onderwijs voor kinderen die net iets meer hulp en ondersteuning nodig hebben 
om op een succesvolle manier het onderwijs op een reguliere school te kunnen volgen en daarvoor dan niet 
naar een speciale school buiten West-Friesland moeten reizen. De scholen binnen Stede Broec specialiseren 
zich verder op de verschillende ontwikkelingsgebieden. We verwachten dat de scholen daardoor de kinderen 
met een speciale hulpvraag de komende jaren steeds beter met een passend onderwijsaanbod kunnen 
begeleiden. We richten ons hierbij bijvoorbeeld op de gezamenlijke professionalisering van team en directie, 
op het benutten van elkaars kennis en op het nog meer doorgeven van kennis en vaardigheden en praktische 
handvatten. 
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Speerpunten voor de komende jaren zullen zijn: het benutten van elkaars kennis en vaardigheden, het inzetten 
van overkoepelende personen binnen de ondersteuningsteams van onze scholen, het - indien nodig en 
haalbaar - begeleiden van elkaars collega's en leerlingen, het houden van gezamenlijke scholingsdagen 
(teams) en informatieavonden (ouders en teams). 
 
4.5 Dyslexie 
 
Alle scholen van het SWV “De Streek” volgen het dyslexieprotocol. Daarin worden alle kinderen jaarlijks 
systematisch gevolgd in hun lees- en spellingontwikkeling.  
Er is een groep leerlingen (ongeveer 25 %) die meer instructie en begeleiding nodig heeft. Dankzij extra 
intensieve begeleiding (ook door ouders) kunnen zij een voldoende lees- en spellingniveau bereiken.  
 
Ongeveer 5% van de leerlingen bereikt ondanks extra begeleiding binnen de school niet een minimaal 
leesniveau. Als de lees- en/of spellingproblematiek ernstig en hardnekkig blijkt (daarvoor gelden bepaalde 
criteria) komen zij in aanmerking voor onderzoek naar en begeleiding van dyslexie. De leerkracht en/of intern 
begeleider bespreekt de mogelijkheid daarvan met ouders. De vergoeding van diagnose en behandeling van 
ernstige enkelvoudige dyslexie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering.  
Indien ouders vermoeden dat hun kind voor deze vergoeding in aanmerking zou kunnen komen, kunnen zij 
contact opnemen met de groepsleerkracht of met de intern begeleider. 
 
Op de website van de OBD (www.obdnoordwest.nl) staat meer informatie over welke kinderen onder de 
bedoelde regeling vallen en wat verder kan worden gedaan. Ook onderwijsondersteuningsbureaus als Jesri 
en Glaudé verzorgen onderzoek en behandeling van dyslexie. 
 
Voor een klein aantal leerlingen wordt aan het einde van de basisschool met behulp van een door de school 
samengesteld leesdossier (dat volgens landelijke criteria door een orthopedagoge van het SWV beoordeeld 
wordt) een dyslexieverklaring afgegeven die meegaat naar het VO. Dit betreft veelal leerlingen die in de loop 
van de basisschool net niet aan de criteria voldoen om in aanmerking te komen voor onderzoek en 
behandeling. Na afname van de NIO kan echter blijken dat het verschil tussen intelligentie en lees-
spellingprestaties zo groot is, dat dyslexie wellicht toch een rol speelt. 
 
 
 
 
4.6 Kinderen met een beperking 
 
Wanneer een kind met een beperking bij ons op school wil komen, is het goed om contact op te nemen met 
de directie. Op school hebben we een protocol betreffende de aanname van zorgleerlingen. Samen met 
ouders kijken welke mogelijkheden er zijn om het kind bij ons op school te plaatsen. 
 
4.7 Schoolmaatschappelijk werk (SMW) 
 
Onze school kan een beroep doen op het door de gemeente betaalde schoolgericht maatschappelijk werk. 
De voornaamste functie hiervan is de preventie van psychosociale en gedragsproblemen bij leerlingen en 
ondersteuning van ouders door kortdurende begeleiding in de vorm van een aantal gesprekken. Aanmelding 
kan op verzoek van ouder(s) / verzorger(s) via de leerkracht  en/of de intern begeleider van de school die het 
verzoek vervolgens inbrengen in het ondersteuningsteam van de school. Het advies voor ondersteuning door 
SMW kan ook uitgaan van het ondersteuningsteam. Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen moeten toestemming 
verlenen voor aanmelding.  
 
Alle ouders kunnen als zij vragen hebben over de opvoeding van hun kind(eren) of een 
probleem willen bespreken met een onafhankelijk persoon, altijd contact opnemen met onze 
schoolmaatschappelijk werkster: Suzan Leijen, 0228-511528 of 
s.leijen@welzijnstedebroec.nl 
 
4.8 De schoolarts 
 

mailto:s.leijen@welzijnstedebroec.nl
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De schoolarts is in dienst van de Basisgezondheidsdienst West-Friesland, afdeling 
Jeugdgezondheidszorg ( JGZ) Maelsonstraat 11, 1624 NP Hoorn; Postbus 201, 1620 AE 
Hoorn, telefoon 0229 - 253392. 
 
4.9 Welzijn Stede Broec / Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Stede Broec is de voordeur naar alle hulp en ondersteuning bij het 
opgroeien en opvoeden van kinderen. Ouders en kinderen kunnen bij het CJG terecht voor antwoord op 
vragen en voor ondersteuning bij de opvoeding. Ook voor jongeren is het CJG de plek voor informatie en 
advies. Bij het CJG kun je altijd binnenlopen. Je hebt geen verwijzing nodig en de hulp is gratis. Je kunt bij 
het CJG terecht voor: 
Informatie en voorlichting over de gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van en het omgaan met kinderen, 
pubers en jongeren (van 0 tot 23 jaar): 

 Adviesgesprekken. 
 Groepsbijeenkomsten en activiteiten voor ouders en kinderen. 

 Opvoedingsondersteuning en zorg. 
Hoofdlocatie Stichting Welzijn Stede Broec 
Stationslaan 2, Bovenkarspel 
0228-511528 www.cjgstedebroec.nl. 
 
4.10 De verwijsindex Noord-Holland 
 
Uit het nieuws weten we welke problemen het kan opleveren als professionals niet van elkaars zorgen over 
jeugdigen op de hoogte zijn. In sommige gevallen heeft dat geleid tot ernstige uitkomsten. In het belang van 
uw kinderen en onze leerlingen willen we dat voorkomen. Daarvoor is een landelijk instrument (de verwijsindex) 
beschikbaar waar wij als school gebruik van maken. Wanneer wij ons zorgen maken over een kind en 
vermoeden dat meerdere partijen bij de zorg betrokken zijn is het voor de verdere voortgang van belang om 
elkaar daarvan op de hoogte te stellen. Dat doen wij als school niet zomaar; we besluiten tot een melding in 
de verwijsindex als wij dat voor de verdere ondersteuning van uw kind en na bespreking in het 
ondersteuningsteam van de school noodzakelijk achten. U als ouder wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld. 
Op deze manier kunnen wij met een gezamenlijke en afgestemde aanpak de beste ondersteuning voor uw 
kind regelen.  
 
Door het maken van afspraken met alle relevante ketenpartners is het mogelijk om jeugdigen, onder andere 
via de Verwijsindex, vroegtijdig in beeld te krijgen. Doel van de Verwijsindex Noord-Holland is door tijdig de 
hobbels in ontwikkeling naar volwassenheid te signaleren, eerder de betrokkenen in beeld te hebben en sneller 
eenduidigheid in handelen na te streven. Dat gebeurt met behulp van een eenvoudig instrument, de 
Verwijsindex, en is bedoeld voor jeugdigen tussen 0 en 23 jaar. Sluitende aanpak, en niet langs elkaar heen 
werken, begint bij het van elkaar weten en vervolgens vooral samenwerken. De Verwijsindex is daarmee niets 
meer dan een ondersteunend instrument voor professionals om bij zorgen de extra check te kunnen maken 
wie nog meer betrokken is, bepalen wie de regie heeft in de samenwerking en opschalen daar waar nodig. 
 
Professionals geven tijdig in de Verwijsindex een signaal af wanneer zij vaststellen dat het opgroeien van de 
jeugdige met enige zorg verloopt (aan de hand van landelijk bepaalde meldcriteria). Het gaat enkel over het 
bericht DAT er zorgen zijn. In de Verwijsindex staat niet WAT de zorg dan is. Als blijkt dat er minimaal nog een 
signaal over dezelfde jeugdige is verstuurd, dan ontstaat er een match tussen de meldende organisaties. 
Overigens zal alleen een match ontstaan tussen organisaties die reeds een directe betrokkenheid hebben bij 
de jeugdige. De meldende organisaties zoeken vervolgens contact met elkaar om de samenwerking ten 
behoeve van de gesignaleerde jeugdige te starten. Uiteraard zal in de samenwerking tussen de betrokken 
professionals alleen voor de samenwerking relevante informatie worden uitgewisseld om het langs elkaar heen 
werken te voorkomen en tenslotte een sluitend aanbod van hulp-, zorg- en dienstverlening. Uiteindelijk weet 
de ouder veelal het beste wat nodig is en zullen we de samenwerking tussen de reeds betrokken organisaties 
met instemming van de ouder de hulp inzetten. Het belang van de jeugdige staat altijd centraal. 
 

  

http://www.cjgstedebroec.nl/
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HOOFDSTUK 5 
OUDERS EN SCHOOL 
 
5.1 Contacten 
 
Het team van De Baskuul streeft een grote mate van openheid na. Goede contacten met de ouder(s), 
verzorger(s) van onze leerlingen vinden we belangrijk. Ouders kunnen altijd een afspraak maken voor een 
gesprek met de groepsleerkracht, of eventueel met de schoolleiding, als daar behoefte aan is. Als de leraar 
iets belangrijks opvalt dat niet kan wachten tot een ouderavond, wordt daarover contact met de ouders 
opgenomen. Ouderparticipatie is belangrijk en onmisbaar binnen het huidige onderwijs. Het is ook fijn dat 
ouders op deze wijze de school beter leren kennen. 
Via het bestuur en de medezeggenschapsraad oefenen ouders invloed uit op het te voeren beleid van de 
school. 
 
5.2 Informatievoorziening 
 
Alle informatie die naar ouders gestuurd wordt, gaat via het Ouderportaal. Het Ouderportaal is een beveiligde 
omgeving, waar alleen ouders en medewerkers van De Baskuul op kunnen inloggen. U krijgt wanneer uw kind 
4 jaar is een aanmeldtoken om voor de eerste keer aan te melden. Vervolgens kunt u met uw eigen gekozen 
wachtwoord inloggen. Op het Ouderportaal staan het nieuws, de kalender, informatie over activiteiten, foto’s 
etc.  
 
Alle belangrijke informatie gaat via het Ouderportaal naar de ouders. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor 
de juiste persoonsinformatie en emailadres in het portaal. Op onze website staat vooral algemene informatie. 
U vindt hier ook de nieuwste versie van de schoolgids.  
 
5.3 Vragen directeur 
 
Als u een korte vraag heeft voor de directeur, kunt u altijd kijken of zij aanwezig is. Voor langere vragen, kunt 
u het beste een afspraak maken. Dit kan telefonisch of via de mail directie@debaskuul.nl.  
 
5.4 Ouderavonden/ oudergesprekken 
 
1. De kennismakingsavond aan het begin van het jaar voor alle groepen. 
2. Avonden voor groep 8: informatie voor de ouders   over het schoolkeuzeonderzoek en over het voortgezet 
onderwijs. 
3. Gesprekken met leerkrachten in november, februari en mei, waarbij in november alle ouders/ verzorgers 
worden uitgenodigd. Dit zijn de zogenaamde 10 minuten gesprekken. 
In mei worden alle ouders van kleuters die in november nog niet op school waren uitgenodigd. 
Gesprekken vinden voornamelijk ’s middags na schooltijd plaats. 
 
5.5 Rapportage 
 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen 2 maal per jaar een rapport mee naar huis;  
in februari en aan het eind van het schooljaar.  
Alle kinderen van groep 1 krijgen aan het einde van het schooljaar een rapport. 
De kinderen van groep 2 krijgen in februari een rapport en in juni/juli het eindrapport. 
De kinderen die net op school zitten, krijgen (nog) geen rapport mee. 
 
5.6 De oudervereniging 
 
De oudervereniging stelt zich ten doel de ouder(s) / verzorger(s) van de kinderen bij de school te betrekken en 
hen te vertegenwoordigen. Daarnaast maakt de O.V. een aantal (extra) activiteiten voor de kinderen mogelijk, 
door deze mee te financieren en /of te coördineren. De O.V. helpt soms ook samen met andere ouders bij 
een aantal activiteiten.  

mailto:directie@debaskuul.nl
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De O.V. vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De notulen van deze vergaderingen kunt u altijd, via Ria Kok, 
lezen. 
In de eerste week dat uw kind op school is krijgt u een formulier mee, waarmee u zich als lid van de 
oudervereniging kunt opgeven. Ingevulde formulieren worden op school ingeleverd.  
Één keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. We hopen dat u hierbij aanwezig kunt 
zijn. Te zijner tijd ontvangt u hiervoor een uitnodiging.  
 
Ouderbijdrage 
Het vrijwillige lidmaatschap van de oudervereniging kost per jaar € 45,00 per kind, als u 
betaalt via een automatisch incasso. Betaalt u niet automatisch, kost dat u € 5,- extra per 
gezin. Als u lid bent van de oudervereniging kunnen de kinderen meedoen aan de activiteiten 
die deze vereniging uit deze bijdrage betaalt zoals: 

 Het schoolkamp van de kinderen van de groepen 3 t/m 7. 
 Een bijdrage aan het kamp van de kinderen van groep 8. 

 Het schoolfeest voor de kleuters aan het einde van het schooljaar. 
 Traktaties voor de kleuters met Pasen, Kerstmis en andere feesten. 

 Culturele activiteiten, zoals kindertheater op school. 
 Kosten drukwerk informatieboekje, enz. 

 Vergaderkosten bestuur oudervereniging. 
 Contributies. 
 Bijdrage Sinterklaas- en kerstfeest 

 Excursies 
 

Voor deze activiteiten ontvangt de school geen vergoeding van de overheid. Vandaar de 
bijdrage van u als ouder. Als u problemen heeft met het betalen van deze bijdrage, kunt u 
daarover contact opnemen met de penningmeester van de oudervereniging, of met de 
directie.  
 
 
5.7 Adressen bestuur van de oudervereniging 
 
Wendy Bakker (secretaris) P.J. Jongstraat 60    0228-520983.  
John Buijsman (voorzitter) 1e  Rozenstraat 29       0228-520710 
Linda Sjerps (penningmeester)  De Weed 51              06-13693186 
Tanja Nan   2e Rozenstraat 24               06-46321389 
Shafia Bourouba   De Weed 31          0228-517100 
Marja Dam   Zuiderwoid 56               0228-516050 
Yvonne Slagter    Zuiderwoid 19   0228-524940 
Suzanne Hoogland   Azalealaan 31    0228-520670 
Wienanda Verheul   Theo Thijssenweg 19   geheim 
Marjolein Grin    Kadijkweg 57    0228-524050 
Marloes Plukkel- Hoff  Vleetweg 10, Andijk   06-23966379 
Jorrit Karemaker    Pastoor Gielenstraat 58    06-51818005 
 
 
 
5.9 Ouderhulp 
 
Een basisschool kan niet zonder de hulp van ouders. Ouders kunnen onder de 
verantwoordelijkheid van de groepsleraar op veel gebieden behulpzaam zijn: 

 Het begeleiden van kinderen bij het leesonderwijs in de groepen 3, 4 en 5. 

 Helpen in de bovenbouw bij het vak wereldoriëntatie. 
 Het versieren van de school in het kader van een feest of een project. 

 De structurele controle op hoofdluis.  Iedere groep heeft 1 of 2 ouders/verzorgers die iedere 4 á 6 
weken de leerlingen controleren op luizen. Deze preventieve maatregel werkt erg goed. Wij zijn een 
bijna “luisvrije” school en dat willen we graag zo houden. 

 Het helpen bij het knutselen en spelletjes in de onderbouw. 
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 Het helpen bij de cursus tekstverwerken in de middenbouw. 

 Het begeleiden van en voor vervoer zorgen bij excursies. 
 Regelmatig maken we gebruik van de mogelijkheden die het I.V.N., de bibliotheek, 

de W.L.T.O. en anderen ons bieden. Wij hebben dan ouders ter begeleiding nodig. 
 Begeleiden bij buitenschoolse activiteiten, zoals bij sporttoernooien. Verschillende 

sportverenigingen organiseren activiteiten. Kinderen die belangstelling hebben voor 
deze evenementen kunnen meedoen. We zullen niet altijd het sterkste team 
opstellen. 

 Meedoen is belangrijker dan winnen. De kinderen vormen zelf een team en zoeken 
er zelf een begeleider/ster bij. Stel hen a.u.b. niet teleur. Als kinderen zich hebben 
opgegeven voor schoolwedstrijden en ze zijn onverwachts verhinderd, dan rekenen 
we erop, dat ze zelf (of hun ouder(s),verzorger(s)) hiervan bericht geven aan hun 
begeleider/ster. We hopen dat onze school overal sportief zal strijden voor de eer. 

 Sportdag. Op de sportdag hebben we meestal veel hulp nodig bij het begeleiden van groepjes 
leerlingen. Wij vertrouwen er dan ook op, dat u zich hiervoor beschikbaar wilt stellen. In welke vorm 
de sportdag wordt gehouden is afhankelijk van diverse factoren. 

 Het kaften van nieuwe boeken. 
 Klassenouder zijn: voorbereiden en helpen bij feesten, projecten enz.  
 

Er is voor ouders die helpen tijdens de schooluren voor die periode een wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 
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HOOFDSTUK 6 
ONDERWIJSTIJD 
 
6.1 Schooltijden 
 
De groepen 1 tot en met 8: 
's Morgens van 8.30 tot 12.00 uur, 's middags van 13.15 tot 15.15 uur. 
Woensdag van 8.30 tot 12.15 uur. Vrijdagmiddag hebben de groepen 1 t/m 4 vrij. 
 
De school is 's morgens vanaf 8.15 uur open voor de kinderen. Kinderen van groep 3 t/m 8 gaan meteen via 
hun eigen ingang naar de groep. Ouders brengen hun kleuter naar de groep en kunnen daarna afscheid 
nemen van hun kind in een hogere groep. Op deze manier bewaken wij de rust in de school. De zoemer gaat 
om 8.25 uur zodat we om 8.30 uur kunnen beginnen. ‘s Middags mogen de kinderen om 13.10 uur naar 
binnen als de zoemer gaat. Tijdens het speelkwartier mogen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 kiezen of 
zij binnen of buiten gaan spelen. 
 
6.2 Aantal uren onderwijs 
 
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 krijgen minimaal 906 uur les per schooljaar. Een volle schoolweek 
bestaat voor hen uit 23 ¾ uur school. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 krijgen minimaal 980 uur per jaar 
onderwijs. Een week bestaat voor hen uit 25¾ uur. 
 
De uren die de kinderen op school zijn worden als volgt ingevuld: 
 
vakgebied groep 1/2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 
beweging 2,00 3,00 3,00 1,50 1,50 1,50 1,50 
taal/ lezen 4,00 9,50 9,50 9,75 9,50 9,50 9,50 
schrijven        
rekenen 1,00 5,50 5,50 5,75 5,00 5,00 5,00 
Engels    0,50 0,50 0,50 0,50 
wereldoriëntatie 1,00 1,50 1,50 4,00 5,00 5,00 5,00 
expressie 2,50 2,00 2,00 2,50 2,00 2,00 2,00 
catechese 0,50 0,50 0,50 0,50 0,75 0,50 0,50 
speelwerkuur 11,00       
sociaal/emot. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,75 0,50 0,50 
vorming        
pauze 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 
totaal per week 23,75 23,75 23,75 25,75 25,75 25,75 25,75 
 
Tijdens de dag zorgen we voor afwisseling van instructie en verwerkingsactiviteiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 Vakanties en vrije dagen 
 
De Baskuul houdt zich aan het regionale vakantierooster. Hierin worden de vanuit de overheid verplichte 
vakanties overgenomen. Als wij van het rooster willen afwijken, dan zal dat met de basisscholen van onze 
gemeente besproken worden. Een aantal dagen kan iedere school nog vrij besteden. De kinderen van onze 
school hebben bijvoorbeeld altijd vrij met kermis. 
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Vakanties Eerste dag Laatste dag 
 
Zomervakantie 

 
25-07-2017 

 
03-09-2017 

Herfstvakantie 23-10-2017 27-10-2017 
Kerstvakantie 25-12-2017 05-01-2018 
Voorjaarsvakantie 26-02-2018 01-03-2018 
Pasen 02-04-2018  
Meivakantie  27-04-2018 04-05-2018 
Hemelvaart 10-05-2018 11-05-2018 
Pinksteren 21-05-2018  
Zomervakantie  20-07-2018 04-09-2018 

 

Studiedagen: kinderen zijn vrij 

Maandag 4 september en dinsdag 5 september 2017 

Dinsdag 17 oktober 

Woensdag 6 december 

Maandag 5 februari en dinsdag 6 februari 

Vrijdagmiddag 30 maart 

Donderdag 28 juni en vrijdag 29 juni 

 

Bijzondere schooltijden 

Donderdagmiddag 21 december zijn de kinderen vrij. Zij komen dan ’s avonds naar school voor de 

kerstviering. Vrijdag 22 december voor de groepen 5 t/m 8 non-stopdag tot 14.15 uur. 

Vrijdag 20 april, non-stopdag tot 14.15 uur in verband met de sportdag. 

 
6.4 Verlofregeling 
 
Verlof voor een (gezins)vakantie buiten de vastgestelde schoolvakantie is niet toegestaan. In het afgelopen 
schooljaar hebben scholen en leerplichtambtenaren veel aandacht besteed aan de toename van het 
luxeverzuim, met andere woorden: ongeoorloofd schoolverzuim dat niet valt onder de wettelijke toegestane 
uitzonderingen. 
Bij het toekennen van verlof houden wij ons aan de regelgeving zoals die is vastgesteld door de 
inspectie van het primair onderwijs. 
 

 Voor het voldoen van wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de schooluren 
geregeld kan worden. 

 Bij verhuizing. 

 Het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad. 
 Bij overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad. 

 Bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad. 
 Bij 25-, 40-, 50-, 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot 

en met de vierde graad. 
 Indien de werkgever de werknemer verplicht buiten de schoolvakanties vakantie te nemen. 

(Werkgeversverklaring overleggen bij aanvraag, anders wordt het verzoek niet in 
behandeling genomen.) 

 Bij andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen na 
overleg met de directie. 

 
Vakantieverlof als hierboven bedoeld kan slechts eenmaal per jaar worden verleend. Verlof 
wordt aangevraagd bij de directie. Bij deze aanvraag moet een formulier worden ingevuld.  
Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de schoolleiding of de 
leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit aan de 
leerplichtambtenaar te melden, die proces-verbaal kan laten opmaken.  
De schooldirectie mag in zulke uitzonderingsgevallen hooguit één keer per jaar toestemming geven voor 
maximaal tien schooldagen. Dat betekent dat schooldirecties alle verzoeken om extra verlof zullen afwijzen, 
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tenzij met een werkgeversverklaring terecht een beroep op de genoemde uitzonderingssituaties kan worden 
gedaan. Dit houdt ook in dat géén toestemming gegeven wordt om een weekend met een middag of dag te 
verlengen. 
 
6.5 Cito-toetsen en vakantie  
 
In januari en juni nemen we de cito toetsen af bij de kinderen van groep 3 t/m 8. Dit jaar is dat gepland in de 
weken van: maandag 15 januari 2018 t/m vrijdag 26 februari 2018 én maandag 11 t/m vrijdag 22 juni 
2018. Tijdens de cito weken kan géén vrij gegeven worden. Het is heel belangrijk dat alle leerlingen aanwezig 
zijn tijdens de afname van deze toetsen, zodat ze in één keer voor een hele groep kunnen worden afgenomen.  
Wilt u hier met het plannen van uw vakantie ook rekening mee houden? Dat voorkomt teleurstelling.  
 
6.6 Bezwaar maken 
 
Bent u het als ouder of verzorger niet eens met een beslissing, dan kan bij de bestuursrechter bezwaar worden 
aangetekend. Zie de website van het ministerie www.minocw.nl in het “Dossier Leerplicht” of neem contact op 
met de leerplichtambtenaar, telnr.0228-510154. 
 
6.7 De duur van de basisschool 
 
Op De Baskuul is het mogelijk dat kinderen een groep overdoen als de situatie daarom vraagt. Dit gebeurt 
altijd in overleg met de ouder(s)/ verzorger(s), maar de school neemt de uiteindelijke beslissing. De overgang 
van groep 2 naar groep 3 neemt hierbij een belangrijke plaats in. Bij de besluitvorming wordt vooral gekeken 
of het kind er sociaal-emotioneel aan toe is om naar groep 3 te gaan. 
 
6.8 Vervanging bij ziekte 
 
Is een leerkracht ziek dan zullen we voor vervanging zorgen. Is er geen vervanging te krijgen en kunnen we 
het intern niet oplossen, dan zullen we de groep leerlingen verdelen over andere groepen of de ouders vragen 
hun kind een dag thuis te houden. Als dat niet mogelijk is, wordt het kind op school opgevangen. 
 
 
6.9 Tussenschoolse opvang 
 
Tijdens de lunchpauze kunnen kinderen bij ons op school overblijven bij de Tussenschoolse Opvang (TSO). 
De TSO wordt verzorgd door Smallsteps. Voor aanmelding van het overblijven kunt u een inschrijfformulier 
van onze website downloaden. Incidenteel overblijven kan ook. In die gevallen meldt u uw kind aan via het 
emailadres tso@debaskuul.nl. 
 
Smallsteps werkt zelfstandig en dat houdt in dat zij niet precies op de hoogte zijn van wat een groep 
organiseert. Heeft uw kind bijvoorbeeld een excursie met de groep, dan geeft u dit zelf door. Dit geldt 
natuurlijk ook voor ziekte. 
 
De kinderen nemen zelf een lunch en drinken mee. ’s Morgens bij binnenkomst kan dit in de daarvoor 
bestemde koelkast worden geplaatst. Per 15 kinderen is er een leidster aanwezig. 
 
Wanneer u vaste dagen heeft dat uw kinderen overblijven, betaalt u €3,25 per keer. Willen uw kinderen 
extra of incidenteel overblijven kost dat €4,08. 
 
Voor vragen kunt u zich wenden tot Smallsteps: yvette.boukens@smallsteps.info 

 
 
 
 

http://www.minocw.nl/
mailto:tso@debaskuul.nl
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6.10 Buitenschoolse opvang 
 
Ons bestuur heeft met de Stichting Smallsteps kinderopvang de afspraak gemaakt dat het verzoek van ouders 
van leerlingen van onze scholen die gebruik willen maken van de voor- of naschoolse opvang gehonoreerd 
wordt. Zij voldoen aan de basiskwaliteitseisen zoals die in de Wet Kinderopvang zijn verwoord. 
Voor schooltijd kunt u de kinderen bij Smallsteps brengen en u haalt ze daar op de afgesproken tijd weer op. 
Smallsteps brengt de kinderen op tijd op school en haalt ze na school weer op. 
De Rijksoverheid deelt in de kosten voor de kinderopvang, via de belastingdienst. U kunt hiervoor gebruik 
maken van de gratis administratieve dienstverlening van Smallsteps. 
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HOOFDSTUK 7 
GEZONDHEID 
 
7.1 De GGD, uw kind en de school 

 

Het JGZ-team van GGD voor onze school bestaat uit: 

 

De heer M. Dijkema, jeugdarts. 

Mevrouw V. Schipper, doktersassistente. 

Mevrouw I. de Haas, sociaal verpleegkundige. 

 

In het kader van de JGZ 0-19-jarigen is het consultatiebureau, dat de kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar 

begeleidt, sinds januari 2010 een onderdeel van de GGD. Als de kinderen 4 jaar zijn, worden hun dossiers 

(met speciale aandacht voor kinderen met medische-, psychosociale- of andere problemen) overgedragen 

aan de JGZ. Dit na toestemming van de ouder(s)/verzorger(s).  

 

In de basisschoolperiode worden alle kinderen op drie vaste contactmomenten uitgenodigd, al dan niet 

met hun ouder(s), verzorger(s). 

Tussen het 5e en 6e levensjaar worden de leerlingen met hun uitgenodigd voor ouder(s)/verzorger(s) een 

uitgebreid onderzoek bij de jeugdarts en doktersassistente. Tijdens dit onderzoek wordt o.a. gelet op de 

lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind in relatie tot de levensfase, zoals: 

spraaktaalontwikkeling, motorische ontwikkeling, gezichtsvermogen, gehoor, groei, het functioneren thuis, 

op school en in zijn/haar vrije tijd etc. Afhankelijk van de bevindingen wordt er advies gegeven, een controle 

afgesproken of wordt er overlegd met of verwezen naar de huisarts of andere instanties ( b.v. Bureau 

Jeugdzorg, fysiotherapie, logopedie etc.). 

Na het onderzoek van een groep vindt een nabespreking plaats met de groepsleerkracht waarbij aan de 

school relevante kind- en groepsgerichte adviezen worden gegeven (na toestemming van de 

ouder(s)/verzorger(s). 

 

Tussen het 7e en 8e levensjaar wordt een verkort onderzoek op school aangeboden. Hierbij wordt gekeken 

naar lengte, gewicht en gezichtsvermogen. De ouder(s)/verzorger(s) zijn hier in principe niet bij. Een 

begeleidende brief aan hen geeft uitleg over het onderzoek, vraagt ouders/verzorgers naar (medische) 

bijzonderheden en stelt hen in de gelegenheid om een nader onderzoek/ gesprek aan te vragen. 

 

Tussen het 10e en 11e levensjaar krijgen de leerlingen een onderzoek op school, in aanwezigheid van de 

ouder(s)/verzorger(s), door de sociaalverpleegkundige. De ouders ontvangen een uitnodiging en een 

vragenlijst over de gezondheid, groeiontwikkeling en sociale gezondheid van het kind. Tijdens dit 

onderzoek wordt gekeken naar lengte, gewicht, gezichtsvermogen en kleurenzin.  

Voorafgaand aan dit onderzoek wordt ook een korte vragenlijst door de kinderen zelf op school ingevuld, 

waarmee wordt nagegaan of er mogelijk sprake is van depressieve klachten.  

 

Extra contactmoment 

Dit onderzoek is in een vorig contactmoment door de JGZ afgesproken, of kan door school, 

ouder(s)/verzorger(s) of andere betrokkenen, maar alleen na overleg met en toestemming van de 

ouder(s)/verzorger(s) worden afgenomen. De kinderen die extra zorg nodig hebben, kunnen daarvoor al 

in groep 1 worden opgeroepen. 
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Overleg op scholen  
Op sommige scholen neemt de GGD deel aan overleggen waarin kinderen waar zorgen over zijn, worden 
besproken. Als de GGD bij een dergelijk overleg zit op uw school, wordt u daarvan op de hoogte gesteld 
door de school.  
 
Projecten 
De GGD ondersteunt scholen in het uitvoeren van projecten die betrekking hebben op gezondheid. 
Bijvoorbeeld op het gebied van voeding, beweging, roken, alcoholgebruik, seksualiteit en relaties.  
 
GGD en Samenwerken 
De GGD gaat graag in gesprek met ouders, kinderen en scholen over de gezondheid en de ontwikkeling van 
kinderen.   
Motto:  Samen werken aan gezond leven  
 
De GGD is kernpartner van het Centrum voor Jeugd en Gezin en heeft nauwe samenwerking met andere 
partners.  Wilt u een extra onderzoek voor uw kind aanvragen, of heeft u andere vragen voor of over de GGD? 
U kunt ons bereiken op  088-01 00 555.  
Zie ook: www.ggdhollandsnoorden.nl. 
 
7.2 Sociale Veiligheid 
 
Op de Baskuul hebben we een Veiligheidsbeleid. Dit is terug te vinden op onze webstie. Hier staat in 
beschreven wat wij doen aan de veiligheid van kinderen, leerkrachten en ouders. 
 
7.3 Ziekmelding/afwezigheid 
 
Als uw kind ziek is, wilt u dit dan vóór schooltijd via het Ouderportaal aan ons doorgeven? Ook tandarts en 
doktersbezoeken kunnen via dit portaal aan ons worden doorgegeven. 
 
7.4 Huisarts 
 
Indien uw kind onverhoopt doktershulp nodig heeft, nemen wij contact op met uw eigen huisarts. Voordat wij 
dit doen, nemen we eerst contact op met de ouder(s)/ verzorger(s). 
Wanneer u op dat moment thuis bent, is het voor uw kind het prettigst als u zelf met hem/haar naarde dokter 
kunt gaan. Als u niet thuis bent, gaat een van de leerkrachten mee. 
 
7.5 Hoofdluis 
 
Wanneer u bij uw kind hoofdluis constateert, wilt u dat dan meteen doorgeven aan de groepsleerkracht? De 
ouders van desbetreffende groep krijgen dan een mail zodat alle ouders dit meteen weten en hun kinderen 
kunnen controleren en/of behandelen.  De beste remedie tegen hoofdluis is het haar veertien dagen intensief 
te kammen.  
Er zijn op school ouders die regelmatig het haar van de kinderen controleren. Op het moment dat er bij uw 
kind hoofdluis wordt geconstateerd, nemen wij contact met u op. U wordt gevraagd uw kind zo snel mogellijk 
te behandelen met een hoofdluismiddel. 
Op de website van de GGD kunt u meer informatie vinden: www.ggdhollandsnoorden.nl 
  
7.6 Fruitdagen 
Om gezond gedrag en gezond eten te stimuleren zijn er op school fruitdagen ingesteld; dinsdag en vrijdag 
zijn de fruitdagen. We hopen dat zoveel mogelijk kinderen hieraan meedoen. Gezond gedrag, gezonde 
voeding vormt een onderdeel van de kerndoelen waaraan een school aandacht moet besteden.  
 
7.7 Bewegingsonderwijs 
 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben tweemaal per week gymnastiek in de gymzaal, die naast de 
school staat. Douchen na de gymles is verplicht. Geef uw kind gymkleding, sportschoenen en een handdoek 
mee van huis.  
 

http://www.ggdhollandsnoorden.nl/
http://www.ggdhollandsnoorden.nl/
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Gymtijden: 
 

 Dinsdag Donderdag 

8.30 – 9.15 Groep 7/8 Groep 3 

9.15 – 9.30 Groep 6 Groep 4 

10.20 - 11.05  Groep 5 Groep 5 

11.05 – 11.50 Groep 3 Groep 6 

13.15 – 14.15 Groep 4 Groep 7/8 

 
 
De kleuters hebben gymnastiek in de speelzaal van de school. 
Zij moeten daarvoor altijd gymschoenen en gymkleding op school hebben. 
 
Er is geen ijsvrij of warmtevrij. Als het ijs betrouwbaar is kan er geschaatst worden tijdens de gymlessen. Als 
het weer er in de zomer aanleiding toe geeft, kunnen we enkele gymlessen samenvoegen tot een zwemmiddag. 
 
7.8 Sportdag 
 
De groepen 1 t/m 8 houden jaarlijks een sportdag. Deze valt samen met de Koningsspelen 2018 op 20 april. 
 
7.9 Sportcommissie 
 
De leerlingen van De Baskuul krijgen elk schooljaar de gelegenheid om mee te doen aan buitenschoolse 
sportactiviteiten. We doen mee aan: SAV-loop, volleybal, voetbal, handbal, badminton, survival, schaken, de 
Unicefloop en de Avond4daagse. De sportcommissie coördineert dit. 
 
7.10 Bedrijfshulpverleners 
 
Op dit moment zijn 5 medewerkers van onze school opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Dit zijn: Marijke Menger, 
Nieske van der Stoop, Ingrid Tol, Mariëlle Lub en Anita Huibers. Zo zijn er altijd genoeg hulpverleners op 
school aanwezig. Zie voor meer informatie het schoolveiligheidsplan van de Stichting Katholiek Onderwijs De 
Streek. Jaarlijks wordt een ontruimingsoefening gehouden in samenwerking met de brandweer. 
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HOOFDSTUK 8  
PRAKTISCHE 
WETENSWAARDIGHEDEN 
 
8.1 Wijzigingen in adres, e-mailadres en/of telefoonnummer 
 
Wilt u wijzigingen t.a.v. het adres, e-mail en/of telefoonnummer doorgeven  
Aan de leerkracht én aan de administratie? 
 
8.2 Verzekering 
 
Door SKO De Streek is een schoolongevallenverzekering en een doorlopende reisverzekering afgesloten. De 
leerlingen en begeleiders zijn op school en tijdens excursies verzekerd. De verzekering bevat een beperkte 
dekking voor de particuliere aansprakelijkheid voor zover de verzekering van de ouders, bijvoorbeeld de W.A.-
verzekering, niet dekkend is. De eigen verzekering van ouder(s)/verzorger(s) gaat vaak voor de verzekering 
van de school. 
 
8.3 Gevonden voorwerpen 
 
De gevonden voorwerpen worden in de kopieerruimte bewaard.  
U kunt altijd kijken of uw verloren goed daar aanwezig is. 
 
8.4 De schoolfotograaf 
 
Jaarlijks komt de schoolfotograaf op school. Ieder jaar maakt hij klassenfoto’s. De kinderen gaan eens in de 
twee jaar individueel op de foto en kunnen samen met broertjes en zusjes gefotografeerd worden. 
 
8.5 Mobiele telefoons, etc. 
 
Het meenemen van een mobiele telefoon, iPod en dergelijke apparatuur is voor de leerlingen niet toegestaan. 
 
8.6 Fietsen mee naar school 
 
Kinderen mogen niet op de fiets naar school komen. Dit omdat we een zéér beperkte stallingruimte hebben. 
Een uitzondering wordt gemaakt voor de kinderen uit de verkaveling en leerlingen die niet in Lutjebroek wonen. 
Als het om de een of andere reden toch nodig is, geef dan een briefje mee voor de leerkracht van uw kind. 
De fietsenstalling die voor aan de weg staat is ook bedoeld voor de fietsen van ouders die hun kind(eren) naar 
school brengen.  
      
8.7 Schoolkamp groep 3 t/m 7 
 
In de week van 24 t/m 28 september gaan de groepen 3 t/m 7 op kamp. Elke groep gaat met de eigen 
leerkracht en enkele helpende ouders naar het kampadres en blijft daar één nacht slapen. Dit is een goede 
manier om elkaar ook eens van een andere kant te leren kennen. Ter ondersteuning is op het kampadres een 
permanente staf aanwezig. Het kamp heeft als thema: ‘Indianen’. Dit schooljaar gaan we naar Groet. 
 
8.8 Schaken 
 
Op vrijdagmiddag kunnen de kinderen vanaf groep 4 gratis schaakles krijgen. De kinderen doen mee aan 
het schoolschaakkampioenschap en kunnen schaakdiploma’s halen. Jaarlijks organiseren wij op de eerste 
zaterdag na de kerstvakantie het familieschaaktoernooi. 
 
8.9 Sinterklaasfeest 
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Jaarlijks bezoekt de Sint met zijn Pieten een dag onze school. 5 december hopen wij weer bezoek te krijgen 
van de Goedheiligman. Het Sint Nicolaascomité haalt geld op in het dorp om het feest te bekostigen. Hiervan 
betalen ze de intocht, het feest op onze school en De Peuterhorn. De groepen 6, 7 en 8 maken voor elkaar 
een surprise.  
De weken daaraan voorafgaande werkt men in de groepen 1 t/m 4 met een Sinterklaasproject. De school 
verleent ook medewerking aan de intocht van St. Nicolaas in het dorp.   
 
8.10 Kerstviering 
 
Voor de kerst hebben we een kerstviering in school. Deze viering bestaat uit een maaltijd en een door de 
leraren opgevoerde musical. De donderdag van de kerstviering gaan de kinderen alleen ’s morgens naar 
school. Ze komen aan het einde van de middag dan terug voor de kerstviering. 
 
8.11 Ontwikkelingshulp 
 
We houden in het voorjaar een actie om geld in te zamelen voor een kleinschalig project in een 
ontwikkelingsland. We willen hiermee één of meerdere projecten steunen. De mensen die bij dit project 
betrokken zijn nodigen we op school uit om iets te komen vertellen. 
 
8.12 Brommelfestival 
 
Om de twee jaar organiseren we het “Brommelfestival”, een combinatie van 
een songfestival en vele spelletjes. Met de opbrengst hiervan kopen we dingen 
die niet door de overheid vergoed worden.  
 
8.13 Kleuterfeest 
 
Tegen het einde van elk schooljaar wordt een kleuterfeest gehouden. Het feest 
staat in het teken van een bepaald thema. 
 
8.14 Groep 8  
 
Schoolkamp 
Wo.13, do.14 en vr.15 juni 2018 gaan de kinderen van groep 8 op schoolkamp naar Vierhouten.  
De ouders van deze leerlingen worden hierover te zijner tijd geïnformeerd. De kosten voor dit kamp bedragen 
€72,50.  U kunt dit bedrag in april in één keer voldoen op rekening 1302.00.468 van de oudervereniging of 
u kunt in termijnen betalen. Stort dan in oktober, januari en in april €25,-/ €25, - /€22,50 op genoemde 
bankrekening t.n.v. Oudervereniging De Baskuul o.v.v. de naam van uw kind. 
 
Musical 
De kinderen van groep acht voeren een musical op ter afscheid, waarbij hun ouder(s)/verzorger(s), broers, 
zussen en opa’s en oma’s ook worden uitgenodigd. 
Op vrijdag 13 juli 2018 is er een voorstelling voor de grootouders en hun broers en zussen.  
Dinsdag 17 juli 2018 spelen de kinderen voor de ouders. 
 
 
8.15 Uitleenbibliotheek 
 
Er is op school een uitleenbibliotheek. Hier kunnen de kinderen een boek lenen om thuis te lezen. Deze boekjes 
zijn naar moeilijkheidsgraad ingedeeld. 
Als een lezer een boekje komt lenen, krijgt hij/zij een boekje mee naar huis dat bij zijn/haar leesniveau aansluit. 
 
De uitleenbibliotheek is voornamelijk bedoeld voor de kinderen van groep 3 en 4. De kosten die aan de 
uitleenbibliotheek verbonden zijn, bedragen € 4,- per jaar. Van dit geld worden weer nieuwe boekjes 
aangeschaft. 
 
Als een kind een boekje kwijtraakt of beschadigt, wordt er van de ouders € 6,- gevraagd. 
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Wanneer uw kind een boekje thuis leest is het heel goed om het, zo nu en dan, daaruit te laten voorlezen. Dit 
bevordert de leestoon en uw kind vindt het leuk als er belangstelling is voor zijn/haar verhaal. Het is prettig 
voor een kind om een blanco kaartje te gebruiken als "bijwijzer". 
 
Ter bescherming moeten de boekjes altijd in een tas worden meegenomen. In deze tas mag geen drinken 
zitten i.v.m. eventuele lekkage. U krijgt in het begin van het nieuwe schooljaar bericht wanneer en bij welke 
leerkracht de boekjes geruild kunnen worden.  
 
8.16 Verjaardag leerkracht 
 
Op de verjaardag van de leerkracht kunnen de kinderen een non-stop dag hebben. Dat betekent dat ze om 
12.00 uur op school eten en 's middags om 14.15 uur naar huis gaan. 
Hierover krijgt u van tevoren bericht. Samen een fijne dag hebben, vinden we belangrijker dan cadeaus. 
 
8.17  Stagiaires 

 

Onze school wil mensen in opleiding een kans geven praktijkervaring op te doen. Elk jaar worden wij door 

opleidingen voor leraren in het basisonderwijs en door voortgezet- en middelbaar onderwijs gevraagd 

stageplaatsen beschikbaar te stellen voor hun leerlingen. Wij voldoen veelvuldig aan hun verzoek en 

ontvangen jaarlijks studenten van deze opleidingen op onze school. 

 

 

8.19 Sponsoring 

 

Het team van De Baskuul wijst sponsoring niet principieel af. Het betracht wel voorzichtigheid met 

betrekking tot dit onderwerp. 

 

In school wordt af en toe gewerkt met materiaal, zoals werkboekjes en projecten, die door het bedrijfsleven 

betaald worden. Ook ontvangen we voor extra activiteiten zoals het schoolkamp en de feestdag voor de 

kleuters incidenteel een financiële bijdrage van ouders of hun bedrijf. 

 

De volgende gedragsregels voor sponsoring worden door ons gehanteerd: 

 

- Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. 

- Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling 

van de school. 

- Sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die onze 

school aan het onderwijs stelt. 

- Sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden. 

- Sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van 

onze leerlingen. 

- Sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de 

betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van onze school. 
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HOOFDSTUK 9 
PROCEDURE SCHOOLGIDS 
 
De schoolgids is vastgesteld met instemming van de medezeggenschapsraad en wordt uitgereikt aan de 
ouders/verzorgers die een leerling komen inschrijven, aan diegenen die informatie over De Baskuul willen 
hebben. De schoolgids staat ook op de website: www.debaskuul.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.debaskuul.nl/
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BIJLAGEN 
 

Bijlage 1 - Formatieoverzicht De Baskuul 
 
Het schema van de groepsindeling waar wij in september 2017 mee gaan starten: 
 

2017-2018  

 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2 A Mariëlle Lub Mariëlle Lub Mariëlle Lub / 
Marijke Menger 

Mariëlle Lub Mariëlle Lub  

1/2 B Jozien Broersen 
 

Jozien Broersen Linda Schouw Linda Schouw Linda Schouw 

1/2C Kelly Dijkstra Kelly Dijkstra Kelly Dijkstra Kelly Dijkstra Kelly Dijkstra 
 

3 Marleen 
Botman 

Marleen 
Botman 

Petra Kok Petra Kok Petra Kok 

4 Ria Reus  
 

Ria Reus Ria Reus Ria Reus & 
Inemary Dudink   

Inemary Dudink 

5 Nieske van der 
Stoop 

Nieske van der 
Stoop 

Tessa Franx Tessa Franx Tessa Franx  

6 Ingrid Tol 
 

Ingrid Tol Ingrid Tol Ingrid Tol Nouky Huiberts 

7/8 Babs Rinkel 
 

Babs Rinkel Babs Rinkel Babs Rinkel Babs Rinkel 

      

Directeur Anita Huibers  Anita Huibers Anita Huibers  
 

Management 
taken 

  Mariëlle Lub 
(om de week) 

Ria Reus 
(’s middags) 

 

Intern 
begeleider 

Wilfried Ligthart Wilfried Ligthart  Wilfried Ligthart Wilfried Ligthart 

Leerlingenzorg 
en kindercoach 

Marijke Menger Marijke Menger    

Administratie  Miranda Bakker 
(ochtend) 

Miranda Bakker 
(ochtend) 

Miranda Bakker 
(ochtend) 

 

Schoonmaak Ellen Reus Ellen Reus Ellen Reus Ellen Reus Ellen Reus 
 

Conciërge  Jos Ligthart 
(ochtend) 

Jos Ligthart 
(middag) 

  

 
 
 

 

 


