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Woord vooraf 

Graag bieden wij u deze schoolgids aan. 

Deze gids is in eerste instantie bedoeld 
voor ouders en verzorgers van de kinderen 

die naar de Klingelenburg komen. 

Daarnaast kan iedereen die 

geïnteresseerd is in onze school en ons 

onderwijs deze gids gebruiken om zich een 
beeld te vormen van de Klingelenburg. 

Deze schoolgids zal voornamelijk als 
naslagwerk gebruikt worden. Verder wijzen 

we u op de nieuwsbrief die iedere maand 
verstuurd wordt. 

Door middel van schoolgids, 

nieuwsbrieven, website en de diverse 
contactmomenten op school, hopen we 

goed te communiceren met u als ouders 
en verzorgers. We vinden dat belangrijk 

omdat we uiteindelijk voor hetzelfde gaan: 
een goede ontwikkeling van uw kind. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, 

dan nodigen wij u van harte uit om langs 
te komen op school of een afspraak te 

maken. 

Arnold de Weerd, 

directeur 

CBS Klingelenburg 

Weerklank 10 

4176 CE Tuil 

tel. 0418 - 591567 
e-mail klingelenburg@cpob.nl 

internet www.klingelenburg.nl   

Een eerste kennismaking 

De Klingelenburg is een dorpsschool, 

gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw 

(2014). De meeste van de ca. 90 leerlingen 
komen uit het Tuil en Waardenburg. 

Het onderwijs op de Klingelenburg wordt 
gegeven binnen het jaarklassensysteem. 

We hechten veel waarde aan het sociale 
aspect van jaargroepen. Binnen d ie 

kaders zoeken we naar mogelijkheden om 
tegemoet te komen aan de diversiteit 

binnen de groepen en de eigenheid van 

ieder kind. Dat betekent dat we veel 
proberen te differentiëren in niveau, in 

hoeveelheid werk en in werktempo. In ons 
onderwijs doen we een beroep op de 

zelfstandigheid van kinderen en we 
proberen die zelfstandigheid actief te 

ontwikkelen. We maken gebruik van 
moderne methodes voor de verschillende 

vakken. Voor de versterking van sociaal- 

emotionele vaardigheden en de sfeer op 
en rond school werken we volgens het 

concept van De Vreedzame School.  

De school heeft een christelijke identiteit. 

Wij maken de kinderen graag vertrouwd 
met het geloof in God en met de Bijbel. 

Dat doen we door het vertellen van 
bijbelverhalen, het zingen van liederen, de 

gebeden en het vieren van de christelijke 

feesten. We zien het ook als onze opdracht 
om kinderen kennis te laten maken met 

andere geloofsovertuig ingen en normen 
en waarden. 

mailto:klingelenburg@cpob.nl
http://www.klingelenburg.nl/
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1. Het bevoegd gezag, 
medezeggenschapsraad 
en ouderraad 

1.1 CPOB 

De Klingelenburg maakt deel uit van de 

stichting Christelijk Primair Onderwijs 

Betuwe en Bommelerwaard. CPOB kent 

het Raad van Toezichtmodel en hanteert 
de code Goed Bestuur in het Primair 

Onderwijs. Dit houdt praktisch in dat de 

dagelijkse leiding van CPOB in handen is 
gelegd van een bestuurder. De Raad van 

Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid 
van het bestuur en treedt op als werkgever 

van het bestuurslid. Het bestuur opereert 
binnen de kaders die door de RvT zijn 

vastgesteld. 

Om aan te sluiten bij hetgeen voor ouders 

van belang is, heeft de RvT minimaal 

tweemaal per jaar overleg met de 
Oudersenaat over door de RvT of 

Oudersenaat aangedragen strategische 
thema’s. De Oudersenaat is samengesteld 

uit ouders van de diverse CPOB-scholen. 

 
dhr. H.J. (Heb) Huibers, 

bestuurder  

Het bestuur wordt ondersteund door een 

directeur Middelen en Beheer (Zeger 

Visser), een stafmedewerkster Personeel 
en Organisatie (Bea Cornelissen), een 

stafmedewerker Financiën (Thom Provoost) 
een medewerker Financiële Administratie 

(Ed van Medenbach), een 

stafmedewerker Onderhoud Gebouwen 

en Terreinen (Johannes Heun), een 

Administratief Medewerkster (Irene de Bie) 
en een Secretaresse (Martine van den 

Hoven). 

Personeel en ouders zijn bij de 

totstandkoming van beleid betrokken via 

de medezeggenschapsraden (op  

schoolniveau) en via de 
gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (op 

stichtingsniveau). 
De organisatie kan in het onderstaande 

organigram worden samengevat: 

1.2 medezeggenschapsraad 
Door middel  van de 

medezeggenschapsraad (MR) is de 

medezeggenschap van zowel ouders als 
personeel in het bestuursbeleid en andere 

schoolzaken gewaarborgd. De MR van de 
Klingelenburg bestaat uit twee ouders en 

twee leerkrachten. De raad moet 
instemming of advies geven bij belangrijke 

beleidsveranderingen, een 

statutenwijziging en in zaken als het 
vakantierooster, het formatieplan en 

sollicitatieprocedures. De bevoegdheden 
van de MR zijn vastgelegd in een 

reglement. 

De MR speelt een belangrijke rol in de 

communicatie tussen bestuurscommissie, 
directie, team en ouders. De MR vergadert 

ca. eens in de twee maanden. Notulen zijn 

in te zien op school. 

oudergeleding 

mevr. Annet Nijhoff 
vacature 

personeelsgeleding 

mw. Suzanne Franssen dhr. 
Mw. Corrie Barth 

Twee MR-leden zijn afgevaardigd naar de 

GMR. De gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad bestaat uit 

afgevaardigden van de raden van de 
scholen die vallen onder CPOB. 
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1.3 ouderraad 
De ouderraad (OR) is in het leven 

geroepen om vanuit de ouders extra 
ondersteuning te kunnen bieden aan de 

school bij het organiseren van een groot 
aantal verschillende activiteiten die niet 

direct het lesgeven betreffen, maar die 
wel echt bij de school horen. Te denken 

valt aan kerst- en paasvieringen, 

sinterklaasfeest, schoolreizen, 
schoolfeesten, sportdag enz. 

Een aantal keer per jaar vergadert de OR, 
waarbij ook steeds een personeelslid 

aanwezig is. 

De kosten die de OR maakt, worden 

betaald uit de ouderbijdrage. Deze 
bijdrage wordt door de ouderraad in 

overleg met de MR vastgesteld. Enkele 

uitgaven van de OR zijn 
sinterklaascadeautjes, kerstdiner, 

paasontbijt en traktaties bij diverse 
gelegenheden.  

De leden van de OR zijn ouders van 
schoolgaande kinderen die bereid zijn om 

de taken te vervullen in overeenstemming 
met het beleid van de school. Namens 

het team is er steeds een leerkracht bij de 

vergadering van de OR aanwez ig om het 
contact en de activiteiten te stroomlijnen. 

2. De inhoud en organisatie 
van ons onderwijs 

2.1 Leerstofaanbod, methodes en toetsen 

groep 1 en 2 

Ons onderwijs aan kleuters heeft 

elementen in zich van zowel formeel als 

informeel leren. 

Bij formeel leren denken we aan onze 
manier van werken in de midden- en 

bovenbouw, waar het onderwijs vooral 
programmagestuurd is. In de groepen 1 en 

2 worden de kinderen daarop voorbereid. 
Bij informeel leren maken we vooral 

gebruik van de natuurl i jke 
ontwikkelingsdrang van kinderen: zij 

ontdekken spelenderwijs en ontwikkelen 

zich steeds verder op sociaal-emotioneel, 
creatief, cognitief en motorisch gebied. 

Hiermee geven we veel gewicht aan de 
betekenis van spel. 

De begrippen spel, rijke leeromgeving en 
interactie dekken voor een groot deel de 

lading van ons kleuteronderwijs. 

spel 

Het is het vakmanschap van de 

leerkrachten van groep 1 en 2 om 
spelsituaties te creëren waarin kleuters 

zelfstandig keuzes maken en ervaringen 
opdoen die ertoe bijdragen dat kinderen 

uitgedaagd worden om zich verder te 
ontwikkelen. Spel vormt voor jonge 

kinderen een zone van naaste 

ontwikkeling. 

rijke leeromgeving  

De leerkracht zorgt voor een rijke 
leeromgeving, waarin de 

ontdekkingsdrang van jonge kinderen 
geprikkeld wordt en waarin ook werkelijk 

wat te ontdekken valt. Concreet betekent 
dat bi jvoorbeeld dat er in het lokaal 

hoeken worden ingericht die aansluiten bij 
de leefwereld en ontwikkeling van kleuters, 

een thematafe l, veel beeldmateriaal en 

begrippen die gevisualiseerd zijn – kortom 
een omgeving die kinderen inspireert en 

waarin kinderen zich veil ig voelen omdat 
het herkenbaar is. 
interactie  
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Spel en een rijke leeromgeving leidt als 
vanzelf tot interactie. Wanneer kinderen 

met elkaar communiceren, doen zij 

taalervaringen op. Ook de sociale 
vaardigheden worden ontwikkeld in de 

interactie met andere kinderen. Verder 
heeft spel en de interactie met kinderen 

en de leerkracht invloed op de 
denkontwikkeling, bijvoorbeeld wanneer 

de fantasie gestimuleerd wordt. 

structuur 

De structuur van ons onderwijs aan kleuters 

wordt bepaald door herkenbaar dagritme, 

ruimtelijke en inhoudelijke indeling in 
hoeken, werken met thema’s en grote en 

kleine kring. 

We ondersche iden de vo lgende  
activiteiten, die steeds rond een thema 

ingevuld worden: kring-/muziekactiviteiten, 
spelactiviteiten, constructieve/creatieve 

activiteiten, taal/lees/schrijfactiviteiten, 
reken-/ wiskundige activiteiten, uitstapjes. 

Om dit alles te realiseren gebruiken we 
verschi l lende methodes en materialen, 

zoals Schatkist, Bas en de map Fonemisch 

Bewustzijn. 

Een belangrijk onderdeel is de kleine kring. 

In de kleine kring (4 à 5 kinderen) worden 
act i v i te i ten gedaan op het geb ied van 

taal, schrijven en voorbereidend rekenen. 
De leerkracht kr i jgt gelegenheid om 

gerichte observaties te doen. De kleine 
kring kan goed gebruikt worden om 

risicokinderen extra instructie te geven en 

extra te laten oefenen onder begeleiding. 
De interactie tussen leerkracht en leerling is 

een belangrijk onderdeel van het werken 
in de kleine kring. 

toetsen en volgen  

We gebruiken toetsen en observaties om 

de kinderen te volgen in hun ontwikkeling. 

Als daar aanleiding voor is, krijgen kinderen 
extra ondersteuning. De aanpak van deze 

leerlingen binnen de groep bestaat uit het 
geven van extra instructie in de kleine 

kring en het bieden van herhaling en extra 
oefening. Wanneer dit onvoldoende is kan 

een kind buiten de klas remedial teaching 

krijgen. 

 

herfstleerlingen  
Onder ‘herfstleerlingen’ verstaan we die 
kleuters die geboren zijn tussen 1 oktober 

en 31 december. Om deze kinderen een 
ononderbroken ontwikkeling te bieden, 

zonder onnodige vertraging, beslissen we 

rond juni wie van deze kinderen in 

augustus op vierjarige leeftijd doorstromen 

naar groep 2 en welke kinderen gebaat 
zijn bij nog een jaar groep 1. 

In groep 2 wordt bij deze jonge 
‘herfstleerlingen’ opnieuw gekeken wie 

van hen op vijfjarige leeftijd door kan 

stromen naar groep 3 en welke kinderen 
nog een jaar in groep 2 blijven. 

Als daar aanleiding voor is kan ook 
besloten worden om herfstleerlingen in 

groep 1 halverwege het schooljaar 

(januari) verder te laten gaan in groep 2. 

Voor de overgang van groep 2 naar 

groep 3 hanteren we duidelijke criteria op 
het gebied van taalontwikkeling, 

rekenkundige ontwikkeling, motoriek, 
sociaal-emotionele ontwikkeling en 

werkhouding. 

groep 3 t/m 8 

Terwijl het onderwijs in de kleutergroepen 

gekenmerkt wordt door een thematische 
aanpak met veel aandacht voor spel, 

werken we vanaf groep 3 veel meer aan 
de hand van methodes, met gerichte 

leertaken, verdeeld over verschillende 

vakgebieden. 

Om de overgang van groep 2 naar groep 

3 niet te groot te maken, worden er aan 
het einde van groep 2 taal- en 

rekenactiviteiten gedaan die aansluiten bij 
de werkwijze in groep 3. Anderzijds blijft er 

met name in groep 3, maar ook in de 
hogere groepen, ruimte voor het 

spelelement in het leren. Toch valt niet te 

ontkennen dat de werkwijze vanaf groep 3 
verschilt van die in groep 1 en 2. We 

spli tsen ons onderwijsaanbod voor een 
groot deel uit in afzonderlijke vakken. De 

overheid heeft voor elk vak- en 
ontwikkel ingsgebied kerndoelen 

vastgeste ld . Die moeten aan het e inde 
van de basisschool gehaald zijn. Het goed 

gebruik van actuele methodes garandeert 
het halen van de kerndoelen. 
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godsdienstonderwijs  
Aan de hand van de methode Trefwoord 

geven we godsdienstonderwijs. Er worden 

bijbelverhalen en spiegelverhalen verteld. 
Waar mogelijk is sluiten we aan bij de 

actualiteit. Ook andere godsdiensten 
worden in de groepen behandeld.  

rekenen en wiskunde  

De methode ‘Pluspunt’ is een 

zogenaamde realistische rekenmethode. 
De verschil lende rekenvaardigheden 

worden steeds aangeboden in een 
realistische context. Dit maakt het voor 

veel kinderen eenvoudiger om zich iets 
voor te stellen bij de rekenhandelingen. 
Naast ‘verhaaltjessommen’ biedt de 

methode ook veel oefenstof op 
verschillende niveaus. 

taal 

Voor de verschillende facetten van het 

taalonderwijs maken we gebruik van de 
methode ‘Taalverhaal’. De methode 

voorziet in een volledig aanbod voor 

taalbeschouwing, spelling, mondelinge 
taalvaardigheid (spreken en luisteren), 

stellen, woordenschat. 

lezen 
In groep 3 begint, na het voorbereidende 

werk in groep 2, het aanvankelijk lezen. 
We gebruiken daarvoor de vernieuwde 
methode ‘Veilig Leren Lezen’. Deze 

methode houdt rekening met 
niveauverschillen van kinderen. 

Het technisch lezen wordt in de groepen 4 
t/m 8 voortgezet met de methode 
‘Estafette’. Vanaf groep 4 werken we aan 

begrijpend lezen met behulp van de 
methode ‘Nieuwsbegrip’. 

schrijven  

In groep 2 beginnen de voorbereidende 
schrijfoefeningen. Halverwege groep 3 

gaan de kinderen met pen schrijven. De 
pen krijgen de kinderen van school. De 

eerste jaren ligt de nadruk op de juiste 

lettervormen. In de hoogste groepen 
wordt meer aandacht besteed aan 

tempo, andere lettervormen en het 

ontwikkelen van een eigen handschrift.  

wereldoriëntatie  

Voor de verschi l lende zaakvakken 
gebruiken we verschillende methodes. 

Geschiedenis geven we met de methode 
Brandaan. Voor Aardrijkskunde en Natuur 

werken we vanaf medio 2015 met nieuwe 

methodes. 

Als aanvulling op de methodes maken we 

ook gebruik van de Beeldbank en 
uitzendingen van schooltelevisie. Ook in 

klassengesprekken en door het maken van 
werkstukken en spreekbeurten wordt de 

algemene ontwikkeling van de kinderen 
gestimuleerd. 

Engels  

In groep 7 en 8 gebruiken we de methode 
‘Take it easy’. De kinderen leren Engelse 

woordjes, leren eenvoudige gesprekjes te 

voeren en kunnen eenvoudige verhaaltjes 
lezen en verstaan. 

verkeer 

Voor het verkeersonderwijs gebruiken we 
in de onderbouw ‘Rondje Verkeer’ en 

werken we in de groepen 5 t/m 8 met 

materiaal van Veilig Verkeer Nederland en 
Verkeerskunsten. In april/mei doen de 

kinderen van groep 7 verkeersexamen. 

creatieve vakken  
In de groepen 1 en 2 wordt bij elk thema 

veel aandacht besteed aan de creatieve 
ontwikkeling. 

In de hogere groepen zijn dat wekelijkse 

lessen, soms naar aanleiding van een 
speciaal project of een thema. Door de 

verschillende opdrachten krijgen 
afzonderlijke disciplines aandacht.  

bewegingsonderwijs  
In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs 

dagelijks op het rooster. Er wordt in de klas 
en op het schoolple in gespeeld . Ook 

wordt er elke week bewegingsonderwijs in 

de gymzaal gegeven.  

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen gymles 

van de groepsleerkracht. Op vrijdag gaan 
de groepen 3 t/m 8 met de bus naar de 

gymzaal in Haaften. De tweede gymles 
wordt op een andere dag buiten op het 

plein of op het veld gegeven. 

sociaal-emotionele ontwikkeling  

We besteden structureel aandacht aan 

educatie op het gebied van sociaal - 
emotionele ontwikkeling en 
burgerschapsvorming. In het schooljaar 
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201 3-2014 zijn wij gestart met ‘De 

Vreedzame School ’ als ondersteunende 

methode. Met het programma van De 
Vreedzame School leren de kinderen om 

op een positieve wijze met elkaar om te 
gaan. De kinderen leren op een 

democratische manier beslissingen te 
nemen en een actieve bijdrage te leveren 

aan de sfeer en de gang van zaken in de 

groep en in de school. Dit bevordert niet 
al leen het plezier waarmee uw kinderen 

naar school gaan, maar zorgt ook voor 
een werkklimaat waarin veel geleerd kan 

worden. 

Wilt u meer weten over De Vreedzame 

School, dan kunt u kijken op 
www.devreedzameschool.nl  

Als leerlingvolgsysteem voor de sociaal- 

emotionele ontwikkeling in groep 3 t/m 8 
gebruiken we Zien!. 

huiswerk  
Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen te 
maken met huiswerk om zich voor te 

bereiden op repetities. Met name voor 
aardrijkskunde (topografie) krijgen de 

kinderen in de bovenbouw geregeld 
repetities. Het huiswerk moet beperkt 

blijven tot een redelijke hoeveelheid om 

niet het doel voorbij te schieten. Dat doel 
is drieledig: 

•  snellere beheersing van de lesstof  

•  leren verantwoordelijkheid te 

dragen voor de planning en de 
organisatie van het huiswerk 

•  gewenning voor het voortgezet 

onderwijs 

Het spreekt voor zich dat de ouders hierin 

ook hun bijdrage mogen leveren door hun 
kinderen waar nodig te helpen met 

plannen, leren en overhoren. 

In een enkel geval kan de leerkracht 

huiswerk meegeven ter ondersteuning bij 

een eventuele leerachterstand. Dit zal 
vanuit school tot een minimum worden 

beperkt. 

2.2 toetsrooster 
Vanaf groep 1 tot en met groep 8 worden 

voor verschillende vak- en 
ontwikkel ingsgebieden toetsen 

afgenomen. De planning van de toetsen 
wordt ieder jaar vastgelegd in het 

toetsrooster. 

2.3 zorgcyclyus en interne begeleiding (IB) 
De zorgcyclus is een gestructureerd traject 

van signaleren, analyseren en evalueren 
op het geb ied van de cogni t ieve , 

motorische en sociaal-emotionele 

ontwikkeling bij de leerlingen. Dit traject 
heeft een stelselmatige plek binnen ons 

onderwijs en wordt jaarlijks uitgevoerd. 
Onze Intern Begeleider is verantwoordelijk 

voor deze cyclus en voert de coördinatie 
uit. Zo vinden er bijvoorbeeld drie keer per 

jaar gesprekken plaats in de zogenaamde 
‘zorgblokken’ tussen leerkracht en Intern 

Begeleider, waarin (onderwijs)behoeften 

van alle leerlingen worden besproken, 
opbrengsten en resultaten worden 

geëvalueerd en plannen en afspraken 

worden gemaakt. Ouders worden door de 
leerkracht op de hoogte gesteld van de 

ontwikkelingen van de leerl ingen. Er 
vinden ook gezamenlijke gesprekken met 

ouders, leerkracht en Intern Begeleider 
plaats in het geval van het maken van 

specif ieke afspraken, zorgen of 
uitdagingen of in het geval van bijzondere 

behoeften van de leerling. Ouders kunnen 

ook een gesprek aanvragen of  
‘binnenlopen ’ bij de Intern Begeleider. 

Tevens biedt de zorgcyclus ruimte voor de 

professionalisering van de leerkracht. Te 
denken valt aan klassenbezoeken, video-

interactie begeleiding, bespreken van 
nieuwe ontwikkelingen en verdieping van 

vakinhoudelijke onderwerpen. We zijn 
kritisch, naar onszelf en elkaar en 

verbeteren steeds ons onderwijs.  

Externe partners 
We leggen ook verbindingen tussen 

partners en werken samen zodat er een zo 
goed mogelijk afgestemd aanbod kan zijn 

voor de leerlingen. Te denken valt aan 
samenwerking met de schoolarts, het 

wijkteam, psychologenpraktijken,  

plusteam van het samenwerkingsverband 

en begeleiding vanuit partners Passend 
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Onderwijs. De Intern Begeleider 
onderhoudt deze contacten. Gesprekken 

met externen en ouders worden 

gecoördineerd door de Intern Begeleider. 
Over het algemeen zullen ook 

groepsleerkracht en andere betrokkenen, 
zoals bv de Remedial Teacher, aanwezig 

zijn. 

Meldcode 

Medio 2012 is de wet Verplichte Meldcode 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in 

werking getreden. In het kader van 
kwali teitszorg, wordt de plicht opgelegd 

om een meldcode te  hante ren voor 
huiselijk geweld en kindermishandeling. De 

verplichting geldt voor organisaties en 
zelfstandige medewerkers in de 

gezondheidszorg, onderwijs, 

kinderopvang, maatschappelijke 
ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie. 

Deze meldcode is gebaseerd op het 
basismodel meldcode: Stappenplan voor 

het handelen bij signaleren van huiselijk 
geweld en kindermishandeling van het 

ministerie van VWS en is het vervolg op de 
‘Meldcode Basisonderwijs 2010’ van JSO 
Expertisecentrum voor jeugd, samenleving 

en ontwikkeling. Wij volgen ook deze 
meldcode. Mocht u meldcode in wi l len 

z ien, dan kunt u deze opvragen bi j  de 

Intern Begeleider of de directeur. 

2.4 passend onderwijs 

Op onze school wordt het 
leerstofjaarklassensysteem gehanteerd. 

Dat houdt concreet in dat ons 

onderwijsaanbod gebaseerd is op een 
gemiddelde ontwikkeling van kinderen in 

een bepaalde leeftijd. De methodes die 
wij gebruiken zijn zo opgebouwd dat ze 

aansluiten bij de leefwereld en 
ontwikkelingsniveaus. Wij kiezen bewust 

voor dit systeem. Het vormt de basis van 
waaruit we ons onderwijs organiseren. 

Twee kernwoorden zijn hierin van belang: 

gelijkwaardigheid en verschillen. 

Wij vinden het van belang dat kinderen op 

school samen leven, werken en leren met 
kinderen die ongeveer in dezelfde fase 

van hun ontwikkeling zijn, zowel cognitief 
als sociaal-emotioneel en lichamelijk. De 

interactie in het samen spelen en samen 
werken draagt bij aan de ontwikkeling van 

kinderen. Die interactie vraagt in onze visie 

om een zekere mate van 
gelijkwaardigheid in leeftijd en 

ontwikkeling. 

Tegelijk zijn we ons bewust van de 
onmiskenbare verschillen in ontwikkeling 

tussen leeftijdsgenoten. Die verschillen 
maken het onderwijs complexer. Die 

verschillen zien we ook als een kans om 
kinderen bewust te maken van specifieke 

kenmerken en eigenschappen van zichzelf 

en van de ander. Als school gaan wij 
graag de uitdaging aan om kinderen te 

leren functioneren in een groep waarin 
leeftijdsgenoten verschillend zijn. 

De school is een samenleving in het klein, 
waarin kinderen met verschillende 

moge l i jkheden en behoeften samen in 
een klas zitten. Dat vraagt om een klimaat 

waar in iede reen geaccep tee rd word t  

zoals hij is. Wij accepteren verschillen en 
we accepteren ook dat verschil lende 

kinderen soms anders benaderd worden.  

Wat is ‘Passend’ 

Passend onderwijs betekent dat ieder kind 

onderwijs krijgt dat bij zijn of haar talenten 

en beperkingen past. Ook kinderen met 
een stoornis, een cognitieve voorsprong, 

een ernstige ziekte of handicap. Zij kunnen 
extra hulp krijgen op een ‘gewone’ 
basisschool of op een school voor speciaal 

onderwijs. Passend wil zeggen dat het 
onderwijs aansluit op de ontwikkeling van 

het kind, de mogelijkheden van de school 
en de wensen van de ouders. 

Passend onderwijs vanaf 1 augustus 2014 

De schoolbesturen van het primair 
onderwijs in zes Betuwse gemeenten 

hebben hun krachten gebundeld onder 
het motto ‘passend onderwijs voor elke 
leerling’. Gezamenlijk dragen zij in het 

samenwerkingsverband Betuws Passend 

Onderwijs (BePo) de verantwoordelijkheid 
voor goede onderwijsondersteuning voor 

elke leerling in de regio.  

Deze bestuurlijke krachtenbundeling sluit 

aan bij landelijke ontwikkelingen: vanaf 1 
augustus 2014 heeft elk schoolbestuur 
‘zorgplicht’. 

Zorgplicht  
Besturen zijn vanaf 1 augustus 2014 
wettelijk verplicht alle kinderen passend 
onderwijs te bieden. Dit kan zijn op de 



 schoolgids CBS Klingelenburg 2018-2019 

 10 

eigen school of op een andere, beter 

passende school. 

Scholen doen nu al heel veel om kinderen 
die dat nodig hebben, extra 

ondersteuning en aandacht te  b ieden. 
Door intensief samen te werken kunnen de 

scholen (nog) meer bieden dan nu. 
Schoolbesturen vullen elkaar aan en 

versterken met elkaar de kwaliteit van de 
onderwijsondersteuning voor de leerlingen. 

De scholen in samenwerk ingsverband 

Primair Onderwijs dragen gezamenlijk zorg 
voor de inrichting van één geheel van 

voorzieningen. De Klingelenburg maakt 
deel uit van dit Samenwerkingsverband 
‘BePO’ (Betuws Passend Onderwijs). Een 

duidelijk en informatief filmpje kunt u 
bekijken op Youtube 

http://youtu.be/EzVQDGDUP-Y  

Plusondersteuning/plusarrangement  

Ons samenwerkingsverband BePO zet op 
alle basisscholen een plusteam in.  

Zo’n plusteam bestaat uit plusconsulenten 

en themaspecialisten. Zij hebben extra 
expertise om intern begeleiders en 

leerkrachten te helpen, zodat de school in 
staat is om extra ondersteuning aan het 

kind op de basisschool te bieden. 

Wanneer een kind extra ondersteuning 
nodig heeft ontvangt de basisschool 

middelen van BePO (een 
plusarrangement). De basisschool stelt dan 

in overleg met ouders en deskundigen een 
ontwikkelingsperspectief op. 

Vanuit cluster 1 en 2 kan ook begeleiding 
worden aangevraagd. Specifiek gaat het 

dan om leerlingen waarvan het gehoor of 

zicht niet goed is, of waar bijv. sprake is 
van een spraak-taalontwikkelingsstoornis. 

Ontwikkelingsperspectief  
Hierin staan de doelen die het kind kan 

behalen en biedt handvatten waarmee 
de leerkracht het onderwijs kan 

afstemmen op de onderwijsbehoefte van 
het kind. Bovendien laat het zien naar welk 

vervolgonderwijs de school, samen met 

het kind en de ouders, naartoe werkt. Een 
ontwikkelingsperspectief wordt regelmatig 

geëvalueerd, bijgesteld en besproken met 
ouders. Als u meer informatie zoekt over de 

plusondersteuning kunt u dat vinden op 

www.swvbepo.nl  

Indien er geen overeenstemming tussen 
school en ouders of tussen ouders en BePO 

wordt bereikt, bestaat er een 
klachtenprocedure . Meer informat ie 

hierover is te vinden op 
www.swvbepo.nl/ondersteuningsplan. 

Speciale ondersteuning buiten de school  
Kinderen die dusdanige 

onderwijsbehoeften hebben dat leren en 

ontwikkelen (tijdelijk) alleen in een 
gespecial iseerde omgeving kan 

plaatsvinden, komen in aanmerking voor 
speciale ondersteuning. 

Het samenwerkingsverband Betuws 
Passend Onderwijs (BePO) beschikt over 

twee speciale basisscholen (SBO) en drie 
scholen voor speciaal onderwijs (SO).  

Geen kind hetzelfde 
Passend onderwijs leidt ertoe dat er tot op 

zekere hoogte maatwerk geleverd wordt, 
afhankelijk van de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften van de 

kinderen. De leerkracht zal sommige 

(groepjes) kinderen meer of andere 

instruct ie geven, andere (groepjes) 
kinderen krijgen meer tijd of werken met 

aangepaste lesstof. In de meeste gevallen 
wordt die extra aandacht, zorg en 

begeleiding georganiseerd voor groepjes 
kinderen en niet individueel. 

Krijgen alle kinderen op onze school 
evenvee l  aandacht? Nee,  n ie t  a l le  

kinderen krijgen evenveel aandacht. De 

meeste kinderen kunnen het 
bas i sp rogramma vo lgen en hebben 

genoeg aan de normale instructie, 
bege le id ing en  feedback van de 

leerkracht. Dat is de aandacht d ie ze 
nodig hebben en die krijgen ze ook. Voor 

een beperkt aantal kinderen geeft de 
leerkracht verlengde instructie of wordt de 

lesstof of de hoeveelheid tijd aangepast. 

Hetzelfde geldt voor gedrag en 
gedragsprob lemen. Op school hanteren 

we een aantal basisregels die voor alle 
kinderen gelden. Worden alle kinderen 

dan hetzelfde benaderd? Nee, want 
bepaa lde  gedragsprob lemen vragen 

soms om een andere aanpak. 

http://youtu.be/EzVQDGDUP-Y
http://www.swvbepo.nl/
http://www.swvbepo.nl/ondersteuningsplan.
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Differentiatie 
In elke klas zitten kinderen die het tempo 
niet bij kunnen houden of het niveau niet 

aankunnen. Tegelijk zijn er kinderen die 
opvallen omdat ze meer- of hoogbegaafd 

zijn. Voor al deze kinderen is het nodig dat 
de leerkracht aanpassingen doet in zijn 

onderwijs. 

In verreweg de meeste gevallen bli jven 

voor zwakke kinderen de minimumdoelen 

voor de bas isvaardigheden het 
uitgangspunt voor het onderwijsaanbod. 

We passen dus niet zozeer de doelen aan, 
maar we richten ons op wat de leerlingen 

nodig hebben om de minimumdoelen te 
bereiken. 

Voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd 
zijn, worden aanpassingen gedaan in het 

onderwijs in de vorm van aangepaste 

instructie, uitdaging in verbreding van stof 
en het stellen van hogere doelen van 

geleverd werk. Voor al le kinderen geldt 
dat motivatie de drijfveer is om te willen 

leren. Leerl ingen die cognitief een 
voorsprong hebben, hebben als valkuil dat 
ze niet hoeven te “werken” voor het 

maken van de stof.  We besteden aan 
deze g roep ex t ra  aandacht  aan he t 
“leren leren”. 

Goede differentiatie is alleen mogelijk als 
de leerkracht beschikt over gegevens van 

leerlingen. 

Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) 
Van ieder kind proberen we ons een goed 

beeld te vormen. We doen dat aan de 
hand van correct ie van het dagel i jkse 

werk, beurten geven in de les, 
overhoringen, observaties en toetsen. 

Naas t methode gebonden  toetsen 

gebruiken we ook andere toetsen, 
bijvoorbeeld van Cito. De scores worden 

verwerkt in een leerlingvolgsysteem.  

Met behulp van alle (toets)resultaten 

kunnen we een indicatie geven van waar 
ieder kind staat en wat zijn 

ontwikkelingsperspectief is. De 
toetsresultaten vormen, naast observaties 

en wensen van kinderen en ouders, een 

belangrijke bouwsteen voor de 
groepsplannen die de leerkracht opstelt.  

Handelings- en opbrengstgericht Werken 
Handelingsgericht werken is een 
planmatige en cyclische manier van  

werken. Hierbij wordt het onderwijsaanbod 

in de klas zoveel mogeli jk afgestemd op 
de basisbehoeften en onderwijsbehoeften 

van ieder kind. De centrale vraag is: welke 

benadering, aanpak, ondersteuning, 
instructie etc. heeft dit kind nodig? We 
richten ons niet zozeer op wat er ‘mis’ is 

met een kind, maar meer op wat het 
nod ig heeft om bepaalde doelen te 

bereiken en welke aanpak een positief 
effect heeft. De leerkracht organiseert dit 

maatwerk groepsgewijs met behulp van 
groepsplannen. In de groepsplannen 

verantwoordt de leerkracht de aanpak of 
aanpassingen voor ieder groepje 

leerl ingen. Slechts in uitzonderingen 

worden er individuele plannen opgesteld. 
Bij HGW houden we niet al leen rekening 

met de kindkenmerken, maar ook met de 
kenmerken van de onderwijsleer- en de 

opvoedingssituatie. Het begrip afstemming 
staat hierbij centraal. Niet al leen 

afstemming op het kind, maar ook door 
rekening te houden met wensen, 

moge l i jkheden en verwachtingen van 

school en ouders. 

Overslaan en blijven zitten 

De school kan, na overleg met ouders, 
besluiten om de schoolloopbaan van een 

leerling te verkorten of te verlengen: 

overslaan of blijven zitten. Deze beslissing 
wordt genomen in het belang van de 

ontwikkeling van het kind. Een dergelijk 
besluit wordt onderbouwd met 

onderwijs inhoudeli jke gegevens. De 
volgende factoren zijn daarbij van belang: 

de grootte van de achterstand of 
voorsprong op één of meerdere gebieden 

(zoals onder andere blijkt uit het 

leerl ingvolgsysteem), de sociaal - 
emotionele ontwikkeling en 

persoonskenmerken als 
doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, 

faalangstigheid (zoals onder andere blijkt 
uit het leerlingvolgsysteem). De school 

bepaalt zelf de criteria voor zittenblijven of 
overslaan, daar zijn geen wettelijke regels 

voor. 

2.5 schoolregels en veiligheid 
Een veilig en ordelijk schoolklimaat heeft 

voor ons prioriteit. Kinderen moeten zich 

veil ig voelen om goed te kunnen 
functioneren en zich te kunnen ontplooien. 



 schoolgids CBS Klingelenburg 2018-2019 

 12 

Om de veiligheid en de sfeer op en rond 

school te versterken, werken we volgens 
het concept De Vreedzame School. Elke 

leerkracht maakt samen met de groep 

aanvullende afspraken. 

Waar veel mensen bij elkaar zijn, zijn regels 

nodig. We hebben geprobeerd om de lijst 
met schoolregels zo kort mogelijk te 

maken. Onze Gouden Regels zijn:  

•  We z i jn ve rantwoorde l i jk  

•  We zorgen dat het veilig is op 
onze school 

•  We werken samen  

•  We zorgen dat de school netjes 
blijft 

Alle afspraken die we verder met de 
kinderen in de klas maken, hebben op de 

een of andere manier altijd te maken met 

bovenstaande vier basisregels. 

Wij rekenen er natuurlijk op dat leerlingen, 

ouders en leerkrachten zich hier aan 
houden. Als een leerling toch in de fout 

gaat, wordt hier handelend tegen 
opgetreden. In ernstige gevallen worden 

ook de ouders op de hoogte gesteld. 

Om adequaat te kunnen reageren op 

pestgedrag, hebben we als school een 

pestprotocol vastgesteld. Wij spreken van 
pestgedrag wanneer een kind 

herhaaldelijk en langdurig het mikpunt is 
van negatieve handelingen door één of 

meerdere personen. We kiezen voor een 
aanpak van pesten waarbij we in gesprek 

gaan met het gepeste kind, de pester, de 
groep en de ouders. 

Wanneer het gedrag van kinderen 

gecorrigeerd moet worden, doen we dat 
zoveel mogelijk door goed gedrag te 

belonen. Daarnaast verbinden we ook 
gevo lgen aan negat ie f  gedrag.  We 

vinden het belangrijk dat de leerlingen en 
leerkrachten het weer oplossen met 

elkaar. Kinderen kunnen ook gestraft 
worden vanwege hun gedrag omdat we 

vinden dat uit het oogpunt van 

rechtvaardigheid ontoelaatbaar gedrag 
niet zonder gevolgen mag blijven. 

2.6 personele inzet en vervangings-
procedure 

groep 1/2 Anneke Kozijn 

groep 3/4 Trudy Folkerts (ma-vr) 

 Marjanne Vermeulen (woe) 

groep 5/6 Corrie Barth 

groep 7/8 Thalita van der Heiden 

remedial teaching – Marjanne Vermeulen 
(ma-di) 

Interne Begeleiding (IB) – Suzanne Franssen 
(ma-do) 

ICT – John den Haan (do) 

administratieve ondersteuning – Martine 
van den Hoven (di) 

conciërge – Dirk van Hemert  (ma) 

directie – Arnold de Weerd (ma-wo-vr) 

vervangingsprocedure 

Bij afwezigheid van een leerkracht zorgt 
de school voor vervanging. Wanneer er 

sprake is van onverwachte uitval, 
bijvoorbeeld door ziekte, en er is niemand 

besch ikbaar d ie de groep over kan 
nemen, kan de school ervoor kiezen om 

groepen samen te voegen. In het uiterste 

geval geven we de klas vrij. We doen dat 
pas nadat we de ouders daar schriftelijk of 

telefonisch over hebben ingelicht. Mocht 
er thuis of elders geen opvang mogelijk 

zijn, dan kijken we of er mogelijkheden op 
school zijn om het kind op te vangen. 

Overigens wil len we ouders erop wijzen 
dat het verstandig is om altijd een 

opvangadres achter de hand te hebben 

op dagen dat er verder niemand thuis is.  
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2.7 aanmelding, toelating, schorsing en 
verwijdering 

Een leerling is wettelijk pas leerplichtig op 

de eerste schooldag van de 

eerstvolgende maand na zijn vijfde 

verjaardag. 

Kinderen worden vanaf hun vierde 

verjaardag toegelaten tot de school. Zij 
kunnen instromen vanaf de dag dat zij vier 

worden. In de weken voorafgaand aan de 

vierde verjaardag mogen zij in overleg met 
school enkele dagdelen meedraaien in de 

groep. 

Om een g lobale p lanning te kunnen 

maken is het wenselijk uw kind in het 
voorjaar voorafgaand aan het jaar waarin 

uw kind 4 jaar wordt, bij ons aan te 
melden. U kunt daarvoor contact 

opnemen met de directeur.  

schorsing en verwijdering 
Het bevoegd gezag kan met opgave van 

redenen een leerl ing voor een periode 
van ten hoogste één week schorsen. Het 

besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan 

de ouders bekendgemaakt. Het bevoegd 
gezag stelt de inspectie van een schorsing 

voor een periode langer dan één dag 
schriftelijk en met opgave van redenen in 

kennis. 

Schorsing houdt in dat een kind geen 

toegang meer heeft tot de school waar hij 
is ingeschreven. Hiertoe kan besloten 

worden als er sprake is van voortdurend 

storend (ernstig) agressief gedrag of als er 
ernstige confl icten zijn waarbij mogelijk 

ook ouders zijn betrokken. Aanleidingen 
voor een schorsing van een leerl ing 

kunnen zijn: bedreiging door 
ouder(s)/verzorger(s); herhaalde les- 

/ordeverstoringen; wangedrag tegenover 
leerkrachten en/of medeleerl ingen; 

diefstal, beroving, afpersing; bedreiging; 

geweldpleging; bezit van wapens of 
vuurwerk. 

De maatregel wordt na toepassing 
geregistreerd in het incidenten 

registratiesysteem. 

2.8 klachtenregeling 
De mensen die bij onze scholen werken 

doen hun best het onderwijs aan uw kind 
zo goed mogelijk te verzorgen en het 

verblijf van uw kind op school zo plezierig 

en veilig mogelijk te laten zijn. Daarbij past 
een correcte en zorgvuldige manier van 

omgaan met elkaar. 

Overal waar gewerkt wordt, dus ook op 
school, worden fouten gemaakt. Deze 

zaken kunnen het beste in eerste instantie 
met de leerkracht en/of andere direct 

betrokkenen worden besproken. 

Wij verwachten dat iedere leerkracht 

leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) serieus 
neemt en goed naar hen luistert. Bij 

problemen probeert de leerkracht samen 

met de leerling of zijn/haar ouder(s) de 
beste oplossing te vinden. 

interne vertrouwenspersoon  

Mocht u het gevoel kri jgen dat u niet 

serieus genomen wordt of dat er niet goed 
naar u geluisterd wordt, dan kunt u de 

zaak bespreken met de direct ie of de 
interne contactpersoon van de school die 

door het bestuur is aangesteld voor de 

bespreking van klachten. 

De school beschikt over een interne 

contactpersoon. Op onze school is dit: 
Marjanne Vermeulen. De interne 

contactpersoon is het eerste 
aanspreekpunt voor zorgen en klachten 

over grensoverschrijdend en ongewenst 
gedrag. Voorbeelden hiervan zijn: 

(cyber)pesten, agressie, geweld, 

discriminatie, racisme, (homo)seksuele 
intimidatie en radicalisering. De interne 

contactpersoon  kan ter ondersteuning de 
externe vertrouwenspersoon van de GGD 

raadplegen of u er naar toe verwijzen.   

 

De externe vertrouwenspersoon kunt u 
bereiken door te bellen met het 

secretariaat van de Jeugdgezondheidszorg 

GGD Gelderland-Zuid op telefoonnummer: 
088-1447330. U wordt dan, afhankelijk van 

de aard van uw klacht, doorverbonden met 
één van de vier externe contactpersonen 

die beschikbaar zijn voor Stichting CPOB.. 

De interne contactpersoon bespreekt met 

u wat u zelf zou kunnen doen om tot een 
oplossing te komen. In elk geval zal de 

interne contactpersoon u wijzen op de 

mogelijkheid om één van de externe 
vertrouwenspersonen van CPOB in te 

schakelen. 
Als de groepsleerkracht van uw kind 

tevens de interne contactpersoon van de 
school is, dan kunt u direct met de directie 

overleggen. 



 
 

 
 

externe vertrouwenspersoon  

U kunt een beroep doen op de externe 
vertrouwenspersonen van CPOB, als uw 

klacht door de school niet naar 

tevredenheid is behandeld. Het is de 
bedoeling dat u in dat geval een beroep 

doet op de externe vertrouwenspersoon. 
De externe vertrouwenspersoon van CPOB 

is onafhankelijk en zal een gesprek 
vertrouwelijk behandelen. Zij kan advies 

geven, nagaan of er mogelijkheden zijn 
om tot een oplossing te komen en zo 

nodig verwijzen naar hulpverlenende 

instanties. Zij kunnen de klager wijzen op 
de mogelijkheid het Bovenschool 

Management in te schakelen. 

 

Mochten alle genoemde mogelijkheden, 
ondanks de activiteiten van de interne 

contactpersoon en/of de externe 
vertrouwenspersoon van CPOB en de 

inschakeling van het Bovenschool 

Management n ie t tot een oplossing 
hebben geleid, dan kan de externe 

vertrouwenspersoon van CPOB u 
aangeven hoe u de klacht schriftelijk kunt 

indienen bij de landelijke 
klachtencommissie. 

klachtencommissie  
De school is aangesloten bij de landelijke 
klachtencommissie van de Besturenraad 

PCO en heeft ook de klachtenregeling die 

hiervoor geldt overgenomen. 

Deze regeling is in te zien bij de directie, de 

interne contactpersonen en de 
vertrouwenspersonen en ook te 

raadplegen via www.cpob.nl . 

Adres gegevens klachtencommissie: 

Postbus 82324 

2508 EH Den Haag 
T 070- 3861697 

F 070- 3020836 
E info@kringenrechtspraak.org.  

In de wet zijn ook bepalingen opgenomen 
hoe personee l van de school moet 

handelen als zij weten of vermoeden dat 
een zedenmisdri j f is gepleegd, door 

iemand die op school taken uitvoert.  

•  Deze personeelsleden zijn verplicht  

hiervan direct het Bovenschools 

Management op de hoogte te 
stellen. 

•  Het Bovenschools Management 

overlegt met de 

vertrouwensinspecteur 

•  Als het Bovenschools Management 

en de vertrouwensinspecteur 

oordelen dat inderdaad sprake is  
van een (vermoeden van) 

zedenmisdrijf, doet het 
Bovenschools Management 

hiervan aangifte bij de politie. 

De wet die ten grondslag ligt aan de 

klachtenregeling voor scholen, wordt ook 

wel de "kwaliteitswet" genoemd. Immers, 
een goede afhandel ing van klachten is 

van be lang voor de kwal i te i t van de 
school. Daarom vinden wij het van belang 

ook op deze manier aan onze kwaliteit te 
werken. 

http://www.cpob.nl/
mailto:info@kringenrechtspraak.org
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3. Kwaliteit en resultaten 
van ons onderwijs 

Om een indicatie te geven van de 
resultaten van ons onderwijs geven we 

een beknopt overzicht van de scores van 
de eindtoets van Cito in groep 8 

gedurende de laatste vijf jaar. 

We wil len er nadrukkelijk op wijzen dat 

deze scores geen beeld geven van 

individuele prestaties van kinderen en ook 
niet representatief zijn voor het totale 

onderwijsaanbod van de Kl ingelenburg. 
De onderdelen van de eindtoets d ie 

verwerkt worden in de Cito-scores zijn taal, 
rekenen en studievaardigheden. 

De afgelopen jaren waren de (ruwe) 
scores als volgt: 

 Klingelenburg ondergrens 

2018 533,6 535,5 

2017 534,3 533,4 

2016 530,3 533,4 

2015 537,5 534,8 

    

Naar aanleiding van een vierjaarlijks 
onderzoek in 2013 concludeerde de 
onderwijsinspectie ‘dat de kwal iteit van 

het onderwijs op basisschool 
Klingelenburg op de in het vierjaarlijks 

onderzoek onderzochte onderdelen 

grotendeels op orde is. In het onderzoek is 
gebleken dat het onderwijs op die 
gebieden nauwelijks tekortkomingen kent.’ 

Uit de oudertevredenheidspeil ing van 

maart 2015 bleek dat de ouders over het 

algemeen zeer tevreden zijn over de 
school. Aandachtspunten die naar voren 

komen in de enquête, worden 
meegenomen in de meerjaren-

beleidsplanning. 

In ons kwaliteitsbeleid richten we ons op 

het vaststellen, bewaken en verbeteren 
van de onderwijskwaliteit, zoals dat in het 

schoolplan verder is uitgewerkt. 

4. Contacten met ouders 

4.1 informatie over uw kind 
Vanzelfsprekend streven we naar goede 
en open contacten met ouders en 

verzorgers. Om die contacten te 
structureren en te garanderen, worden er 

gedurende het he le  school jaar 
versch i l lende momenten gecreëe rd 

waarop er contact is tussen 

ouders/verzorgers/andere betrokkenen en 
de school. We geven een overzicht van 

deze  gep lande  momenten .  Daarnaas t  
kunt u natuurlijk altijd zelf initiatief nemen 

om contact  op te  nemen met  de  
leerkracht, de IB’er of de directie wanneer 

daar aanleiding voor is. Wij zullen dat ook 

doen. 

oudervertelgesprek 
In de eerste weken van het schooljaar 

organiseren wij oudervertelgesprekken. In 
zo’n gesprek kunnen ouders vertellen wat 
zij over hun kind kwijt willen: hoe praat hij 

of zij thuis over school, hoe gaat het met 
huiswerk, wat heeft het kind nodig, wat zijn 

b i jzonderheden om rekening mee te 
houden, hoe kan het kind het best 

benaderd en gemot iveerd worden,  wat 
zijn bijzondere talenten die op school 

misschien minder op de voorgrond treden 

enz. De ouder of verzorger praat vooral en 
de leerkracht luistert en vraagt. 

rapport en plakboek 

Tweemaal per jaar krijgen de kinderen een 
rapport mee naar huis, waarmee de 

vorderingen van de leerlingen in kaart 
gebracht worden. 

Voor de kleuters wordt gedurende hun 
schoolperiode in groep 1 en 2 een 

plakboek bijgehouden. Hierin worden 
verschillende werkstukken geplakt, die het 

kind tijdens de kleuterperiode maakt. De 

p lakboeken worden voorafgaand aan de 
10 minutengesprekken mee gegeven naar 

huis. Op deze manier kunnen de ouders de 
ontwikkeling van het kind tijdens de 

kleuterperiode goed volgen. 

De leerl ingen van groep 2 krijgen dit 

plakboek aan het eind van het schooljaar 
mee als herinnering aan hun kleutertijd.  
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rapportbespreking 
Naar aanleiding van het eerste en tweede 

rapport wordt een rapportbespreking 
gehouden.  Op zo'n avond wordt voor 

iedere leerl ing 10 minuten gepland om 
met de ouder(s) of verzorger(s) over de 

resultaten te praten. 

huisbezoek 

De leerkrachten van groep 1/2 en van 
groep 3 bezoeken één keer het gezin van 

iedere leerling, nl. bij het inschrijfgesprek en 
in groep 3. Bij langdurige ziekte of 

eventuele bijzonderheden, bezoekt de 
leerkracht het gezin ook. U kunt uiteraard 

ook zelf een afspraak maken met de 

leerkracht van uw zoon/dochter, wanneer 
u daar behoefte aan hebt.  

4.2 schriftelijke communicatie 

Om de communicat ie van a lgemene 
schoolzaken, nieuws, activiteiten en 

bijzonderheden te stroomlijnen, hebben 
we verschillende middelen. 

nieuwsbrief 
Iedere maand gaat er een nieuwsbrief uit. 

Deze brief wordt per mail verstuurd naar 
alle ouders. 

website 
Op de website www.klingelenburg.nl vindt 
u informatie over de school, nieuws en 
foto’s uit de verschillende groepen en van 

schoolbrede activiteiten, de laatste 
nieuwsbrieven en andere belangrijke of 

praktische informatie. 

schoolgids 
Jaarlijks wordt de schoolgids 

geactualiseerd en op de website 
gepubliceerd. U leest daarin behalve veel 

praktische informatie ook het één en 

ander over ons onderwijs en de 
schoolorganisatie. 

jaarkalender 

Aan het begin van het schooljaar krijgen 
de oudsten uit elk gezin de jaarkalender 

mee naar huis. De activiteiten waarvan de 
data aan het begin van het jaar bekend 

zijn, staan op de kalender vermeld. In veel 
gezinnen heeft  de kalender een vaste 

plaats in huis. 

 

5. Schooltijden, 
vakantierooster, verlof en 
verzuim 

5.1 schooltijden 

maandag 8.45 - 12.00 

 13.00 - 15.15 

dinsdag 8.45 - 12.00 

 13.00 - 15.15 

woensdag 8.45 - 12.30 

donderdag 8.45 - 12.00 

 13.00 - 15.15 

vrijdag 8.45 - 12.00 

 13.00 - 15.15  

De groepen 1 t/m 4 zijn vrijdagmiddag vrij. 

5.2 vakantierooster 2018-2019 

Herfstvakantie 22-26 oktober 2018 
Kerstvakantie 24 dec. – 4 jan 2019 

Voorjaarsvakantie 25 feb. - 01 maart 
Meivakantie 19 april –- 31 mei 2019 

Pinksteren 10 juni 2019 
Zomervakantie 22 juli – 30 augustus 

Voor studiedagen en andere vrije dagen 

waarop de kinderen geen school hebben, 
verwijzen we u naar de jaarkalender 2018- 

2019. 

5.3 verlof en verzuim 
Vanaf  de ee rs tvo lgende  maand na de 

vijfde verjaardag, is uw kind leerplichtig. Dit 

is geregeld in de Leerplichtwet. Deze wet 
wordt uitgevoerd door de gemeente. De 

leerp l ichtambtenaar z ie t er op toe dat 
deze wet goed wordt uitgevoerd. In deze 

wet staat ook dat u uw kind niet zonder 
toestemming een dag(deel) of enke le 

dagen van school mag weghouden. De 
directie is verplicht aan de 

leerplichtambtenaar melding te doen van 

(vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim. In 
het slechtste geval leidt dat, na een 

waarschuwing, tot een proces -verbaal 
tegen de ouders. 

We raden u dr ingend aan om uw 
vakanties, weekendjes e.d. zo te plannen 

http://www.klingelenburg.nl/
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dat die binnen de schoolvakanties van 
school vallen (inclusief heen- en terugreis). 

Om misverstanden te voorkomen, vindt u 

in Bijlage I de richtlijnen voor verlof zoals 
die door de gemeente Neerijnen zijn 

vastgesteld. 

6. Praktische zaken – ABC 
buitenschoolse opvang  

Bij ons op school wordt de buitenschoolse 

opvang door Chapeau georganiseerd. Zij 
hebben een lokaal tot hun beschikking waar 

zij de kinderen opvangen. Hun doelstelling is 
als volgt:  

Kinderen leren door te spelen. Door een zo’n 
gevarieerd mogelijk aanbod van spelma-
teriaal, gebruiksmateriaal, materiaal uit de 
natuur en activiteiten wordt het kind 
uitgedaagd en gestimuleerd in het opdoen 
van nieuwe ervaringen. Onze medewerkers 
bieden iedere dag een variatie van 
activiteiten en materialen aan. Wij bieden 
activiteiten aan op het gebied van o.a. 
toneel, koken, sport en spel, natuur en 
techniek. 

Globale dagindeling bso 

 14.30 uur Uit school sap drinken/koekje- 
fruit. 

Aan tafel kan ieder zijn verhaal 
kwijt over de belevingen van de 

dag. 

 15.00 uur Keuze pallet van activiteiten 

 16.45 uur Yoghurt, fruit en sap 

 17.00 uur  Vrij spel, liefst buiten  

Ouders die gebruik wensen te maken van 

de bui tenschoolse opvang, d ienen zel f  
een contract te sluiten met Kinderopvang 

Rivierenland. Met ouders worden 
individuele contracten afgesloten. Hierin 

wordt beschreven welke dienst er wordt 
geleverd en tegen welke voorwaarden en 

prijs. 

U kunt contact zoeken met: 

Chapeau Kinderwerk 
Stoepstraat 22 4184 CH Opijnen 

Tel. 06-53566484  
info@chapeaukinderwerk.nl 

combinatiefunctionarissen 
Wij werken als school samen met de 
combinatiefunctionarissen die actief zijn 
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binnen de gemeente Neerijnen. Zij bieden 
zowel onder schooltijd als ook in naschools 

aanbod een breed scala aan lessen in 

sport en cultuureducatie. Voor de invulling 
hiervan vindt afstemming plaats om aan 

te sluiten bij ons eigen programma voor 
bewegingsonderwijs en cultuureducatie.  

eten en drinken 
Voor, tijdens of na de pauze kunnen de 

kinderen eten en drinken. Zij nemen dat 
zelf mee. We vinden het belangrijk dat de 

consumpties die de kinderen op school 
gebruiken niet onnodig groot/veel en 

ongezond zijn. 

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag 

is het op school ‘fruitdag’. Alle kinderen 

eten dan geen koeken e.d., maar 

uitsluitend fruit, groente of desnoods 

een gezonde boterham als ze geen fruit 

of groente lusten. 

fietsen 

Op het schoolplein mag niet gefietst 

worden. De fietsen worden in de 
fietsenrekken gezet. 

fotograaf 
Elk jaar komt de fotograaf op school voor 
groepsfoto’s van iedere klas. Individuele 

foto’s en foto’s van broertjes en zusjes 

worden eens in de twee jaar gemaakt.  

gezinsdiensten 
Twee keer per schooljaar wordt er een 

gezinsdienst gehouden op zondagmorgen 
in de kerk. In deze diensten werken de 

kinderen daadwerkelijk mee. Deze 
gezinsdiensten horen onlosmakelijk bij onze 

christeli jke school. We hopen dat al le 
kinderen op deze zondagen aanwezig zijn. 

Naast de ouders z ijn andere 

belangstellenden ook van harte welkom. 

gymkleding en gymrooster 

De kinderen van groep 1 en 2 gymmen op 
donderdag. Gymkleding en vooral 

gymschoenen zijn belangrijk voor de 

hygiene. De kleuters krijgen een gymtas 
van school. Het is voor de leerkrachten 

heel plezierig als de kinderen makkelijke 
kleding aan hebben. 

De gymlessen voor groep 3 t/m 8 worden 
gegeven in de sportzaal in het Kulturhus. 

Tijdens de gymlessen dragen de kinderen 
sportkleding. In verband met de hygiëne 

zijn gymschoenen verplicht. Bij goed weer 

kunnen we buiten gymen. 

Eén keer per week gymen de leerlingen 

van groep 3-8 buiten op het schoolplein. 

jeugdgezondheidszorg GGD 

Samen met school en ouders volgt de 

afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van 
GGD Gelderland-Zuid de leerlingen tijdens 

de schoolperiode. Bi j de afdel ing JGZ 
werken jeugdartsen, 

jeugdverpleegkundigen, 
doktersassistenten en logopedisten. 

Logopedische screening:  

Alle kinderen worden door de logopedist 
gezien als ze 5 jaar zijn. De ouders van de 

betreffende kleuters krijgen van te voren 

bericht.  De logoped ist beoordeel t de 

spraak, de taal, de stem, het mondgedrag 
en of het kind goed hoort en luistert. Na dit 

onderzoek informeert de logopedist de 
ouders en de leerkracht over het resultaat 

en of verdere logopedische hulp gewenst 

is. 

Gezondheidsonderzoeken:  

Alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar 

krijgen een oproep voor een 
gezondhe idsonderzoek. De 

doktersassistente kijkt of het kind goed ziet, 
hoort, groeit en beweegt. Het kind hoeft 

zich voor het onderzoek niet uit te kleden. 

Voora fgaand  aan he t  onderzoek 

bespreekt de jeugdarts of 

jeugdverp leegkundige de k inderen met 
de leerkracht. Ouders krijgen een brief met 

informatie, twee vragenlijsten om in te 
vullen en de folder 

'Jeugdgezondheidszorg, onderzoeken op 
de basisschool'. 

De doktersassistente houdt een praatje in 
de klas om de kinderen op het onderzoek 

voor te bereiden. 

Ouders kunnen op eigen verzoek bij de 
screening aanwezig zijn, maar moeten hier 

dan zelf een afspraak voor maken via het 
planbureau: 088-1447400 of via 

planningjgzrivierenland@ 
ggdgelderlandzuid.nl 

http://ggdgelderlandzuid.nl/
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De doktersassistente controleert alle 7-8 
jarige kinderen op lengte en gewicht. Ook 

hiervan krijgen ouders bericht als hun kind 

aan de beurt is. 

Spreekuur op school:  

Als uit het onderzoek van de 
doktersassistente blijkt dat een kind extra 

aandacht nod ig heeft,  ontvangen de 
ouders een uitnodiging voor het spreekuur 

van de jeugdarts of de 
jeugdverpleegkundige. Ti jdens dit 

spreekuur is er voldoende tijd voor extra 

onderzoek en het bespreken van vragen 
en zorgen. Het is ook mogelijk om zelf een 

afspraak te maken voor het 

spreekuur. Bijvoorbeeld als de ouder 

vragen heeft, twijfelt of het kind goed 
groeit of als er zorgen zijn op school of 

thuis. Een afspraak maken kan via 088-
1447400 of via planningjgzrivierenland@ 

ggdgelderlandzuid.nl Het spreekuur vindt 

plaats op school. 

 

Vaccinaties:  
In het kalenderjaar dat het kind 9 jaar 

wordt, ontvangt het kind automatisch een 
oproep voor twee prikken (vaccinaties): 

één tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) 
en één tegen Bof, Mazelen en Rode Hond 

(BMR). Op 12-jarige leeftijd ontvangen de 

meisjes een uitnodiging voor een 

vaccinatie tegen baarmoederhalskanker 

(HPV). 

Samen met school en ouders volgt de 

afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van 
GGD Gelderland-Zuid de ontwikkeling en 

gezondheid van de leerlingen tijdens de 
schoolperiode. Bij de afdeling JGZ werken 

jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 

doktersassistenten en logopedisten. 

luizenbeleid 
Op onze school hanteren we een 

luizenprotocol. Jaarlijks worden alle 
kinderen ca. zes maal door moeders 

gecontroleerd op aanwezigheid van 
hoofdluizen, meestal na een vakantie. Dit 

is bedoeld als aanvulling op controles 
thuis. De data van de controles op school 

zijn terug te vinden in de jaarkalender.  

De moeders zijn door de GGD 
geïnstrueerd. Wanneer er (sporen van) 
luizen aangetroffen worden, wordt u 

daarvan op de hoogte gebracht, zodat er 
thuis actie ondernomen kan worden. Op 

school nemen we verdere maatregelen als 

de luizen terug blijven komen in een 
bepaalde klas. 

mobieltjes en camera’s 

Het is voor kinderen niet toegestaan om 
op school mobieltjes en camera’s te 

gebruiken. Dat geldt ook tijdens bijzondere 
activiteiten in schoolverband, tenzij de 

school een uitzondering maakt. Wanneer 

kinderen zich niet aan de regels houden, 
worden telefoons e.d. ingenomen en aan 

het e ind van de dag of  week 
teruggegeven. De school is niet 

aansprakelijk voor het kwijtraken van 
telefoons e.d. Kinderen kunnen indien 

nodig altijd gebruik maken van telefoons 

van school of leerkrachten. 

ouderhulp en klassenouders 

Bij tal van activiteiten op school zijn ouders 
betrokken, zoals computeren, lezen, 

handvaardigheid, koken, 
ontwikkelingsspelletjes in de 

kleutergroepen, excursies, schoolfeesten, 

schoolreisjes, hoofdluiscontrole. 

In elke groep zijn er klassenouders 

aangesteld. Als er iets te organiseren is 
voor een groep, dan worden deze ouders 

gevraagd om te coördineren. 

Van de hulpouders wordt in het algemeen 

verlangd: 

•  de geldende schoolregels te 
hanteren 

•  de kinderen liefdevol te benaderen 

•  te werken naar de instructies die  

de leerkracht heeft gegeven 

• bijzonderheden te melden aan de  
groepsleerkracht of de directie  

• leerlingprestaties binnen de school 

te houden 

•  discreet om te gaan met overige  
persoonsgebonden informatie  

•  ob jec t i v i te i t  te  gebru iken  

• bij verhindering vroegtijdig af te 

melden 

overblijven/tussenschoolse opvang 

Op maandag, d insdag, donderdag en 
vrijdag kunnen kinderen tussen de middag 

op school overblijven. De overblijf wordt 

geregeld door kinderopvang Chapeau. U kunt 
via hen uw kind opgeven voor de 

http://ggdgelderlandzuid.nl/
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tussenschoolse opvang. (contactgegevens zie 
hoofdstuk 7) 

 

Privacy 
De Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG)  
  
Als school krijgen wij te maken met nieuwe 

Europese wetgeving rond privacy, te weten de 
AVG die per 25 mei ingaat. AVG staat 

voor Algemene Verordening 

Gegevensbescherming.  
Onze school heeft in samenwerking met 

de CED-Groep een start gemaakt met het 
voldoen aan deze AVG. Binnen Stichting CPOB is 

daarvoor een bovenschoolse werkgroep 
geformeerd, die verantwoordelijk is voor de 

invoering van de AVG op alle niveaus 
binnen alle scholen.   

  

Momenteel zijn we bezig met de volgende 
zaken:  

• invullen van het Register 

Verwerkingen,   

• verzamelen en beoordelen van 
de verwerkingingsovereenkomsten,   

• bespreken en vragen om 

instemming aan de GMR van 

het Privacybeleid  

• de aanstelling van een Functionaris 
Gegevensverwerking   

  

‘Verwerking’ heeft alles te maken met de 
persoonsgegevens die wij zelf, maar ook 

anderen zoals softwareleveranciers, 
verwerken. In het kader daarvan:  

• voeren we een nieuw inschrijfformulier 

op de scholen in dat voldoet aan de eisen 
van de AVG.   

• maakt onze bovenschoolse ICT-

medewerker een start met het 

inventariseren van de aanwezige software 
op zowel de servers als de 

standalone devices van de scholen.  
  

Dit traject samen met de CED-Groep zal ertoe 
leiden dat onze school betrokkenen goed 

voorlicht over de privacybescherming op school, 

over de rechten en plichten van leerlingen, 
ouders en medewerkers en over wat de school 

doet om privacy-risico’s te beperken. Scholen 
zijn namelijk vanaf 25 mei verplicht 

om ondubbelzinnig te onderbouwen waarom ze 
persoonsgegevens van leerlingen willen 
verzamelen en verwerken en hoe lang ze die 

gegevens willen bewaren. Ook mogen er niet 
meer gegevens worden gevraagd dan strikt 

noodzakelijk is. Voor het gebruik van foto’s en 

video’s van leerlingen is bijvoorbeeld jaarlijks 
toestemming van ouders nodig.   

Op onze school zullen we ook alles in het werk 
stellen om datalekken te voorkomen. Van 

een datalek is sprake als persoonsgegevens in 
verkeerde handen vallen of kunnen vallen, of 

kwijtraken 

 

http://www.cedgroep.nl/
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schade 
Wanneer k inde ren schade toebrengen 
aan e igendommen van schoo l ,  worden 

de kosten van het herstel of de vervanging 
bij de ouders in rekening gebracht.  

schoolpleintoezicht 

10 minuten voor aanvang van de school is 
er toezicht op het plein. Tussen de middag 

zijn de overlbijf kinderen op het plein onder 
toezicht van de overblijfouder. Pas 

wanneer de leerkracht d ie p le inwacht 
heeft tien minuten voor tijd naar buiten 

komt, mogen andere kinderen weer op 

het plein. Tot die tijd wachten de kinderen 
buiten het hek. 

schoolreis en schoolkamp 

Eenmaal per twee jaar gaat groep 7/8 

aan het begin van het schooljaar op 

schoolkamp. Het jaar dat groep 7/8 geen 
schoolkamp heeft, gaan de kinderen mee 

op schoolreis. 

De kleuters hebben hun eigen schoolreisje 

of gaan mee met groep 3 t/m 6. 

schoolverzekering 
De school heeft een verzekeringspakket 

afgesloten, bestaande uit een 
ongevallenverzekering en een 

aansprakelijkheidsverzekering. 

Op grond van de ongevallenverzekering 

zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten 

(leerlingen, personeel, vrijwilligers) 
verzekerd. De verzekering geeft recht op 

een (beperkte) uitkering als een ongeval 
tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de 

geneeskund ige en tandhee lkund ige 
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 diegenen die voor 

de school actief zijn (bestuursleden; 
personeel; vrijwilligers) dekking tegen 

schadeclaims als gevolg van 

onrechtmatig handelen. Wij attenderen u 

in dat verband op twee aspecten, d ie 

vaak aanleiding zijn tot misverstand. 

Ten eerste is de school of het 

schoolbestuur niet (zonder meer) 
aansprakelijk voor alles wat tijdens de 

schooluren en buitenschoolse activiteiten 

gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou 
zijn, zou alle schade die in schoolverband 

ontstaat door de school moeten worden 
vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel 

mensen, maar berust op een misverstand. 
De school is alleen aansprakelijk en 

daarmee schadevergoedingspl icht ig 
wanneer er sprake is van een verwijtbare 

fout. De school (of zij die voor de school 

optreden) moeten dus te kort zijn 
geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus 

mogelijk dat er schade wordt geleden, 
zonder dat er sprake is van enige 

onrechtmatigheid van de kant van de 
school. Een voorbeeld daarvan is schade 

aan een bril tijdens de gymnastiekles; die 
schade valt niet onder de 

aansprakelijkheidsverzekering, en wordt 

(dan ook) niet door de school vergoed.  

Ten tweede is de school niet aansprakelijk 

voor (schade door) onrechtmatig gedrag 
van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger 

zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf 
verantwoordelijk voor hun doen en laten. 

Een leerling die tijdens de schooluren of 
ti jdens andere door de school 

georganiseerde activiteiten door 

onrechtmat ig  hande len 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 afsluiten. 

sinterklaas 
Sint-Nicolaas brengt ieder jaar een bezoek 

aan de Klingelenburg. De kinderen van 
groep 1 t/m 4 krijgen van de Sint een 

cadeautje, de hogere groepen vieren het 
feest d.m.v. lootjes trekken en surprises en 

gedichten maken. 

sponsoring 

Onze school maakt geen gebruik van 

structurele sponsoring. De 
terughoudendheid daarin heeft ermee te 

maken dat we een sfeer van 'voor wat, 
hoort wat' wil len vermijden. Onder 

bepaalde omstandigheden kan de school 
andere afwegingen maken. Het soort  
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bedrijf, de betrokkenheid bij school en de 

voorwaarden worden dan bekeken. 
Schenkingen, erfstellingen, legaten of 

andere baten/inkomsten mogen niet 

worden aangenomen wanneer daaraan 
voorwaarden zijn verbonden die strijdig zijn 

met de grondslag en/of het doel van de 
stichting. 

sportactiviteiten 

Elk jaar is er een sportdag voor de 
leerl ingen van groep 5 t/m 8. Deze 

sportdag wordt georganiseerd voor de vier 
christelijke basisscholen in de gemeente 

Neerijnen. De locatie wisselt. Elk jaar doen 
we ook mee aan o.a. het 

schoolvoetbaltoernooi voor jongens en 
meisjes en het tafeltennistoernooi.  

verjaardagen 

Als een kind jarig is, wordt dit gevierd in de 
groep. De jarige mag om ca. 10.30 uur 

trakteren in de eigen groep. 

Veel kinderen geven ook een feestje. Om 
teleurstel l ingen te voorkomen voor 

degenen die niet uitgenodigd worden, 
willen wij u vragen de uitnodigingen buiten 

school aan de kinderen of ouders uit te 
delen. 

vervoer van kinderen in de auto 

In aansluiting op de wet hanteren we als 

school de volgende richtlijnen voor het 
vervoer van kinderen bij schoolactiviteiten: 

• kinderen van groep 1 in een 

kinderautostoeltje; 

• kinderen van groep 2 en 3 (kleiner dan 
1,35 meter) met gordel op een 

zittingverhoger; 

• kinderen vanaf groep 4 (langer dan 
1,35 meter) gordel om; 

• als u andermans kinderen meeneemt 

voor een schoolactiviteit hoeven deze 
kinderen geen autostoeltje of 

zittingverhoger te gebruiken als deze 
niet aanwezig zijn; ze moeten dan wel 

de gordel om; 

• al le kinderen d ie u meeneemt,  
moeten de gordel om; het aantal 
gordels op de achterbank bepaalt 

dus hoeveel kinderen u op de 
achterbank mee kunt nemen; 

• kinderen mogen voorin op de 

passagiersstoel zitten onder 
bovengenoemde voorwaarden, dus 

in een autostoeltje (groep 1) of met 

zittingverhoger (groep 2 en 3) en 
vanaf groep 4 zonder stoeltje in de 

gordel; 

• van ouders die kinderen meenemen 
voor schoolactiviteiten wordt 

verwacht dat zij een 

inzittendenverzekering hebben voor 
het aantal kinderen dat zij vervoeren. 

vieringen 

Iedere maand hebben we met de hele 
school een maandopening in de hal van 

school. 

In de laatste week voor de kerstvakantie 

houden we de kerstvieringen samen met 
ouders/verzorgers in school voor de 

onderbouw en in de kerk voor de hogere 
groepen. 

Het paasfeest vieren we op school met 

onder andere een paasmaaltijd en een 
gezamenlijke viering. 

vrijstelling onderwijsactiviteiten 
In bepaalde situaties hebben ouders het 

recht hun kind(eren) te onthouden van 

onderwijsactiviteiten. Deze situaties 
kunnen liggen op het gebied van 

levensovertuiging, l ichamelijke 
beperkingen of meerbegaafdheid. 

Vrijstelling van activiteiten zal er nooit toe 
leiden dat kinderen onder schooltijd naar 

huis mogen. Steeds zal in overleg met de 
leerkracht een programma worden 

opgeste ld, zo mogeli jk b innen het 

vakgebied waarvoor vrijstelling is verleend. 

zendingsgeld 

Iedere maandagmorgen wordt 

zendingsgeld opgehaald. Dit geld is 
bestemd voor een goed doel op het 

gebied van zending en hulpverlening in 
binnen- en buitenland. 

ziekmelding 

In geval van ziekte van uw kind stellen wij 
het zeer op prijs als u dat voor schooltijd 

doorgeeft aan de betreffende leerkracht 
of een collega. Dit kan telefonisch, per 

mail of met een briefje. 
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7 Namen en adressen 

buitenschoolse opvang  

Chapeau Kinderwerk 
Stoepstraat 22 4184 CH Opijnen 

Tel. 06-53566484  
info@chapeaukinderwerk.nl 

jeugdgezondheidszorg  

GGD Gelderland-Zuid 

vestiging Rivierenland te Tiel 

tel. 088-1 447300 

Bezoekadres: 

J.S. de Jongplein 2 

4001 WG Tiel 

Postadres: 

Postbus 1120 
6501 BC Nijmegen 

Jeugdgezondheidszorg Infolijn 

088-1447450 

jgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl 

vertrouwenspersoon  

GGD Gelderland-Zuid 

088-1447330 

klachtencommissie po en vo  

Postbus 907 

2270 AX Voorburg 

tel. 070 - 3481180 (do/vrij. 9.00-11.00) 

Inspectie van het Onderwijs  

Telefoonnummer: 088-6696000 

Bezoekadres: 
Spoorlaan 420 

5038 CG Tilburg 

Correspondentieadres: 

Postbus 88 
5000 AB Tilburg 

mailto:jgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl
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Bijlage I: richtlijnen verlof 

1. leerplicht en verlof 
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. 
Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is een uitzondering 
op deze regel mogelijk. 

Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de 
regels voor zo’n uitzondering houden. 

2. extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat 
er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw 
kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van tevoren bij de 
directeur van de school te melden. 

3. op vakantie onder schooltijd 

Voor vakantie onder schoolt ijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw 
kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan door de specifieke aard van het beroep van (één 
van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er 
toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in het schooljaar. Voor 
alle duidelijkheid: het gaat hierbij dus niet om een tweede vakantie, zoals bijvoorbeeld een 
wintersportvakantie. 

Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het 

beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.  

Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden: 
• In verband met de eventuele bezwaarperiode moet u de aanvraag ten minste acht weken 

van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet 
mogelijk was; 

• De ver lo fper iode mag maximaal  t i en schoo ldagen  bes la an;  
• De verlofper iode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar val len.  

4. verlof in gevallen van ‘andere gewichtige omstandigheden’ 
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of 
leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht 
worden aan:  

• een  verhu iz ing  van het  gez in;  
• het  b ijwonen van een huwel i jk  van bloed-  of aanverwanten; 
• ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg 

met de directeur en/of leerplichtambtenaar);  

• over l i jden  van  b loed -  o f  aanverwanten;  

• viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 1 21/2-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig 
huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten. 

De volgende situaties zijn géén ‘andere gewichtige omstandigheden’:  
• fami l iebezoek in  het  bu i ten land;  

• vakant ie in  een goedkope per iode of  in  verband met een spec ia le aanbieding;  
• vakant ie onder schoolt i jd b i j  gebrek aan boekingsmogel i jkheden;  

• een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te 
gaan; 

• eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;  
• verlof voor een kind omdat andere kinderen  uit het gezin al of nog vrij zijn.  

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere 
gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij 

voorkeur minimaal acht weken van tevoren). 

5. hoe dient u een aanvraag in 
Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de 
school. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur van 
de school. 
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De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal tien 
schooldagen. Als een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan 

t ien schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de 
woongemeente. De leerp l ichtambtenaar  neemt vervo lgens een bes lu i t ,  na d e mening van de 
directeur te hebben gehoord. 

6. niet eens met het besluit 
Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u 
schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen. 

7. ongeoorloofd verzuim 

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt 
gezien als ongeoor loofd schoolverzuim. De directeur is verpl icht dit  te melden aan de 
leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar beslist of er proces -verbaal wordt opgemaakt. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur van de school of de leerplichtambtenaar van de 

gemeente. 


