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Een woord vooraf 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Voor u ligt onze schoolgids. Een document waarin wij ons als school aan u presenteren. In 
deze schoolgids vertellen wij u over onze school, onze identiteit, onze visie op onderwijs en 
ons pedagogisch en didactisch handelen. 
 
De Rehobothschool is een christelijke basisschool waar het Bijbelonderwijs een heel 
belangrijke plaats inneemt, zowel in het lesrooster als in de omgang met elkaar.  
De Bijbel is ons ijkpunt. 
 
In een samenleving waarin kinderen op allerlei manieren kunnen worden beïnvloed, wil de 
Rehoboth een veilige haven zijn. Een plaats waar de kinderen in alle rust en veiligheid 
onderwijs mogen ontvangen. Een plaats waar kinderen zich in een kwetsbare fase van hun 
leven ontwikkelen van kleuter tot tiener. Een plaats ook, waar zij mogen groeien in kennis en 
geloof. In het vertrouwen dat de Here God ons daarbij helpt, geven wij ons onderwijs.  
 
Wij geven onze leerlingen op een goede manier onderwijs en gebruiken daarvoor actuele 
methodes. We doen dat met veel enthousiasme en in een goede sfeer. Op die manier komt 
een kind tot zijn of haar recht.  Zowel qua kennis als op het gebied van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling.  
 
Rehoboth betekent “ruimte”.  Daarom willen we onze leerlingen ruimte  bieden om te leren 
en te leven. 
 
Een schooljaar heeft meestal veertig weken. Veertig weken waarin u de zorg voor uw 
kind(eren) aan ons toevertrouwt. En dat meestal acht schooljaren aan één stuk. Dat vraagt 
om een goede omgang met elkaar als opvoeders. Ook dat wordt beschreven in deze 
schoolgids.  
 
Deze schoolgids staat in zijn geheel op de website van onze school. Als u liever van papier 
leest, stuurt u dan een email met adresgegevens naar de school.  Wij sturen u dan een 
schoolgids toe. 
 
We hopen dat u onze schoolgids  met veel plezier zult lezen. Vanzelfsprekend bent u altijd 
welkom voor een nadere toelichting. 
 
Eén opmerking nog… waar we spreken over: ouders bedoelen wij: ouder(s) en verzorger(s). 
We hebben de keuze gemaakt om dit in de tekst te vereenvoudigen. We willen met deze 
regel recht doen aan alleenstaande ouders en aan de verzorgers van onze leerlingen. 
 
Namens het team van de Rehobothschool, 
 
Bas van Kooten 
directeur 
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Adresgegevens     

 
Naam en adres:     
Rehobothschool (Brin-nummer: 13  - CY - 02) 
Koninginnelaan 46, 3905 GJ  Veenendaal 
Postbus 541, 3900 AM  Veenendaal 
t. 0318-511097 
e: info@rehobothschool.nu 
w: https://rehobothschool.gavescholen.nl  
      
Het Managementteam: 
 
Teamleider groepen 1 en 2  
Naam:  Martine Bette - Bolderman 
Werkdagen: maandag, (dinsdag t/m kerstvakantie) en donderdag 
Kantoor: Bij de ingang aan de Hertogenlaan  
 
Teamleider groepen 3, 4 en 5 
Naam:  Johan Zomerdijk 
Werkdagen: maandag en dinsdag 
Kantoor: Naast het leerplein van groep 3, 4 en 5 
 
Teamleider groep 6 t/m 8: 
Naam:  Ina Tamerus - Nap 
Werkdagen: maandag en donderdag 
Kantoor: Op de bovenverdieping bij groep 7 en 8 
 
Directeur: 
Naam:  Dhr. Bas van Kooten 
Werkdagen: maandag t/m vrijdag  
Kantoor: Directiekamer  
     
 
Intern Begeleiders: 
 
Intern Begeleider voor groep 1 en 2 en 3 t/m 5 : Mevr. Jorine Verburg 
Telefoon school:     0318 – 511097 
Email:       jverburg@rehobothschool.nu  
Werkdagen:      maandag t/m donderdag 
 
Intern Begeleider voor groep 6 t/m 8:  Mevr. Jolanda ten Ham 
Telefoon school:     0318 – 511097 
Email:       jham@rehobothschool.nu  
Werkdagen:      maandag en donderdag 
 
 
 
 

mailto:info@rehobothschool.nu
https://rehobothschool.gavescholen.nl/
mailto:jverburg@rehobothschool.nu
mailto:jham@rehobothschool.nu
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Schooltijden 

 
Groep 1 t/m 4: 
maandag, dinsdag en donderdag:  08.30 uur tot 14.30 uur 
woensdag:      08.30 uur tot 12.15 uur 
vrijdag:      08.30 uur tot 11.45 uur 
 
Groep 5 t/m 8: 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 uur tot 14.30 uur 
woensdag:     08.30 uur tot 12.15 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het schoolbestuur 

 
De Rehobothschool is één van de vier basisscholen van de "Stichting tot oprichting en 
instandhouding van de Hervormde Scholen voor basisonderwijs" te Veenendaal. 
 
Deze stichting draagt vanaf 1 oktober 2016 de merknaam: Onderwijsgroep Gave.  
Onder de paraplu van Gave Scholen zijn vijf scholen verenigd.  
Gave staat voor: Geloof, Aandacht, Vertrouwen en Enthousiasme.  
 
 
 
Het adres van het schoolbestuur is: 
Servicebureau Stichting Hervormde Scholen / Onderwijsgroep Gave 
Postbus 1109 
3900 BC  Veenendaal 
 
 
De dagelijkse leiding is in handen van onze directeur bestuurder: 
Dhr. R. (Rien) Roelofse 
bestuur@gavescholen.nl  
Postbus 1109 
3900 BC  Veenendaal 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bestuur@gavescholen.nl


Rehobothschool, Hervormde school voor Basisonderwijs, een Gave school. Schoolgids 2022 - 2023 

 

 
6 

 

  

Hoofdstuk 1    Onze school 

 
1.1  Een korte geschiedenis van onze school 
    
De geschiedenis van onze school begint in wijk "De Pol" op 1 april 1951 in noodgebouwen 
aan de Koninginnelaan. In 1955 werd er een nieuwe school geopend met zes lokalen. De 
school bestond toen uit twee afdelingen namelijk twee kleuterscholen "De Wielewaal" en 
"De Kwikstaart" en een lagere school “Rehobothschool". In 1985 ontstond de basisschool. 
Per 1 augustus 1985 gingen deze scholen samen verder onder de naam: "Rehobothschool". 
 
Door geweldige groei kreeg men al gauw te maken met ruimteproblemen. Er moest een 
nieuwe school worden gebouwd. Op 23 februari 1978 werd een nieuw schoolgebouw in 
gebruik genomen. Door de bouw van de wijk “De Gelderse Blom” kreeg de Rehobothschool 
opnieuw te maken met een explosieve groei. Eerst werden op het schoolplein drie groepen 2 
in semipermanente gebouwen gehuisvest, maar ook die voorziening was al snel niet meer 
toereikend. Vanaf 1996 werd hieraan de dependance aan het Pampagras toegevoegd. En 
vanaf december 2005 werd ook gebouw De Halm naast de dependance in gebruik genomen. 
Vanaf dat moment was onze school gehuisvest in vier gebouwen op drie verschillende 
postadressen. Dat was om allerlei redenen niet toekomstbestendig. 
In overleg met de gemeente Veenendaal is in 2012 gekozen voor een unilocatie aan de 
Koninginnelaan. 
Na een periode van voorbereiding en planning, is in 2013 begonnen met de uitbreiding van 
ons hoofdgebouw. Een gedeelte werd afgebroken en op die plaats verrees een moderne 
vleugel met twaalf lokalen.  
 
In september 2013 hebben we onze vernieuwde school geopend met een feestweek. Het 
thema van de week was: ”Samen Eén School”. Na meer dan 15 jaar gescheiden te zijn 
geweest, kwamen onder- en bovenbouw weer samen in één gebouw.  
Een feestelijk moment. Eindelijk hebben we voldoende ruimte voor onze leerlingen. 
Opnieuw heeft de Here God ruimte gegeven. 
 
Zoveel ruimte dat we vanaf maart 2016 konden gaan samenwerken met Christelijke 
kinderopvangorganisatie Luna. Zij bieden Peuterwijs en NSO aan in ons gebouw. Een 
verrijking voor onze school en een praktische oplossing voor ouders en kinderen.  
 
1.2  Wat betekent de naam “Rehoboth”? 
 
De naam Rehoboth komt uit de Bijbel. In het eerste Bijbelboek Genesis lezen we dat Izak, de 
zoon van Abraham, bij de stad een put graaft voor drinkwater. Maar elke keer als hij een put 
klaar heeft, wordt er door de Filistijnen ruzie over gemaakt. Na een aantal ruzies over deze 
bronnen graaft Izak op een nieuwe plaats een put. Nu ontstaat er geen ruzie over de put, 
daarom noemt Izak de put “Rehoboth" (Gen. 26 : 22). "De Heere heeft ruimte gemaakt, 
zodat ik wonen en leven kan.......”  
 
Dit verhaal is lang geleden in een houtsnijwerk afgebeeld. Dit kunstwerk heeft een mooie 
plaats gekregen in de school. Rehoboth betekent dus "ruimte". De Here God gaf Izak ruimte, 
een plaats om te leven en een toekomst op te bouwen. Wij zijn de Here God dankbaar voor 
de ruimte die we krijgen om christelijk onderwijs te geven.  
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1.3 Wat zijn de kenmerken van onze christelijke identiteit? 
 
De Rehobothschool gaat uit van de "Stichting tot oprichting en instandhouding van 
Hervormde Scholen voor basisonderwijs" (SHS).  Nog vier hervormde basisscholen behoren 
tot deze stichting.  
Zij presenteren zich vanaf 1 oktober 2016 onder de naam Onderwijsgroep Gave. 
Op de website www.gavescholen.nl leest u hierover meer. Dit zijn de Gave scholen: 
 
 Patrimoniumschool  
 TOV ( was eerst: Prinses Beatrixschool) 
 Rehobothschool 
 De Bron: Locatie Spiesheem 
  Locatie Fuikenweide 

 
De grondslag van de stichting die onze scholen bestuurt, is de Bijbel als Gods Woord, zoals 
verwoord in de Drie Formulieren van Enigheid. Deze drie belijdenisgeschriften, die naast de 
Bijbel worden genoemd, nemen niet de plaats van de Bijbel in, maar willen de inhoud en de 
verbanden van het Woord van God onder woorden brengen. 
Als leerkrachten hebben we de taak de leerlingen vanuit deze grondslag te begeleiden. 
Tevens willen we wegwijzers voor hun leven zijn naar de normen van het Woord van God. 
In de praktijk van het dagelijks schoolleven betekent dit: 

 Op maandagmorgen vindt er met het team een weekopening plaats en op vrijdagmorgen 
een weeksluiting, met gebed, een open bijbel en een overdenking.  

 Met de leerlingen vanaf groep 3 wordt op vrijdag een gezongen weeksluiting gehouden.  

 Met alle groepen zingen we (als het weer dat toelaat) voor de kerst-, mei- en 
zomervakantie buiten op het schoolplein. 

 Ieder dagdeel wordt begonnen en geëindigd met gebed. Ook wordt er regelmatig samen 
met de leerlingen gebeden in bijvoorbeeld een kringgebed. 

 Drie keer per week wordt er uit de Bijbel verteld. Hierbij maken we gebruik van de 
methode "Levend Water." 

 Iedere week wordt de schoolpsalm aangeleerd en op vrijdag is ruimte voor verwerking in 
bijvoorbeeld het werkboek van "Levend Water." 

 We vinden het belangrijk om onze leerlingen Bijbelkennis, de psalmen en christelijke 
liederen aan te leren. We gebruiken voor het aanleren van liederen met name de bundel 
Op Toonhoogte van de HGJB. Daarnaast worden er, al dan niet met ondersteuning van 
het digibord, andere (opwekkings)liederen gezongen en aangeleerd. Hierbij wordt steeds 
goed gekeken naar de inhoud van het lied.  

 De christelijke feesten Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren nemen een belangrijke 
plaats in. De vieringen van Kerst en Pasen vinden in de groep of in de kerk plaats. 

 Het onderwijs wordt gegeven in het licht van door de Bijbel aangereikte normen en 
waarden zoals bijvoorbeeld: dienstbaarheid en verantwoordelijkheid tegenover God de 
Schepper, de medemens en de schepping. Geloofsopvoeding vindt niet alleen plaats 
tijdens de Bijbelles, maar is gedurende de hele schooldag een gegeven. 

 Bij alle binnen- en buitenschoolse activiteiten vinden we het belangrijk om te leven, te 
handelen en te wandelen zoals de Here God dat van ons vraagt. Dat betekent dat we ons 
steeds spiegelen aan Zijn woord en ons daardoor willen laten leiden. Hierbij is het gesprek 
met ouders/verzorgers en met elkaar steeds nodig en belangrijk. 

http://www.gavescholen.nl/
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1.4  Hoe is het team samengesteld? 
 
De Rehobothschool heeft een groot team met onderwijzende, onderwijs-ondersteunende, 
leerling-ondersteunende en leidinggevende professionals. 
 
Samen staan zij voor de uitdaging om vanuit de grondslag op een positief christelijke wijze 
inhoud te geven aan de doelstellingen van de school. Deze doelstellingen worden iedere vier 
jaar opnieuw geformuleerd in ons schoolplan.  
 
De school is verdeeld in drie teams. Per team is een teamleider aangesteld. Deze teamleider 
(TL) is verantwoordelijk voor de gang van zaken in zijn of haar team. De directeur is 
eindverantwoordelijk. Samen vormen zij het managementteam van de school. 
Het managementteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de school. 
Samen met de leerkrachten geven zij inhoud aan het onderwijskundig en pedagogisch 
beleid, de visie op de ontwikkeling van het onderwijs en stellen zij de jaarlijkse planning vast. 
Binnen Onderwijsgroep GAVE werken we als scholen samen in een directeurenoverleg.  
Dit directeurenoverleg wordt aangestuurd door de bovenschools directeur-bestuurder.  
 
Aan de leerlingenondersteuning wordt inhoud gegeven door de leerkrachten, die zich 
daarbij gesteund weten door een intern begeleider voor groep 1 t/m 5, een intern 
begeleider voor groep 6 t/m 8, een aantal onderwijsassistenten en meerdere remedial 
teachers. 
 
Voor de GAVE scholen is een aantal poolvervangers beschikbaar. Zij zullen als eerste worden 
ingezet om de leerkrachten, in geval van ziekte of afwezigheid te vervangen. 
 
Ter ondersteuning is er twee morgens per week een administratief medewerkster voor de 
uitvoering van allerlei taken. Ook is er 6 tot 7 dagdelen per week een conciërge werkzaam op 
onze school. 
 
Meer praktische informatie vindt u in de jaarlijkse hand-out van de schoolgids. Deze hand-
out is ook als PDF document te downloaden van de website van de school. 
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Hoofdstuk 2  Wat voor school is de Rehoboth?    

       
Hieronder beschrijven we ons schoolprofiel. Als team hebben we gekozen voor een profiel 
dat past bij onze school en onze ambities: De toekomstgerichte school. Hieruit spreekt onze 
ambitie voor onze leerlingen en ons onderwijs. Tegelijkertijd spreken we hiermee uit dat we 
onze leerlingen ook wijzen op de Toekomst zoals die in de Bijbel beschreven wordt.  
 
“Rehobothschool, Samen bouwen aan je t/Toekomst! 
 
De doelstellingen die hierbij horen noemen we hieronder: 
 

 Om kinderen van nu toegerust de toekomst in te laten gaan, willen we hen leren 
leven met de Here God door hen te vertellen uit de Bijbel, met hen te spreken over 
ons geloof, met hen te bidden en te zingen.  

 De kinderen krijgen veelvuldig de kans om te werken op hun eigen niveau, waarbij de 
leerkracht hen coacht en begeleidt.  

 Onze samenleving ontwikkelt zich meer en meer tot een kennissamenleving daarom 
is het noodzakelijk dat leerlingen zich de juiste sociale, creatieve en cognitieve 
vaardigheden eigen maken. Dit zijn de vaardigheden en competenties die nodig zijn 
om goed in deze kennissamenleving te kunnen functioneren en werken. Deze 
vaardigheden en competenties hebben zij nodig omdat zij zich levenslang zullen 
moeten blijven ontwikkelen. 

 
Leerlingprofiel: 
 
We hebben een leerlingprofiel samengesteld. We streven ernaar om onze leerlingen in 2025 
uit te laten stromen met  deze kenmerken: 
 
1. Een leerling heeft geleerd wie de Here God is en hoe je dagelijks met Hem leeft. 
 
2. Een leerling heeft, naar vermogen, sterke sociale vaardigheden ontwikkeld (sociaal, 
weerbaar, zelfverzekerd en verantwoordelijk.) 
 
3. Een leerling heeft belangrijke vaardigheden op het gebied van samenwerken ontwikkeld. 
 
4. Een leerling is eigenaar van zijn eigen leerproces.  
 
5. Een leerling heeft vaardigheden aangeleerd om zichzelf aan te sturen in het leerproces. 
 
In de komende jaren werken we als team in werkgroepen aan deze doelen. We zullen de 
opsomming in het leerlingprofiel steeds verder uitwerken in ons onderwijs. De doelstellingen 
worden hiervoor door de verschillende werkgroepen op zo’n manier geformuleerd dat ze 
meetbaar en herkenbaar zullen worden. Deze doelstellingen hebben opnieuw hun plaats 
gekregen in het schoolplan 2019 - 2023. Voor meer informatie hierover kunt u contact 
opnemen met de directeur.  
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2.1 Uitgangspunten  voor ons onderwijs en schoolprofiel: 
 

 Een school waar de Bijbel een centrale plaats inneemt, als richtlijn voor ons geloof en ons 
leven. 

 Een school waar de Bijbel als uitgangspunt dient voor de liefde tot God, de medemens en 
de schepping. 

 Een school waarin de kinderen en de ouders merken, dat leerkrachten hun geloof in de 
Here Jezus als hun persoonlijke Zaligmaker handen en voeten geven. 

 Een school waar we respect voor elkaar hebben en waar iedereen gelijke kansen krijgt. 

 Een school die alle kinderen geborgenheid en veiligheid biedt door een goed pedagogisch 
klimaat, want een goede sfeer vinden we erg belangrijk. 

 Een school waarin de leerkrachten kindgericht zijn en zoveel als mogelijk proberen 
aansluiten bij de individuele behoefte van ieder kind.  

 Een school die aandacht heeft voor leerlingen met sociaal-emotionele en/of cognitieve 
ondersteuningsbehoefte. 

 Een school waar voldoende tijd beschikbaar is voor leerlingondersteuning in de 
uitwerking van remedial teaching en de interne begeleiding. 

 Een school waarin aandacht is voor de creatieve ontwikkeling van de kinderen. 

 Een school die beschikt over moderne onderwijsmiddelen en eigentijdse materialen. 

 Een school waarin heldere afspraken gelden en leerkrachten hun verantwoordelijkheden 
kennen. 

 Een school waarin de leerkrachten steeds openstaan om te leren van elkaar en anderen. 

 Een school waarin de leerkrachten de ontwikkeling van hun leerlingen nauwkeurig 
bijhouden. 

 Een school die zich blijft ontwikkelen om aan te blijven sluiten bij veranderingen in de 
samenleving, wetgeving en de behoeften van leerlingen en hun ouders.  

 
2.2 Het klimaat van de school 
  
Wij willen dat de kinderen veel leren en elke dag met plezier naar school gaan. 
Wij werken aan een fijne sfeer in de klassen en de leerkrachten stimuleren de kinderen in 
het ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden. 
We zijn alert op discriminatie en pesten. We werken aan het voorkomen ervan. Als het dan 
toch soms de kop opsteekt, grijpen we direct in. Als het “pestgedrag” hardnekkig blijkt, 
wordt hiervoor het pestprotocol gehanteerd. Dit pestprotocol is voor ouders beschikbaar op 
aanvraag en (op termijn) ook via de website van de school.  
 
We maken met de leerlingen afspraken over gewenst en ongewenst gedrag. We stimuleren 
zoveel mogelijk het gewenst gedrag. Soms is het nodig en rechtvaardig om een sanctie te 
geven bij ongewenst gedrag.. Hierbij moeten oorzaak en gevolg zich op een logische wijze 
tot elkaar verhouden. Met name het pedagogisch gesprek met een leerling heeft tot doel 
gewenst gedrag te benoemen en ongewenst gedrag te benoemen en te voorkomen.  
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Hoofdstuk 3  De kleuren van ons onderwijs 

   
Schoolorganisatie 
 
Scholen verschillen in werkwijzen, sfeer en resultaten. Iedere school werkt op zijn eigen 
manier aan de kwaliteit van het onderwijs. 
Ook onze school werkt voortdurend aan kwaliteitsverbetering. We doen dat onder andere 
door te werken met moderne en goede lesmethoden, professioneel personeel en het nauw-
gezet volgen van de resultaten van de leerlingen. 
 
In onze school wordt lesgegeven met moderne lesmethoden. Bij het kiezen van lesboeken 
en ander materiaal, wordt gelet op de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het materiaal en 
wordt bekeken of het past bij onze identiteit. 
Er zijn kinderen die extra moeilijk werk aankunnen, maar ook kinderen die extra  
oefenstof nodig hebben. Daarom letten we er bij de aanschaf van methoden ook op of er 
voor beide groepen kinderen voldoende leerstof in de methode zit.  
 
Nog belangrijker dan de lesmethoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. 
Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij moeten hart voor de kinderen hebben en vanuit 
hun overtuiging werken.  Zij zorgen ervoor dat de materialen en de lesboeken zinvol gebruikt 
worden. De teamleden werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan 
samenwerking en overleg.  De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het 
onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet. Jaarlijks wordt daarom veel geld en 
tijd besteed aan nascholing in de vorm van teamscholing en individuele 
coachingsprogramma’s, opleidingen, cursusdagen en trainingen. 
 
Een derde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen, is 
de leerlingen te volgen in hun ontwikkeling.  
In de eerste plaats kijken de leerkrachten naar hun leerlingen. Door goed waar te nemen 
zien we meestal hoe een kind zich ontwikkelt: sociaal-emotioneel (gevoel, samenleven en 
welbevinden), motorisch (bewegen) en cognitief (denken, spreken en werken).  
 
Om het waarnemen te bevestigen, nemen we vanaf groep 3 jaarlijks hetzelfde type toetsen 
af. Deze toetsen noemen we leerlingvolgsysteemtoetsen, afgekort met LVS.  
Deze toetsen worden afgenomen op het gebied: van taal en rekenen voor kleuters, 
technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen en studievaardigheden (vanaf groep 6). 
Hierover leest u meer in hoofdstuk 4 en 5. Daarnaast is er het gewone dagelijkse werk van 
de leerlingen. We kijken hoe de kinderen, nadat zij instructie hebben gekregen, hun werk 
hebben gedaan. Hierdoor hebben we een goed beeld van de onderwijsbehoefte van de 
individuele leerling. 
 
De resultaten van ons waarnemen en toetsen worden op verschillende momenten in het 
schooljaar met de ouders besproken. Op die manier kunnen we samen zorgen voor een 
goede ontwikkeling van uw kind, onze leerling. 
 
Op onze school streven we ernaar dat de lessen zo zijn ingericht, dat onze leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.  
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Elk kind is uniek en ontwikkelt zich van nature binnen zijn / haar eigen mogelijkheden. Het 
kind is nieuwsgierig en wil steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de kinderen en 
dagen we hen uit nieuwe dingen te ontdekken. Wanneer de ontwikkeling wat minder van-
zelfsprekend verloopt, bieden we ondersteuning. 
 
Onze school is in jaargroepen georganiseerd. De kinderen van eenzelfde leeftijd zitten 
meestal in dezelfde groep. Er wordt veel rekening gehouden met de onderwijsbehoefte van 
ieder kind. Wie moeite heeft met een bepaald lesonderdeel krijgt extra hulp en/of extra 
oefenstof. Wie goed kan leren, krijgt extra en/of meer uitdagende opdrachten.  
 
Zelfstandig werken 
 
We vinden het belangrijk om kinderen keuzemogelijkheden te bieden. Op die manier leren 
zij om hun werk zelf te plannen en om te beoordelen of zij nog instructie nodig hebben of 
zelfstandig kunnen werken aan een opdracht. 
 
We werken daarom met een digitaal planbord en een teken voor uitgestelde aandacht van 
de leerkracht in de groepen 1 en 2 en een takenkaart in de groepen 3 t/m 8. Op de 
takenkaart staan verschillende vakken uitgewerkt. Gedurende een aantal momenten in de 
week werken de kinderen zelf aan deze van tevoren uitgelegde opdrachten.  
In de tijd dat de kinderen zelfstandig werken, hebben de leerkrachten de ruimte om 
kinderen die dit nodig hebben extra aandacht te geven. De leerkrachten geven deze extra 
aandacht door in groep 1 en 2 te werken met een kleine kring. In groep 3 t/m 8 geven zij 
deze extra aandacht door het geven van verlengde instructie.   
Het werken met de takenkaart maakt het ook mogelijk om kinderen in hun eigen tempo of 
op hun eigen niveau aan bepaalde lesonderdelen te laten werken. 
 
In aanvulling op de takenkaart werken we met het verkeerslicht. Dit verkeerslicht wordt 
gebruikt in alle groepen 3 t/m 8.  Er wordt gebruik gemaakt van een rood, oranje en groen 
licht. De drie kleuren hebben hun eigen betekenis. Rood betekent dat alle kinderen stil hun 
eigen werk doen. Oranje betekent dat de kinderen een eventuele vraag aan elkaar kunnen 
stellen. Bij groen is ook de leerkracht beschikbaar.  
Hierdoor weten alle kinderen in één oogopslag wanneer ze wel en niet iets aan elkaar of aan 
de leerkracht mogen/kunnen vragen. 
 
De leerlingen hebben daarnaast allemaal een houten dobbelsteen met een rood vlakje, een 
groen vlakje en een vraagteken. Daarmee kunnen zij  aangeven of ze niet (rood) of wel 
(groen) beschikbaar zijn voor andere kinderen of dat zij een vraag hebben voor de leerkracht 
(vraagteken). Hierdoor kan zonder woorden en zonder onnodig wachten worden 
aangegeven waar de leerling behoefte aan heeft. 
 
De vakken taal, lezen en rekenen zien wij als basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor 
elke andere ontwikkeling. Daarom legt onze school nadruk op deze vakken. Hieronder ligt 
het fundament van een goed pedagogisch klimaat. Als de sfeer in de groep goed is, komen 
kinderen ook tot leren. Er is dan ruimte om te leven én ruimte om te leren. 
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Hoofdstuk 4  Hoe ziet ons onderwijs er in de praktijk uit?  

    
In dit hoofdstuk krijgt u informatie over de inhoud van het onderwijs. Hoe ziet een schooldag 
eruit? Op welke manier geven wij de kerndoelen van het onderwijs iedere dag vorm en  
inhoud? 
 
We beginnen met een beschrijving van het onderwijs in de groepen 1 en 2. De basisjaren van 
de schoolloopbaan van ieder kind. In deze belangrijke jaren doet uw kind zijn/haar eerste 
onderwijservaringen op. Deze ervaringen zijn vaak heel bepalend voor het verloop van de 
jaren daarna.  
 
4.1  Groep 1 en 2: De kleuterjaren van uw kind 
 
De dagindeling 
 
’s Morgens gaat om 08.25 uur de bel en beginnen we met een begroeting bij de deur. 
Zodra de kinderen binnenkomen in het lokaal, gaan ze aan hun kleurgroepje spelen met een 
puzzel, speelgoed, klei of constructiemateriaal, dit noemen wij: "de inloop".  We willen op 
deze manier de overgang van thuis naar school zo natuurlijk mogelijk laten verlopen. De 
leerkracht zorgt ervoor dat de activiteiten rouleren en iedereen hetzelfde aanbod krijgt. 
 
Daarna gaan de kinderen in de kring en begint de juf met een klassengesprek, het zingen van 
christelijke liederen, gebed en het Bijbelverhaal. Hierna gaan de kinderen spelen/werken, 
naar de gymzaal of buiten spelen. Om ongeveer kwart over tien eten en drinken we in de 
kring.  
 
Afhankelijk van de activiteit vóór het eten en drinken, gaan de kinderen hierna 
spelen/werken naar de gymzaal of buiten spelen. Ook plannen we vaak voor of na het 
werken een les muzikale vorming, een taal- of een rekenactiviteit. 
 
Tussen de middag eten de kinderen aan tafel hun brood op, we nemen hier rustig de tijd 
voor. We bidden voor het eten, danken na het eten, lezen een stukje uit een Bijbels dagboek 
voor kinderen en zingen een lied. Daarna volgt net als in de ochtend: spelen werken, buiten 
spelen of gym, een taal-, SEO-(sociaal emotionele ontwikkeling), muziek- of rekenactiviteit. 
De dag wordt afgesloten met (het zingen van) een gebed.  
De kinderen van groep 1 en 2 komen om 14.25 uur naar buiten, zodat ouders op tijd hun 
eventuele andere kinderen op kunnen halen. 
 
De uitgangspunten voor het onderwijs in groep 1 en 2 
 
Voor het aanbieden van de activiteiten in groep 1 en 2 gebruiken wij de ontwikkelingslijnen 
en -doelen van het leerlingvolgsysteem Leerlijnen Jonge Kind. We volgen, plannen en 
evalueren de ontwikkeling van de kleuters. 
Door deze ontwikkelingslijnen te gebruiken als handvat voor het onderwijs, krijgen de 
kinderen een aanbod van activiteiten dat alle aspecten van hun ontwikkeling omvat.  
Om ons onderwijs zo betekenisvol mogelijk te maken voor kinderen en aan te sluiten bij hun 
niveau, leeftijd en beginsituatie, werken we vanuit ongeveer zes thema’s die passend zijn bij 
de belevingswereld van het jonge kind.  
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De ontwikkeling van de persoonlijkheid van het individuele kind vinden we van groot belang, 
naast het aanleren van specifieke kennis en vaardigheden. Wanneer het welbevinden en de 
betrokkenheid van een kind goed zijn, kan een kind samen spelen en samenwerken, actief 
zijn en initiatieven nemen, zich uiten en problemen leren oplossen en groeit het in 
zelfstandigheid.  
 
Bij binnenkomst in groep 1 ligt het accent op het welbevinden en de betrokkenheid van het 
kind. In de loop van de schooljaren verschuift dit naar het aanleren van specifieke kennis en 
vaardigheden, waarbij de structurele aandacht voor de persoonsontwikkeling blijft.  
 
De leerkrachten hebben aandacht voor de verschillen tussen kinderen. De kennis van de 
ontwikkeling van het jonge kind, het zorgdragen voor een rijke leeromgeving, het 
observeren en stimuleren, het registreren en het planmatig werken zijn bij ons belangrijke 
aspecten. 
 
Bij het thematisch werken maken we gebruik van een aantal impulsen: 
 We oriënteren ons aan de start van een thema op de activiteit door denkvragen te stellen 
aan de leerlingen:  1. Wat Weten We Al?  (W.W.W.A.) 
   2. Wat Willen We Weten?  (W.W.W.W.) 
 We werken dat met de leerlingen uit in verdiepende activiteiten. 
 We verbreden het naar andere activiteiten. 
 We voegen nieuwe activiteiten en mogelijkheden toe. 
. We proberen bij elk thema een betekenisvol uitje te plannen als inspiratie voor het spel op    
school. 
 We reflecteren met de kinderen op wat zij hebben gedaan en geleerd. 
 
Een kleuter ontwikkelt zich door te spelen. Spelen is leren én actief en onderzoekend de 
wereld verkennen. Daarom gaan we uit van spelactiviteiten en koppelen dat aan 
constructieve- en beeldende activiteiten, lees-/schrijfactiviteiten, taal/denk- en 
reken/denkactiviteiten. 
Voor een kind is het belangrijk dat spelactiviteiten en leeractiviteiten met elkaar verbonden 
zijn.  
 
We vinden het belangrijk dat de kinderen betrokken zijn bij het spel. Regelmatig richten wij 
met de kinderen de themahoeken in en voegen we materialen toe om het spel te verdiepen 
en te verrijken.  
 
De Bijbelvertelling, het aanleren van een christelijk lied of een Bijbelse verwerking 
 
Wij mogen de kinderen vertrouwd laten worden met wat de Here God ons door middel van 
Zijn Woord wil vertellen. Samen luisteren wij eerbiedig naar de Bijbelverhalen. We volgen 
een vast Bijbelrooster en vertellen drie Bijbelverhalen in de week. De kinderen leren 
christelijke liederen die aansluiten bij de Bijbelverhalen. Zij verwerken de Bijbelverhalen 
door bijvoorbeeld een groepsgesprek, knutselwerkjes en/of kleurplaten. 
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Het gebed neemt in onze school een belangrijke plaats in. De kinderen mogen actief deel 
nemen aan het gebed door gebedspunten aan te dragen en op sommige momenten zelf 
mee te bidden. 
We vinden het belangrijk dat de houding van de groep en van de leerkracht daarin een 
veilige basis vormen.  
 
Spelen en werken 
 
De leerkrachten bereiden het thema voor door het maken van een themaplan en geven ook 
de kinderen ruimte voor hun eigen ideeën hierover. Het gesprek met de kinderen vinden wij 
daarin heel belangrijk, de kinderen denken mee. Ze mogen laten horen wat ze al weten en 
wat ze m.b.t. het thema graag willen leren, spelen en maken. Dit verhoogt hun motivatie en 
betrokkenheid.  
 
In groep 1 maken de kinderen twee opdrachten/werkjes per week. In groep 2 zijn dat drie 
opdrachten/werkjes per week. De leerkracht houdt bij het aanbod van de 
opdrachten/werkjes  en ontwikkelingsmaterialen rekening met de vaardigheden en 
technieken en met de verantwoordelijkheden die een kind aankan.  
 
We maken bij het plannen gebruik van het planbord op het digibord. Dit is een bord in de 
groep waarop alle activiteiten van die week zijn vermeld met plaatjes of foto’s.  
Op het planbord kunnen de leerlingen de keuze maken voor de verplichte werkjes/ 
opdrachten, de themahoeken, andere hoeken en ontwikkelingsmaterialen.  
Tijdens het spelen in de hoeken worden de kinderen gestimuleerd en hebben de vrijheid om 
in hun spel te kiezen wat zij doen. De leerkracht begeleidt dit proces, stelt leervragen en 
wijzigt soms de opdracht zodat er een ander aanbod ontstaat. Op die manier kan 
bijvoorbeeld een leerling die al kan rekenen wat rekenopdrachten krijgen en een leerling 
met een te kleine woordenschat extra woorden leren. 
 
Taal-/lees-/denkactiviteiten 
 
We gebruiken in ons onderwijs interactieve werkvormen binnen de grote- en kleine kring, 
waardoor de kinderen betekenisvol en sociaal leren. 
“Betekenisvol” is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat de onderwerpen die we 
kiezen dicht bij de belevingswereld van het kind liggen. Als we werken over bijvoorbeeld “de 
boerderij” zorgen we ervoor dat dit niet een abstract begrip blijft, maar dat de kinderen 
vanuit hun eigen achtergrond en ervaringen kunnen aansluiten bij het thema. Misschien is 
een kind nog nooit op een boerderij geweest, maar weet het via boeken of televisie al wel 
wat een boerderij is. Andere kinderen zijn wel op een boerderij geweest en kunnen vanuit 
hun ervaring vertellen. Deze twee verschillende ervaringen met elkaar verbinden, maakt 
onderwijs voor beide groepen betekenisvol. 
 
Kinderen leren taal vanuit de context in de omgang met medeleerlingen en door taal als 
onderwerp van gesprek te maken. Dat wil zeggen dat wij aansluiten bij de belevingswereld 
van het kind en het onderwerp en/of thema wat op dat moment leeft. We maken hierbij 
gebruik van bronnenboeken.  
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In de groep is terug te zien dat er gebruik gemaakt wordt van woordenvelden, interactief 
voorlezen, een boekenrek, een thematafel en letters die in de thema’s terugkomen. We 
schenken structureel aandacht aan interactief taalgebruik, het ontwikkelen van een 
woordenschat en beginnende geletterdheid. Woorden leren, leren lezen en leren schrijven 
heet “geletterdheid”. Vanaf groep 1 volgen wij hier de ontwikkelingslijnen voor. 
 
 
Reken-/denkactiviteiten 
 
Net zoals bij de taal-/lees-/denkactiviteiten maken wij gebruik van de betekenisvolle situatie, 
het doet er toe wat het kind inbrengt door middel van spel gekoppeld aan de activiteiten. 
Door spel doen de kinderen veel ervaring op. Door met verschillende soorten materialen te 
experimenteren, maken de kinderen zich begrippen, vormen, het tellen, e.d. eigen.  
 
Naast de eigen inbreng van de kinderen in de speel/werksituatie, plannen de leerkrachten 
reken-/denkactiviteiten die worden aangeboden in de kring en in de hoeken, gekoppeld aan 
een thema. We schenken aandacht aan de ontwikkelingslijnen van tellen en getalbegrip, 
meten en meetkunde. 
 
Bewegingsonderwijs 
 
Bewegingsonderwijs is naast spel, basaal voor ons onderwijs in de groepen 1 en 2. Door veel 
te bewegen en zichzelf in de ruimte te ervaren, komen er betere verbindingen in de 
hersenen. Deze sensomotorische ontwikkeling is erg belangrijk voor het ontwikkelen van het 
kind op alle andere ontwikkelingsgebieden. De kinderen hebben twee keer per week gymles 
in het speellokaal. De ene week staat het spel centraal, de andere week is er een toestellen 
les.  
 
We hanteren een jaarplanning waarin de gym- en spellessen een plek hebben. De inhoud 
van de gym- en spellessen is gekoppeld aan de ontwikkelingslijn grote motoriek. 
 
Tijdens de gym- en spellessen maken we gebruik van allerlei soorten materialen (klim- en 
klautermaterialen, springkasten en banken, ballen, pittenzakken, hoepels, enz.). Tijdens de 
spellessen koppelen we ook ons thema aan de inhoud. De kinderen leren spelletjes aan.  
Wij vinden de interactie en de sociale omgangsvorm in onze gymlessen een belangrijk 
aspect. Denk hierbij aan: het leren delen, het wachten op je beurt, het kunnen omgaan met 
winnen of verliezen. 
Gymkleding is niet nodig. De kinderen dragen tijdens de gymles wel gymschoenen met 
klittenband of elastiek. Deze schoenen worden door de ouders aangeschaft en vervolgens op 
school bewaard. 
 
Buiten spelen 
 
De kinderen spelen buiten op het plein. De leerkrachten stimuleren de kinderen tijdens het 
buiten spelen door middel van spel en interactie met elkaar door gebruik van allerlei 
materialen. Daarnaast spelen de kinderen op een aantal mooie klim- en klautertoestellen. 
De leerkrachten letten erop dat de hekken zijn afgesloten en de kinderen weten waar zij op 
het plein mogen spelen en waar dat niet mag. 
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Muzikale vorming 
 
Onder muzikale vorming vallen het aanleren van kleuterliedjes die passend zijn bij het thema 
en het bezig zijn met en het maken van muziek. Bij muzikale vorming is veel ruimte voor 
beweging. Denk aan de fysieke ondersteuning om de liedtekst te onthouden, aan het op 
maat lopen, ritme klappen, luisteren naar- en herkennen van verschillende geluiden. 
 
Doorstroom leerlingen van groep 1 naar groep 2 
 
In groep 1 stromen de leerlingen rond hun vierde verjaardag in. Hierdoor ontstaan er 
verschillen in het aantal maanden onderwijs dat een leerling heeft bij de overgang van groep 
1 naar groep 2.  
 
Wij streven naar een ononderbroken ontwikkelingslijn. Daarom bekijken wij de 
oktober/november/decemberleerlingen individueel en stemmen met elkaar en met ouders 
af welke stap voor uw kind de beste is. Hierbij kunnen we denken aan: 
 
1. Een kleuterverlenging in groep 1 of  
2. een vervroegde doorstroom naar groep 2.   
 
We vinden bij een overgang zowel de leeftijd van een leerling als de persoonlijke 
ontwikkeling een belangrijk gegeven. 
Het hele schooljaar volgen wij de ontwikkeling door observatie, signalering en registratie.   
Aan de hand van deze gegevens passen wij het onderwijs zo nodig aan.  
 
De ontwikkelingen worden drie keer per jaar met de ouders besproken. In deze gesprekken 
of een extra gesprek tussendoor, maken we de keuze tussen een van de hierboven 
genoemde opties.  
 
De praktijk leert dat wij op grond van onze ervaring een goede inschatting kunnen maken 
van de kansen en de risico’s van het onderwijs voor het jaar/ de jaren daarna. We streven 
naar een beslissing die door ouders en school gedragen wordt. 
 
Doorstroom leerlingen van groep 2 naar groep 3 
 
Bij een (vervroegde) doorstroom naar groep 2 bekijken we lopende het cursusjaar hoe de 
leerling zich ontwikkelt. Het hele schooljaar volgen wij de ontwikkeling door observatie, 
signalering en registratie. Aan de hand van deze gegevens passen wij interventies toe en 
stemmen we het leerstofaanbod waar mogelijk af op de ontwikkeling van het kind. Aan het 
eind van het cursusjaar bekijken we of een leerling baat heeft bij een (vervroegde) 
doorstroom naar groep 3 of zal deelnemen aan de kleuterverlenging in groep 2.  
We hanteren daarbij dezelfde aanpak zoals hiervoor wordt beschreven. Daarnaast gebruiken 
we een aantal criteria die ons richting geven bij de beslissing. 
 
De overgang van groep 2 naar groep 3 
 
Het onderwijs in groep 3 wordt anders vormgegeven dan het onderwijs in groep 2. De 
meeste leerlingen zijn hier qua ontwikkeling ook echt aan toe. Toch is er sprake van een 
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overgangsperiode waarin de kinderen moeten wennen aan hun nieuwe omgeving. Deze 
periode proberen wij zo soepel mogelijk te laten verlopen. Van spelend leren naar werken 
aan een tafeltje. In groep 2 werken we hier heel geleidelijk naar toe. 
 
Om de leerlingen tegemoet te komen in deze gewenningsperiode, proberen we in ieder 
geval aan de start van groep 3 (tussen zomer- en herfstvakantie) de leerlingen ’s middags 
een moment te laten spelen. Ook spelen de kinderen op de middagen nog een extra 
moment buiten. 
 
Daarnaast werken de leerlingen in groep 3 met een aantal thema’s op de manier 
zoals zij dat in groep 1 en 2 gewend waren. Zo krijgt het thematisch werken ook in groep 3 
voldoende aandacht. 
 
4.2 Groep 3 tot en met 8 
 
Hieronder leest u informatie over het onderwijs in de rest van de school. Het onderwijs ziet 
er vanaf groep 3 anders uit. Wat blijft, is de aandacht en zorg voor de leerling in al zijn 
facetten. 
 
Dagindeling (van een dinsdag in bijvoorbeeld groep 5) 
 
Om 08.25 uur gaat de eerste bel. De leerkrachten gaan bij de deur van hun lokaal staan en 
begroeten de kinderen (met een hand). Om 08.30 uur gaat de tweede bel, de leerkrachten 
doen de deur van het lokaal dicht en beginnen met de lessen. In ieder lokaal staat de 
dagplanning op het bord. Op die manier is de dag voor de kinderen gestructureerd.  
De kinderen worden nogmaals begroet en er wordt gestart met de leesles. De kinderen 
lezen na een korte instructie twintig minuten stil in een boek. De leesles wordt daarna in vijf 
minuten afgerond. Er wordt even met de kinderen gesproken, er wordt samen gezongen, de 
leerkracht bidt met de groep en vertelt een verhaal uit de Bijbel.  
 
Om ongeveer 09.30 uur start de leerkracht met de rekenles. Er wordt met de kinderen naar 
de doelstelling gekeken, er wordt voorkennis opgehaald en een verbinding gemaakt met de 
belevingswereld van de kinderen. Hierna volgt er instructie op drie niveaus. De 
startinstructie voor de kinderen die weinig instructie nodig hebben. Gevolgd door een 
basisinstructie voor alle andere kinderen. Als de kinderen aan het werk zijn, wordt er voor 
kinderen die dat nodig hebben of die vragen hebben, een verlengde instructie gegeven. 
Er is een tijd afgesproken om te werken aan de sommen. Soms alleen, soms in tweetallen 
soms klassikaal. Het verkeerslicht gaat op rood. De leerkracht zorgt voor de tijdsbewaking. 
Kinderen die eerder klaar zijn, hebben zinvol extra werk. Kinderen die meer tijd nodig 
hebben, worden door de leerkracht geholpen bij de planning daarvan. 
 
Om 10.15 uur begint de pauze. De kinderen gaan 15 minuten buiten spelen. Voor of na de 
pauze wordt de rekenles geëvalueerd en mogen de kinderen eten en drinken terwijl de 
leerkracht voorleest. 
 
Na de pauze begint de leerkracht met de taal- en spellingles. Ook hier wordt zo nodig in drie 
niveaus instructie gegeven aan de kinderen. Na de taalles is er tijd voor begrijpend lezen en 
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soms een repetitie. Begrijpend lezen wordt gegeven met de methode Nieuwsbegrip. De les 
gaat over een actueel thema. 
 
Vanaf 11.45 uur wordt er volgens een rooster geluncht en buiten gespeeld. Tijdens het eten 
en buitenspelen heeft de leerkracht een half uur pauze. 
Na de lunchpauze wordt er samen gezongen en gebeden en er is even ruimte voor een 
klassengesprek. 
 
Op deze dinsdagmiddag staan er nog drie dingen op het programma: schrijven, geschiedenis 
en tekenen/ handvaardigheid. Na de schrijfles worden geschiedenis en handvaardigheid 
gecombineerd. De les geschiedenis gaat deze keer over de industriële revolutie. Hierbij 
werken de kinderen samen toe naar een “uitdaging”. Bij handvaardigheid maken de 
kinderen een weefgetouw. Om 14.30 uur sluit de leerkracht de dag af met gebed en gaan de 
kinderen naar huis, naar de oppas of NSO. 
 
Uitgangspunten voor het onderwijs in groep 3 t/m 8 
 
Met de kerndoelen die door de overheid zijn vastgesteld, kunnen wij over het algemeen 
goed uit de voeten. De praktische invulling wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 
methodes die wij gekozen hebben.  
Wij hebben ons bij de methodekeuze laten leiden door onze identiteit en de uitgangspunten 
van het onderwijs die wij voorstaan. 
Het onderwijs wordt zoveel mogelijk afgestemd op groepen leerlingen in de klas. Ook met 
ontwikkelingsbelemmeringen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. In hoofdstuk 3 kunt 
u lezen hoe wij kijken naar kinderen en naar ons onderwijs. 
 
In de onderstaande lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd er per week aan de 
verschillende vakken wordt besteed. Het gaat hier om een gemiddelde.  
 

Vakken: Groep 3: Groep 4: Groep 5: Groep 6: Groep 7: Groep 8: 

Bijbelonderwijs 2u 30m 2u 30m 2u 30m 2u 30m 2u 30m 2u 30m 

Taal 4u 5u 5u 5u 5u 5u 

Lezen 4u30m 3u 2u 30m 2u 30m 2u 30m 2u 30m 

Schrijven 1u 30m 1u 45m 30m   

Begrijpend lezen  1u 1u 30m 1u 30m 1u 30m 1u 30m 

Rekenen 4u 4u 30m 4u 30m 4u 30m 4u 30m 4u 30m 

Wereldoriëntatie 45m 30m     

ICT    1u 1u 45m 45m 

Aardrijkskunde   45m 1u 1u 1u 

Geschiedenis   45m 45m 45m 45m 

Natuur en techniek 30m 30m 45m 45m 45m 45m 

Engels     45m 45m 

Bewegingsonderwijs 50 min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 min. 

Handvaardigheid 1u 1u 45m 45m 45m 45m 

Tekenen 45m 45m 45m 45m 45m 45m 

Muziek 45m 30m 30m 30m 30m 30m 

SEO/ Verkeer (om de week) 30m 30m 30m 30m 30m 30m 

Overig: toets, presentatie, e.d.   30m 45m 45m 45m 

Totaal lestijd 22u 15m 22u 15m 24u 30m 24u 30m 24u 30m 24u 30m 

Totaal schooltijd 23u 15m 23u 15m 25u 30m 25u 30m 25u 30m 25u 30m 
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4.3 De verschillende vakken 
 
Hieronder leest u meer over de verschillende vakken die op school worden gegeven. 
 
A. Bijbelonderwijs 
 
Binnen de Rehobothschool neemt de godsdienstige vorming of zoals we dat liever noemen 
de geloofsopvoeding, een grote plaats in. Dat kunt u hierboven ook lezen bij de verschillende 
dagindelingen.  
 
Op maandag wordt wekelijks een nieuwe schoolpsalm aangeboden. De band die we als 
hervormde school hebben met de Hervormde Gemeente Veenendaal wordt hiermee 
onderstreept. In de verschillende kerken van de Hervormde Gemeente (en in de Chr. Ger. 
Pniëlkerk) worden de psalmen die op school zijn aangeleerd, ook wekelijks gezongen.   
 
Daarnaast wordt er veel gezongen uit bijvoorbeeld de bundel Op Toonhoogte van de HGJB. 
Uit deze bundel worden wekelijks een aantal vaste nummers aangeleerd/herhaald. 
Met hulp van het digibord worden ook opwekkingsliederen gezongen. Hierbij zorgt de 
leerkracht dat de vorm en inhoud van de liederen die gezongen worden, past bij onze 
uitgangspunten en levenswijze. 
 
Op drie dagen in de week wordt er een Bijbelles gegeven. Doorgaans wordt er op die dagen 
een Bijbelverhaal verteld. In groep 7 en 8 zijn ook Bijbelleeslessen in het rooster 
opgenomen. We werken aan de hand van de methode "Levend Water." 
 
Iedere vrijdag komt de lesstof van de voorgaande week in een verwerking terug. 
Er wordt zeker ook aandacht besteed aan de kennis van de Bijbel. Hiervoor biedt de 
methode veel handvatten. In repetities wordt, vanaf groep 6, deze kennis getoetst. 
 
In groep 7 en 8 wordt ook nog aandacht aan kerkgeschiedenis gegeven. Hierbij moet u 
denken aan onderwijs over personen als Maarten Luther en Johannes Calvijn. 
 
B.  Nederlandse taal 
 
Hiervoor gebruiken we de methode Taal Actief. Het taalonderwijs is veelomvattend. De 
woordenschat wordt uitgebreid, er is aandacht voor het verwoorden van ideeën, voor de 
spelling en voor het luisteren naar anderen.  
De spelling van de werkwoorden krijgt vanaf groep 5 aandacht.  
 
Behalve schriftelijk taalwerk, leren we kinderen ook vanaf groep 5 werkstukken maken en 
vanaf groep 6 spreekbeurten houden. In de groepen 7 en 8 komen daar andere 
presentatievormen bij zoals de boekbespreking of een presentatie over een onderwerp met 
behulp van PowerPoint of Prezi, dat zijn presentatieprogramma’s op de computer. 
 
Creatief omgaan met taal is ook een onderwerp dat aandacht krijgt. Zowel tijdens de taalles 
als daarbuiten worden stel- en schrijfopdrachten gegeven. Ook worden met regelmaat 
taalspelletjes gedaan om de creativiteit te bevorderen. 
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C.  Schrijfonderwijs 
 
Onze leerlingen leren schrijven met de methode “Pennenstreken”. 
Met deze methode leren de kinderen schrijven in een verbonden 
licht rechts- of linkshellend schrift. 
 
Hiernaast ziet u de letterkaart van deze methode. Deze kunt u 
gebruiken als u uw kind wilt helpen bij het leren schrijven van de 
letters. 
 
 
 
D. Lezen 
 
Op de Rehobothschool vinden we het leesonderwijs erg belangrijk. Goed leren lezen is een 
van de belangrijkste basisvaardigheden voor ieder kind. In het rooster is speciaal hiervoor 
dan ook, naast Taal en Begrijpend lezen, 80 uur per jaar extra ingeroosterd en dat 5 jaar 
lang….  Dat onderstreept het belang dat wij hieraan hechten. 
 
In groep 3 wordt het leesproces stapsgewijs ingeoefend. Er wordt gewerkt met de methode 
Veilig Leren Lezen. Sommige kinderen leren al lezen in groep 1 of 2. Deze kinderen worden al 
snel op een eigen leesleerlijn gezet. Bepaalde instructiemomenten doen zij mee met de 
groep, maar de verwerking is meer op hun eigen niveau. 
 
In groep 3 t/m 8 wordt vier ochtenden in de week gestart met een half uur leesonderwijs. 
Afhankelijk van de vaardigheid van de leerling lezen de kinderen stil in een boek of met een 
maatje hardop. Hierbij worden de kinderen van groep 7 en 8 ingezet als maatjes voor 
leerlingen in groep 4 en 5.  
 
We hebben veel geïnvesteerd in leesboeken. Voor ieder kind zijn op zijn of haar niveau 
voldoende interessante, actuele boeken aanwezig. En we blijven hierin investeren, zodat 
kinderen gemotiveerd blijven om iedere dag lekker te lezen. 
Vanaf groep 4 wordt iedere week gewerkt aan het leren begrijpen wat je leest. We 
gebruiken hiervoor de methode Nieuwsbegrip. Deze digitale methode zorgt wekelijks voor 
een aantrekkelijk en actueel onderwerp. Hierbij wordt instructie gegeven en is een 
nagesprek. Daarnaast werken we met enkele methoden om kinderen te leren vragen te 
beantwoorden uit een tekst, die zij daarvoor hebben gelezen. Deze manier wordt in het 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs nog veel gebruikt bij het afnemen van toetsen en 
het testen van kennis.  
 
Het leesproces wordt nauwlettend gevolgd. Twee keer per jaar worden de kinderen getest 
met de AVI toets. Op die manier kunnen we ook op passend niveau instructie geven aan de 
lezers die dat nodig hebben. 
 
Voor begrijpend lezen nemen we in de groepen 3 t/m 8 jaarlijks een CITO-LVS toets af.  
(LVS staat voor Leerlingvolgsysteem. ) 
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We leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen. We brengen hen ook "liefde 
voor boeken" bij. Daarom wordt er ook regelmatig voorgelezen en worden boeken uitgelicht 
en gepromoot. Tijdens de christelijke kinderboekenmaand en rondom het voorleesontbijt is 
hiervoor extra aandacht.  
 
Elk jaar brengen bepaalde groepen leerlingen een bezoek aan de Veenendaalse bibliotheek. 
We willen kinderen stimuleren om ook thuis te lezen. Als er thuis voorgelezen wordt, is dat 
meestal voor kinderen een heerlijk moment en bovendien heel goed voor de woordenschat 
en leesbeleving. Door veel te lezen en voor te lezen op school én thuis, leveren we een 
gezamenlijke bijdrage aan de leesontwikkeling van de kinderen. 
 
E. Rekenen  
 
Op een goed niveau leren rekenen is van groot belang. Ook 
op de Rehoboth zien we het belang van goed rekenonderwijs. 
We gebruiken in de groepen 3 t/m 8 de methode Pluspunt 4, 
deze is vernieuwd in het schooljaar 2021 - 2022.  
 
Acht pijlers zijn het fundament van de methode. De drie 
belangrijkste zijn:  
 rekenen is meer dan alleen uitrekenen  
 veel oefenen 
 21ste vaardigheden (o.a. samenwerken, zelfstandigheid, kritisch denken, 
probleemoplossend handelen) 
 
De methode werkt met tien blokken van drie weken. Per blok worden vier nieuwe doelen 
aangeboden in de instructie. Dit gebeurt in de werkboekkant van het boek.  
Kinderen verwerken deze onder begeleiding van de leerkracht. In het aansluitende blok 
komen de doelen terug, maar dan bij het zelfstandig werken (conditietraining). Pas aan het 
einde van dat blok wordt in week 3 de toets afgenomen over die doelen. Kinderen zijn dus 
twee blokken met de doelen bezig, alvorens getoetst te worden. 
Een doel wordt altijd aangeboden in twee opvolgende lessen.  
Les 1: warming up + geleide instructie op het doel;  
Les 2: geen warming up, herhaling van de instructie, soms met kleine aanvulling 
Tijdens het zelfstandig werken is er tijd om bepaalde kinderen verlengde instructie te geven. 
De tweede helft van de les werken kinderen zelfstandig met de conditietraining.  
In de conditietraining wordt zelfstandig geoefend met de toetsdoelen (zijn de 
instructiedoelen uit het vorige blok) én werken kinderen aan het automatiseren van 
basisvaardigheden. 
 
Op vrijdag in week 1 en 2 (les 5 en 10) wordt in de peilingles gekeken of de kinderen de 
doelen goed beheersen. Als dat niet zo is dan krijgen ze daar in de laatste week extra 
instructie op. De laatste week van het blok wordt dus gebruikt om extra instructie te geven 
op de doelen die ze net geleerd hebben. Voor kinderen die hebben laten zien het goed te 
beheersen, is er verrijkingsmateriaal. 
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F.         Engels 
 
Vanaf het schooljaar 2021-2022 wordt in groep 5 t/m 8 wekelijks Engels gegeven.  
We houden over de ontwikkeling van onze leerlingen nauw contact met het Voortgezet 
Onderwijs. Uiteindelijk is na onderzoek door een werkgroep en na vergelijking van 
verschillende methoden gekozen voor de methode "Join in." 
 
Deze methode helpt kinderen met het leren spreken, luisteren, spellen, lezen en schrijven 
van de Engelse taal. Deze methode werkt met werkboeken en software voor het digibord. 
De thema’s zijn eigentijds en er is veel aandacht voor gesproken taal. Ook leren de kinderen 
thuis woordjes en zinnen van het thema om zo hun woordenschat te vergroten. 
 
G.  Wereldoriëntatie   
 
Wij leren kinderen zich te oriënteren op de wereld om hen heen. Hierbij gaan we zoveel 
mogelijk uit van de belevingswereld van het kind. We brengen de kinderen kennis bij over 
het heden en het verleden van de aarde. We werken daarbij met de methodes:  
Naut (natuur en techniek) 
Meander (aardrijkskunde) 
Brandaan (geschiedenis) 
 
 In de groepen 3 en 4 worden de drie vakken samengevoegd in het vak wereldoriëntatie dat 
onderdeel is van deze methode.  
Vanaf groep 5 zijn worden in deze methode natuur en techniek, aardrijkskunde en 
geschiedenis gesplitst. Hierin zijn de 21e -eeuwse vaardigheden verwerkt waarbij de 
kinderen eerst kennis ontvangen van de leerkracht om vervolgens samen een “uitdaging” 
aan te gaan. Zo leren ze toe te passen wat ze geleerd hebben. 
 
Verkeer: In groep 3 t/m 7 maken we gebruik van de Verkeerskranten van Veilig Verkeer 
Nederland. In groep 7 doen de kinderen mee aan het theoretisch en praktisch 
verkeersexamen. 
 
De kennisgebieden maatschappelijke verhoudingen en geestelijke stromingen, komen onder 
andere bij de vakken Bijbelonderwijs, aardrijkskunde en geschiedenis aan de orde.  
Met name bij deze kennisgebieden vindt de voorbereiding plaats op de multiculturele 
samenleving, o.a. door kennisname van andere godsdiensten en andere leefgewoonten. 
Hierbij blijft de christelijke identiteit steeds ons uitgangspunt.  
 
H.  Computervaardigheden en ICT onderwijs   
 
Kinderen leren al heel jong om gebruik te maken van de moderne media en technische 
mogelijkheden op tablets, laptops en telefoons.  
 
We willen de kinderen de mogelijkheden van media leren. Kinderen leren op school dat je 
voor het gebruik van de computer en het internet ook vaardigheden nodig hebt.  
We proberen de kinderen deze vaardigheden al op jonge leeftijd bij te brengen. 
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In onze school staan in alle lokalen van groep 1 t/m 4 minimaal twee computers en een 
digibord. Iedere computer beschikt over een beveiligde internetverbinding.  
 
Vanaf groep 5 zijn er in de klas Chromebooks beschikbaar voor de kinderen. Door middel van 
opdrachten bij o.a. wereldoriëntatie en het maken van presentaties en werkstukken leren 
we de kinderen de 21e-eeuwse vaardigheden aan, die nodig zijn om met de computers om 
te gaan.  In de komende jaren zal de inzet van de Chromebooks worden uitgebreid bij onder 
andere rekenen, taal, begrijpend lezen en de zaakvakken.  
 
Daarnaast zijn er op school een aantal laptops beschikbaar voor individuele leerlingen die zij 
gebruiken voor bijvoorbeeld dyslexie-ondersteuning. Ook als een leerling ondersteuning 
nodig heeft bij lezen, taal, rekenen of een ander vak wordt de computer ingezet om de 
leerling extra te laten oefenen. 
 
I.  Bewegingsonderwijs 
 
Bewegen is gezond en nodig. Veel kinderen doen aan sport. Veel van onze leerlingen sporten 
in hun vrije tijd. Door de jaarlijkse kennismakingslessen van de Sportstichting laten we 
kinderen onder schooltijd kennismaken met soms voor hen onbekende sporten. 
 
Iedere week staat gym op het rooster. Van groep 1 t/m 8 willen we kinderen op die manier 
leren dat sport en bewegen gezond, leuk en nodig is. We hopen dat zij op die manier ook 
gestimuleerd worden om in hun vrije tijd te (blijven) sporten en bewegen.  
 
De groepen 1 en 2 hebben hun gymlessen in het kleuterspeellokaal. De groepen 3 t/m 8 
krijgen hun gymlessen in een gymzaal buiten de school. Het rooster hiervoor vindt u in de 
jaarlijkse bijlage bij de schoolgids. 
 
Alle groepen hebben een blokuur gym in de week. De groepen krijgen les van onze 
vakleerkrachten gym. Deze vakleerkrachten zijn op detacheringsbasis vanuit Sportstichting 
Veenendaal in dienst van onze school. Soms krijgen groepen de gymles van hun eigen 
leerkracht als hij of zij daarvoor bevoegd is.  
 
J. Expressievakken 
 
Kinderen hebben verschillende talenten. Daarom is er in het rooster ook ruimte voor 
onderwijs in vakken die andere vaardigheden vragen dan bijvoorbeeld rekenen. 
 
We willen kinderen leren om zich te uiten in tekenen, schilderen, werkstukken en in drama. 
Er wordt daarom ook iedere week aandacht besteed aan spel en beweging, muzikale 
vorming, handvaardigheid en tekenen. We werken met een doorgaande lijn in de 
expressievakken. De methode Uit de Kunst wordt hiervoor als basis gebruikt. 
 
Op twaalf vrijdagmiddagen organiseren wij een creamiddag. De leerlingen uit groep 5 t/m 8 
mogen zelf kiezen welk onderwerp zij willen gaan doen en leren. Deze creamiddag heeft veel 
verschillende onderdelen zoals bijvoorbeeld: breien, boetseren, metaal- of houtbewerking, 
drama, koken, muziek maken, enz.  
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Bij deze creamiddag is voortdurend veel hulp van ouders nodig. Samen met hen maken we 
hiervan voor de kinderen iedere keer opnieuw een mooi moment. 
 
K. Sociaal-emotionele ontwikkeling en seksuele vorming/diversiteit 
 
Naast de ontwikkeling van reken-, taal -, lees- en andere vaardigheden, is er de ontwikkeling 
van het kind op sociaal en emotioneel gebied. 
Een positieve, gezonde ontwikkeling hiervan is een belangrijke voorwaarde om als mens te 
groeien.  
Deze sociaal-emotionele ontwikkeling korten we af met SEO. SEO is een vormingsgebied, 
maar ook een vak dat plaats krijgt op het lesrooster. 
We leren kinderen al vanaf de eerste dagen op school vaardigheden aan, die passen bij hun 
ontwikkeling op dat moment. We volgen hun ontwikkeling op de voet door observaties en 
registraties. Vaak is de sociaal-emotionele ontwikkeling een belangrijke graadmeter voor de 
ontwikkeling van kennis en vaardigheden.  
 
We volgen de ontwikkeling van de kinderen op dit gebied door jaarlijks een vragenlijst te 
scoren. In groep 1 en 2 volgen we hiervoor de SEO ontwikkelingslijnen van Leerlijnen Jonge 
Kind, vanaf groep 3 doen we dit aan de hand van observatielijsten van het programma ZIEN.  
Dit programma geeft de leerkrachten en de intern begeleiders een goed beeld van de 
ontwikkeling van de leerling en de groep. Ieder jaar wordt in november, tijdens een 
contactavond over het welbevinden van uw kind, de uitkomst van de observatie met de 
ouders besproken. 
 
Door middel van de methode “Kinderen en hun sociale talenten” wordt in ieder leerjaar 
gericht een aantal vaste onderwerpen besproken. Onderwerpen zoals: eerlijk zijn, vragen 
stellen, voor jezelf opkomen, pesten, oplossen van ruzies en het omgaan met andere 
kinderen of volwassenen. 
 
We werken met een aparte methode voor de seksuele vorming van kinderen. Deze methode 
heet “Wonderlijk Gemaakt”. De methode biedt vanuit Bijbels perspectief een doorgaande 
lijn voor de seksuele en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Jaarlijks komen 
onderwerpen aan bod die hiermee te maken hebben. In groep 1 t/m 4 gaat het over: de 
ontwikkeling van het eigen lichaam, over samen spelen, over wat privé is, over 
zwangerschap en geboorte. In de hogere groepen komen ook andere onderwerpen aan de 
orde als: media en seksualiteit, lichamelijke integriteit en grensoverschrijdend gedrag, 
verliefdheid en relaties, samenlevingsvormen en een andere geaardheid. 
 
Hieronder geven we de tekst weer die de methodeschrijvers van Wonderlijk Gemaakt op 
hun website gebruiken. 
 
Wonderlijk Gemaakt:  
 
Seksuele vorming is een vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding. 
Op het eerste stuk van de levensweg, de ontwikkeling naar de volwassenheid, hebben kinderen een voorbeeld 
en begeleiding van opvoeders nodig. De seksuele ontwikkeling hoort als vanzelfsprekend bij de ontwikkeling van 
kinderen. Kinderen kunnen de weg nog niet alleen gaan. En we willen hen de juiste richting wijzen. 
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Aandacht voor seksuele vorming is ook belangrijk omdat seksualiteit omringd kan worden door zoveel 
gebrokenheid en zonde. Terwijl seksualiteit als Scheppingsgave van God zo ontzagwekkend mooi en intiem 
bedoeld is. 
 
Waarom seksuele vorming op school? 
 
Op een zuivere en normale manier over deze onderwerpen met leeftijdgenoten leren te praten. Dat is wat 
kinderen op school onder leiding van de leerkracht doen. Thuis heeft de ouder alleen zijn eigen kind(eren) en op 
straat is er weinig sturing van volwassenen. 
 
Belangrijke onderwerpen en vaardigheden moeten regelmatig herhaald en geoefend worden om ze goed te 
leren. Dit kan op school op een natuurlijke manier gedaan worden. 
 
De basisschool is een goede plek voor toerusting en voorlichting voordat kinderen naar de middelbare school 
gaan, omdat vrijwel alle kinderen op de basisschool bij elkaar komen. Niet in alle gezinnen komt seksualiteit 
(goed) aan de orde. 
 
Weerbaarheid versterken van kinderen en hen helpen om hulp te vragen als ze geen veilige thuissituatie hebben 
of zelfs misbruikt worden, gebeurt door de aandacht voor seksuele vorming op school. 
 
Waarom een methode voor seksuele vorming? 
 
Leerkrachten ervaren soms handelingsverlegenheid als het gaat om seksuele voorlichting en toerusting van hun 
leerlingen. Toch is het een te belangrijk onderwerp om het over te slaan op de basisschool. Een methode met 
heldere doelstellingen en uitgewerkte activiteiten helpt de leerkrachten om dit belangrijke onderwerp toch aan 
de orde te laten komen. 
 
Waarom Wonderlijk Gemaakt? 
 
Er zijn veel boeken, methodes en lessen over seksuele vorming bij kinderen en jongeren verkrijgbaar. Lang niet 
alles daarvan is direct bruikbaar voor lesgeven vanuit christelijke uitgangspunten. 
 
Wonderlijk Gemaakt is geschreven vanuit een christelijke levensvisie. Verwondering richting de Schepper, 
seksualiteit als mooie scheppingsgave van God, en Gods Woord als uitgangspunt zijn belangrijke lijnen in de 
methode. In de Bijbelse en pedagogische visie in Wonderlijk Gemaakt, wordt seksuele vorming ingebed in het 
geheel van christelijke opvoeding. 

 
4.4 Huiswerk 
 
In de groepen 6, 7 en 8 wordt regelmatig huiswerk meegegeven. Het gaat erom dat de 
kinderen in het ritme van school, thuis, sport en spelen een juiste studiemethode aanleren. 
Huiswerk dient dus niet als uitbreiding van het lesprogramma waarvoor op school geen tijd 
is.  Het doel van het huiswerk op onze school is: 

 Het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfdiscipline van de leerlingen. 

 Het leren onderscheiden van hoofd- en bijzaken. 

 Het leren indelen van het werk en het omgaan met een agenda. 

 Het voorbereiden op het maken van huiswerk in het vervolgonderwijs. 

 Het in eigen tempo leren onthouden en verwerken van reeds aangeboden leerstof. 
 
De groepsleerkrachten begeleiden de leerlingen hierbij en controleren het huiswerk. 
Voor het behoud van de schoolboeken is een goede, stevige schooltas gewenst. De grootte 
van deze tas moet zodanig zijn, dat er een grote A4 multomap (23-rings) in past.  
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De leerlingen van groep 6, 7 en 8  kopen zelf een agenda voor het opschrijven van hun 
huiswerk. Bij de aanschaf van een eigen agenda vragen wij u goed te kijken naar de 
uitstraling van de agenda. Past de agenda bij onze normen als christelijke school? Het kan 
gebeuren dat leerkrachten het gebruik van een agenda die “niet past” niet zullen toestaan.  
 
Verder kan het gebeuren dat leerlingen van groep 4 t/m 8 iedere week een blaadje of schrift 
met dicteewoorden mee naar huis krijgen. In groep 3 beginnen we daarmee na de 
kerstvakantie.  Naast het oefenen in de klas is het voor sommige leerlingen nuttig, dat er ook 
thuis nog aandacht aan de woordjes besteed wordt. 
 
 
 
4.5  ICT: voorzieningen en mogelijkheden 
 
Alle lokalen zijn voorzien van digitale schoolborden. De leerkrachten zijn getraind in het 
gebruik van deze extra onderwijsvoorziening. 
 
Het digitale schoolbord biedt een groot scala aan ondersteunende mogelijkheden zoals: 
filmpjes, foto’s, presentaties ondersteunen de lessen van het Bijbelonderwijs tot 
handvaardigheid, van lezen tot geschiedenis. Alle vakken profiteren van dit verlengstuk van 
de leerkracht. 
 
Alle leerkrachten gebruiken hun laptop voor het registeren van de ontwikkeling van de 
leerlingen. De overdracht van informatie tussen leerkrachten is op die manier geborgd.  
 
De leerlingen werken vanaf groep 6 met chromebooks. Zij werken in een beveiligde 
omgeving die zowel hun sociale veiligheid biedt als hen volgens de AVG optimaal beschermt 
tegen inbreuk op hun privacy. Hiervoor voldoen wij aan de meest recente DPIA's van SIVON 
die voor ons worden uitgevoerd en beheerd door Privacy People.  
 
Doordat we de ICT voorzieningen op een kwalitatief hoog peil houden, kunnen we spreken 
van een impuls voor ons onderwijs.  
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Hoofdstuk 5  Bijzondere activiteiten op school 

 
Hoogtepunten in een schooljaar zijn altijd weer de bijzondere activiteiten die we met onze 
leerlingen ondernemen. Hieronder leest u welke activiteiten ieder jaar zoal worden gepland. 
De kosten hiervoor worden grotendeels betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Daarover 
leest u in hoofdstuk 8 meer informatie. 
 
5.1 Schoolreisjes en Schoolkamp 
 
Elk jaar gaan de groepen 2 t/m 7 op schoolreis. Deze groepen maken een uitstapje 
aangepast aan hun niveau. Groep 1 heeft in die periode een gezellig kleuterfeest, waarbij de 
kinderen, leerkrachten en hulpouders gezamenlijk eten op school.  
Groep 8 gaat aan het eind van ieder schooljaar drie dagen op schoolkamp, ook als een 
onvergetelijke afsluiting van de basisschoolperiode.  
 
De data hiervoor worden jaarlijks via de jaarplanning bekend gemaakt. U ontvangt altijd van 
tevoren een email of brief met daarin meer informatie over de dagindeling en de 
bestemming. Op dat moment kunt u daarover ook vragen stellen aan de leerkrachten. 
 
5.2 Verkeersexamen 
 
In groep 7 wordt een verkeersexamen afgenomen. Dit bestaat uit een 
theoretisch en een praktisch deel, beide in de maand april.  Hierbij wordt 
altijd de hulp van ouders ingeschakeld.  
 
Het is verstandig om het praktisch verkeersexamen samen met uw 
kind(eren) voor te bereiden. Meer informatie ontvangt u van de 
leerkrachten van groep 7. 
 
5.3 Koningsdag 
 
Op de laatste vrijdag voor de verjaardag van de koning op 27 april, zijn de Koningsspelen.  
Ook onze school doet ieder jaar mee aan de activiteiten die hiervoor worden georganiseerd, 
tenzij deze datum midden in de meivakantie valt. Ook kan het gebeuren dat een deel van de 
school al vrij is. Op dat moment zijn er geen Koningsdagactiviteiten in schoolverband. 
 
De Koningsspelen worden georganiseerd door de Sportstichting van de gemeente 
Veenendaal. De groepen die hieraan meedoen worden uitgenodigd op één van de 
Veenendaalse sportvelden. Voorafgaand aan de Koningsspelen zijn er demonstratiesporten 
die onder schooltijd in de gymlessen worden gegeven.  
 
Voor de overige groepen worden op school activiteiten georganiseerd. Zoals een 
Koningsontbijt, spelletjes en / of bijvoorbeeld een bezoek aan de speeltuin.  
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5.4 Overige sportactiviteiten 
 
Ieder schooljaar kunnen leerlingen meedoen aan een aantal sportactiviteiten. Deze 
activiteiten worden meestal buiten schooltijd georganiseerd en vallen daardoor niet onder 
de verantwoordelijkheid van school. In de meeste gevallen worden ouders gevraagd om 
hieraan hun bijdrage te leveren. De school is dan vooral het communicatiekanaal. 
 
Ieder schooljaar doen kinderen mee aan: 
 het schoolvoetbaltoernooi van Stichting Oranjedag, 
 de Koningsspelen van de Sportstichting, 
 het schoolkorfbaltoernooi van SKF,  
 onze eigen ochtendvierdaagse voor groep 1 en 2 's morgens onder schooltijd, 
 de avondvierdaagse voor groep 3 t/m 8, 
 diverse schaaktoernooien van de VSV 
 
Bij sommige toernooien is er vooraf gelegenheid om met andere kinderen te oefenen.  
U ontvangt altijd vooraf meer informatie van school of via school.  
 
5.5 Excursies 

 
Er zijn ieder jaar in verschillende groepen 
educatieve excursies. Sommige daarvan 
komen regelmatig terug, bijvoorbeeld een 
slootjes- of bosexcursie, een bezoek aan de 
bibliotheek en het museum en in groep 8 het 
jaarlijkse bezoek aan enkele Veenendaalse 
scholen voor Voortgezet Onderwijs.  
 
Ook vinden er soms in het kader van lessen of 
thema’s, excursies plaats naar o.a. een 
kasteel, een kerkorgel, de molen, een boerde-

rij, de kinderboerderij, de markt, het bos of de schaapskooi. U wordt hier altijd op tijd van op 
de hoogte gesteld door de leerkrachten. 
 
5.6  Project “Van Luchtkasteel tot Dassenburcht”  
 
In 2008 is onze school een overeenkomst aangegaan 
met landgoed Prattenburg. Het landgoed ligt in de 
gemeente Rhenen, maar ligt qua afstand eigenlijk 
dichter bij Veenendaal. Vanwege de grootte van onze 
school, hebben we via de boswachter van het landgoed 
in overleg met de familie Asch van Wijk (de eigenaars 
van het landgoed) besloten dat de groepen 5 en 7 aan 
dit project meedoen. Dat betekent dat alle kinderen 
twee keer in hun schoolperiode een bezoek brengen aan 
het landgoed.  
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De lessen vormen een onderdeel van het natuuronderwijs dat op onze school gegeven 
wordt. Daarnaast vormen de lessen ook een onderdeel van het vakgebied wereldoriëntatie. 
De lessen vormen een doorlopende lijn door de basisschool heen en sluiten op elkaar aan.  
 
Een landgoed is voor veel kinderen iets onbekends. Door te laten zien wat er reilt en zeilt, 
wie er wonen en wat er allemaal groeit en leeft, stimuleren we respect en betrokkenheid. 
Dat heeft een positief effect op hoe kinderen met de natuur op het landgoed, en in het 
algemeen omgaan. 
 
Wij steunen dit project door jaarlijks een bedrag te betalen aan contributie. Hiermee levert 
onze school een bijdrage aan de bekostiging van dit educatieve programma. 
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Hoofdstuk 6  Aanmelding en plaatsing van nieuwe leerlingen 

 
Als u er over nadenkt om uw kind op onze school in te schrijven, is het mogelijk om geheel 
vrijblijvend de school te leren kennen.  
 
Hiervoor is een aanmeldingsprocedure die wij hieronder beschrijven. 
 
A.  Voor ouders / verzorgers van kinderen die een basisschool zoeken voor een 
 startende kleuter: 
 
1. U neemt contact met ons op door te bellen met: 0318 – 511097 (van 09.00 uur tot 
 15.30 uur zijn wij het best bereikbaar) of via een email aan: info@rehobothschool.nu 
 of via het formulier op de website.  
 
 Voor onze school is het vroeg genoeg als u contact opneemt als uw kind ongeveer 
 2,5 jaar oud is.  
 
2. Wij noteren of vragen de volgende informatie: 
 
 Naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, emailadres, de 
 geboortedatum van uw kind(eren) en eventuele bijzonderheden.  
 
3. Deze gegevens worden doorgegeven aan de directeur. Hij neemt contact met u op 
 om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek (zie hieronder.) Vanaf dit 
 moment reserveren wij een plaats voor uw kind op onze school. Het gesprek wordt 
 gevoerd door een van de teamleiders of door de directeur.  
 
4. Na afloop van dit kennismakingsgesprek ontvangt u een inschrijfformulier en een 
 akkoordverklaring via email.  
 
5. U kunt dan op uw eigen tijd een beslissing nemen over de inschrijving op onze school. 
 
6. Als u de beslissing heeft genomen om uw kind op onze school in te schrijven, stuurt u 
 het formulier terug naar school. Of u print het formulier uit en levert dit op school in.  
 
 Als u voor een andere school kiest, vragen wij u, om dat aan ons door te geven.  
 
7.  Als wij het aanmeldingsformulier van u hebben ontvangen, wordt uw kind op school 
 ingeschreven. U krijgt dan van ons een bevestiging van de inschrijving. 
 
 
B.  Voor ouders / verzorgers van kinderen die zij-instromen: 
 
1. Als u kinderen wilt inschrijven die instromen vanaf groep 2, vindt het gesprek plaats met 
de directeur. Uw gegevens worden na een telefoontje of email aan hem doorgegeven. 
 
2. U kunt contact opnemen via: info@rehobothschool.nu of via 0318 - 511097 
 

mailto:info@rehobothschool.nu
mailto:info@rehobothschool.nu
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3. In principe is het veranderen van school in een lopend schooljaar alleen mogelijk in de 
kerstvakantie, tenzij er sprake is van: een verhuizing, ernstige zorgen om de sociaal 
emotionele ontwikkeling of als er uitdrukkelijk toestemming is van de school waar de 
kinderen staan ingeschreven. 
 
4. In het gesprek is veel aandacht voor de reden van verandering van school.  
Er wordt daarna altijd contact opgenomen met de school waar de kinderen tot op dat 
moment zijn ingeschreven. Wij spreken dan met de intern begeleider of leerkrachten om 
meer informatie in te winnen. Hierna maken wij een inschatting of wij tegemoet kunnen 
komen aan de onderwijsbehoefte van uw kind. Soms is een tweede gesprek nodig en 
moeten er aanvullende afspraken worden gemaakt.  
 
5.  Als wij uw kind een goede plaats kunnen bieden, ontvangt u een inschrijfformulier en een 
akkoordverklaring In bepaalde gevallen is er, voordat er een inschrijving kan plaatsvinden, 
eerst nog meer onderzoek nodig via het CJG of Samenwerkingsverband.  
 
Het kennismakingsgesprek 
 
We vinden het heel belangrijk om u de aandacht te geven die past bij zo iets belangrijks als 
het kiezen van een basisschool.  
Met iedere ouder van een mogelijke nieuwe leerling willen we informatie uitwisselen.  
We willen aan hen onze school presenteren. Hiervoor reserveren wij dan ook voldoende tijd. 
Het gesprek duurt (inclusief rondleiding) ongeveer vijf kwartier. Wij plannen dit bij voorkeur 
onder schooltijd zodat u een goede indruk krijgt van ons onderwijs.  
 
Tijdens het kennismakingsgesprek kunt u al uw vragen over de school en het onderwijs 
stellen en krijgt u een rondleiding door het gebouw. Er is gelegenheid om onder schooltijd 
samen door de school te lopen en even in verschillende groepen binnen te kijken. Op die 
manier kunt u optimaal de sfeer proeven. 
 
In het gesprek zal ook de identiteit van de school uitgebreid naar voren komen. We willen 
alle ouders zo duidelijk mogelijk vertellen wat onze identiteit betekent voor het onderwijs.  
Om de christelijke identiteit van de school te waarborgen, mag per groep maximaal 10% van 
de leerlingen een andere geloofsachtergrond hebben.  
 
Toelating  
 
Leerlingen mogen, volgens de wet, op de dag dat ze vier worden naar school.  
Wij mogen hiervan afwijken en nemen die ruimte op bepaalde momenten in een schooljaar. 
 
In de maand december en na 1 mei stromen in groep 1 in principe geen nieuwe leerlingen in. 
 
Dat betekent dat kinderen die tussen 1 mei en het einde van het schooljaar vier jaar worden, 
zullen starten op de eerste schooldag na de zomervakantie. Als er echter ruimte is in de 
instroomgroep kan hiervan worden afgeweken. De beslissing daarover wordt ieder jaar 
opnieuw genomen door het managementteam.  
Kinderen die in de maand december vier jaar worden starten na de kerstvakantie.  
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Daar staat tegenover dat alle leerlingen die na de zomervakantie maar voor 1 oktober vier 
jaar worden, direct na de zomervakantie mogen starten op school. Kinderen die aan het 
einde van augustus of in september jarig zijn, starten dus al op school, voordat zij vier jaar 
zijn.  
 
Hiervan kunnen wij alleen afwijken als er sprake is van een bijzondere situatie die het 
welbevinden of de ontwikkeling van het kind kunnen beïnvloeden.  
 
Na het inschrijven 
 
U krijgt in de periode, voordat uw kind op school begint, een brief, email of parrobericht met 
specifieke informatie over de groep, de leerkracht(en) en over het kennismakingsmoment.  
 
Kinderen die in groep 1 beginnen worden met hun ouders / verzorgers uitgenodigd voor een 
kennismakingsmoment in de periode voordat zij beginnen op school.  
 
Kinderen die zij-instromen komen vaak, voordat zij daadwerkelijk beginnen een dag (-deel) 
kennismaken met de leerkrachten en leerlingen van hun nieuwe klas.  
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Hoofdstuk 7  Passend Onderwijs en Ondersteuning van leerlingen 

 
7.1 Passend Onderwijs  
 
Onze school en passend onderwijs 
Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind, om welke 
reden dan ook, ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met 
ouders. Soms komen ouders ook zelf met hun vragen. Samen met de leerkracht(en) en 
intern begeleiders wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat 
een kind zich optimaal kan ontwikkelen. 
 
Onze school en/in het samenwerkingsverband 
Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het 
samenwerkingsverband primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei (SWV). In totaal 35 
schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder kind in de gemeenten Barneveld, Ede, 
Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen kan rekenen op passend 
onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat 
ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school. 
 
Passend onderwijs: hoe en wat? 
Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van 
kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld 
omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meer begaafd is en wellicht een uitdaging 
mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen. 
In veel gevallen is  de leerkracht in staat deze extra ondersteuning zelf te bieden, met advies 
van medecollega’s  en /of onze intern begeleiders. Is er meer nodig, dan kan onze school een 
beroep doen op de steunpuntcoördinator of de schoolondersteuner van het regionaal 
steunpunt in ons samenwerkingsverband en bij de contactpersoon van het jeugdteam (CJG). 
 
Is een kind bij ons of eventueel op een andere basisschool echt niet op zijn plek, dan zijn er 
andere vormen van onderwijs die uitkomst kunnen bieden of het meest passend kunnen 
zijn.  Voor een verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs is een zogenoemde 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, die via ons samenwerkingsverband wordt afgegeven. 
Vinden ouders, school en twee deskundigen uit het samenwerkingsverband plaatsing in het 
speciaal (basis) onderwijs nodig en zijn alle betrokkenen het eens hierover, dan is dat 
voldoende om een toelaatbaarheidsverklaring te verkrijgen. Zijn betrokkenen het niet eens 
met elkaar, dan geeft de onafhankelijke deskundigencommissie advies.  
Het samenwerkingsverband (SWV) toetst of het advies op de juiste wijze tot stand is 
gekomen. Is dat zo, dan wordt het advies overgenomen. Zijn ouders het niet eens met dit 
besluit, dan kunnen zij een beroep doen op de geschillenregeling. Binnen het SWV 
onderscheiden we drie niveaus van leerlingondersteuning. Daarover leest u onder het kopje 
Leerlingenondersteuning. 
 
Ondersteuningsteam op school 
Onze school heeft een ondersteuningsteam. Daarin zitten de leerkracht(-en) en de intern 
begeleider. Dit O.T. kan worden aangevuld met een teamleider, de directeur, een 
maatschappelijk werker of eventueel een jeugdverpleegkundige. Bij het aanvragen van een 
TLV is altijd de steunpuntcoördinator betrokken. Soms kunnen ook andere externe 
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deskundigen aanschuiven. Heeft een kind extra ondersteuning nodig maakt dit 
ondersteuningsteam een ‘arrangement’ op maat. Het woord arrangement wil zeggen: een 
passend onderwijsaanbod met de juiste begeleiding.  
 
Soms blijkt dat een kind onvoldoende profiteert van de door de leerkracht en of remedial 
teacher geboden hulp. In dat geval vullen de leerkracht en de intern begeleider in overleg 
met de ouders  het zogenoemde “Groeidocument Handelingsgericht Arrangeren” in. Hierin 
staat omschreven wat de ondersteuningsbehoeften van een kind zijn en welk 
onderwijsaanbod daarbij het beste past. Dit kan leiden tot het verstrekken van extra 
menskracht of extra geld voor de school door het samenwerkingsverband. 
 
Visie op passend onderwijs 
De basisvraag voor passend onderwijs, in het SWV  Rijn & Gelderse Vallei, is: “Wat heeft dit 
kind nu nodig om zich goed te ontwikkelen op sociaal-emotioneel en cognitief gebied?” 
Daarbij past een positieve grondhouding naar kinderen. Er zijn door de schoolbesturen in 
onze regio afspraken gemaakt over wat elke school in ons samenwerkingsverband minimaal 
moet bieden aan ondersteuning. Dat minimale aanbod heet: basisondersteuning. 
 
Basisondersteuning 
Deze basisondersteuning zien wij letterlijk als een sterk basis voor passend onderwijs. 
Oftewel: passend onderwijs gebeurt vooral in de eigen klas, bij de eigen leerkracht, op de 
eigen school. Ook zijn afspraken gemaakt waaraan “extra” onderwijsondersteuning moet 
voldoen: zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate manier, door de 
meest aangewezen persoon of instelling. Dit samen met ouders en (zo nodig) partners in 
(jeugd)zorg met als uitgangspunt één kind, één gezin, één plan. Op die manier ondersteunen 
we een kind optimaal in verschillende domeinen in zijn of haar leven: school, ‘thuis’ en vrije 
tijd. 
 
Schoolondersteuningsprofiel biedt duidelijkheid 
Wat de school te bieden heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat 
beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).  
Net als andere scholen in ons samenwerkingsverband werkt ook onze school 
“handelingsgericht”. Handelingsgericht werken gaat uit van de mogelijkheden van een kind. 
Het sluit hierbij aan en  kijkt naar wat een kind wél kan en wat een kind nodig heeft om zich 
verder te ontwikkelen. Dit doen wij in nauwe samenwerking en overleg met de ouders.  
 
Ouders en leerkrachten denken mee 
Ouders en onze medewerkers hebben medezeggenschap. Zij zijn vertegenwoordigd in de 
ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband. De OPR moet instemmen 
met het Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het 
samenwerkingsverband. Op de website www.swvrijnengeldersevallei.nl leest u hierover 
meer. 
 
Wetgeving en zorgplicht 
De Wet Passend Onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben 
schoolbesturen zorgplicht gekregen.  
De zorgplicht betekent dat scholen (schoolbesturen) verantwoordelijk zijn voor het vinden 
van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld.  

http://www.swvrijnengeldersevallei.nl/
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Afhankelijk van de onderwijsbehoefte van het kind kan dit  op onze school of op een andere 
school binnen het samenwerkingsverband zijn.  Om dit goed te regelen werken regulier en 
speciaal (basis)onderwijs samen in ons samenwerkingsverband. Samen zorgen de 
schoolbesturen voor een passende onderwijsplek voor ieder kind.  Alleen voor zéér 
specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind buiten onze regio terecht 
kan. Meer over informatie over de wet vindt u op: www.passendonderwijs.nl  
 
Informatie en contactgegevens online 
Op de website www.swvrijnengeldersevallei.nl staat alle informatie over passend onderwijs 
in ons samenwerkingsverband. Hier vind u o.a. het Ondersteuningsplan, contactgegevens 
van de steunpuntcoördinatoren en de leden van de Ondersteuningsplanraad, het laatste 
nieuws, etc. 
 
Communicatie via Kindkans 
Vanaf 1 november 2015 werken alle scholen die deel uitmaken van samenwerkingsverband 
Rijn en Gelderse Vallei met het online leerlingadministratieprogramma: “Kindkans.” 
 
Met dit programma beschikken we over een uitermate geschikt instrument om, als dat nodig 
is, gegevens uit te wisselen tussen school en samenwerkingsverband. We kunnen daardoor 
sneller extra ondersteuning en toelaatbaarheidsverklaringen die noodzakelijk zijn voor 
inschrijving in het speciaal (basis)onderwijs aanvragen bij het samenwerkingsverband.  
De privacy van de kwetsbare persoonlijke gegevens is veel beter beschermd dan in de 
huidige situatie waarin deze uitwisseling per mail en/of op papier plaatsvindt. Het 
programma is beschermd met inloggegevens en wachtwoorden en kan slechts door een zeer 
beperkt aantal mensen in de school worden ingezien. 
 
Met de inschrijving van uw kind op onze school heeft u toestemming gegeven om gegevens 
over uw kind uit te wisselen binnen de school.  
Zoals u hierboven heeft gelezen heeft iedere school een Ondersteuningsteam, waarin de 
intern begeleider een coördinerende rol heeft. Een medewerker van het 
samenwerkingsverband (SWV) kan lid zijn van het Ondersteuningsteam, als er voor een 
leerling Extra ondersteuning wordt aangevraagd. Deze medewerker krijgt dan de informatie 
van het kind te zien. Aan ouders wordt apart toestemming gevraagd voor het delen van 
informatie, als externe functionarissen uitgenodigd worden voor het Ondersteuningsteam.  
 
7.2 Ontwikkeling van de leerlingen 
 
Leerlingen ontwikkelen zich allemaal op hun eigen wijze. Als school volgen wij de 
ontwikkeling, brengen wij gegevens in kaart en sluiten daar zoveel mogelijk op aan door 
doelen vast te stellen en daar met de leerlingen naar toe te werken. 
Hieronder beschrijven wij hoe we dat vorm geven.  
 
Eerst beschrijven de we verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen iedereen die 
hier een rol in heeft. 
 
 
 

http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.swvrijnengeldersevallei.nl/
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7.2.1. Rolverdeling bij de ontwikkeling van de leerlingen 
 
Rol van de leerkrachten: 
Leerkrachten observeren leerlingen in de groep en op het schoolplein, tijdens het werken en 
tijdens het spelen. Zij controleren en beoordelen het leerlingenwerk, zij spreken met 
leerlingen, zij registeren wat zij zien. De leerkrachten laten tijdens de gesprekken die zij met 
ouders hebben en in de rapporten die zij schrijven, zien hoe elke leerling zich ontwikkelt. Als 
de ontwikkeling (zowel ten opzichte van zijn/haar eigen ontwikkeling als ten opzichte van de 
leeftijdsgroep) op een normale wijze verloopt, is deze “basisondersteuning”  voldoende. 
 
Naast de ontwikkelingslijnen Leerlijnen Jonge Kind (groep 1 en 2) en de methode gebonden 
toetsen (groep 3 t/m 8) volgen wij de leerlingen met een onafhankelijk leerlingvolgsysteem 
(LVS CITO).  Deze Cito- LVS toetsen worden vanaf groep 3 gebruikt om de ontwikkeling van 
technisch en begrijpend lezen, spelling, rekenen en studievaardigheden in kaart te brengen.  
 
De resultaten van deze LVS toetsen worden met u besproken tijdens de contactavonden. In 
de rapporten wordt een uitdraai van de overzichten bekend gemaakt. 
Niet alleen de hoogte van de score is een gegeven, maar ook de ontwikkeling van het kind 
ten opzichte van zichzelf en de klasgenoten is een belangrijk gegeven.  
 
Rol van de intern begeleiders: 
De intern begeleiders (IB) volgen de ontwikkelingen van kinderen, leerkrachten en van het 
onderwijs. Zij vervullen een belangrijke rol in de school.  
 
Ieder jaar bezoeken de intern begeleiders iedere groep. De groep en de individuele 
leerlingen worden tijdens een groepsbespreking besproken. In deze groepsbespreking staat 
de behoefte van de groep en de afstemming daarop door de leerkracht centraal. Welke 
maatregelen (interventies) moeten worden gedaan om de ontwikkeling te stimuleren? 
 
De intern begeleiders werken altijd in nauw contact met ouders. Dat kan op de volgende 
momenten: 
 
• Aan de start van een schoolloopbaan: 
Wanneer  bij aanmelding  sprake is  van een specifieke onderwijsbehoefte, zijn de intern 
begeleiders naast de directeur betrokken in het proces van plaatsing. Zij winnen informatie 
is en beoordelen de informatie van de vorige school of instantie.  
• Tijdens de schoolloopbaan: 
In een aantal gevallen zal door de intern begeleiders (in samenwerking met de 
groepsleerkracht) contact gezocht worden met de ouders: 
1. Wanneer blijkt dat extra hulp/onderzoek nodig is om helder te krijgen wat de 
onderwijsbehoefte van de leerling is 
2. Wanneer de school een vraag heeft op het gebied van handelingsgericht werken 
3. Wanneer er sprake is van een onveilige(thuis)situatie 
 
Als er gesprekken met derden zijn, regisseren de intern begeleiders deze contacten. Zij 
zullen de ouders, leerkrachten, de eventuele externe deskundigen en/of mensen van het 
samenwerkingsverband met elkaar in contact brengen. Zij plannen de afspraken en 
stemmen af via het verslag van de bijeenkomst maakt.  
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Rol van de ouders: 
Als een ouder vragen heeft of zich zorgen maakt over ontwikkeling van zijn of haar kind 
verwachten we dat de ouder dat bespreekt op school. Dit kan op de verschillende 
contactmomenten, maar een afspraak maken met een leerkracht of intern begeleider is 
altijd mogelijk.  
 
We willen als school altijd samen met de ouders op zoek naar wat het beste is voor uw kind. 
Hierin kunnen we visie van ouders en school soms van elkaar afwijken. We zullen er als 
school naar blijven streven om in een goede onderlinge samenwerking en verstandhouding 
dan toch het beste te zoeken voor uw kind. Hierin zoeken we naar een goede balans tussen 
onze professionele mening, visie en werkwijze en uw persoonlijke kennis van en liefde voor 
uw kind.  
 
7.3 Ondersteuning van de leerlingen 
 
Leerlingen die niet lekker in hun vel zitten, extra hulp nodig hebben bij hun werk, uitvallen 
bij toetsen of waar zorgen zijn over gedrag of veiligheid hebben ondersteuning nodig.  
Hieronder wordt beschreven hoe wij kinderen die ondersteuning geven en wie daarbij 
betrokken zijn. 
 
7.3.1 Rolverdeling bij de leerling ondersteuning: 
Als kinderen extra zorg en aandacht nodig hebben zijn daarbij verschillende partijen 
betrokken. Hieronder leest u welke rolverdeling wij op school hanteren. 
 
Rol van de leerkracht en de ouders: 
De leerkracht informeert de ouders over het onderwijsaanbod en wanneer er extra 
ondersteuning gewenst is vanuit ouders. Zij streven naar een optimale samenwerking waarin 
wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn.    
De leerkracht informeert de ouders wanneer de leerling in aanmerking komt voor remedial 
teaching (zowel binnen- als buiten de groep). 
De leerkracht maakt een individueel- of groepshandelingsplan op het gebied van SEO, 
motoriek, rekenen, taal/spelling en lezen, wanneer de leerling qua onderwijsbehoefte niet 
past binnen het groepsplan en remedial teaching krijgt binnen en/of buiten de groep. 
 
Rol van de intern begeleiders (IB) 
De functie van intern begeleider bestaat uit het ondersteunen van het managementteam en 
de leerkrachten bij alle aspecten van de leerlingenondersteuning. Intern begeleiders hebben 
een specifieke opleiding gevolgd om deze functie te kunnen uitoefenen. Zij hebben een 
coördinerende taak en fungeren als regisseur en vraagbaak. Een veelzijdige functie die zeker 
na de invoering van Passend Onderwijs onmisbaar is in een basisschool.  
 
Meestal verloopt het proces binnen de school als volgt: De leerkracht komt met de 
hulpvraag naar de intern begeleider. In overleg met de leerkracht stelt de intern begeleider 
vervolgstappen voor. De intern begeleider kan hierbij op verschillende manieren begeleiding 
bieden. Bijvoorbeeld door in de groep te observeren of testen en toetsen af te nemen. De 
leerkracht en/of intern begeleider informeren de ouders hierover. Na dit gesprek kijken zij 
zonodig weer samen naar het vervolgtraject.  
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Remedial teachers (RT) 
Een remedial teacher is een gespecialiseerde leerkracht . Zij / hij kan op maat vakkundig hulp  
bieden aan leerlingen die extra ondersteuningsbehoeften hebben op het gebied van 
cognitieve- en / of  sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze leerkrachten hebben door 
ervaring en extra opleiding gerichte vakkennis van bepaalde -leer- en gedragsproblemen. 
 
Kinderen komen soms met een ontwikkelingsachterstand op school. Andere kinderen lopen 
door allerlei omstandigheden een ontwikkelingsachterstand op. Deze achterstanden worden 
geconstateerd d.m.v. de observaties, registraties in leerlijnen Jonge Kind en ZIEN, periodieke 
CITO toetsen en de toetsen van de diverse methodes. Soms is het hierbij nodig dat er extra 
individuele aandacht is voor een leerling. Hierbij kan de leerkracht een deel van de 
ondersteuning door de remedial teacher laten uitvoeren.  
 
Het accent van remedial teaching ligt in de groepen 2 t/m 5. In de overige groepen kunnen 
leerlingen zeker in aanmerking komen voor RT, maar het accent ligt op de groepen 2 t/m 5. 
Extra hulp aan kinderen zal in eerste instantie in de klas worden geboden aan de 
instructietafel of in de kleine kring door de eigen leerkracht, soms met hulp van de remedial 
teacher.  
De intern begeleiders bewaken de voortgang, effectiviteit en inzet van de remedial teaching. 
Zij bepalen samen met de remedial teachers welke leerlingen in aanmerking komen voor 
remedial teaching buiten de groep. Zij doorlopen hiervoor een vastgelegd stappenplan. Voor 
informatie hierover kunt u terecht bij de intern begeleiders. 
Daarnaast ondersteunen zij de leerkrachten (waar nodig) bij het opstellen van een plan van 
aanpak, een handelingsplan en / of een groepshandelingsplan 
 
7.3.2. Ondersteuningsroute 
Wij willen deze leerlingenondersteuning zorgvuldig vormgeven. We hebben hiervoor een 
ondersteuningsroute bedacht. In deze route leest u de stappen die we doorlopen als een 
leerling extra ondersteuning nodig heeft. We onderscheiden daarin drie niveaus. 
 
Niveau 1:  Basisondersteuning: Algemene en extra ondersteuning binnen de groep.  
Goed onderwijs begint met een heldere en goede instructie aan de groep.  De leerkrachten 
werken met het model Effectieve Instructie. Dat betekent dat een onderwerp wordt 
uitgelegd volgens een aantal vaste stappen. 
 
1.  Eerst wordt er teruggekeken naar een vorige les. 
2.  Vervolgens wordt de nieuwe stof geïntroduceerd en het doel van de les duidelijk 
 gemaakt. 
3.  Hierna wordt onder begeleiding klassikaal geoefend met de nieuwe stof. 
4.  Nadat iedereen weet wat er moet gebeuren, gaat de groep aan het werk.  
 Voor kinderen die dat nodig hebben, wordt extra uitleg gegeven aan de 
 instructietafel. 
5.  Na de les wordt het doel en de les geëvalueerd, het werk wordt nagekeken en de 
 kinderen krijgen feedback op wat zij hebben gedaan.  
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De leerkracht speelt een grote rol bij deze basisondersteuning. De leerkrachten kijken wat 
een leerling nodig heeft om zich goed te ontwikkelen en stemmen het onderwijsaanbod 
daarop af.  
De leerkrachten volgen de ontwikkeling van kinderen, om vervolgens te kunnen handelen als 
zij signaleren dat extra ondersteuning nodig is. Soms is dat een klein duwtje in de goede 
richting. Een kind krijgt wat extra uitleg aan de instructietafel of een werkblad mee naar huis 
om nog eens te oefenen. Dat hoort allemaal bij de basisondersteuning. Voor de grootste 
groep van de leerlingen is dit voldoende.  
 
Soms zijn er leerlingen waar om allerlei redenen leerachterstand is ontstaan. Het werk in de 
groep wordt onvoldoende goed gemaakt, een kind heeft moeite met doorwerken of 
afronden van de stof, de toetsen zijn onvoldoende of een kind vraagt veel extra aandacht of 
instructie. 
 
Dit kan komen doordat er sprake is van een lagere intelligentie, door een 
concentratieprobleem waardoor extra verwerkingstijd nodig is, door spanningen in de groep 
of in het gezin, door sociaal-emotionele problematiek, een leer- of ontwikkelingsstoornis of 
nog iets anders. Hierdoor kan speciale ondersteuning nodig blijken. 
 
Allereerst wordt door de leerkracht in overleg met collega’s, de remedial teachers en / of de 
intern begeleiders gekeken naar de mogelijkheden van ondersteuning in de groep. Er kan 
worden gekozen voor extra huiswerk, voor extra inoefenmomenten, voor extra uitleg. In de 
meeste gevallen zal de leerkracht hierover met u spreken. Tijdens de reguliere 
contactmomenten wordt u hierover zeker geïnformeerd. de leerkracht schrijft hiervoor een 
plan van aanpak (PVA). In dit PVA worden de handelingen bijgehouden.  
 
Als blijkt dat de leerkracht ondanks alle hulp en aandacht in de groep ook extra 
ondersteuning nog nodig vindt, zal hij of zij contact opnemen met de ouders om hierover te 
spreken. Er kan dan sprake zijn van een overgang naar niveau twee van de 
leerlingenondersteuning.  
 
Ook kan er in dit stadium al met u gesproken worden over verder onderzoek van uw kind.  
De aanbevelingen bij de uitslag van een onderzoek op het gebied van dyslexie, intelligentie, 
gedrag, concentratie of werkhouding kan leerkrachten en ouders veel handvatten bieden bij 
het geven van de juiste zorg en aandacht.  
 
Er is op dit niveau nog geen sprake van "handelingsverlegenheid".  
Met die term geven we als school weer dat we nog in staat zijn om onderwijs te bieden en 
dat we voldoende mogelijkheden zien voor ontwikkeling en groei.  
 
Niveau 2: Speciale ondersteuning op school buiten de groep. 
Op de Rehobothschool is er de mogelijkheid om kinderen buiten de groep extra aandacht te 
geven. Er zijn speciaal opgeleide leerkrachten die dagelijks werken met kinderen die die 
extra aandacht nodig hebben. Zij werken met (kleine) groepjes of met individuele leerlingen, 
volgens een plan, aan de ontwikkeling van deze kinderen. 
 
Op onze school noemen we dit remedial teaching. Een term die letterlijk betekent: herhaald 
onderwijzen. Een term die de lading van de lessen eigenlijk niet echt dekt. Er wordt lesstof 
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herhaald, maar er wordt soms ook gekozen voor een andere uitleg of voor het voorbereiden 
van nieuwe lesstof. In een veilige setting wordt de leerling geholpen om zelfvertrouwen te 
ontwikkelen, om (andere) strategieën aan te leren of om bepaalde hiaten in de lesstof te 
dichten.  
 
Na een periode van remedial teaching zijn er drie mogelijkheden:  
1. De extra ondersteuning heeft geholpen en het kind gaat terug naar niveau 1. 
2. De extra ondersteuning heeft nog onvoldoende geholpen, er is nog een periode RT 
 nodig. 
3. De extra ondersteuning biedt geen oplossing en nader onderzoek is nodig. Voor het 
 vaststellen van de juiste onderwijsbehoefte is het nodig om externe deskundigen in 
 te schakelen. We weten zelf niet goed meer welke handelingen nodig zijn of we zijn 
 niet in staat om deze handelingen binnen de menskracht die en het budget dat 
 beschikbaar is vorm te geven. Kortom, er is extra hulp of onderzoek nodig.  
  
Meestal blijven we het kind extra aandacht geven buiten de groep gedurende de periode 
van onderzoek en gesprekken. Niveau 2 en 3 vinden dus soms gelijktijdig plaats. Dat is echter 
niet altijd mogelijk en nodig. We kijken steeds naar wat het beste is voor uw kind binnen de 
mogelijkheden die we als school kunnen bieden. 
 
Niveau 3: Hulp van externe deskundigen 
 
De school heeft in dit niveau te maken met handelingsverlegenheid en legt daarom een 
hulpvraag bij een externe instantie neer. Dit kan zijn bij een orthopedagoog, een psycholoog, 
het centrum voor jeugd en gezin of bij de steunpuntcoördinator van het 
samenwerkingsverband (SWV). Dit gaat altijd in overleg met en vaak ook in aanwezigheid 
van de betreffende ouders. 
 
Uit dit overleg, deze consultatie komen meestal vervolgstappen. 
Vervolgstappen kunnen zijn: 
• Gerichte handelingsadviezen n.a.v. observatie van een ambulant begeleider. Dat is 
 een deskundige uit het werkveld, bijvoorbeeld van een school voor speciaal 
 onderwijs. Zij kunnen na observatie soms praktische tips geven.  
• Behandeling van de leerling door een ambulant begeleider bijvoorbeeld motorische 
 remedial teaching. 
• Verder onderzoek door een orthopedagoog via school of via het CGJ. Deze doet 
 intelligentie onderzoek, dyslexie onderzoek en interpreteert gedragsvragenlijsten. 
• Verder onderzoek bij externe instanties bijvoorbeeld Karakter of Eleos. 
• Invullen van het groeidocument tot aanvraag van een arrangement voor 
 handelingsgerichte ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband óf invullen van 
 het groeidocument tot aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring/indicatie voor 
 het speciaal basisonderwijs (De Windroos) of speciaal onderwijs (Clusterscholen zoals 
 Bartiméus (visueel) Het Rotsoord (taal/spraak) Van Leersumschool (gedrag).  
 
7.3.3. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte  
Leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben, hebben een specifieke 
onderwijsbehoefte. Naast hetgeen hierboven staat geschreven in de ondersteuningsroute 
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kan er sprake zijn van speciale interventies (ingrepen die nodig zijn) die een kind helpen in 
de ontwikkeling. Hieronder hebben we een aantal van die speciale interventies beschreven. 
 
Doublure (blijven zitten) 
In overleg met ouders komen we soms tot de conclusie dat het verstandig is om een leerling 
een groep te laten doubleren. Uit ervaring blijkt dat sommige leerlingen baat hebben bij nog 
een extra jaar in dezelfde jaargroep.   
N.B. Afhankelijk van de geboortedatum van een leerling kan er in de onderbouw sprake zijn 
van de zogenaamde kleuterverlenging. 
 
Versnellen (klas overslaan) 
Begaafde kinderen hebben behoefte aan leerstof die aansluit bij hun specifieke leer- en 
persoonlijkheidseigenschappen. Het leerstofaanbod voor deze leerlingen wordt verbreed, 
verdiept en verrijkt. Vaak biedt dit aangepaste aanbod van het lesprogramma al voldoende 
mogelijkheden voor een positieve ontwikkeling. Als blijkt dat de betreffende leerling 
onvoldoende wordt uitgedaagd, is versnellen een optie. Hiervoor maken wij gebruik van het 
protocol Versnellen. Informatie hierover krijgt u via de Intern Begeleider.  
 
Extra uitdagen van begaafde kinderen: 
In groep 1 en 2 gebruiken wij voor de begaafde leerlingen diverse ontwikkelingsmaterialen 
op het gebied van voorbereidend rekenen, voorbereidend taal / lezen en de sociaal 
emotionele ontwikkeling.  
 
In groep 3 t/m 8 gebruiken wij plusmaterialen op het gebied van rekenen/wiskunde, 
taal/lezen en wereldoriëntatie.  
Leerlingen kunnen werken met Acadin. Een website waarin kinderen in een veilige omgeving 
op allerlei manieren worden uitgedaagd in hun onderwijsbehoefte. Door middels van 
creatieve, ingewikkelde en uitdagende opdrachten worden zij geprikkeld om na te denken 
en te presteren op een voor hen passend niveau. 
Ook de materialen uit de Pittige Plustorens zijn daarin voor de wat oudere en zelfstandige 
leerlingen een belangrijke manier om andere uitdagingen te vinden. 
 
Daarnaast zijn we bezig om ook andere plusmaterialen, die een beroep doen op andere 
vaardigheden van de leerlingen een plek te geven binnen ons onderwijs. Hiervoor werken 
we met een permanente werkgroep waarin het managementteam, de intern begeleiders en 
leerkrachten samen blijven zoeken naar de juiste weg voor onze slimme leerlingen.  
 
7.4 De sociale kaart van de school en haar omgeving 
 
Samenwerking met sociale partners 
Vanaf 1 januari 2015 hebben we in Nederland te maken met de nieuwe Jeugdwet. Deze wet 
beoogt de zorg voor kinderen en gezinnen zo overzichtelijk mogelijk te organiseren. Hierbij 
zal ook steeds opnieuw de samenwerking met de basisschool worden gezocht. De rol voor 
het CGJ is daarbij groot en belangrijk.  
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Centrum voor Jeugd en Gezin  
Het CGJ werkt in Veenendaal in gebouw De Twyn. In dit centrum worden verschillende 
organisaties, die zich bezighouden met kinderen en hun ontwikkeling, samengebracht.  
De doelstelling van De Twyn is om alle vragen die opkomen bij opvoeders en begeleiders te 
beantwoorden. Hiervoor hebben ze verschillende personen in dienst. Ouders kunnen 
allerhande vragen, die er leven rondom de ontwikkeling van uw kind, stellen aan de 
medewerkers van dit Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Adres:    De Twyn, Verlaat 20 E, 3901 RG Veenendaal 
Website:  www.detwyn.nl  
 
Jeugdgezondheidszorg (De GGD voor kinderen in het basisonderwijs) 
De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun 
ouders om hen te adviseren en te ondersteunen bij het gezond opgroeien. De GGD 
onderzoekt alle kinderen op verschillende leeftijden. Dit om eventuele problemen te 
signaleren, maar vooral om kinderen en hun ouders tijdig te ondersteunen bij eventuele 
vragen of zorgen. De GGD werkt nauw samen met andere professionals die zich inzetten 
voor de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen. Aan elke school is een 
jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een 
jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ. 
 
Gezondheidsonderzoeken 
U krijgt als ouder bericht van ons als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. De 
gebruikelijke preventieve onderzoeken vinden plaats bij het CJG  en op school.  
In principe is het eerste onderzoek in de basisschoolleeftijd het onderzoek in groep 1 of 2 op 
school. Uit krijgt hiervoor een vragenlijst toegestuurd van de GGD en die kunt u bij de 
leerkracht inleveren. Daarna in groep 7 zonder ouders op school. Na het onderzoek in groep 
1/2 krijgt u per brief een terugkoppeling. 
In sommige gevallen wordt er daarnaast ook nog telefonisch contact opgenomen; meestal 
binnen twee weken.  
Na het onderzoek in groep 7 worden de ouders schriftelijk geïnformeerd over de 
bevindingen. Hierbij staat ook vermeld of er nog een vervolg afspraak wordt aangeboden 
met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw 
kind naar het spreekuur te komen.  
 
Spreekuur jeugdarts / jeugdverpleegkundige 
De spreekuren vinden plaats op de GGD locatie. U kunt er terecht met vragen over de 
ontwikkeling of gezondheid van uw kind, voor onderzoek of een gesprek.  
U krijgt een uitnodiging voor het spreekuur, als: 
- Het onderzoek op school aanleiding geeft tot een vervolg onderzoek of een gesprek. 
- Het consultatiebureau heeft aangegeven dat een onderzoek of een gesprek gewenst is. 
- De leerkracht en intern begeleider zich zorgen maken, en in overleg met u een afspraak op 
het spreekuur voorstellen en dit doorgeven aan de GGD. 
 Daarnaast kunt u natuurlijk altijd zelf een afspraak maken.   
 
Inloopspreekuur (0-12 jaar) 
Heeft u zelf nog vragen over de gezondheid of ontwikkeling van uw kind? De 
Jeugdgezondheidszorg biedt inloopspreekuren aan voor ouders met kinderen van 0-12 jaar.  
Hier kunt u zonder afspraak terecht voor: 

http://www.detwyn.nl/
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• Het stellen van vragen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind  
• Een keer extra wegen en/of meten 
• Voedingsadvies  
 
Telefonisch spreekuur voor opvoed- en gezondheidsvragen 
De GGD biedt ook een telefonisch spreekuur. U wordt dan (zo mogelijk dezelfde dag nog) 
teruggebeld door een jeugdverpleegkundige. Bel hiervoor naar  033 – 4600046.  
Daarnaast biedt de GGD opvoedondersteuning via de e-mail: opvoedvragen@ggdru.nl 
 en de mogelijkheid om te twitteren met de jeugdarts via @deschoolarts. 
 
Vaccinaties DTP en BMR 
De GGD voert het rijksvaccinatieprogramma uit, waarbij kinderen worden ingeënt tegen een 
aantal infectieziekten zoals bof, mazelen, rode hond, difterie, tetanus en polio. In het jaar 
dat uw kind negen jaar wordt, krijgt u een oproep om uw kind te laten vaccineren. Kinderen 
krijgen twee vaccinaties. De DTP prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen 
bof, mazelen en rode hond. 
 
Kinderoefentherapie 
De mensen van Oefentherapie Martine geven kinderoefentherapie zowel intern op 
basisscholen als op praktijklocaties. www.oefentherapiemartine.nl  
Eén van de basisscholen waar we mee samenwerken is de Rehobothschool.  
Hier ondersteunen we leerkrachten met motorische vraagstukken en behandelen we de 
kinderen intern op school.  
 
Kinderoefentherapie is een specialisme binnen Oefentherapie Cesar. Wij behandelen 
kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het 
dagelijks leven. Bij basisschoolkinderen kan zich dit uiten in niet meekomen met buiten 
spelen, gymles of zwemles. Daarnaast kunnen er ook problemen voorkomen met specifieke 
vaardigheden, zoals lopen, rennen, fietsen, schrijven, knutselen of aan- en uitkleden.  
 
De leerkracht kan met goedkeuring van ouders een leerling aanmelden voor een screening. 
Ook ouders zelf kunnen contact opnemen. Er wordt een motorisch onderzoek afgenomen 
waarbij het motorisch functioneren in kaart wordt gebracht. Aan de hand van dit onderzoek 
wordt, wanneer nodig, een behandelplan opgesteld en in overleg met ouders wordt gestart 
met de behandelingen. Behandelingen Kinderoefentherapie worden vergoed vanuit de 
zorgverzekering. Tijdens de behandelingen staat, naast het leren van nieuwe vaardigheden, 
plezier in bewegen voorop. Dit is zoveel mogelijk in de belevingswereld van het kind. 
 
Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met een van de intern begeleiders.  
Zij kunnen u verder helpen en in contact brengen met de therapeut.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oefentherapiemartine.nl/
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7.5 Afspraken en protocollen 
 
Als school zorgen wij er voor dat bepaalde zaken zijn vastgelegd in een protocol. We hebben 
de diverse protocollen hieronder opgesomd: 
 
1. Dyslexieprotocol 
 
Niet bij alle leerlingen ontwikkelt het leren lezen even gemakkelijk. Er zijn signalen die erop 
kunnen wijzen dat er mogelijk meer aan de hand is dan een wat langzamer verlopende 
ontwikkeling op dit gebied. Vanaf groep drie volgen wij de leesontwikkeling nauwlettend. 
Wanneer wij zien dat een kind zich langzamer ontwikkelt, moeite heeft met spellen of 
moeite heeft in de automatisering van de letters of cijfers, dan is dat voor ons een signaal 
dat er mogelijk sprake is van dyslexie. Wij werken dan aan de hand van ons dyslexieprotocol, 
welke is gebaseerd op de richtlijnen vanuit het protocol ‘Ernstige leesproblemen en 
dyslexie’. De beoordelaar van de gemeente Veenendaal houdt zich strikt aan de richtlijnen 
van dit protocol.  
De begeleiding van deze kinderen maakt in principe deel uit van de basisondersteuning die 
de leerkracht in de klas biedt. Waar nodig wordt de groepsleerkracht ondersteund door de 
remedial teacher. De begeleiding vindt plaats met de reguliere lesmethoden aangevuld met 
begeleidingstechnieken die zijn afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van het kind.  
Voor meer inhoudelijke informatie betreffende het dyslexieprotocol of vragen omtrent 
dyslexiezorg, kunt u terecht bij de intern begeleiders. 
 
2. Pestprotocol 
 
Op school werken wij er dagelijks aan om een goed pedagogisch klimaat te scheppen waar 
elk kind zich veilig voelt. Iedereen mag er zijn en iedereen telt mee. We leren de kinderen 
rekening te houden met elkaar en zich in te leven in de situatie van een ander. Aan de start 
van het cursusjaar in de Gouden Weken stellen wij gezamenlijke groepsregels op om 
preventief te werken en daardoor pesten waar mogelijk te voorkomen. Deze groepsregels 
worden ondertekend door de leerlingen en in de groep opgehangen.  
Wanneer wij merken of horen van ouders dat er sprake is van pestgedrag doen wij er alles 
aan om dit te stoppen. Pesten vindt doorgaans plaats voor of na schooltijd of in de pauze. 
Dit maakt dat het voor een leerkracht soms onzichtbaar is. Daarom is het van belang om bij 
een signaal van uw kind direct contact op te nemen met de leerkracht zodat er zo snel 
mogelijk kan worden gehandeld.  
Wij werken met een pestprotocol. In dit protocol staat onze visie en onze aanpak 
omschreven. Wanneer u hier meer informatie over wilt, kunt u terecht bij de intern 
begeleiders. 
 
3. Protocol Huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn ingewikkelde problemen in onze samenleving. 
Het is de meest voorkomende vorm van geweld. De gevolgen voor het welzijn en de 
gezondheid  van slachtoffers zijn vaak ernstig en langdurig. Er is veel aan gelegen om 
huiselijk geweld zoveel mogelijk te voorkomen, te stoppen en de schade te beperken. 
Scholen hebben een belangrijke taak op grond van hun missie om het welzijn en de 
ontwikkeling van leerlingen te bevorderen, te bewaken en te beschermen. 
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Ons protocol is gebaseerd op het basismodel “Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling”. Voor meer informatie volgt u deze link: 
 www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld  
 
In dit protocol staat beschreven hoe wij als school moeten handelen bij signalen van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Wanneer u hier meer informatie over wilt, kunt u terecht bij 
de intern begeleiders. 
 
4. Verwijsindex 
 
Onze school is aangesloten bij de Verwijsindex Regio de FoodVallei. De Verwijsindex is een 
hulpmiddel voor hulpverleners die met kinderen  en jeugdigen werken. Samen kunnen zij 
zorg dragen voor adequate hulp. Er wordt gewerkt met een digitaal systeem waarin 
professionals zoals intern begeleiders, leerkrachten en hulpverleners een signaal kunnen 
afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind of jongere. Wanneer meerdere 
hulpverleners een signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij 
elkaars contactgegevens. Zo kunnen de verschillende hulpverleners elkaar makkelijker en 
sneller vinden, hulp en zorg afstemmen en samenwerken. 
 
5. Rouwprotocol 
 
Op school krijgen we te maken met het overlijden van een leerling, ouder, broer/zus van één 
van onze leerlingen of één van onze collega’s. Belangrijk is, zeker als dit onverwachts 
gebeurt, dat de te ondernemen stappen vooraf duidelijk zijn. We hebben dit stappenplan in 
een protocol verwerkt.  Dit protocol hanteren wij altijd in overleg met de betrokkenen. 
Wanneer u hier meer informatie over wilt, kunt u terecht bij de intern begeleiders. 
 
6. Vertrouwenspersoon. 
 
Soms hebben kinderen iemand nodig om hun verhaal aan te kunnen vertellen zonder dat dit 
meteen gevolgen heeft voor hun relatie met die persoon. Dit kan in situatie van huiselijke 
geweld en kindermishandeling, bij spanningen in de groep, bij zorgen over hu eigen 
welbevinden en ontwikkeling of als er sprake is van pesten. Er zijn dan zorgen over de sociale 
veiligheid van de leerling.  
 
Op onze school is daarom een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze vertrouwenspersoon is 
opgeleid en haar naam is bekend bij alle leerlingen. Als zij behoefte hebben aan een gesprek 
met deze vertrouwenspersoon dan kunnen zij altijd met haar een afspraak maken.  
Ieder jaar gaat deze collega in alle groepen haar gezicht laten zien zodat de kinderen steeds 
even horen bij zij terecht kunnen in voorkomende gevallen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld
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Hoofdstuk 8    De Leerkrachten 

 
8.1 Vervanging van leerkrachten bij ziekte of afwezigheid 
 
Bij ziekte van een leerkracht doen we veel moeite om een goede oplossing te vinden. Steeds 
is het streven om zoveel mogelijk continuïteit en structuur voor de kinderen te waarborgen.  
 
Als de leerkracht afwezig is, sturen wij u 's morgens voor schooltijd een Parro-bericht.  
 
Bij langdurige ziekte of afwezigheid van de leerkracht zullen wij u via een email informeren 
over de invulling van de vervanging. Er wordt in dat geval ook vrijwel altijd een 
kennismakingsmoment met de nieuwe leerkracht georganiseerd. 
 
In de afgelopen schooljaren is het gelukkig vrijwel niet voorgekomen dat een groep een 
dagdeel geen les kreeg. In een periode van veel ziekte, bijvoorbeeld bij een griepgolf kan dit 
echter wel een reële optie zijn. ( In 2021 zijn er door de combinatie van Corona en het 
lerarentekort verschillende groepen naar huis gestuurd. Dit is helaas soms onvermijdelijk.) 
 
Hiervan wordt u altijd persoonlijk door de school op de hoogte gesteld. Een klas naar huis 
sturen is voor ons de laatste optie in een protocol vervanging zieke leerkrachten. Er wordt 
altijd eerst zorgvuldig gekeken naar ieder andere mogelijke oplossing. 
 
8.2 Stagiaires PABO 
 
Van de Chr. Hogeschool Ede en Hogeschool De Driestar in Gouda komen jaarlijks studenten 
stage lopen. Zij zijn dan enkele weken in een groep om het onderwijs te leren kennen en te 
leren geven. 
 
Studenten uit het 4e jaar moeten de zogenaamde Leraar In Opleidingstage (afgekort: LIO) op 
een school volbrengen. Zij hebben de opdracht zelfstandig een aantal maanden een groep te 
“draaien”. De eindverantwoording blijft bij de eigen leerkracht, maar de student geeft alle 
lessen. Bij een LIO-stage is er altijd sprake van een kennismakingsmoment met de ouders, 
zodat u weet welke juf of meester uw kind een aantal dagen van de week gedurende enkele 
maanden onder zijn of haar hoede heeft. In de selectie van deze LIO-studenten hanteren wij 
dezelfde procedure als die voor leerkrachten. 
 
8.3 Scholing van leerkrachten 
 
Voor leerkrachten is scholing voortdurend nodig en daarom hebben we soms een studiedag 
of -middag, maar ook volgen leerkrachten na schooltijd of ’s avonds nascholing. 
Er is een aantal collega’s dat jaarlijks een herhalingscursus bedrijfshulpverlening (BHV) volgt.  
 
De teamscholingen vinden altijd plaats in het kader van het schoolplan. Eens in de vier jaar 
bepalen we de koers die we vervolgens in de vier opeenvolgende jaren volgen. De gekozen 
koers bepaalt het accent in de scholing en professionalisering.  
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Hoofdstuk 9    De ouders 

  
9.1 Contact met ouders 
 
Goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Dit is dan ook een van de 
uitgangspunten van onze school.  
 
Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene 
schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind.  We stellen het op prijs als u ons 
van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen 
school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind. 
 
Vanzelfsprekend bestaat er altijd de mogelijkheid om na schooltijd de school binnen te lopen 
om een leerkracht te spreken of om een afspraak te maken. Ook via email is een afspraak 
snel gemaakt. Emailadressen vindt u in het ouderportaal en in het jaarlijkse informatieboekje 
dat alle leerkrachten uitdelen aan het begin van het schooljaar. 
 
De leerkrachten komen niet op huisbezoek. Alleen als er sprake is van bijzondere zorg, komt 
de leerkracht thuis spreken over uw kind. U kunt daar zelf om vragen, maar het initiatief kan 
ook van de leerkracht komen.  
 
Er zijn verschillende contactmomenten die op school worden georganiseerd. Daarover leest 
u in hoofdstuk 11 uitgebreid meer. 
 
9.2     Gebedskring van ouders 
 
Wij zijn erg blij met alle hulp van ouders in de school, maar het is ook bijzonder fijn om te 
merken, dat ouders voor onze school, ons bestuur, onze leerlingen en ons team bidden. Dat 
gebeurt naast de vele persoonlijke gebeden ook in gebedskringen, die voor iedereen 
toegankelijk zijn. Zie voor data en andere informatie de nieuwsbrieven of neem contact op 
met de directeur. 
 
9.3 Informatie voor ouders 
 
Aan het begin van elk schooljaar is er een kennismaking en jaaropening voor alle ouders in 
de nieuwe groep van hun kind. De leerkrachten maken kennis met u, stellen de klassenoude 
en eventuele nieuwe leerlingen voor door middel van een presentatie op het bord. Deze 
avond heeft het karakter van een Open Huis. U bent op dat moment ook in de gelegenheid 
om vragen te stellen. Hierna ontvangt u alle informatie van het schooljaar in het 
informatieboekje van de groep. U kunt op die manier alles lezen en terugvinden. 
 
Maandelijks verschijnt de nieuwsbrief op de laatste maandag van de maand. In veel klassen 
informeert de leerkracht de ouders ook nog regelmatig via email of klassenkrant. 
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9.4 Inspraak 
 
Op school is een medezeggenschapsraad waarin personeel en ouders kunnen mee denken, 
mee praten en mee beslissen over de ontwikkelingen binnen de school. De MR  bestaat uit 
vier personeelsleden en vier ouders. Van ouders die zich verkiesbaar willen stellen voor de 
MR wordt verwacht dat zij de grondslag en doelstelling van de school onderschrijven. Samen 
met directie en bestuur is de MR verantwoordelijk voor  het werken aan goed onderwijs in 
een veilige omgeving. Het bestuur van de school is wettelijk verplicht om instemming en/of 
advies aan de MR te vragen over allerlei zaken die met de school te maken hebben. Enkele 
voorbeelden: 

  Adviesrecht: vakantierooster, meerjarig beleidsplan, vaststellen of wijzigen begroting, 
 benoemingsbeleid. 

  Instemmingsrecht: anti-pestbeleid, vaststellen schoolgids, schoolreglement, zorgplan, 
 inzet van ouders in de school, besteding ouderbijdrage, regels m.b.t. veiligheid en 
 gezondheid. 
 
De MR kan ook zelf altijd ongevraagd advies geven aan het bestuur en de directie. 
 
Naast de MR is er ook een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapraad) voor de vijf 
hervormde scholen. Hierin is de MR vertegenwoordigd met één personeelslid en één ouder. 
De GMR bespreekt vooral zaken die voor alle hervormde scholen gelden. 
 
De MR zal u in de nieuwsbrief of schoolkrant regelmatig informeren over zaken die 
besproken zijn. Voor zaken die u bezighouden en waarvan u graag zou zien dat ze door de 
MR worden besproken, kunt u contact opnemen met één van de MR leden. De MR stelt uw 
inbreng en betrokkenheid zeer op prijs! 
 
De MR is via email bereikbaar. Op onze site staat onder het kopje ouders en het onderwerp 
MR een link naar het emailadres van de MR. mr@rehobothschool.nu  
 
Namen en adressen van de leden van de MR vindt u in de jaarlijkse bijlage bij de schoolgids. 
 
 De directie is adviserend aanwezig bij (een deel van) de vergadering van de MR. 
 
9.5 Ouderraad 

Op school worden allerlei activiteiten georganiseerd, waarbij de 
hulp van ouders nodig is. Deze activiteiten kunnen niet 
plaatsvinden zonder de hulp van ouders. Dit wordt op de 
Rehobothschool al jaren gecoördineerd door de ouderraad en 
de klassenouders.  
 
De ouderraad organiseert in samenwerking met de school 
verschillende dingen voor de kinderen. Zij overleggen ieder 
schooljaar ongeveer zeven keer met de directeur. 
 

 
 

mailto:mr@rehobothschool.nu
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Tijdens deze overleggen wordt gesproken over allerlei zaken die voor de kinderen 
georganiseerd worden. Zoals: 
 Het schoolvoetbal- en schoolkorfbaltoernooi 
 De Ochtend- en Avondvierdaagse 
 Projecten, thema’s en andere bijzondere lesactiviteiten. 
 Klussen voor de klusvaders  
 Allerhande nieuwe en bestaande initiatieven om de samenwerking tussen school en ouders 
nog verder te verbeteren.  
  
Ook coördineert de ouderraad de werving en selectie van de klassenouders. In iedere groep 
is een klassenouder (of soms twee die samenwerken) die als een spin in het web 
communiceert tussen de Ouderraad, de ouders van de groep en de leerkrachten. 
 
De ouderraad heeft taken en bevoegdheden die zijn vastgelegd in een reglement.  
De verantwoordelijkheid voor het toezicht daarop ligt bij de MR. 
 
De ouderraad bestaat uit een aantal ouders. De namen van de leden van de ouderraad staan 
in de jaarlijkse bijlage bij de schoolgids. 
 
9.6 Lunchen op School 
 
Alle kinderen eten op maandag, dinsdag en donderdag op school. (Op vrijdag geldt dat ook 
voor groep 5 t/m 8). 
 
Tussen 11.45 uur tot 12.45 uur krijgen alle kinderen een half uur tijd om te pauzeren.  
De kinderen eten onder begeleiding van een vrijwilliger of teamlid. Daarna of daarvoor 
spelen zij een kwartier buiten onder begeleiding van pleinwachtvrijwilligers. Op die manier 
hebben alle leerkrachten een half uur lunchpauze en hebben de kinderen ook een pauze van 
het schoolwerk. 
De leerkracht begint met gebed voor het eten en na afloop wordt de maaltijd door de 
leerkracht afgesloten. De vrijwilligers die worden ingezet houden alleen toezicht op de 
kinderen.  
 
Iedere dag zijn er veel vrijwilligers die dit pauzemoment voor de leerlingen en leerkrachten 
mogelijk maken. De meeste van hen zijn ouders van onze leerlingen. De "lunchbrigade" 
wordt gecoördineerd door onze overblijfcoördinator. Zij is bereikbaar via het emailadres: 
overblijven@rehobothschool.nu  
 
9.7 Klachtenprocedure 
 
Als ouders klachten hebben, is de eerst aangewezen persoon de leerkracht. Meestal is in 
een gesprek veel op te lossen. Lukt dit niet tot tevredenheid, dan kunnen ouders het 
probleem met de teamleider bespreken.  
Als er dan nog geen bevredigende oplossing is gevonden, kunnen ouders contact opnemen 
met de directeur. Mocht ook dit niet tot een goede oplossing leiden, dan kunt u zich wenden 
tot het schoolbestuur, in de persoon van de directeur- bestuurder. (zie pagina 5.) 
 

mailto:overblijven@rehobothschool.nu
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Zijn het klachten die passen onder de noemer “huiselijk geweld en kindermishandeling”, dan 
kan contact opgenomen worden met de contactpersoon van de Rehobothschool, mevrouw 
Jorine Verburg. Zij kan na kennis genomen te hebben van de klacht, adviseren om eventueel 
met de vertrouwenspersoon van de Hervormde scholen te gaan praten.  
 
Deze vertrouwenspersoon is de schakel naar de in Veenendaal bestaande 
klachtencommissie voor alle protestants-christelijke scholen voor basis- en voortgezet 
onderwijs. De vertrouwenspersoon voor de hervormde scholen is: 
 
Dhr. Drs. T(eus) van de Lagemaat 
Leverkruid 2 
3903 ES Veenendaal 
Tel: 0318 692023 
Emailadres: tvdlagemaat@che.nl 
 
9.8  Ouderbijdragen 
 
Van ouders wordt een ouderbijdrage gevraagd voor extra activiteiten van de kinderen, 
bijvoorbeeld de Kerst- en Paasvieringen, het Sinterklaasfeest, een project of thema, extra 
handenarbeid materialen en sportactiviteiten. Door de overheid wordt de nadruk gelegd op 
het vrijwillige karakter van deze bijdrage. Met ieder nieuw gezin wordt tijdens het 
kennismakingsgesprek over deze ouderbijdrage gesproken.  
 
De schoolleiding maakt een begroting, beheert en int de ouderbijdrage. Een keer per jaar 
wordt er verantwoording gegeven van de uitgaven aan de MR.  Deze verantwoording is 
daarna ook ter inzage bij de schooladministratie. 
 
Het door het bestuur vastgestelde bedrag bedraagt € 50,00 per kind per jaar. Hieruit worden 
alle kosten gedurende het cursusjaar betaald. Dit bedrag kan in twee termijnen worden 
betaald.  
 
U ontvangt hiervoor aan het begin van ieder schooljaar een betaallink. 
Mochten er voor u redenen bestaan waardoor de ouderbijdrage niet (geheel) betaald kan 
worden, neemt u dan contact op met de directeur.  
 
Als een leerling tussentijds de school verlaat, is er de mogelijkheid om het betaalde 
schoolgeld teruggestort te krijgen. Neemt u hiervoor contact op met onze administratief 
medewerkster. 
 
9.9 Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid 
 
Door het schoolbestuur is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze geldt van 
1 uur voor schooltijd tot 1 uur na schooltijd en tijdens schoolreisjes, kampen en excursies. 
Op school kunt u informeren welke kosten vergoed worden en hoe groot bepaalde 
uitkeringen zijn. Kosten zoals bijvoorbeeld gebroken brillen en kapotte fietsen worden niet 
door deze verzekering vergoed, tenzij per ongeluk veroorzaakt door teamleden van de 
school. 
 

mailto:tvdlagemaat@che.nl
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De verantwoordelijkheid die wij dragen voor onze leerlingen gaat heel ver. Wij willen samen 
met u op de juiste manier zorgdragen voor uw kind. Om dit enigszins te begrenzen, hebben 
we wel de volgende beleidslijn afgesproken: 
 
"Als kinderen na schooltijd buiten de school op het plein spelen, is er geen toezicht. Na 12.00 
uur, 12.30 uur op woensdag en na 14.45 uur op de andere middagen gaan de leerkrachten 
aan het werk met hun niet-lesgevende taak. De verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt 
dan bij hun ouders. Het is na die tijd ook niet toegestaan om de school binnen te gaan om 
naar het toilet te gaan of om iets te drinken." 
 
9.10 Voor- en naschoolse opvang 
 
De ontwikkelingen in de wereld van de kinderopvang veranderen nogal eens. Door 
veranderingen in belasting- of toeslagen is flexibiliteit nodig. 
 
Scholen moeten, sinds 2007, ouders hulp bieden bij het vinden van een passende oplossing 
voor voor- en naschoolse opvang.  Wij voldoen aan deze verplichting door te verwijzen naar 
de websites van kinderopvangorganisaties. In de praktijk van elke dag worden kinderen van 
onze school door Christelijke Kinderopvang Luna www.kinderdagverblijf-Luna.nl, 
kinderopvang Super en Kinderopvang KWINK. 
 
Sinds 2016 werken we intensief samen met Luna doordat binnen onze school ruimte is 
gekomen voor voorschoolse opvang vanaf 07.00 uur ’s morgen en naschoolse opvang tot 
19.00 uur ’s avonds. Daarnaast is er acht dagdelen een Christelijke peuterspeelzaal met de 
naam Peuterwijs in onze school. 
Op die manier kunnen kinderen al heel jong beginnen met leren en ontwikkelen binnen de 
poorten van onze school. 
 
Taxihalte 
De taxihalte voor de NSO is op de KenR strook aan de Emmalaan. Hier staan na schooltijd de 
verschillende taxi’s opgesteld om enkele kinderen naar een andere NSO buiten onze school 
te brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kinderdagverblijf-luna.nl/
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Hoofdstuk 10   De ontwikkeling van het  onderwijs in de school 

 
Een school is steeds in ontwikkeling. Binnen de Rehobothschool streven we naar een 
"lerende organisatie" waarbinnen de leerlingen van de leerkrachten leren (soms ook 
andersom!) en leerkrachten ook van elkaar leren. Hierbij krijgen enkele onderdelen speciale 
aandacht. 
 
10.1  Sfeer binnen de school 
 
Alleen als er binnen de school een goede sfeer heerst, waarbij leerlingen en leerkrachten 
zich thuis voelen, kunnen leerlingen zich het beste ontwikkelen. Voor een goede sfeer zijn 
schoolregels nodig en maken we afspraken met de kinderen. Regelmatig komen afspraken 
en schoolregels / pleinregels / “buitenspeel” afspraken binnen het team ter sprake. Hierbij 
blijkt dat het steeds weer nodig is om op veranderingen in te spelen.  
Met elkaar willen we ervoor zorgen dat er een prettige klimaat heerst binnen de school. 
Door als ouders en school goed contact te houden en nauw samen te werken, bereik je het 
meeste. 
 
10.2   De kwaliteitsonderzoeken 
 
De kwaliteitsonderzoeken onder ouders, leerkrachten en leerlingen worden iedere vier jaar 
gedaan. In april 2020 is dit kwaliteitsonderzoek gedaan onder leerlingen, leerkrachten en 
ouders door het afnemen van een digitale enquête.  
De uitkomsten van dit kwaliteitsonderzoek worden samengevat in een aantal rapporten.  
 
Deze rapporten worden door de schoolleiding in overleg met de MR en het schoolbestuur 
samengevat in een plan van aanpak.  
Dit plan van aanpak wordt besproken in het team, binnen de MR en binnen de 
bestuursvergaderingen. 
Als u geïnteresseerd bent in dit plan van aanpak kunt u contact opnemen met de directeur. 
 
10.3 Het schoolplan 
 
Ieder vier jaar schrijven we een schoolplan voor onze school. In dit plan beschrijven we de 
onderwijskundige ontwikkelingen, de gewenste en noodzakelijke vernieuwingen en de 
richting die we kiezen. 
 
Dit schoolplan is een samenvatting van de visie van het team op onderwijs, op leerlingen op 
de omgang met elkaar en op de scholingsbehoefte. In vier jaarplannen wordt beschreven 
hoe we hier als school mee omgaan. 
 
De input voor het schoolplan komt o.a. uit de resultaten van enquêtes onder ouders, 
leerkrachten en leerlingen. Ook ontwikkelingen in de samenleving, technische 
mogelijkheden, groei of krimp van de school hebben hun invloed op te voeren beleid.  
 
Alle beleidskeuzes worden beschreven in het schoolplan en in principe voor vier jaar 
vastgesteld. 
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Het schoolplan is gestuurd naar de Inspectie van het onderwijs, nadat de MR en het 
schoolbestuur hieraan hun goedkeuring hebben gegeven. 
 
Voor iedereen die geïnteresseerd is, ligt het schoolplan van september 2019 t/m 2023 ter 
inzage in de directiekamer.   Voor een toelichting hierop kunt u een afspraak maken met de 
directeur. 
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Hoofdstuk 11  Resultaten, verantwoording en gesprekken met ouders 

 
11.1  De verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs 
 
Na de periode van het basisonderwijs komt de periode van het voortgezet onderwijs. Op de 
Rehobothschool doen we van groep 1 t/m 8 ons uiterste best om uw kind zo goed mogelijk 
te helpen en begeleiden bij zijn of haar ontwikkeling.  
Uiteindelijk is het ons doel om uw kind op de juiste school voor voortgezet onderwijs 
geplaatst te krijgen.  
 
Hiervoor volgen we de volgende route. 
 
A Traject van verwijzing 
 
 Vanaf groep 3 krijgt u inzicht in de ontwikkeling van uw kind. Met name in de 
 grafiek van de verschillende leerlingvolgsysteem toetsen kunt u zien hoe uw kind zich 
 ontwikkelt. 
 
 Kinderen die veel I en II scoren, ontwikkelen zich boven gemiddeld. Kinderen die 
 meestal II en III scoren ontwikkelen zich gemiddeld en kinderen die veel III of lager 
 scoren  ontwikkelen zich gemiddeld tot beneden gemiddeld. 
 Daarbij zijn de resultaten van Begrijpend Lezen, Technisch Lezen en Rekenen 
 zwaarwegender dan de resultaten van Spelling.  
 
 De scores geven een beeld van de cognitieve ontwikkeling van uw kind.   
 Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de uitstroom naar het voortgezet onderwijs. 
 Wij streven er naar om uw kind op een passende school voor voortgezet onderwijs te 
 plaatsen.  
 
 Naast de scores in het CITO LVS is ook de sociaal emotionele ontwikkeling van uw 
 kind van groot belang. We volgen dit met LVS van ZIEN. Jaarlijks wordt ook deze 
 ontwikkeling met u besproken op de contactavond van november.  
 
 Met de gegevens van het leerlingvolgsysteem aan de ene en de observaties van de 
 leerkracht aan de andere kant proberen wij een zo compleet mogelijk beeld te krijgen 
 van de ontwikkeling van uw kind.  
 Ook stimulerende vaardigheden zoals doorzettingsvermogen, zorgzaamheid, netheid, 
 en een alerte, goede werkhouding worden gewogen door de leerkracht.  
  
 Het advies van de basisschool is bindend. Dat betekent dat de ontvangende school 
 voor voortgezet onderwijs het niveau- en plaatsingsadvies van de basisschool altijd 
 zal overnemen.  
 Het advies wordt geformuleerd door de “werkgroep verwijzing voortgezet 
 onderwijs”.  
 In deze werkgroep die jaarlijks wordt gevormd zitten de intern begeleider, de 
 directeur, de groepsleerkracht groep 8 en de teamleider van de bovenbouw.  
 De werkgroep komt tot een schooladvies door verschillende gegevens te 
 interpreteren en te wegen.  
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 Er wordt gekeken naar: 
  de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling.  
  de houding van de leerling in de groep, t.o.v. het huiswerk, instructie en 
 medeleerlingen.  
  de cognitieve ontwikkeling: resultaten van rekenen, taal, begrijpend lezen en naar 
 de scores in het LVS. 
  de wens van de ouders / de leerling   
  
 Het schooladvies wordt met de ouders besproken tijdens hiervoor georganiseerde 
 contactmomenten. Die staan op de jaarplanning die iedereen in september ontvangt.  
 
 De school geeft een niveau-advies en een plaatsingsadvies. Bijvoorbeeld: TL 
 (theoretische leerweg ( MAVO)), maar plaatsing in TL / HAVO brugklas. 
  
 Wij denken mee in de schoolkeuze, maar de uiteindelijke keuze van de school is 
 geheel aan de ouders. U bepaalt op welke school uw kind wordt ingeschreven.  
 Wij bepalen het niveau. Het niveau is echter ook bepalend voor de keuze die u heeft. 
 Niet iedere school voor Voortgezet Onderwijs biedt elk niveau aan. 
  
 Na dit contactmoment ontvangt u een inschrijfformulier mee om uw kind in te 
 schrijven op een school voor voortgezet onderwijs. Dit formulier levert u in bij de 
 leerkracht van uw kind. De inschrijving wordt vervolgens door de school verzorgd. 
 
B Heroverweging 
 
 De eindtoets die jaarlijks wordt gemaakt, heeft geen negatieve invloed meer op het 
 schooladvies. De uitslag wordt heroverwogen door bovengenoemde werkgroep.  
 Na heroverweging kan het schooladvies worden aangepast naar een hoger niveau. 
 Bijvoorbeeld van BBL naar KBL of van TL naar HAVO.  
 
 De scholen voor V.O. zijn echter niet verplicht een leerling te plaatsen. Als zij geen 
 ruimte meer hebben op het gekozen niveau, mogen zij een inschrijving weigeren. 
 
C Voorlichting aan ouders 
 
 De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen jaarlijks informatie over de verschillende 
 voorlichtingsmomenten van de scholen voor V.O. in Veenendaal en omgeving. 
 Ook houden alle scholen voor V.O. ieder jaar een open huis voor belangstellenden. 
 
 In november wordt op de Rehobothschool een voorlichtingsavond georganiseerd 
 voor alle ouders van groep 8. 
 Tijdens dit voorlichtingsmoment krijgt u informatie over de verwijzing, de toetsen, de 
 scholen voor voortgezet onderwijs en de procedure voor dat schooljaar. 
 
 Als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de groepsleerkracht. 
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D Resultaten 
 
 In de schoolgids willen we ook iets schrijven over de resultaten zoals die in de 
 voorgaande jaren zijn gehaald. In de volgende paragraaf leest u meer over de 
 zogenaamde opbrengsten en resultaten van ons onderwijs. 
 
 Met betrekking tot de verwijzing naar het voortgezet onderwijs publiceren we twee 
 tabellen. 
 
 De eerste gaat over de uitstroom naar verschillende niveaus binnen het voortgezet 
 onderwijs: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bij de kolom VMBO BL /KL verwijzen wij de leerlingen naar: 
 Het Perron in Veenendaal, de Meerwaarde in Barneveld of Aeres in Ede.  
 Incidenteel gaan leerlingen ook naar het Van Lodensteijn College in Kesteren. 
  
 Bij de kolommen VMBO TL t/m VWO verwijzen wij de leerlingen naar: 
 Het Ichthus College, het Christelijk Lyceum en het Rembrandt College in Veenendaal. 
  Incidenteel gaan leerlingen naar Het Streek in Ede, De Pantarijn in Rhenen of het 
 Johannes Fontanus College in Barneveld. 
  
 IEP 
  
 De tweede tabel laat de scores bij de eindtoets van IEP zien 
 Deze gegevens worden jaarlijks besproken met de leerkrachten van de bovenbouw. 
 Daarnaast worden de uitkomsten van de IEP eindtoets jaar na jaar vergeleken. 
 Hiervan wordt ook een zogenaamde trendanalyse gemaakt.  
 Aan de hand van de analyse van de IEP eindtoets kunnen we eventuele lacunes in de 
 leerstof traceren en bijstellen.  
 
 Met ingang van het schooljaar 2015 - 2016 werken we op de Rehobothschool met 
 de IEP eindtoets van bureau ICE.  
 
 Er is gekozen voor deze eindtoets omdat de toets een meer uitgebreide uitslag geeft 
 en kindvriendelijker is om te maken. Omdat de eindtoets niet meer doorslaggevend is 
 voor de verwijzing van de leerlingen is de toegankelijkheid van de toets voor ons van 
 groter belang geworden. Dit komt de motivatie van de leerlingen namelijk ten goede.  
 

 VMBO BL / KL VMBO TL TL / HAVO HAVO / VWO 

2015 13 % 31 % 24 % 32 % 

2016 20 % 26 % 13 % 41 % 

2017 19% 9% 19% 53%  

2018 14% 22 % 1 % 64 % 

2019 15 % 12 %  16 % 57 % 

2020 18% 22% 60 % 

2021 23% 15% 11% 51% 
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Schooljaar: Resultaat Rehobothschool: Landelijk gemiddelde: 

2015 - 2016 Totaalscore: 
Taalverzorging: 

Lezen: 
Rekenen: 

82 
81 
84 
77 

Totaalscore: 
Taalverzorging: 

Lezen: 
Rekenen: 

80 
81 
83 
76 

2016 - 2017 Totaalscore: 
Taalverzorging: 

Lezen: 
Rekenen: 

80,4 
79 
84 
79 

Totaalscore: 
Taalverzorging: 

Lezen: 
Rekenen: 

81,1 
81 
84 
78 

2017 -2018 Totaalscore: 
Taalverzorging: 

Lezen: 
Rekenen: 

82,9 
80 
86 
81 

Totaalscore: 
Taalverzorging: 

Lezen: 
Rekenen: 

81 
82 
84 
78 

2018 - 2019 
 
 

Totaalscore: 
Taalverzorging: 

Lezen: 
Rekenen: 

81,9 
77 
86 
80 

Totaalscore: 
Taalverzorging: 

Lezen: 
Rekenen: 

81,8 
80 
85 
79 

2019 - 2020 I.v.m. Corona pandemie geen IEP toets afgenomen 

2020 - 2021 
 
 

Totaalscore: 
Taalverzorging: 

Lezen: 
Rekenen: 

79,1 
72 
84 
79 

Totaalscore: 
Taalverzorging: 

Lezen: 
Rekenen: 

79,7 
77 
86 
77 

 
 
E  Het Voortgezet Onderwijs koppelt terug 
 
De leerlingen die worden verwezen naar het voortgezet onderwijs worden gedurende hun 
loopbaan op de school gevolgd. Hun ontwikkeling en resultaten worden besproken tijdens 
het jaarlijkse contactmoment van onze school met de docenten van de diverse scholen voor 
voortgezet onderwijs. 
 
Ook krijgen we jaarlijks een terugkoppeling op de resultaten van de verwijzing. Tot nu toe 
zijn de scholen voor voortgezet onderwijs unaniem tevreden over de resultaten van onze 
verwijzing. Bij meer dan 90 procent van de adviezen verlaat de leerling de  V.O. school met 
het diploma dat aansluit bij het advies dat gegeven is in groep 8. 
 
11.2 Tussentijdse opbrengsten 
 
Op verschillende momenten in een schooljaar worden toetsen afgenomen. Dit zijn toetsen 
van de methodes, maar ook zogenaamde LVS –toetsen. LVS staat voor Leerling Volg 
Systeem. Zoals het woord zegt een manier om de cognitieve ontwikkeling te volgen. Op het 
gebied van Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen / Wiskunde worden 
twee keer in een schooljaar toetsen afgenomen. De resultaten van deze toetsen worden 
gebruikt om het onderwijs te verbeteren. Een leerling die uitvalt op een onderdeel krijgt 
daarvoor hulp. De uitslagen worden daarnaast ook besproken met IB en in 
bouwvergaderingen. Hierdoor kunnen we het onderwijs volgen en een analyse maken van 
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de ontwikkeling ervan. Bijvoorbeeld door lesonderdelen voor alle kinderen te herhalen of in 
een volgend schooljaar op een andere manier aan te bieden.  
 
11.3  Rapporten en gesprekken met ouders 
 
De kinderen krijgen vanaf groep 3 twee keer per jaar een rapport. In dit rapport staan de 
resultaten voor de schoolvakken en wordt een beeld gegeven van de sociaal emotionele 
ontwikkeling van een kind. Het eerste rapport wordt meegegeven voor de voorjaarsvakantie. 
Het tweede rapport komt voor de zomervakantie mee naar huis. 
 
We vinden het belangrijk om regelmatig met u te spreken over de ontwikkeling van uw kind. 
U wordt daarom een aantal keer in het jaar uitgenodigd om hierover op school te komen 
praten met de leerkracht. 
 
Hieronder worden de contactmomenten toegelicht. 
 
Jaaropening en kennismaking: 
 
Groep:  1 t/m 8 
   
Doel:   Ouders maken kennis met de leerkrachten en de groep. 
 
Wanneer:  In de tweede week na de zomervakantie. 
  
Inhoud:  Jaaropening met leerlingen en ouders om 18.45 uur op het schoolplein.  
  We zingen en bidden en er is een kort welkomstwoord.  
  Hierna is er Open Huis met om 19.00 uur een kennismakingsmoment in de 
  klas. Bij slecht weer is er alleen Open Huis en wordt er een boodschap  
  verzonden.  
 
  Tijdens dit moment worden ook de  klassenouders en eventuele nieuwe  
  leerlingen / ouders voorgesteld via het digibord.  
 
Organisatie: Ouders worden uitgenodigd door een email en in de laatste nieuwsbrief voor 
  de zomervakantie. 
 
Ouder-vertel-gesprekken: 
 
Groep:  1 t/m 8 
 
Doel:   Ouders vertellen over hun kind. Zij spreken hun verwachtingen uit voor het 
  schooljaar. Leerkrachten stemmen af wat mogelijk en haalbaar is en luisteren 
  naar het verhaal van de ouders. 
 
Wanneer:  In de tweede t/m vierde schoolweek van het nieuwe schooljaar of 
  na twee tot vier weken nadat een leerling is ingestroomd in een lopend  
  schooljaar. 
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  Ouders ontvangen van de leerkracht een uitnodiging via email en kunnen dan 
  vrijblijvend beslissen of een gesprek nodig is. 
 
Inhoud: Alle ouders ontvangen een papieren brief met een bijlage. In de brief worden 
  zij uitgenodigd om in te tekenen op roosters bij de lokalen. De bijlage bij deze 
  brief is een vragenformulier.  We vragen de ouders om dit formulier in te 
  vullen en mee te nemen naar het gesprek. Dit is de leidraad voor het gesprek.  
  Alle ouders ontvangen de informatie ook via email. We streven ernaar om het 
  ingevulde formulier van alle leerlingen retour te ontvangen. De leerkrachten 
  nemen de formulieren door, bergen ze op in de groepsmap en dragen ze over 
  aan de volgende collega.  
 
  De intekenmomenten zijn in principe ’s middags na schooltijd maar er is ook 
  altijd minimaal één avond beschikbaar voor gesprekken. 
 
Organisatie: Ouders tekenen zelf in via Parro of zij worden uitgenodigd door de  
  leerkracht.   
 
1e ontwikkelingsgesprek n.a.v. KIJK , ZIEN / S.E.O. en schoolwerk. 
 
Groep:  1 t/m 8 
 
Doel:   Ouders informeren over met name de sociaal emotionele ontwikkeling van 
  hun kind. 
 
Wanneer:  Twee avonden in november tussen 18.30 uur en uiterlijk 21.00 uur. 
  We spreiden dit over twee weken. Eén woensdag en één maandagavond. 
  Eén maandagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur. 
 
Inhoud: Nadat ZIEN is ingevuld door de leerkrachten en de leerlingen, wordt dit  
  besproken met de IB. De informatie uit ZIEN en de  observaties en ervaringen 
  van de leerkracht worden besproken met de ouders. 
  Zo nodig wordt er gekeken naar interventies. Daarnaast is er ruimte om te 
  spreken over de cognitieve ontwikkeling van het kind. De nadruk ligt echter 
  op het eerste onderwerp. 
 
  In groep 1 en 2 worden deze contactmomenten ingevuld met informatie uit 
  Leerlijnen groep 1 en 2. We bespreken dan de ontwikkelingslijnen  
  Basisbehoefte, Betrokkenheid, Relaties met medeleerlingen en volwassenen 
  en waar nodig de risicofactoren 
 
  In groep 8 zullen deze gesprekken over ZIEN en LVS gegevens uit groep 7 gaan 
  maar ook een voorbereidend, verkennend adviesgesprek zijn.  
 
Organisatie: Alle ouders worden uitgenodigd via Parro en plannen zelf een moment in.  
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Gesprekken Verwijzing Voortgezet Onderwijs: 
 
Groep:  8 
 
Doel:   Ouders betrekken bij het advies dat is geformuleerd voor het niveau van 
  voortgezet onderwijs dat wij hebben geformuleerd. 
 
Wanneer:  Twee tot vier avonden in januari / februari 
 
Inhoud: Jaarlijks wordt een werkgroep Verwijzing Voortgezet Onderwijs samengesteld 
  uit de Intern Begeleider, de leerkrachten van groep 8 en de directeur. Deze 
  werkgroep formuleert voor iedere leerling in groep 8 een advies voor  
  uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs. Dit advies wordt vervolgens door 
  de leerkracht besproken met de ouders van de leerling.  
 
Organisatie: De leerkrachten van groep 8 maken een rooster. Ouders kunnen onderling 
  ruilen en informeren de leerkracht. 
 
 
2e ontwikkelingsgesprek n.a.v. KIJK, CITO LVS Schoolwerk en sociaal emotionele 
ontwikkeling: 
 
Groep:  1 t/m 8 
 
Doel:   Ouders informeren over met name de cognitieve ontwikkeling van hun kind 
  door het bespreken van het rapport. ( in groep 3 t/m 8) 
 
Wanneer:  Twee avonden in februari / maart tussen 18.30 uur en uiterlijk 21.00 uur. 
  We spreiden dit over twee weken. Eén woensdag en één maandagavond.  
  Eén maandagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur. 
 
Inhoud: Ouders worden door de leerkrachten geïnformeerd over de cognitieve  
  ontwikkeling van hun kind. De LVS toetsen zijn afgenomen en geanalyseerd 
  met de IB en in de vergaderingen. De grafieken en scores worden met de 
  ouders doorgenomen. De ouders ontvangen enkele dagen van   
  tevoren het rapport, zodat zij zich kunnen voorbereiden. 
 
  In groep 1 en 2 worden deze contactmomenten ingevuld met informatie uit 
  LJK. 
 
Organisatie: Alle ouders worden uitgenodigd en plannen zichzelf in via Parro. 
 
 
 
 
 
 
 



Rehobothschool, Hervormde school voor Basisonderwijs, een Gave school. Schoolgids 2022 - 2023 

 

 
62 

 

  

3e ontwikkelingsgesprek n.a.v. CITO LVS Schoolwerk en sociaal emotionele ontwikkeling: 
 
Groep:  1 t/m 6 
 
Doel:   Ouders informeren over met name de cognitieve ontwikkeling van hun kind 
  door het bespreken van het rapport. (in groep 3 t/m 7) 
 
Wanneer:  Eén of meer momenten in juni   
 
Inhoud: Ouders worden door de leerkrachten geïnformeerd over de cognitieve  
  ontwikkeling van hun kind. De LVS toetsen zijn afgenomen en geanalyseerd 
  met de IB en in de vergaderingen. De grafieken en scores worden met de 
  ouders doorgenomen. De ouders krijgen het rapport niet van tevoren thuis. 
  Het ligt gedeeltelijk ter inzage omdat nog niet alles cijfers klaar zijn. De LVS 
  scores worden i.i.g. meegenomen. We streven ernaar om de rapporten zoveel 
  mogelijk klaar te hebben. Op de laatste schooldag krijgen de kinderen hun 
  rapport mee naar huis. 
 
Organisatie: Ouders tekenen zelf in naar behoefte, nadat zij hiervoor via Parro  zijn  
  uitgenodigd. 
 
3e ontwikkelingsgesprek n.a.v. CITO LVS Schoolwerk, SEO en Pre advies: 
 
Groep:  7 
 
Doel:   Ouders informeren over met name de cognitieve ontwikkeling van hun kind 
  door het bespreken van het rapport en een voorlopig advies m.b.t. de  
  uitstroom in groep 8. 
 
Wanneer:  Een aantal momenten in juni  
  
Inhoud: Ouders worden door de leerkrachten geïnformeerd over de cognitieve  
  ontwikkeling van hun kind. De LVS toetsen zijn afgenomen en geanalyseerd 
  met de IB en in de vergaderingen. De grafieken en scores worden met de 
  ouders doorgenomen. De ouders krijgen het rapport niet van tevoren thuis. 
  Het ligt gedeeltelijk ter inzage omdat nog niet alles cijfers klaar zijn. De LVS 
  scores worden i.i.g. meegenomen. We streven ernaar om de rapporten zoveel 
  mogelijk klaar te hebben. Op de laatste schooldag krijgen de kinderen hun 
  rapport mee naar huis. 
  Hierbij wordt in groep 7 een voorlopig advies gegeven m.b.t. het   
  uitstroomniveau aan het einde van groep 8. Er worden drie niveaus  
  PRO/ BBL / KBL 
  TL  (MAVO) 
  HAVO / VWO 
  Dit advies wordt geformuleerd door de leerkracht i.o.m. de directeur en IB. 
 
Organisatie: Alle ouders worden uitgenodigd en plannen zichzelf in via Parro. 
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Hoofdstuk 12   Algemene informatie van de Rehobothschool 
Op alfabetische volgorde… 

 
A. Dagelijks bestuur van de hervormde scholen 
 
Het bestuur van de Stichting tot oprichting en instandhouding van de Hervormde scholen 
voor basisonderwijs te Veenendaal bestaat uit vijf personen. Hun namen en functies vindt u 
op de website van Onderwijsgroep GAVE. Naast een toezichthoudend bestuur is er een 
directeur-bestuurder voor de dagelijkse leiding. Zijn naam is: Rien Roelofse.  
Hij is bereikbaar via het emailadres: bestuur@gavescholen.nl  
 
Het postadres is: Stichting Hervormde Scholen Veenendaal, Postbus 1109, 3900 BC 
Veenendaal. 
 
B.   Drinken of "tussendoortje" op school. 
 

De meeste ouders geven hun kind zelf wat te eten en te drinken mee 
voor in de pauze.  
Wilt u a.u.b. geen snoep, chips en andere ongezonde dingen 
meegeven?  
Een appel, een liga of iets dergelijks is veel gezonder. 

 
Op vrijdag is onze wekelijkse fruitdag. Op die dag nemen alle kinderen alleen fruit mee naar 
school.  
 
Wilt u bekers, tupperwarebakjes, enzovoort duidelijk van de naam van uw kind voorzien?  
Er worden heel vaak bekers en bakjes gevonden, zonder dat we de eigenaar kunnen 
traceren. 
 
 
C.  Op de fiets naar school? 
 
Het fietsenplein biedt maar beperkt ruimte voor de fietsen 
van alle leerlingen. Daarom vinden we het fijn als kinderen 
zoveel mogelijk lopend naar school komen.  
 
Fietsen die worden gestald op het fietsenplein staan daar op 
eigen risico. Bij diefstal en beschadiging is de school hiervoor 
niet verzekerd en ook niet aansprakelijk. Schade is voor eigen 
rekening als de "dader" onbekend is. Als bekend is wie de fiets heeft vernield, wordt de 
schade afgehandeld via de WA verzekering van de betreffende ouders  
 
Op de schoolpleinen is het niet toegestaan om te fietsen, dat is gevaarlijk voor anderen.  
 
Wilt u de fietssleutel aan een sleutelhanger bevestigen? Iedere dag zijn er leerlingen die hun 
fietssleutel kwijt zijn. Een duidelijke sleutelhanger voorkomt veel gedoe. U kunt altijd even 
informeren of de sleutels zijn gevonden.  

mailto:bestuur@gavescholen.nl
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Sleutels die gevonden worden liggen op het bureau van de administratief medewerkster, 
Joke van der Weijden. Kijkt u gerust even of de sleutel hier is gebracht. 
  
Ook skates, stepjes, waveboards en skeelers zijn de laatste jaren steeds populairder 
geworden. Op het schoolplein is dit speelgoed gevaarlijk. Je mag erop naar school komen, 
maar onder schooltijd, kunnen ze niet worden gebruikt.  
 
 
D.  Hoofdluis     

 
De leerlingen van de Rehobothschool worden na iedere 
schoolvakantie door een aantal ouders van iedere groep 
gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluis!  
Zie hiervoor ook de jaarplanning.    
 
Bij het aantreffen van hoofdluis wordt door de school contact 
met u opgenomen over de te nemen stappen. 
 
Ter preventie van “kruisbesmetting’ vragen wij alle ouders om 
een luizenzak te kopen. Deze luizenzakken worden dagelijks door 
alle leerlingen gebruikt. 
Als de luizenzak kapot of kwijt is, kunt u bij de administratie een 
nieuwe luizenzak kopen. Ze worden regelmatig mee naar huis 
gegeven zodat ze gewassen kunnen worden.  

 
E. Inspectie voor het Onderwijs 
 
De Rehobothschool wordt regelmatig bezocht door de Inspectie voor het Onderwijs. De 
resultaten en uitkomsten van deze bezoeken worden gepubliceerd op de site van de 
onderwijsinspectie. 
 
Adresgegevens: 
Inspectie voor het Onderwijs 
 
Bezoekadres:  
Kantoor Utrecht 
Park Voorn 4  
3544 AC Utrecht. 
Receptie: 088-669 60 00 
 
Postadres: 
Postbus 2730 
3500 GS  Utrecht 
 
Telefoonnummer voor ouders: tel. 1400 (Informatie Rijksoverheid) 
Internet: www.onderwijsinspectie.nl 
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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F.  Jarig en trakteren op school 
 
Kinderen die jarig zijn mogen trakteren op school. De traktatie is bij voorkeur gezond, maar 
iets anders is wel toegestaan. De kinderen trakteren alleen de leerlingen en leerkrachten van 
hun eigen groep. Zij gaan niet meer de klassen rond.  
 
G. Kleding, mobiele telefoons en gevonden voorwerpen 
 
We realiseren ons dat de keuze voor de kleding van uw kind in de eerste plaats uw eigen 
verantwoordelijkheid is. De eigen vrije keuze die u hierin maakt, is ook voor ons erg 
belangrijk. Op een school is het echter ook goed om hierover enkele afspraken te maken.  
Hieronder leest u iets over wat wel en niet is toegestaan, over gevonden voorwerpen en 
over gymkleding. Met elkaar kunnen we ook op deze manier zorgen voor een prettig 
schoolklimaat. 
 
Enkele schoolregels: 
 
 Het is niet toegestaan dat leerlingen binnen de school hoeden, petten, hoofddoekjes o.i.d. 
dragen. Tenzij hiervoor medisch noodzakelijke redenen bestaan. 
 
 Ook willen we een beroep doen op ouders om hun kinderen, misschien vooral wanneer 
het buiten warm is, fatsoenlijk gekleed naar school te laten komen. Let u zelf op de kleding 
van uw kind? Kleding met kwetsende of onfatsoenlijke teksten is niet toegestaan op school.  
 
 Het is niet toegestaan om geluidsdragers (digitale opslagapparaten of bluetoothspeakers 
e.d.) mee naar school te nemen.  
 
 Over mobiele telefoons is de volgende schoolregel opgesteld:  
Je mag je mobiele telefoon meenemen.  
Je mag je telefoon niet gebruiken of aanzetten onder schooltijd of in de pauze.   
Doe je dat wel, dan wordt je mobiel ingenomen en krijg je hem de volgende schooldag terug. 
In noodsituaties is de school bereikbaar, hiervoor is de mobiele telefoon niet nodig.  
 
Aanbeveling is daarom: Laat je mobiele telefoon thuis!   
Bij beschadiging en /of diefstal is de school niet aansprakelijk.  
 
 

Enkele tips: 
 Wilt u zoveel mogelijk de jassen, tassen, handschoenen, gymkleding, gymschoenen en 
laarzen van de naam van uw kind(eren) voorzien. Op die manier wordt het eenvoudiger om 
gevonden voorwerpen terug te bezorgen bij de eigenaar. 
 
 Gevonden voorwerpen worden bij de administratie van school gebracht. Achter de deur 
staat een grote bruine kliko. Als u iets kwijt bent, mag u altijd even komen kijken of het is 
gevonden. Sleutels, sieraden, telefoons en andere kleine spullen liggen op het bureau in een 
bakje. Na verloop van tijd worden deze artikelen opgeborgen en nog maximaal één 
schooljaar bewaard. 
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 Tijdens de meeste contactavonden liggen de gevonden voorwerpen uitgestald in de vide 
bij de ingang aan de Emmalaan. Wat niet wordt opgehaald, geven we aan het goede doel. 
 Vooral op de kleuterafdeling geven kledingstukken in de wintertijd extra problemen. Daar 
komt bij dat veel kleuters niet weten wat hun eigendom is. Wilt u er voor zorgen dat wanten, 
mutsen en dassen herkenbaar zijn voor de kinderen en leerkrachten? 
 
F.  Gymkleding 
 
De leerkrachten van groep 1 en 2 willen graag dat de 
kleuters met de gymlessen eenvoudige schoenen dragen. 
Deze gymschoenen met elastiek of klittenband kunnen 
de kinderen zelfstandig aan- en uittrekken. De schoenen 
mogen worden meegegeven in een tasje voorzien van 
naam. We bewaren deze spullen in de klas, zodat we ze 
altijd bij de hand hebben. 
 
Ook in groep 3 t/m 8 zijn er voorschriften voor de 
gymkleding. Wij stellen het op prijs als de jongens bij gymnastiek een korte broek en t- shirt 
dragen. Voor de meisjes is een kort broekje + T-shirtje of een gympak heel geschikt. 
 
Verder is het verplicht dat alle leerlingen gymschoenen dragen, dit om voetwratten te 
voorkomen van voetwratten. De gymschoenen mogen vanzelfsprekend niet op straat 
gedragen worden. 
 
H. Kleurplaten op de kleuterafdeling 
 
Wanneer ouders of verzorgers jarig zijn of er is een bijzonder huwelijksjubileum te vieren, 
dan mogen de kleuters een kleurplaat maken. Bij de groepen hangen hiervoor kalenders. 
 
I. Plattegronden van de gebouwen van de Rehobothschool 
 
In de jaarlijkse bijlage van de schoolgids treft u de plattegronden van de school aan.  
De nummers in de lokalen komen overeen met het groepsnummer van de klas van uw kind. 
 
J.   Pleinwacht 
 
Om 08.15 uur en tijdens de ochtend- en lunchpauze is er pleinwacht. 
De leerkrachten die pleinwacht hebben, dragen voor de herkenbaarheid een opvallend 
hesje.  Er zijn enkele pleinregels die regelmatig met de kinderen worden besproken. De 
pleinwacht beslist zonodig over de toepassing ervan. 
 
K.   Schoolfotograaf 
 
Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf op school. Ieder jaar worden er portretfoto's 
gemaakt en groepsfoto’s. Om het jaar wordt er ook gelegenheid gegeven om familiefoto’s  
te maken.  Hierover wordt u altijd tijdig door ons geïnformeerd. 
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Van de schoolfotograaf krijgt u vervolgens informatie over de afhandeling van uw bestelling. 
U bent niet verplicht om de gemaakte foto af te nemen.  
 
L. De wekelijkse schoolpsalmen 
 
In de jaarlijkse bijlage van de schoolgids vindt u het rooster van de schoolpsalmen. Iedere 
week wordt er in de groepen 3 t/m 8 een psalm aangeleerd. De groepen 3, 4 en 5 leren de 
psalm van de onderbouw; de groepen 6, 7 en 8 leren de psalm voor de bovenbouw. Bij de 
groepen 5, 6, 7 en 8 wordt de psalm overhoord. De groepen 1 en 2 leren op school de 
psalmen die met een * zijn aangegeven. Na een vakantie is er een herhalingspsalm, die niet 
wordt overhoord.  
In de akkoordverklaring die u als ouders heeft ondertekend, staat dat er wordt verwacht dat 
de kinderen deze psalm (thuis) leren. Wij rekenen dan ook op uw medewerking. 
 
M.   Schooltijden en toegang voor ouders / verzorgers 
 
Vijf minuten voor het begin van de schooltijd gaat de eerste bel. 
De kinderen mogen vanaf dat moment naar binnen. Om 08.30 
uur gaat de tweede bel. Van iedereen wordt verwacht op dat 
moment op school te zijn. 
 
De groepen 1 en 2 beginnen ongeveer vijf minuten over half 
negen. De kleuters hebben dus een inlooptijd van 10 minuten. 
In groep 1 mogen de ouders met de kinderen mee naar binnen. 
In de groepen 2 wordt er na de herfstvakantie in de gang afscheid genomen. Ouders gaan 
dan niet meer mee de klas in. Bij alle overige groepen (3 t/m 8) geldt dat ouders normaal 
gesproken niet met de kinderen mee de school ingaan.     
 
N. Speelgoedmiddagen  
 
In de groepen 1 t/m 4 plannen wij soms een speelgoedmiddag.  
Wij hebben speelgoedmiddagen ingesteld om kinderen een aantal momenten per jaar de 
mogelijkheid te geven om hun speelgoed te laten zien en er op school met andere kinderen 
mee te kunnen spelen.   
 
Wanneer er een speelgoedmiddag is, mogen de kinderen speelgoed  mee naar school 
nemen waar zij samen met anderen mee kunnen spelen. Spelcomputers, tablets en 
dergelijke maar ook geweren, plastic messen, zwaarden en pistolen zijn op school niet 
toegestaan. 
 
U mag zelf kiezen welk speelgoed u mee geeft. Kwetsbaar en duur speelgoed is minder 
geschikt. De school  is niet aansprakelijk bij eventuele schade.  
Op andere momenten is het meenemen van speelgoed niet toegestaan, behalve als hiervoor 
door de leerkracht toestemming is gegeven.  
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O.   T-shirt van de Rehoboth 
 
Op school hebben we voor alle leerlingen een witte polo aangeschaft. Deze shirts worden op 
school bewaard in afgesloten bakken. 
  
Per groep zijn een aantal shirts gekocht, zodat we alle kinderen bij bepaalde gelegenheden 
een shirt kunnen laten aantrekken. Bijvoorbeeld tijdens schoolreisjes of tijdens de ochtend- 
en avondvierdaagse. 
 
Ook ouders kunnen voor zichzelf een schoolpolo aanschaffen. Deze polo’s zijn verkrijgbaar 
bij de administratie van school. 
 
P. Het vakantierooster  
 
Het vakantierooster vindt u in de jaarlijkse bijlage bij de 
schoolgids. In de nieuwsbrief van april of mei wordt het 
vakantierooster van het opvolgende jaar al gepubliceerd. 
Het vakantierooster wordt in Veenendaal door het plaatselijke 
directeurenoverleg opgesteld. In dit overleg zijn alle scholen voor 
primair onderwijs betrokken.  
De landelijke overheid schrijft de vakantieplanning voor herfst-, kerst-, mei- en 
zomervakantie voor.  Schoolbesturen hebben een beperkte mogelijkheid om op andere 
momenten af te wijken van de plaatselijke regeling. 
Het vakantierooster wordt jaarlijks tussen november en maart vastgesteld door de (G)MR. 
 
De vakanties voor primair en voortgezet onderwijs worden niet op elkaar afgestemd, omdat 
het aantal voorgeschreven uren onderwijs tussen deze typen onderwijs sterk kan afwijken. 
 
Omdat de groepen 1 t/m 4 volgens de onderwijswet ruim 100 lesuren minder heeft dan de 
groepen 5 t/m 8, hebben deze leerlingen ieder schooljaar enkele dagen extra vakantie.  
 
De extra vrije dagen van de groepen 1 t/m 4 worden jaarlijks gepland in overleg met de 
andere hervormde scholen. Dit verschilt per kalenderjaar. Let u daarom goed op de 
jaarplanning en  de kalender in de nieuwsbrief en op de website. 
 
Q.   Woord en Daad  en zendingsgeld 
 
Iedere vrijdagmorgen of laatste schooldag van de week 
wordt er geld opgehaald voor de stichting “Woord en 
Daad”. Via deze stichting hebben  wij vier kinderen 
geadopteerd. Deze kinderen zijn geadopteerd door de 
vier gecombineerde jaargroepen. De kinderen uit de 
groepen weten voor wie zij wekelijks geld mee mogen 
nemen. 
 
U begrijpt dat de kosten van levensonderhoud een flink bedrag per jaar bedragen. Wij hopen 
dat u voor deze kinderen iedere vrijdagmorgen geld wilt meegeven. Op die manier kunnen 
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wij er samen voor zorgen dat deze kinderen naar school kunnen gaan en van goede kleding 
en voedsel worden voorzien.  
 
Het geld dat is ingezameld wordt ook gebruikt om het werk van de GZB, Open Doors en 
andere organisaties te ondersteunen. In de nieuwsbrief kunt u lezen wat de stand van de 
geldthermometer is. 
 
R. Ziekte / afwezigheid 
 
Als uw kind ziek is, kan het niet naar school. We vragen u dan om uw kind ziek te melden.  
Dit kan via de Parro app of via de schooltelefoon.  
Als dit telefoonnummer niet bereikbaar is, kunt u ons bereiken op het noodnummer dat is 
vermeld in de jaarlijkse bijlage bij de schoolgids.  
 
Een ziekmelding kunt u doen tussen 08.00 uur en 08.30 uur.  
 
Als wij uw kind missen na 09.00 uur uur nemen wij contact met u op.   
Het is ook daarom belangrijk dat we beschikken over al uw actuele contactgegevens.  
Wilt u die aanpassen in de Parro-app als er iets verandert? 
 
S. Verlofverzoeken 
 
Leerplicht 
Leerlingen zijn leerplichtig vanaf hun vijfde levensjaar. Dat betekent dat er verlof gevraagd 
moeten worden als er redenen zijn om niet naar school te komen.  
 
Wij vragen van iedere ouder om in voorkomende gevallen een verlofverzoek in te dienen bij 
de directeur ook als een kind nog geen vijf jaar oud is. Voor vierjarige kinderen krijgt u altijd 
verlof, maar wij kunnen de afwezigheid dan beter monitoren.  
 
Procedure 
U dient, om verlof te vragen, een formulier af te halen bij de administratie van school, in de 
directiekamer of zelf downloaden van de website van school. 
Een verlofverzoek moet altijd schriftelijk worden gedaan en het verlofverzoek moet door u 
worden ondertekend. Verlof kan dus niet mondeling of via email worden toegekend.  
 
Er zijn enkele redenen waarvoor verlof mag worden gegeven. Denkt u hierbij aan een 
bruiloft waarvoor u bent uitgenodigd als daggast, een huwelijksjubileum in gezin of familie 
of een andere bijzondere familiegebeurtenis waarbij het kind aanwezig moet zijn. 
 
Als u twijfelt of de reden van het verlof wel een geldige reden is, overlegt u dan eerst even 
op school. Wij kunnen u hierover informeren. 
 
Denkt u eraan dat u het verlofverzoek ruim (ongeveer 4 weken) van tevoren doet?   
Wij hebben enige tijd nodig om uw verlofverzoek administratief te verwerken.  
 
Uiteindelijk beslist de directeur of de genoemde reden op het formulier een geldige reden is 
om het gevraagde verlof te verlenen.  
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U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld, doordat u het getekende verlofformulier 
retour ontvangt.  
 
Ongeoorloofd verzuim 
Het gevraagde verlof wordt met regelmaat toegekend. Er zijn echter ook situaties waarin het 
verlof niet zal worden toegekend. Als u besluit om u kind vervolgens toch niet naar school te 
laten gaan, spreken we van ongeoorloofd verzuim. 
 
Buiten de schoolvakantie met vakantie gaan, is meestal niet toegestaan. Als u hiervoor verlof 
vraagt en dit niet krijgt, kunt u besluiten om toch met vakantie te gaan.  We spreken ook dan 
van ongeoorloofd schoolverzuim.  
 
Dit ongeoorloofd verzuim moet door de school worden gemeld aan de leerplichtambtenaar 
die een onderzoek zal instellen. Dit kan leiden tot een proces verbaal. 
 
Verloffolder 
Voor de exacte regels verwijzen we naar de jaarlijkse bijlage bij de schoolgids.  
Hier vindt u de verloffolder van de gemeente Veenendaal. 
 
T.  Vertrouwenspersoon / Anti - pestcoördinator 
 
Op onze school is voor alle leerlingen een vertrouwenspersoon aangewezen. De leerlingen 
weten wanneer zij en waarmee zij bij deze persoon terecht kunnen.  
Ieder jaar wordt hieraan aandacht besteed in de groepen. Op die manier proberen we 
signalen van huiselijk geweld, kindermishandeling of andere vormen van aantasting van de 
goede ontwikkeling van kinderen tijdig te signaleren. 
 
Als er signalen zijn die wijzen op het bovenstaande treedt het protocol huiselijk geweld in 
werking.  Een nadere omschrijving hiervan is terug te vinden in het schoolveiligheidsplan. 
 
De naam van ons vertrouwenspersoon is: Jorine Verburg 
 
Het anti-pestbeleid is omschreven in ons anti-pest protocol.  
De coördinator van dit protocol is de intern begeleider van de groepen 6 t/m 8.  
 
Als er door leerlingen, leerkrachten of ouders signalen worden afgegeven die wijzen op 
pesten in de groep dan wordt het anti - pestprotocol gehanteerd om hiervoor een oplossing 
te vinden. 


