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Voorwoord 

“Scholen verschillen in manier van werken, sfeer, ontwikkeling en organisatie. Dat maakt het kiezen niet 
eenvoudig, terwijl u uw kind toch een belangrijk deel van zijn of haar leven aan een school toevertrouwt. 

Een school kies je dan ook met zorg; daarom is het van belang dat u de juiste keuze maakt.” 
 

Geachte ouder(s) / verzorger(s)  
 
De Van der Huchtschool Valeriaan is één van de drie scholen die valt onder De Stichting van der Hucht. De 
stichting staat voor  “gezamenlijk koersen naar de toekomst”  rekening houdend met de verschillen tussen 
de drie scholen. In de schoolgids staat wat u kunt verwachten en welke kwaliteiten de school garandeert. U 
vindt ondermeer de verantwoording over onze onderwijsvorm, maar ook algemene zaken, gewoonten en 
regels die ervoor zorgen dat een schooljaar soepel en plezierig verloopt. 
 
Geven van onderwijs en het streven naar kwaliteitsverbeteringen zijn voortdurend veranderende 
processen. Tijdelijke actualiteiten verspreiden we via informatiebronnen zoals de nieuwsbrief, 
jaarkalender/agenda en de website van de school (www.vanderhucht-valeriaan.nl).  
 
Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Dan nodigen wij u graag uit voor een gesprek en een 
rondleiding om de sfeer binnen de school te komen ervaren. 
 
Het team werkt hard aan behoud van sterke punten en waarden van de school en streeft ernaar nieuwe 
ontwikkelingen in te passen in ons onderwijs. Voelt u zich vooral vrij om de school binnen te lopen en/of 
een afspraak te maken. 
 
Heeft u suggesties ter verbetering van ons onderwijs? Vertel het ons! 
 
Team ‘Valeriaan’ 
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1 DE STICHTING VAN DER HUCHTSCHOLEN 

1.1 Historie. 

Op 26 juni 1907 werd in Soest de Stichting Van der 
Huchtfonds opgericht. Doel was het bevorderen van 
humanitaire ideeën, zoals die werden uitgedragen door 
Johan Carel van der Hucht en zijn vrouw Caroline Constance 
Albertine van der Hucht-Kerkhoven. Hun filosofie was 
gebaseerd op de visie van Albert Schweitzer en het 
gedachtegoed van de Soestenaar Felix Ortt.  

Op 1 september 1913 opende de Engendaalschool voor 
neutraal bijzonder onderwijs op humanitaire grondslag. 
Vanwege deze grondslag kreeg de school rijkelijk steun 
vanuit het Van der Huchtfonds. Vandaar dat de naam van de 
Engedaalschool in 1929 officieel wijzigde in de Van der 
Huchtschool. Centrale begrippen in de visie op mens en 
maatschappij, zoals verwoord door mevrouw Van der Hucht 
en Felix Ortt, zijn: tolerantie, respect, solidariteit, 
rechtvaardigheid en naastenliefde.  

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw verhuisde de Van der 
Huchtschool naar een nieuw gebouw aan de Paulus 
Potterlaan. De belangstelling voor 'het Van der Hucht 
onderwijs' was zo groot, dat in 1982 een tweede school 
startte in Overhees aan de Libel. En in 1991 opende onze 
school, de derde Van der Huchtschool, aan de 
Valeriaanstraat in Smitsveen haar deuren.  

1.2 Missie en visie en ambitie. 

In schooljaar 2000-2001 richtte het bestuur een 
werkgroep op om de filosofie van ‘Van der Hucht’ te 
verwoorden in een eigentijdse missie en visie. In dit 
proces zijn zowel leerkrachten van de scholen als 
ouders uit de medezeggenschapsraden betrokken. 
Samen met het bureau NDO nam het bestuur in 2005 
en 2006 de visie en missie opnieuw onder de loep. Dit 
resulteerde in een bijgestelde bij deze tijd passende 
missie en visie. 
 
 

De missie beschrijft de grondslag van onze stichting. De 
visie is het kompas dat de koers bepaalt voor de 
ontwikkeling van het onderwijs op onze scholen. Wij werken 
voortdurend aan de verbetering van ons onderwijs. Onze 
visie evolueert met dit proces mee. 
Met de missie en visie verbindt het bestuur zich met 
haar oorsprong. Vanaf de oprichting toont de Van der 
Huchtschool zich als een maatschappelijk betrokken 
school die een positief antwoord wil bieden op de 
omstandigheden (misstanden) van haar tijd, vanuit 
respect en liefde voor al wat leeft. Daarbij hanteerde zij 
altijd eigenzinnige pedagogisch-didactische aanpakken 
met een eigen visie in de relatie thuis-school. 

 
Tijdens de jaarlijkse stichtingsdagen, wordt er door 
leerkrachten en de ouders vanuit de (G)MR structureel  
lerende organisatie gaan de Van der Huchtscholen 
toekomstgericht om met onderwijs. De koers voor de 
komende jaren tot uitvoer brengen en verder 
ontwikkelen is beschreven in onze missie en visie.  
 

Missie (grondbeginsel, waarvoor zijn we op aarde, 
bestaansrecht) 

 
Kinderen hebben het volgende ontwikkeld als ze de 
school verlaten: 
 
-Zijn: identiteit; erbij horen, zelfvertrouwen en 
spiritualiteit. 
-Weten: cognitieve kennis en vaardigheden naar 
vermogen. 
-Doen: kunstzinnige, ambachtelijke, sportieve 
vaardigheden naar vermogen. 
-Samenleven: respect en zorg voor 
het leven en van daaruit kunnen 
samenleven met mens, cultuur, geloof en natuur. ( 

Visie (lange termijn ambities) 

 
In de visie van het bestuur zijn de volgende subdoelen 
cruciaal voor het bereiken van de hoofddoelstelling: 
 
-Een veilige, kleine school met vaste ritmes en tradities 
waarin het kind in geborgenheid tot ontwikkeling komt op 
zijn, weten, doen en samenleven. 
In deze tradities besteden we ook aandacht aan het ervaren 
van en kennis nemen van de verschillende religies en 
culturen namelijk; 
-Het (individuele) kind met zijn eigenheden centraal  
stellen, een breed aanbod doen en ruimte maken voor 
verdieping op specifieke talenten (T-model). 
Pedagogisch-didactisch nieuwe aanpakken 
ondersteunen dit. In dit brede aanbod moet er een 
andere balans komen tussen de aandacht voor de 
cognitieve ontwikkeling (weten) en de drie andere 
ontwikkelpunten zijn, doen en samenleven  
Deze doelstellingen vragen onderwijs dat niet alléén 
klassikaal is.   
-Nauwe relatie tussen ouders en school, zodat het kind 
zich makkelijk kan verbinden met school, wat 
ondersteunend is aan het leerproces. School en thuis 
ondersteunen zo elkaar en creëren synergie (1+1=3).  
-Zichtbare maatschappelijke betrokkenheid met de 
boodschap dat wij een positief verschil maken in de 
wereld. Ondersteuning van het kind in het vinden van de 
weg op, naar en van moderne media/digitalisering.  
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Strategie (de weg er naartoe) 

 
Het bestuur committeert zich aan de missie en visie door 
actieve opstelling en is verantwoordelijk voor het 
uitdragen daarvan door: 

 Actief respect op individueel niveau te tonen 
door erkenning van ieders kwaliteiten 

 Op groepsniveau door samenwerking, met 
elkaars verschillen omgaan en daarvan leren 

 Op maatschappelijke niveau betrokken en 
solidair 

 Bewust zijn van en in contact staan met de 
specifieke ontwikkelingen de tijd (samenleven 
en voortdurend vernieuwen.) 

Het bestuur streeft naar meer gezamenlijke 
herkenbaarheid op de locaties in missie en waarden van 
de Van der Huchtscholen. De scholen hebben 
verschillende voedingsgebieden en specifieke 
kwaliteiten van de teams. Daarom kunnen de Van der 
Huchtscholen ervoor kiezen om zich anders te profileren 
en te specialiseren op een onderwijskundig speerpunt. 
Ze geven hieraan zelf invulling binnen de kaders van de 
missie en visie. Deze “couleur locale” kan herkenbaar 
zijn aan de keuze van methoden tot en met de dagelijkse 
organisatie op de school. 
 
Het bestuur hecht belang aan een onderscheidend 
vermogen ten opzichte van andere scholen vanwege de 
continuïteit in de toekomst. (De kleinschaligheid van de 
school en de ruimte voor het beleven, waarderen en 
behouden van de natuur is één van de opvallende 
onderscheidende kenmerken.) Op een later tijdstip 
kijken we naar een passende visie op het 
maatschappelijke vraagstuk van meer tweeverdieners en 
alleenstaande ouders. En of de school een verlengstuk 
kan zijn in het spoor van kinderen die gedurende een 
hele dag niet thuis zijn. 

 

1.3 Het bestuur.  

De drie scholen die samen de "Stichting Van der 
Huchtscholen" erkennen, vormen één bestuur, met 
daarboven een Raad van Toezicht.  
 
De Raad van Toezicht is in meerderheid samengesteld uit 
ouders, die zich op basis van vrijwilligheid, hun kennis en 
ervaring op diverse beleidsterreinen, inzetten voor de school. 
Het bestuur formuleert doelstellingen op terreinen als 
onderwijs, personeel, organisatie en financieel beleid. In 
nauw overleg met directies en GMR/MR toetsen we deze 
doelstellingen en beslissen over de realisatie daarvan. Door 
rekening met elkaar te houden, naar elkaar te luisteren en 

elkaar te helpen, staat ook hier de menselijke gedachte 
centraal. Bij een vacante positie in de Raad van Toezicht 
wordt met veel zorg en in overleg met de directies, gezocht 
naar geschikte kandidaten. De stichting is lid van de 
vereniging van bijzondere scholen, een landelijk, 
professionele organisatie, die in het complex van 
regelgeving, met raad en daad bijstand verleent.  

De Raad van Toezicht bestaat uit 

De heer A. van Luipen,                 voorzitter  
Mevrouw E. Roos               secretaris 
Mevrouw N. Mets,                 penningmeester 
Mevrouw K. de Hoop 
Mevrouw M. van der Hoeden 

2 ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 

2.1 Directiestructuur.  

Iedere Van der Huchtschool heeft een eigen schooldirecteur. 
De algemeen directeur is De heer Henk Oudshoorn. 
Gezamenlijk vormen de drie directeuren het 
managementteam. Taken en bevoegdheden van de 
directeuren zijn vastgelegd in het directiestatuut. 

2.2 Schooldirectie. 

De derde Van der Hucht Valeriaanschool wordt geleid door 
directeur Dik Luschen samen met twee bouwcoördinatoren, 
Ilonka Slis en Monique Wijma.  

2.3 Leerkrachten. 

De personeelsleden van de school werken volledig of in 
deeltijd. Twee leerkrachten in één groep werken op een 
nauwe manier samen, en zij maken strikte 
overdrachtsafspraken.  

Algemeen zijn de leerkrachten breed inzetbaar en onderling 
uitwisselbaar zodat zij flexibel blijven en elkaars 
competenties en ontwikkeling versterken. In het onderwijs 
vertalen de leerkrachte dit gedachtegoed ook door aan de 
kinderen.  

In bijlage 1 treft u de personele bezetting.   

2.4 Stagiaires. 

Ieder schooljaar begeleiden wij stagiaires; studenten van de 
PABO, of van de MBO  opleiding tot klassen- of 
onderwijsassistent. Ook kunnen scholen voor voortgezet 
onderwijs in overleg leerlingen een “snuffelstage” laten 
lopen.  
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2.5 Bouwcoördinatoren en leerkrachten met 
andere bijzondere taken/functies.   

Een aantal leerkrachten heeft bijzondere taken/functies 
binnen de school. Deze taken vereisen doorgaans specifieke 
geschoolde deskundigheid. In onze school onderscheiden 
wij de volgende bijzondere taken en functies:  

Bouwcoördinatoren: 
Iedere bouw heeft een eigen bouwcoördinator als 
aanspreekpunt en verantwoordelijke. In een 
bouwvergadering is het team gesplitst in onderbouw  
(groepen 1 t/m 4) en bovenbouw (groepen 5 t/m 8).  

Coördinator bovenbouw (5/8):  
Coördinator onderbouw  (1/4): 

Monique Wijma 
Ilonka Slis 

Zaken die betrekking hebben op het onderwijs en of de 
groep van uw kind kunt u, indien nodig, bespreken met de 
bouwcoördinatoren. Als deze punten verdere aandacht 
vragen, bespreken we ze in het Kernteam. Het is gewenst 
dat u dit vooraf aan de leerkracht van uw kind meldt.  

Andere bijzondere taken/functies:  

Intern begeleider: paragraaf 4.3.4  
Remedial Teacher: paragraaf 4.3.5. 
Begeleiding rugzakleerlingen: paragraaf 4.3.6   
NT2 onderwijs: paragraaf 4.3.7 
ICT-coördinatoren:  paragraaf 4.2.15 
Vakleerkracht: paragraaf 4.2.9 muzikale vorming 
Bedrijfshulpverlener (BHV-er): paragraaf 4.2.16 
Commissies binnen de school:  hoofdstuk 8 
‘ouderparticipatie’ 

2.6 MR en GMR. 

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs is de 
medezeggenschap in scholen geregeld. Bij een aantal zaken 
is advies of instemming aan de MR noodzakelijk. 

Taken en bevoegdheden van de MR staan in een reglement. 
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad waarin 
ouders en leerkrachten participeren/deelnemen. In MR-
vergaderingen bespreken we schoolspecifieke zaken. 

Als een MR-lid aftreedt en niet herkiesbaar is, kiezen de 
ouders (als er een vacature in de oudergeleding is) of het 
team (als er een vacature in de personeelsgeleding is) een 
nieuw lid. De vestigingsdirecteur neemt deel als adviserend 
lid tijdens de MR-vergaderingen. Zaken die alle drie Van der 
Huchtscholen aangaan, worden besproken in de GMR ( 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Iedere MR 
vaardigt zowel een ouder als een leerkracht af naar de 
Gemeenschappelijke MR.  

De samenstelling van onze MR is als volgt: 

Jeroen van 
Ginkel 

Oudergeleding (035-6027373) 

Daphne van 
Weijen 

Oudergeleding  (06-17644345) 

Marcella van 
Esterik 

Oudergeleding  (06-48782494) 

Wietse Kramer 
Personeels-
geleding  

 

Heleen Nagy 
Personeels-
geleding  

  

Eveline van 
Bokhorst 

Personeels-
geleding  

  

Dik Luschen Adviserend  (06 54761523)  

Afgevaardigde GMR leden:  

Jeroen van 
Ginkel 

Oudergeleding (035-6027373) 

 

Heleen Nagy 
Personeels-
geleding  

 

3 KENMERKEN VAN DE SCHOOL 

Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de integratie van het 
onderwijskundig en pedagogisch concept, de 
burgerschapsvorming en grondbeginselen. Omdat dat een 
belangrijk onderdeel is van ons onderwijs wordt dit jaarlijks 
besproken in de bouw- en teamvergaderingen.  

 

3.1 De schoolbevolking. 

Onze leerling-populatie is een redelijke afspiegeling van de 
bevolking van de wijk waarin de school staat. De school telt 
gedurende het schooljaar ongeveer 250 leerlingen. Wij 
hebben ongeveer 10 groepen, die qua leerlingenaantal in de 
onderbouw gemiddeld 20 leerlingen bevatten. Jaarlijks wordt 
de beste groepsverdeling voor het komende cursusjaar 
overwogen. Is een groep groter dan gemiddeld, dan voegen 
we één of meer dagdelen per week een extra leerkracht toe.  
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3.2 Onderwijskundig concept. 

Het onderwijskundig concept van de school luidt als volgt:  

Kenmerkend voor onze lespraktijk is de participatie van 
leerlingen tijdens de les. Startend vanuit een klassikaal 
instructiemoment gebruiken wij onderdelen van coöperatief 
onderwijs met als doel actieve betrokkenheid bij de lessen te 
stimuleren. 

Leerlingen worden actief betrokken door:  

1. Vragen vorm te geven op een manier waarmee we alle 
leerlingen stimuleren om te denken en te doen. We laten 
leerlingen met en van elkaar leren. Dat doen we door te 
betrekken, te toetsen, te ontwikkelen op begrip en 
luistervaardigheid. Doelstelling is om te groeien in 
persoonlijke competenties. De leerkracht doet mee in het 
groepsgesprek, kijkt en toetst de kennis en vaardigheden 
van de leerling.    

2. Werkvormen te kiezen waarbij leerlingen gebruik maken 
van de kennis of vaardigheden van een ander, te delen  
en/of over te brengen op medeleerlingen. 

3. Verdiepende stof aan te bieden voor leerlingen die dat 
aankunnen. De methoden die wij gebruiken geven goede 
leerlijnen op diverse gebieden. De werkwijze staat 
beschreven in groepsplannen.  
 

4. Leerlingen krijgen een verlengde en/of verkorte instructie 

afhankelijk van de behoefte. 
 

5. Koppelen van werk aan tijd, leert de kinderen hun werk te 
plannen en zich (mede)verantwoordelijk te (gaan) voelen 
voor hun eigen ontwikkeling. In de bovenbouw zijn er steeds 
langere huiswerkperiodes. 
 
6. We maken wekelijks gebruik van het circuitmodel. 
Leerlingen werken in verschillende groepjes een half uur 
lang aan een taak. De leerkracht geeft instructie over de 
taak. Na een half uur wisselen de leerlingen van werkplek en 
beginnen aan een nieuwe taak.   

Het hanteren van deze verschillende leerstrategieën wordt in 
ons onderwijs aangeboden en gestimuleerd  

Samenvattend; methoden zorgen ervoor dat leerlingen zich 
competent gaan voelen, verantwoordelijkheid leren dragen, 
respectvol met elkaar leren omgaan, waardering hebben 
voor een ander en leren van een ander.  

3.3 Pedagogisch concept. 

Op onze school heerst een veilige en geborgen sfeer vanuit 

het gedachtegoed zijn en samenleven waarin de kinderen 
zich optimaal kunnen ontwikkelen. We werken in een sfeer 
van respect, hulp en ondersteuning vanuit het gedachtegoed 
weten en doen.   

Tijdens het leerproces schenken wij veel aandacht aan de 
omgang met elkaar. Om dit bij kinderen te ontwikkelen 
gebruiken wij speciale materialen zoals Soemo kaarten. 
Daarin komen onderwerpen aan de orde komen die de 
sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) stimuleert. Het 
werken met coöperatief onderwijs doet ook actief appel op 
de sociaal-emotionele ontwikkeling. Klas- en teambouwers 
worden wekelijks ingezet. Het doel daarvan is om de 
samenwerking, de omgang en het respect  te bevorderen. 

Om netwerken en versterking van competenties onder 
kinderen te stimuleren gebruiken we verticale activiteiten 
waarbij we kinderen van groep 1 tot en met groep 8 mengen.  

Complimenteren en corrigeren van leerlingen is een 
onderdeel waar leerkrachten bewust mee bezig zijn. Dit zorgt 
voor een competent gevoel bij kinderen tijdens het uitvoeren 
van een/hun taak. Corrigeren van leerlingen heeft altijd tot 
doel om ze te leren, te reflecteren en gedrag bij te stellen. 

Wanneer zich problemen voordoen zoeken we in overleg 
met de ouders en leerlingen naar oplossingen. Waar nodig 
vindt verslaglegging plaats. 

De school en haar medewerkers moeten toegankelijk en 
laagdrempelig zijn voor leerlingen en ouders. In alle groepen 
start de dag met een inloop. Kinderen en ouders kunnen 
vanaf 8.15 uur de klassen in en iets met hun kinderen doen 
of hun werk bekijken. De algemene houding op onze school 
is open, we groeten en spreken mensen aan in de voertaal 
(Nederlands). Dit blijkt ondermeer uit de mogelijkheid van 
ouders om lessen bij te wonen, open deuren van de 
klaslokalen en huisbezoeken. 

Uitgangspunt is dat er zorg en aandacht is voor een open en 
respectvolle manier van omgang tussen alle bij de school 
betrokken personen.   

Jaarlijks houden wij een veiligheidsenquête onder de 
kinderen uit de groepen 5 t/m 8. De kinderen geven de 
school een goed voor veiligheid. 

3.4 Burgerschapsvorming 
 

Eén van de zaken waarbij ondermeer het pedagogisch 
concept tot uitdrukking komt is het onderdeel 
burgerschapsvorming. 

In de wet wordt gesproken over actief burgerschap en 
sociale integratie. Dat betekent dat we onze kinderen 
moeten voorbereiden op het meedoen aan de Nederlandse 
samenleving. Daarom moeten ze het een en ander weten 
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van de samenleving. Voorbeelden daarvan zijn:  

1. Inzet door kinderen voor de wereld om hen heen zoals 
een klasgenootje, de leerkracht of de school. Wie zich 
verantwoordelijk voelt voor de omgeving, gaat er ook goed 
mee om nu en in de toekomst. 
2. Wat wordt verstaan onder democratie 
3. Het voeren van  een discussie 
4. Onderlinge problemen zonder geweld oplossen 

Burgerschapsvorming is wat mensen horen te doen in ons 
land. Dit leer je het beste in de praktijk, door op te treden als 
een actieve en/of jonge burger. Zo ervaar je hoe onze 
samenleving in elkaar zit en hoe je maatschappelijke 
ontwikkelingen kunt beïnvloeden. Burgerschapsvorming 
brengt jonge burgers de basiskennis, vaardigheden en 
houding bij die nodig zijn om een actieve rol te spelen in de 
eigen leefomgeving en in de samenleving. 

Waarom hoort burgerschapsvorming in het onderwijs thuis? 
De school is een samenleving in het klein. In de klas, op het 
schoolplein, in de kantine, zijn er processen, gedragingen en 
gebeurtenissen die ook voorkomen in de ‘echte’ 
samenleving. Meningsverschillen, ruzies, pestgedrag, 
geweld, maar ook groepsvorming, sympathie, samenwerking 
en inspraak.  

Op school stimuleren we de leerlingen om voor hun mening 
uit te komen en die te onderbouwen met argumenten. Onze 
kinderen leren respect te hebben voor mensen die anders 
zijn of anders denken. Spelenderwijs maken we hen bewust 
van sociale plichten en rechten. Dat maakt dat de leerling 
steeds vaker kan meedenken en -beslissen over afspraken 
die zijn eigen leerproces of het onderwijs in de klas school 
beïnvloeden. 

Hoe geven wij dit vorm? 
Als school vinden we dat het onderdeel burgerschapsvor-
ming als onderdeel verweven moet zijn met verschillende 
vak- en vormingsgebieden. Dit doen we op de volgende 
manier. 

 We laten kinderen actief meedenken over 
afspraken op school en in de groep. Een voorbeeld 
hiervan zijn de klassenregels en het samen met 
leerlingen opgestelde omgangsprotocol.  

 De sociaal emotionele ontwikkeling stimuleren wij 
met Soemokaarten. ( zie paragraaf 4.2.10 )  

 Coöperatieve werkvormen zoals klas- en 
teambouwers  

 Taalmethodes, om argumenten te leren herkennen 
en gebruiken.  

 Tijdens lessen geschiedenis en aardrijkskunde 
komt de betekenis en het doel van onze democratie 
aam de orden. En hoe dat in Nederland wordt 
vormgegeven.  

 Aandacht aan verkiezingen, Prinsjesdag en 
politieke activiteiten koppeling aan methoden en 
actualiteit. 

 Onze school doet ( indien geörganiseerd) mee aan 
de Soester kinderdag waarvan het vormen van een 
kindergemeenteraad onderdeel is.  

 We stimuleren leerlingen om zich in te zetten voor 
anderen in de wereld.  Zie hoofdstuk 8 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.   

 Om de sociale integratie vorm te geven, brengen 
we kinderen in contact met mensen met een 
handicap. Groep 8 gaat jaarlijks op bezoek bij 
gehandicapte mensen om samen activiteiten te 
ondernemen en of te verzorgen. Deze mensen 
komen ook bij ons op school op bezoek om de 
musical bij te wonen. Zie hoofdstuk 8 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

3.5 Een school voor iedereen, hoe doen we dat? 

 
Het is ons duidelijk dat onze toekomst en die van onze 
kinderen door de verschillende mensen met hun eigen 
unieke achtergronden zeer veelzijdig is. Verschillen in 
huidskleur, taal, godsdienst, manier van kleden,eten, 
seksuele geaardheid, politieke overtuiging, handicaps etc.  
zorgen voor een mozaïek waardoor het leven in ons land 
verre van saai te noemen is. Naast die verschillen zijn er 
natuurlijk ook heel veel overeenkomsten tussen mensen te 
ontdekken. Al was het maar het gemeenschappelijke feit dat 
…………… we allemaal mens zijn! 
 
Mensen die met elkaar leven, denken en doen kunnen zich 
uiten op hun eigen manier met hun eigen gewoontes en 
gebruiken. Met respect voor elkaar. Het is vaak moeilijk te 
begrijpen waarom mensen anders denken of doen dan wij 
zelf gewend zijn. Het gevolg daarvan kan zijn dat we elkaar 
niet begrijpen, oneerlijk handelen, beledigen, uitsluiten, 
pesten en/of discrimineren 
 
Als kinderen met een verschillende achtergrond over en van 
elkaar en anderen leren, ontstaat er toename van begrip en 
acceptatie. Daarmee proberen we negatieve uitingen door 
onbegrip te voorkomen. 
 
Een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten 
maakt het mogelijk kinderen te leren op een respectvolle en 
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plezierige manier met elkaar om te gaan. Dat is een prettig 
gegeven, want iedere ouder is immers op zoek naar een 
school waar je kind welkom is, goed wordt opgevangen en 
zich prettig en thuis voelt.  Een school voor iedereen waar: 
 

 kinderen leren op een verdraagzame manier om te 
gaan met verschillen tussen mensen; 

 iedereen zijn/haar uiterste best doet om respect te 
hebben voor elkaar, elkaars manier van leven en 
waardering voor elkaars ideeën; 

 iedereen evenveel waard is en op dezelfde manier 
wordt behandeld; 

 vooroordelen, discriminatie, racisme en pestgedrag 
op elke grond wordt bestreden. 

 
Het principe van onze school en deze gedachten hoort bij 
onze humanitaire grondslag die wij bij ons op school een 
warm hart toedragen. Hierin staat respect centraal.  

  
                 School voor iedereen            

3.5 Gedragsregels en afspraken. 

Overal waar mensen samenleven en samenwerken gelden 
regels en maken we afspraken om de samenleving en/of 
samenwerking goed te laten verlopen. De school draagt hier 
ook aan bij. Door de gehele schoolgids zijn regels en 
afspraken verweven  

Op onze school geldt het omgangsprotocol. In dit protocol 
staat hoe te handelen bij ongewenst gedrag op school. 
(buitensluiten, beledigen, pijn doen enz.). Dit protocol is door 
kinderen samen het CED opgesteld. In de school en in de 
groepen gelden regels en afspraken, die we jaarlijks samen 
met de kinderen op/bijstellen. We handelen hier vanuit het 
gedachtegoed zijn en samenleven. Het doel is dat 
leerlingen dit gedrag op school vertonen en doorvertalen 
naar situaties buiten de school nu en in de toekomst. 
 
Als zich problemen voordoen, zoeken we in overleg met de 
ouders naar oplossingen. Wij gaan op een professionele 
manier met onze kinderen om door vroegtijdig te signaleren 
en naar oplossingen te zoeken. 

 

3.6 Verwijderings en schorsingsprotocol 

Vanuit een wettelijke achtergrond omschrijven wij hoe wij 
handelen als ondanks alle inspanningen vervolgstappen 
noodzakelijk zijn. Hiervoor is met goedkeuring van de MR 
een protocol tot schorsing en verwijdering vastgesteld. 
Dit protocol kunt u op school inzien. 

 
Algemeen 
 
De school neemt bij zeer ongewenst gedrag of herhaling van 

ongewenst gedrag te allen tijde contact op met de ouders.  
Indien noodzakelijk maakt de school gebruik van de 
wettelijke mogelijkheden tot schorsing en verwijdering zoals 
omschreven in het ‘Verwijderings en schorsingsprotocol. (op 
school in te zien) 
 

3.7 Schoolontwikkeling. 

Kenmerk van een 'school als lerende organisatie' is dat er 

systematisch en planmatig gewerkt wordt aan voortdurende 

verbetering van de kwaliteit van organisatie en onderwijs. Dit 

proces  van ‘plan-do-check-act’ is nooit af. Onze school stelt 

jaarlijks een ontwikkelplan op. Het plan wordt als 

veranderingsparagraaf toegevoegd aan het Schoolplan. In 

het Jaarverslag leggen wij verantwoording af over de 

ondernomen acties en de behaalde resultaten. In het 

schoolplan zijn voornemens opgenomen. Deze plannen 

worden jaarlijks bijgesteld als de ontwikkelingen daar 

aanleiding toe geven. 

 

Voor onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en het invoeren 

van nieuwe materialen, wordt externe expertise ingehuurd. 

Ook schrijven leerkrachten zich in voor opleidingen en/of 

cursussen.  

 

De school ontwikkelplannen kunt u op school inzien. De 

plannen zijn besproken en van advies voorzien door de MR 

van onze school. 

3.8 Kwaliteitszorg. 

De kwaliteit van organisatie en onderwijs vraagt onze 
voortdurende aandacht. Eens in de vier jaar voeren we een 
schoolanalyse uit om een onderbouwde planning van 
verbeteractiviteiten op te stellen. Daarvoor maken we 
gebruik van het instrument ‘Werken Met Kwaliteitszorg 
Primair Onderwijs ’. In deze diagnose kijken we kritisch naar 
het onderwijs in de eigen school. Een dergelijke diagnose 
levert altijd actie en verbeterpunten op. Om een zuivere 
afspiegeling van het beeld te krijgen houden we naast de 
schoolanalyse ook een ouderenquête en leerling-enquête. 
Op basis van de uitkomsten wordt een actie en verbeterplan 
opgesteld. De uitwerking staat in de veranderingsparagraaf 
hoofdstuk 7.12 in het Schoolplan. Een uitgebreide 
omschrijving van kwaliteitszorg staat in het schoolplan dat u 
op school kunt inzien. 

 
 

4 HET ONDERWIJS 

4.1 Besteding van de onderwijstijd. 

Om onze onderwijsdoelen te realiseren benutten we de 
beschikbare onderwijstijd effectief. Daarom begroten wij 
jaarlijks de tijd die we per week aan een vak of 
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vormingsgebied besteden. In bijlage 3 treft u de tabel 
klokuren onderwijs aan waarin we de tijdsbesteding 
verwoorden.  

4.2 Vak- en vormingsgebieden.  

4.2.1 In de kleutergroepen  

Kinderen in de kleuterleeftijd hebben behoefte hun ouders te 
laten zien waar zij mee bezig zijn op school. Om 
omschakeling van de thuissituatie naar de schoolsituatie 
geleidelijk te laten verlopen zijn ouders aan het begin van de 
dag welkom. Zij mogen nog even bij hun kind in de klas 
blijven en meedoen met de activiteit die hun kind kiest. De 
dag voor kleuters verloopt in een voorspelbare regelmaat. 
Kringactiviteiten, bewegingsonderwijs, buitenspel en 
werklessen komen iedere dag in een vaste volgorde aan de 
orde. Doorgaans wordt er in de kleutergroepen met een 
thema gewerkt die aansluit bij de belevingswereld van het 
kind. In werklessen en bij arbeid naar keuze werken 
kinderen aan groepstafels of in hoeken (niet klassikaal). Op 
een geïntegreerde manier begeleiden we kinderen in  

 zintuiglijke ontwikkeling, 

 taal- en denkontwikkeling, 

 motorische ontwikkeling, 

 sociaal-emotionele ontwikkeling en 

 muzikale en creatieve ontwikkeling 

 
Voor het volgen van leerlijnen gebruiken we de leerlijnen van 
het Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). De school 
gebruikt in de kleuterbouw ook een volgsysteem Bosos dat 
de ontwikkeling van kinderen op verschillende gebieden in 
beeld brengt. De leerkracht kan op deze manier de bij de 
leerling behorende ontwikkelingsstap aanbieden en 
begeleiden. 
 

 

4.2.2 Nederlandse taal 

Het doel van het taalonderwijs is: kinderen zo ver brengen 
dat zij in staat zijn zich mondeling en schriftelijk goed uit te 
drukken. 

Groep 3 behandelt de methode 'Veilig leren lezen', waarbij 
aan de hand van woorden, door analyse en synthese, letters 
worden aangeleerd. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht 
geschonken aan een correcte uitspraak van de letters 
(verklanken). Nadat de leerling alle letters beheerst,gaat de 
leerling technisch lezen.  
Groep 4 gebruikt de methode 'Taalleesland". Dit bevat 
moderne geïntegreerde taal, begrijpend leren lezen en 
spellingsmethode. In de methode komen de volgende 
activiteiten aan bod: 
1. Woordenschat 
2. Mondelinge taalvaardigheid zoals kringgesprekken, 
boekbesprekingen, spreekbeurten en toneel 
Groep 4 en 5 gebruikt met technisch lezen de methode 
Timboektoe 

4.2.3 Schrijven 

Het doel van ons schrijfonderwijs is het ontwikkelen van een 
verzorgd en goed leesbaar handschrift.  

Groep 1 en 2  maakt om fijn motorische vaardigheden te 
ontwikkelen gebruik van methode 'Pennenstreken'  
Groep 1 tot en met groep 8 maakt gebruik van de methode 
'Pennenstreken'  
Groep 7 en verder leren kinderen langzamerhand hun eigen 
handschrift te ontwikkelen.  

4.2.4 Engels 

De ontwikkeling in Engelse taal is gericht op luister/lees en 
spreek/schrijfvaardigheden.  

Engels begint bij ons op school in groep 5. 
Als methode wordt Take it Easy gebruikt. 

Deze methode sluit goed aan bij het voortgezet onderwijs 

4.2.5 Geschiedenis 

Het doel van ons geschiedenisonderwijs is kinderen bekend  
maken met oorzaken en gevolgen gebeurtenissen en de 
leefomstandigheden van mensen in vroeger tijden. Door 
kennis van en inzicht in de gang van de geschiedenis zijn zij 
beter in staat het heden te begrijpen.  

Groep 1 t/m 4 schenkt aandacht aan chronologisch ordenen 
en tijdsbegrip. 
Groep 5 gebruikt de methode ‘Speurtocht’. Deze methode is 
samengesteld naar de nieuwste aanbevelingen over het 
geschiedenisonderwijs. 

4.2.6 Aardrijkskunde  

Met het aardrijkskundeonderwijs willen wij bereiken dat, 
kinderen naast bodemgesteldheid en klimaat begrijpen dat er 
ook sociale ontwikkelingen van invloed zijn op het gebruik en 
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de inrichting van de beschikbare ruimte (aarde/heelal). En 
doet de leerling topografische kennis op. Hierbij brengen wij 
stapsgewijs de volgende thema’s aan de orde.  

Groep 5 de directe leefomgeving 
Groep 6 Nederland 
Groep 7 Europa 
Groep 8 de continenten.  

Methode 'De Blauwe Planeet'. In zowel de aardrijkskunde als 
in de geschiedenismethode zijn thema’s uit het 
vormingsgebied Geestelijke stromingen geïntegreerd. Wij 
gebruiken de diverse christelijke feestdagen en feestdagen uit 
de vier andere wereldgodsdiensten als kapstok om kennis en 
inzicht(en) op te doen. 

4.2.7 Natuuronderwijs (en milieu) 

Wij maken als school gebruik van de groene omgeving die 
ons in Soest omringt . Dat doen we met behulp van methode 
‘Natuniek’. Het natuuronderwijs wordt verlevendigd door 
projecten en activiteiten van het Milieu Educatief Centrum.  

 

Gedurende hun basisschooltijd leren de leerlingen over de 
natuur door.: 

 Kinderboerderij excursie 

 Kwekerij excursie 

 Onderhoud van een eigen stukje tuin per groep  

De natuurouders organiseren gedurende het gehele 
schooljaar regelmatig kleuteractiviteiten behorend bij 
jaargetijden en hoogtijdagen.  

Oudere kinderen leren bomen, struiken, bloemen en planten 
in hun tuin herkennen die in de natuurmethode staan 
beschreven.  

Ook wordt meegedaan aan acties zoals "Zomerschoon" ( 
Gescheiden weggooien van afval en inzamelen van oud 
papier.) Om het belang van de natuur is meer tijd dan 
gemiddeld ingeroosterd. 

4.2.8 Rekenen en wiskunde 

Met rekenen en wiskunde brengen wij leerlingen 
hoeveelheidbegrip en vaardigheden bij. Kinderen leren 
verschillende strategieën op weg naar een oplossing. Met de 
introductie van een rekenkundig of wiskundig probleem leren 
we hen realistisch rekenen door uit te gaan van een concrete 
situatie. Automatiseringsoefeningen vormen een belangrijk 
deel van het rekenonderwijs.  

De school maakt gebruik van de methode Pluspunt. 

4.2.9 Muzikale Vorming  

Alle groepen krijgen op diverse manieren en op eigen niveau 
te maken met muziek. Daarbij staat het plezier voorop. We 
luisteren, maken muziek en bewegen op muziek.  

Vakleerkracht René Koster 

4.2.10 Sociale redzaamheid 

De doelstelling van onderwijs en opvoeding is dat kinderen 
mettertijd zelfstandig gaan functioneren in een (complexe) 
maatschappij. Zij moeten zich een positief kritische houding 
eigen maken (meningsvorming) en over noodzakelijke 
sociale vaardigheden beschikken.  
 
In alle groepen komen veel zaken aan de orde die met 
sociale redzaamheid te maken hebben. Dit brengen we hen 
ook op individueel niveau bij.  

Methode.’Soemo’ (Sociaal, emotionele kaarten). Deze 
methode geeft gesprekstof en sociale 
vaardigheidsoefeningen.  

4.2.11 Verkeer  

Omwille van zowel eigen als andermans veiligheid is het 
noodzakelijk dat kinderen zich als verantwoordelijke 
verkeersdeelnemers gedragen. Om dat te kunnen moeten zij 
kennis hebben van de verkeersregels.  

Methode ‘Let’s go’ draagt die kennis over. 

Groep 7 krijgt een fiets verkeersexamen met een schriftelijk 
en een theoretisch deel. Het theoretische deel begeleidt de 
politie. Het praktische deel organiseert de school. De leerling 
krijgt het verkeersdiploma alleen als kinderen ze de 
verkeersregels juist hebben toegepast. De ‘gezakten’ krijgen 
later een 2e kans.  

4.2.12 Cultuurplan/creativiteitsonderwijs 

Ons teken- en handvaardigheidonderwijs beoogt kinderen te 
prikkelen zich creatief te uiten. Om dat te bereiken bieden wij 
uiteenlopende materialen en technieken aan.  



 
 

Schoolgids 2018-2019 

 
- 13 - 

Alle groepen werken steeds vier weken aan een 
vaardigheidsopdracht. Daaraan koppelen we waar mogelijk 
een activiteit. Kinderen maken kennis met externe 
deskundigen op het vakgebied. Dit kan zijn een kunstenaar, 
een tentoonstelling of een ouder. Na  elke vier weken is er 
een tentoonstelling, waarbij de ouders werkstukken van onze 
kinderen kunnen bekijken.  

Om kinderen kennis te laten maken met onze cultuur maken 
we gebruik van een Cultuurplan, dat samen met Kunst 
Centraal is opgesteld. 

Ieder jaar kan de school zich inschrijven voor diverse 
kunstactiviteiten. "Kunst centraal" verzorgt de verdeling van 
de activiteiten. Per groep is ondermeer aandacht voor dans, 
drama, toneel, muziek, creatieve activiteiten. Dit vindt plaats 
op school, in het theater of in het kunstencentrum Idea.  

 

4.2.13 Bewegingsonderwijs 

Met de lessen bewegingsonderwijs leveren wij een bijdrage  
aan de motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. 
Het motorische aspect komt aan de orde in de 
toestellessen, waarin we kinderen voor uitdagende 
bewegingssituaties plaatsen.  

In spellessen doen we eveneens beroep op hun sociale 
vaardigheden (houd je aan de spelregels, samenspelen). 

 

Groep 1 en 2 heeft twee maal per dag een 
bewegingsmoment.  
De gymdagen zijn: Maandag en donderdag.  
Groep 3  t/m 8 heeft twee maal per week 
bewegingsonderwijs.  
Er wordt tijdens deze lessen een methode (Basislessen) 
gebruikt waarbij alle bewegingsvormen aan bod komen. 

Na de lessen wordt in de groepen 3 / 8 gedoucht.  
De school wil graag een sport actieve school zijn en 

blijven. We willen dit schooljaar opnieuw een verlening 
van het predicaat Sport actieve school. 
De groepen 5 t/m 8 zwemmen 9 a 10 keer per 
schooljaar. 

4.2.14 Huiswerk 

Door huiswerk aan kinderen mee te geven laten we ze vast 
wennen aan het voortgezet onderwijs. Doelstelling hiervan is  
de overgang naar het voortgezet onderwijs soepeler te laten 
verlopen. 

Groep 5 Om kinderen verantwoordelijkheidsbesef bij te 
brengen dat zij zich leerstof eigen maken, wordt er in deze 
groep incidenteel huiswerk meegegeven.  
Groep 6 krijgt eenmaal per week huiswerk 
Groep 7 twee maal  per week 
Groep 8 vier maal per week.  
 
Het is de bedoeling dat er per keer ongeveer een kwartier tot 
dertig minuten aan huiswerk besteed wordt.  

4.2.15 Computers in het onderwijs en 
schooltelevisie 

Computers zijn in het bedrijfsleven en onderwijs een 
vanzelfsprekendheid.  
Groep 1 t/m groep 8. De computer heeft als doel leerstof te 
ondersteunen en voor extra oefening of verdieping te 
zorgen. De leerlingen maken gebruik van vaste computers, 
laptops en/of tablets. De school heeft 80 chroombooks tot 
haar beschikking. 
 
De school is aangesloten op Kennisnet. De computers op 
school vormen samen een netwerk.  
 
Groep 1 t/m 8 heeft digiborden. Deze digiborden of touch 
screens  worden gebruikt  om lesstof met steeds 
veranderende technologische toepassingen aan te bieden. 
 
De Nederlandse onderwijstelevisie zendt regelmatig 
programma's uit die wij inpassen in ons onderwijs.   
 
Coördinatoren computergebruik: Jacqueline Siebbeles,  
René Koster, Heleen Nagy en Stefan Snelderwaard. 

 

5 RAPPORTAGE EN RESULTATEN 

5.1 Rapporten. 

Drie keer per jaar krijgen de ouders een rapport over de 
vorderingen van hun kind. Het streven is om de rapporten na 
een periode van circa 13 weken onderwijs te laten uitgaan. 
Als gevolg van het landelijk vakantierooster verschuiven van 
tijd tot tijd begin- en einddata. In dat geval hanteren wij het 
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oorspronkelijke uitgangspunt soepel. In het eerste rapport  
worden de vorderingen, als er nog niet genoeg cijfers 
aanwezig zijn, genoteerd met een letter. In groep 3 wordt er 
nog alleen gebruik gemaakt van letters. 
Voordat kinderen de rapporten meekrijgen, kunt u een  
afspraak maken voor het 10-minutengesprek. De leerkracht 
van uw kind bespreekt de vorderingen met u. 
Ook is op andere momenten een afspraak te maken met de  
leerkracht van uw kind. Ook de leerkracht kan het initiatief 
nemen om een afspraak met u te maken.  

5.2 Doorstroming, doublures en aangepaste 
leerlijn 

Kinderen in groep 1/2 die voor 1 augustus geboren zijn, gaan 
in principe in het daarop volgende schooljaar naar groep 3. 
Voor alle andere kinderen kijken de leerkrachten voortdurend 
naar de ontwikkeling van de kinderen en vormen het beeld of 
zij met succes naar het volgende leerjaar kunnen. Afwijkende 
toelating wordt met de ouders besproken. Het belang van het 
kind staat bij de toepassing van de maatregel centraal. 

Als blijkt dat een kind meer tijd nodig heeft om zich op 
sociaal-emotioneel en/of cognitief gebied goed te 
ontwikkelen of het kind doorstroomt naar het volgende 
leerjaar. Na een zorgvuldig stappenplan kan de school 
besluiten om een leerling het jaar te laten doubleren of te 
verlengen. Het team beschikt in dat geval over alle relevante 
gegevens voor het totaalbeeld van het kind. De ouders 
krijgen deze informatie tijdens een gesprek over hun kind. 
Hun inbreng evenals die van eventuele externe 
deskundigheid wordt zorgvuldig meegewogen. De school  
neemt op grond van alle bevindingen een bindende 
beslissing.  
Dit geldt ook voor die kinderen waarvan wij menen dat het 
kind wel doorgaat naar het volgende leerjaar met een 
aangepaste leerlijn. Dit kan als gevolg hebben dat het 
eindniveau van groep 8 niet gehaald wordt. In alle gevallen 
bewaken we proces en inhoud zorgvuldig door een 
Persoonlijk ontwikkelingsplan voor deze kinderen op te 
stellen.  

5.3 Overgang naar het voortgezet onderwijs. 

In groep 8 nemen we ieder jaar de Cito Eindtoets 
Basisonderwijs af. De uitslag van deze Cito-toets, die uit de 
onderdelen taal, rekenen, informatieverwerking en 
wereldoriëntatie bestaat, geeft een adviesindicatie over het 
type voortgezet onderwijs voor de leerling. Verder geeft de 
leerkracht van groep 8 een verwijzingsadvies. De school 
voor voortgezet onderwijs waar u uw kind aanmeldt, neemt 
een toelatingsbesluit op het basisschooladvies en een 
wettelijk verplicht objectief criterium (voor onze school: de 
uitkomst van de Cito-toets). Als er sprake is van een verschil 
tussen schooladvies en het toetsresultaat kan het voortgezet 
onderwijs om nader onderzoek vragen. Inschrijven bij het 
voortgezet onderwijs leidt dus niet automatisch tot toelating. 

Het schooladvies en de Cito is leidend. De keuze voor een 
schooltype van hoger niveau dan geadviseerd is uitgesloten. 
De leerkracht van groep 8 voert gesprekken met de ouders 
van de leerlingen, waarmee een zorgvuldige verwijzing 
gegarandeerd is.  

5.4 Verwijzing naar het voortgezet onderwijs. 

De ervaring leert dat er van jaar tot jaar verschillen zijn waar 
te nemen in de verwijzingen naar verschillende typen van 
voortgezet onderwijs. De schoolverlaters zijn als volgt 
uitgezwermd naar verschillende v.o.-scholen in de regio: 

Cito eindscores  De gemiddelde eindscores over de 
afgelopen 5 jaar zijn 538.0 (Landelijk 535.0) 
 
Schoolsoort 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
VMBO 13 10 14 
HAVO/VMB
O 

2 5 6 

HAVO 3 8 0 
VWO/HAVO 7 2 5 
VWO 7 4 5 

Totaal 32 29 30 

 

6 SCHOOLTIJDEN EN VAKANTIES 

6.1 Schooltijden. 

Alle groepen gaan maandag, dinsdag donderdag en vrijdag 

naar school van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.15 uur tot 

15.15 uur. Op woensdagochtend van 08.30 uur tot 12.30 
uur. 
 
Groep 1 en 2 vormen hierop een uitzondering. Zij hebben op 
vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur vrij.  

De school is open vanaf 8.15 uur. 
De lessen starten voor alle groepen om 8.30 uur.  
Dan moet iedereen in het klaslokaal zijn.  
In groep 1 en 2 mogen ouders met hun kind(eren) tot 8.45  
een activiteit doen.  

Om 10.05 uur start de pauze van groep 3 t/m 8. Iedereen 
gaat dan naar buiten, inclusief de  leerkrachten die toezicht 
houden. Om 13.00 uur mogen kinderen (groep 3 t/m 8) op 
school komen en buiten spelen onder toezicht van de 
leerkrachten. Om 13.15 uur starten de lessen.  

6.2 Vakantierooster. 

Jaarlijks doet het BOVO (BasisOnderwijs-Voortgezet 
Onderwijs)-overleg Soest/Baarn een voorstel voor het 
vakantierooster van het komende schooljaar. Dit voorstel 
volgt in de regel het vakantierooster van het ministerie. In 
onderling overleg stellen we een definitief vakantierooster 
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vast. Waarbij zoveel mogelijk aansluiting is op de vakanties 
in het voortgezet onderwijs. Rond de meivakantie 
(Hemelvaart en Pinksteren) kunnen kleine onderlinge 
verschillen optreden. Een enkele keer komt het voor dat een 
buurgemeente afwijkt van de landelijke regeling. Dat kan in 
gezinnen wel eens tot vervelende situaties leiden, waarvoor 
wij helaas geen oplossingen kunnen bieden.  

Zie bijlage 4 voor het vakantierooster.  

6.3 Leerplicht en buitengewoon verlof. 

Kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig. Dit betekent 
dat kinderen van 5 jaar en ouder niet zomaar thuis mogen 
blijven. De leerplichtwet kent slechts een beperkt aantal 
redenen op grond waarvan ouders vrijstelling van het 
schoolbezoek voor hun kinderen kunnen vragen.  

6.4 Wettige gronden voor buitengewoon verlof.  

Extra verlof 

Extra verlof betekent vrije dagen opnemen buiten de 
gestelde schoolvakanties. Hieraan zijn strikte regels 
verbonden. Bij religieuze verplichtingen of gewichtige 
omstandigheden kan extra verlof worden gegeven. Alléén in 
zeer uitzonderlijke gevallen kunnen we vakantieverlof onder 
schooltijd toekennen. De directie beslist over het verzoek. 
Toelichting: 

Religieuze verplichtingen 

Voor de leerling die religieuze verplichtingen moet vervullen 
die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging is er 
recht op extra verlof. Hierbij geldt dat we in principe 
maximaal één dag per verplichting vrij geven. Dit moet u 
minimaal twee dagen van tevoren bij de groepsleerkracht 
aanvragen.  

 
Gewichtige omstandigheden 

Hieronder vallen situaties waarvan de oorzaken buiten de wil 
van ouders/verzorgers en/of de leerling liggen. Meestal blijft 
het verlof beperkt tot één of enkele dagen. Extra verlof kan 
worden toegewezen bij: 

-Verhuizingen 
-Bijwonen huwelijk bloed- en aanverwanten 
-Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten 
-Overlijden van bloed- en aanverwanten 
-Viering van 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van bloed- en 
aanverwanten 
-Viering van 12 ½-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig 
huwelijksjubileum van bloed en aanverwanten. 
 
Niet gewichtige omstandigheden 

In de volgende situaties wordt geen verlof toegekend: 

-Dienstrooster werkgever 
-Familiebezoek in buitenland 
-Vakantie in goedkope periode of via een speciale 
aanbieding 
-Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere 
boekingsmogelijkheden 
-Op uitnodiging van vrienden en/of familie om buiten 
schoolvakantie op vakantie te gaan 
-Eerder vertrek of latere terugkeer vanwege verkeersdrukte 
-Verlof voor een kind omdat andere kinderen al of nog vrij 
zijn. 

Vakantieverlof onder schooltijd 

Voor vakantie onder schooltijd maken we alleen een 
uitzondering als de leerling tijdens de schoolvakanties niet 
op vakantie kan door de specifieke aard van het beroep van 
(één van) de ouders. Dit wordt maximaal één keer per 
schooljaar voor maximaal 10 schooldagen verleend. 
Voorwaarde is dat het verlof niet plaatsvindt in de eerste 
twee lesweken van het schooljaar.  

Procedure extra verlof aanvragen 

Extra verlof t/m tien dagen moet u aanvragen bij de directie. 
Aanvragen voor meer dan tien dagen moet u bij de 
leerplichtambtenaar van de gemeente Soest doen. In beide 
gevallen moet u de aanvraag uiterlijk acht weken voor de 
gewenste vertrekdatum indienen. Deze regel is gesteld 
omdat de directie en/of de leerplichtambtenaar tijd nodig 
hebben om uw aanvraag te beoordelen. Beiden zijn 
gehouden aan bepaalde termijnen. Als uw aanvraag wordt 
afgewezen mag u binnen acht weken eventueel bezwaar 
aantekenen. 
 
Ziek (tijdens verlof) 
 
Als een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek 
wordt, waardoor de leerling pas later op school kan 
terugkomen, moet u een dokterverklaring uit het 
vakantieland overleggen. Daarin moet de duur, de aard en 
de ernst van de ziekte staan.  
 
Geen toestemming verlof maar toch ziek 
 
Is er geen toestemming verleend en uw kind wordt werkelijk 
ziek in die periode. Dan moet de ouder bewijs overleggen 
om geoorloofd schoolverzuim aan te tonen. Bij twijfel geldt 
namelijk de meldingsplicht van de directie bij de 
leerplichtambtenaar.  
 
U kunt contact opnemen met de  leerplichtambtenaar van de 
gemeente Soest (0356093457 / 0356093542 of 
www.soest.nl onder “Zorg, welzijn en Onderwijs”)    
indien u meer informatie wenst dan hier beschreven staat.   

Privélessen, zoals zwemles en muziekles dienen buiten 

http://www.soest.nl/
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schooltijd plaats te vinden!  

 

7 FINANCIËN 

7.1 Bekostiging door het Rijk. 

Het Rijk bekostigt primair onderwijs in Nederland. Op basis 
van het aantal leerlingen dat de school op 1 oktober (de 
teldatum) bezoekt, bepaalt het ministerie de hoogte van de 
rijksvergoeding voor het daaropvolgende boekjaar. Voor het 
basisonderwijs betalen ouders geen schoolgeld.  

7.2 Ouderbijdrage. 

De school vraagt een financiële bijdrage van de ouders. 
Deze ouderbijdrage gebruiken we voor een extra 
leerkrachten en voor bijzondere projecten op een bepaald 
vakgebied. Zoals excursies, schoolkamp, Sint, kerst en 
lenteontbijt. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Als deze 
inkomsten wegvallen kunnen wij een aantal extra activiteiten 
niet realiseren. De hoogte van de ouderbijdrage wordt na 
advies van de oudergeleding van de GMR,  ieder jaar door 
het bestuur vastgesteld. Het reglement treft u in bijlage 5 
achter in deze schoolgids.  

8 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD 
ONDERNEMEN 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt 
toegepast in onze maatschappij. Missionair geeft de school 
hieraan invulling met respect voor mens en natuur (profit, 
people, planet).  

De doelstelling is dat wij direct respect tonen voor onze 
planeet aarde en de mensen die daarop leven en dat 
overbrengen op leerlingen. De leerstof, de vormgeving van 
onze lessen en de voorbeeldrol die de leerkrachten vervullen 
zorgen voor bewustwording onder leerlingen. Dat keuzes 
van invloed zijn op het leefbaar (kunnen) houden van onze 
planeet..   

Ook op het gebied van sponsoring en goede doelen maken 
wij bewuste keuzes die passen binnen het karakter MVO.  

8.1    Sponsoring. 

Sponsoring is onder voorwaarden toegestaan. De 
belangrijkste voorwaarde is dat de sponsoring de inhoud- en 
de voortgang van het onderwijs niet mag beïnvloeden. En 
kinderen mogen niet worden geconfronteerd met 
onacceptabele reclame-uitingen.  

Sponsoring vindt alleen met een sponsorovereenkomst 
plaats. Daarin staan rechten en plichten van partijen. De MR 
van de school beslist over goedkeuring. Met de 
sponsorovereenkomst trekken we sponsors aan voor 

bijvoorbeeld een nieuw klimrek, zitbanken op het plein, etc.. 

8.2 Goede doelen. 

De school steunt een aantal goede doelen 

 CliniClowns. Tijdens de  voorstellingen (podia) en 
evenementen van de school collecteren ouders en/of 
kinderen voor dit doel.  

 Kinderpostzegels. Groep 7 en 8 verkopen die jaarlijks 
aan de deur. 

 Actie houden voor een ander goed doel. Voorbeelden 
van dergelijke acties zijn: egeltjesopvang 

Het omzien naar anderen past helemaal bij onze stichting 
die de humanitaire gedachte als basis heeft. Tegelijkertijd 
geeft het invulling aan MVO.  

 

9 OUDERPARTICIPATIE 

9.1 Algemene informatie.  

Veel ouders zijn actief op allerlei gebieden. Aanmelden kan 
via de ouderhulplijst. Aan het begin van ieder cursusjaar 
neemt uw kind deze lijst mee naar huis. Het is prettig als 
school en ouders elkaar helpen. Iedereen helpt de school op 
zijn of haar manier met inzet van zijn/haar kwaliteiten. Waar 
een ouder voor kiest is niet belangrijk. Het past in de 
gedachte van onze school dat ouders en school elkaar leren 
kennen en begrijpen en zich samen inzetten voor de 
kinderen. Daarmee tonen zij een voorbeeld voor het kind. Dit 
past in de missionaire lijn van de school.  

9.2 Feestcommissie. 

Deze commissie werkt gezamenlijk aan activiteiten waar de 
hele school bij betrokken is zoals projecten, Sinterklaasfeest, 
Kerstfeest en dergelijke.  
 
Contactpersoon team: Marleen van Willigen,  Eveline van 
Bokhorst en Léon Jansen. 

9.3  Natuurouders.  

De tuingroep kleuters doen het gehele allerhande activiteiten 
die te maken hebben met de kleutertuin of daar raakvlakken 
mee hebben. 
 
Contactpersoon team: Marieke Eiking.  

9.4 Tuingroep schooltuin.  

De tuingroep schooltuin werkt zelfstandig in de schooltuin 
aan het onderhoud ervan en soms samen met enkele 
kinderen uit diverse groepen.  
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Contactpersoon team: Léon Jansen 

9.5 Niveaulezen. 

Niveaulezen vindt eenmaal per week plaats. Iedere 
woensdagochtend van 8.45-9.45 uur zijn vele ouders 
behulpzaam bij het lezen in kleine groepjes. 
 
Contactpersoon team: Ilonka Slis 

9.6 Overblijven. 

De school is verplicht onderdak te verschaffen en bij het 
gebruik van het gebouw horen natuurlijk ook overblijfregels. 
Ouders begeleiden de leerlingen bij het lunchen en het 
spelen. De leerlingen zijn verdeeld over vijf groepen, elk met 
eigen begeleiders. Op school is een overblijfreglement 
aanwezig.  
 
Contactpersonen team: Kristiaan Huppelschoten en Dik 
Luschen. 

9.7 Boekenspaarplan. 

Ouders zorgen voor de inzameling van geld. Leerlingen 
kunnen elke week, op dinsdag tussen 8.30-9.15 uur sparen. 
Met het geld kunnen ze in de kinderboekenweek een 
prachtig boeken uitzoeken in de, op school ingerichte, winkel 
door een boekhandel.  

Voor meer informatie zie hoofdstuk 12.2.  
Contactpersoon team: Marleen Willigen 

 

……  

9.8 Klussen. 

De kluscommissie is behulpzaam bij allerhande klusjes van 
de school.  
 
Contactpersoon team: Léon Jansen. 

9.9 Naaigroep. 

Op aanvraag van leerkrachten maken ouders voorwerpen 
voor de klassen, bijv. speeltenten, verkleedkleren, 
verjaardags-stoelhoezen, etc.. 
 
Contactpersoon team: Léon Jansen. 

9.10 Computergroep. 

Deze commissie van specialisten houdt zich bezig met 
technologieën, het installeren van software, het 
contentmanagementsysteem en de vormgeving.  
 
Contactpersoon team: Jaqueline Siebbeles , Rene Koster, 
Annalies Burm en Stefan Snelderwaard 

 

10 HUISHOUDELIJKE ZAKEN 

10.1 Aanmeldingsprocedure.  

Ouders die hun kind willen aanmelden voor de 3e Van der 
Huchtschool kunnen telefonisch contact opnemen  
035 6012145. Wij nodigen ze dan uit voor een 
kennismakingsgesprek. Na het gesprek ontvangen de ouders 
een inschrijvingsformulier. Na inschrijving ontvangt u een 
schriftelijke bevestiging. 

10.2 Toelatingsbeleid.  

Op grond van het bestuursbeleid mogen wij per jaargroep 
maximaal 30 leerlingen aannemen. Broertjes en zusjes van 
zittende leerlingen krijgen voorrang bij de toelating, mits zij 
zijn ingeschreven voordat zij 2 jaar worden. Het criterium van 
toelating is 'volgorde datum van inschrijving'. Of het 
maximum aantal leerlingen per groep ieder jaar wordt 
toegelaten, hangt ook af van het aantal kinderen dat 
vermoedelijk extra zorg nodig heeft. Als het maximaal aantal 
leerlingen bereikt is hanteren we een wachtlijst.  

10.3 Brengen en halen. 

Wij verzoeken ouders hun kinderen lopend of per fiets naar 
school te brengen. Om gevaarlijke situaties met auto's in de 
nabijheid van de school te voorkomen. Ouders die hun kind 
met de auto naar school brengen mogen hun auto alléén 
parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken. Dubbel of 
fout parkeren kan worden beboet. Kinderen die met de fiets of 
step naar school komen, plaatsen hun fiets / step (op slot!) in 
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de rekken van de fietsenstalling of direct ernaast.  

De school is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan 
auto’s, fietsen en/of steppen.  

Als iemand anders uw kind ophaalt, verzoeken wij u 
vriendelijk dit aan de leerkracht van het kind te melden.  

10.3.1 Bedrijfshulpverlener (BHV-er) 

Scholen in Nederland moeten verplicht een BHV-er 'in huis'  
hebben. De BHV-er is geschoold in eerste hulp bij 
ongelukken en weet hoe te handelen bij brand en andere 
calamiteiten. Verder is hij/zij verantwoordelijk voor een 
ontruimingsplan en regelmatige ontruimingsoefeningen.  

Onze bedrijfshulpverleners: Sabine Boerkoel en Léon 
Jansen 

Daarnaast hebben nog 4 leerkrachten de BHV-scholing 
gevolgd en kunnen handelen in geval van calamiteit 

10.4 Eten en drinken en traktaties 

 
De MR heeft de directie gevraagd het traktatiebeleid als 
volgt vorm te geven. 
De MR heeft dit verzoek gedaan kijkende naar de uitslag van 
een door de MR zelf uitgezette enquête onder alle ouders.  
Vanuit het advies van de MR heeft de directie met 
instemming van de MR, per ingang van 1 september 2018, 
het volgende beleid geformuleerd:  

1. Traktaties zijn gezond. Bij voorkeur fruit.  
2. Indien er toch op iets minder gezond getrakteerd 
wordt dan graag met zo min mogelijk suiker, zo min 
mogelijk zout en in deze gevallen kleine porties.  
3. Het is of iets te eten, of een (klein) cadeautje, 
maar niet allebei.  
4. Indien er sprake is van een ongezonde traktatie 
dan dient deze per stuk verpakt te zijn. De traktatie 
wordt dan niet in de klas genuttigd, maar thuis. 
Ouders kunnen dan zelf beslissen of het kind deze 
traktatie mag opeten. Tevens wordt een leerkracht 
hierdoor niet geconfronteerd met het feit dat hij/zij 
een traktatie voor de ogen van een jarig kind moet 
weigeren.  

Als aanvulling op het laatste punt doen de school en de 
ouders van de MR een dringend beroep op de 
verantwoordelijkheid van u als ouder. Leerkrachten zijn er 
om les te geven. In onze ogen dient er zo min mogelijk tijd 
verloren te gaan als het gaat om beslissingen over traktaties.  
De leerkrachten hebben van u als ouders via de MR de 
opdracht u er op te wijzen als een traktatie niet gezond is. 
Wij vragen u als ouder de leerkrachten niet voor een 
dilemma te plaatsen.  
Twijfelt u over een traktatie kunt u altijd een leerkracht om 
advies vragen.  

De leerkrachten in de klas zullen samen met de leerlingen 
werken aan een lijst met leuke, makkelijke, gezonde 
traktaties. Heeft u als ouder leuke suggesties, dan zullen 
deze zeker aan de lijst worden toegevoegd.  
sites  
http://www.gezondtrakteren.nl/  
https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-
gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/traktaties-en-
kinderfeest.aspx  
https://www.laurasbakery.nl/25-leuke-en-gezonde-
kindertraktaties/  

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Ouders/Gezonde-
traktaties-1.htm 
 

In overleg met het Centraal Schoolmelk-comité zijn de 
volgende schoolmelkvoorzieningen uitgewerkt: 

 In de school staat een koelkast waarin de melk bewaard 
wordt 

 iedere schooldag wordt melk verstrekt 

 door het invullen van een formulier (verkrijgbaar bij 
Carla Beukers) kunt u een abonnement op schoolmelk 
nemen. Voor leerlingen die eenmaal zijn ingeschreven, 
wordt dit ieder nieuw schooljaar automatisch verlengd 

 ouders moeten het abonnement zelf opzeggen 

 de kosten van de schoolmelk wordt in drie termijnen of 
jaarlijks geïnd. De betaling doet u rechtstreeks aan:  
Campina,  
Afdeling Abonnementenadministratie,  
Postbus 42,3440 AA Woerden,  
telefoon: 0348 - 429880,  
telefax: 0348 - 429419. 

 er kan gekozen worden uit halfvolle melk, volle melk, 
drinkyoghurt of chocolademelk. 

Kinderen die geen schoolmelk drinken, mogen in een goed 
afsluitbare beker, melk of vruchtensap van huis meenemen. 
Deze wordt op de daarvoor gereserveerde plaats in de klas 
neergezet.  

Kinderen die in de pauze graag iets willen eten, mogen een 
pauzehapje meenemen (Advies: fruit in een bakje). Ouders 
van kinderen met een voedselallergie verzoeken wij de 
leerkracht in te seinen.  

De MR heeft aangegeven in schooljaar 2017-2018 de 
ouders te bevragen over hun wensen omtrent het 
traktatiebeleid.  

10.5 Overblijven. 

De school biedt de mogelijkheid tot overblijven tijdens de 
middagpauze. 

Het is voor de meeste kinderen erg belangrijk dat de 
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middagpauze een rustpunt in de drukke schooldag is. Wij 
vragen u dan ook erg kritisch te zijn met het laten overblijven 
van uw kind(eren) en als dat mogelijk is voor een andere 
optie te kiezen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een 
gastgezin of het eten bij vriendjes/vriendinnetjes, 
opa's/oma's.  

De verantwoordelijkheid van het overblijven ligt bij het 
bestuur.  
 
Algemene regels 
  
Door het groeiend aantal overblijvers zijn een aantal nieuwe 
regels voor het overblijven ingevoerd. De ouderbegeleiding 
is steeds moeizamer op vrijwillige basis (maar wel betaald) 
te regelen. Daarom is besloten dat ouders die hun kind als 
vaste overblijver aanmelden, of eerder aangemeld hebben,  
als overblijfouder worden ingeschakeld. Ook ouders van 
kinderen die af en toe overblijven worden als overblijfouder 
ingezet. Frequentie is dat we de ouder ongeveer 3 a 4 keer 
per jaar om hun inzet vragen, afhankelijk van het aantal 
vaste overblijfmedewerkers. Het tijdstip waarop kunt u in 
overleg met de coördinatoren doen.  
 
Overblijfcoördinatoren:  Birgit de Groot en Yvonne de Vries.  
 
Zij organiseren de gehele overblijforganisatie en -planning.  
 
Aan- en afmeldingen van overblijfkinderen moet u een dag 
van tevoren doen. 's Avonds tussen 18.00-18.30 uur 
telefonisch bij Birgit de Groot (06 44392946). Reden is dat 
de coördinatoren inzicht krijgen in het aantal moeders en 
open plaatsen op de dag dat uw kind overblijft. Als er geen 
plaats is moet u een andere oplossing regelen. Het 
aanmelden van uw kind voor een aantal vaste dagen per 
week kan alleen met een 'aanmeldbrief' die verkrijgbaar is bij 
de leerkracht van uw kind. U ontvangt dan ook het 
overblijfreglement. Voor incidentele overblijvers kunt u dit 
reglement op verzoek krijgen. Als blijkt dat een kind niet 
telefonisch is aan- of afgemeld neemt de coördinator 
eenmalig telefonisch contact met u op om u attent te maken 
op de aanmeldregel. Als uw kind zich niet houdt aan de 
gedragsregels, dan wordt hierover contact met u 
opgenomen.  

Kosten 
 
-Vaste overblijvers betalen € 2,27 administratiekosten per 
jaar.  
-U betaalt € 1,25 per kind per overblijfmoment.  
-Kinderen die vast overblijven mogen niet van dag wisselen. 
-Extra of incidenteel overblijven kost € 1,50 per keer.  
-Ouders van de vaste overblijfkinderen ontvangen drie keer 
per jaar een rekening. 

Gang van zaken  
 
- Om12.00 uur gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 met 
hun lunchpakketten naar de overblijflokalen.  
-De kleuters blijven over in het kleuterlokaal.  
-De kinderen kiezen, na het handenwassen, een plekje aan 
tafel en blijven tot 12.20 uur rustig zitten om te lunchen. 
- Tijdens het overblijven mogen de kinderen niet in de 
andere klaslokalen en ook niet van het schoolplein af. Wel 
mogen ze naar het grote veld of bij slecht weer in de 
speelhal. 
-Als de kinderen klaar zijn, ruimen ze hun spullen op en 
gaan ze buiten spelen.  
-De groepen 3 t/m 8 op het grote plein, de kleuters op het 
kleuterplein.  
-13.00 uur gaan de kleuters naar hun eigen lokaal en de 
groepen 3 t/m 8 gaan naar buiten. De leerkrachten staan 
dan ook weer op het plein.  

Verzekering 
Overblijfouders zijn als 'tijdelijk toegevoegd personeel' 
meeverzekerd in de voor leerkrachten geldende algemene 
aansprakelijkheidsverzekering. 

10.6 Buitenschoolse opvang. 

In Soest zijn alle scholen voor basisonderwijs aangesloten 
bij het bureau BSOSOEST. Met de oprichting van dit 
centraal bureau proberen wij zo optimaal mogelijk invulling te 
geven aan onze verantwoordelijkheid om een koppeling te 
leggen tussen de scholen en de instellingen voor BSO.  
Het bureau is coördinerend en voorlichtend via ondermeer 
een website. Doelstelling is om de match tussen de wensen 
van ouders en BSO instellingen te regelen. Belangrijk om te 
weten is:  

 

 Ons bestuur heeft een convenant gesloten met de BSO 
instellingen. 

 De ouder sluit een contract met de BSO instelling. 

 Iedere instelling behoudt zijn eigen verantwoordelijkheid. 

 De bekostiging van het bureau en de bemiddeling ligt bij 
de verschillende schoolbesturen en drukken niet extra op 
de kosten voor u voor buitenschoolse opvang. 

 We proberen te bereiken dat kinderen eenvoudiger 
toegang hebben tot elke vorm van opvang en terecht 
kunnen binnen de Gemeente Soest. 
 

U kunt met al uw vragen en wensen terecht bij  
WWW. BSOSOEST.NL 
 

10.7 Hoofdluiscontrole. 

Hoofdluis is een plaag, waartegen de meeste basisscholen 
strijd voeren. U kunt niet altijd voorkomen dat uw kind 
hoofdluis krijgt. Bestrijden van hoofdluis kan wel! Vaak 

http://www.bsosoest.nl/
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schamen ouders zich, als hun kind hoofdluis heeft. Schaamte 
kan een reden zijn om dit niet op school te melden. Toch 
verzoeken wij u dringend zodra uw kind hoofdluis heeft dit op 
school te melden en uw kind direct te behandelen!  

Controle van leerlingen op hoofdluis is een 
verantwoordelijkheid van ouders. Wij verzoeken u ook zelf 
wekelijks uw kinderen te controleren. Als de school hoofdluis 
bij uw kind ontdekt, nemen wij direct contact met u op. 

Wij controleren de leerlingen na elke vakantie op hoofdluis. Er 
zijn minimaal 2 ouders per groep nodig die de kinderen 
controleren.  

10.8 Oud papier inzameling. 

Bij school staan altijd twee blauwe containers voor het 
inzamelen van oud papier. Wij vinden het prettig als u hier 
vaak uw oud papier deponeert. Hiermee leren we kinderen 
dat ze materialen opnieuw kunnen gebruiken. Verder levert de 
papierinzameling geld voor de school op. Dat geld gebruiken 
we weer voor materiaal (bestemd voor de leerlingen).   

 

11 COMMUNICATIE 

11.1 Nieuwsvoorziening. 

Website 
De informatie over de school treft u aan op de website. 

 
Weblog 
Via de weblog kan de ouder interactief communiceren 
over schoolactiviteiten.  
 
Activiteitenagenda 
Op de website van de school treft u een 
activiteitenagenda die u kunt synchroniseren met uw 
digitale agenda.  
 
Tussentijds nieuws 
Tussentijds nieuws ontvangt u via de mail.  

 

11.2 Informatieavonden. 

Aan het begin van elk cursusjaar bent u welkom op de 
informatieavonden van de groep waaraan uw kind dat jaar 
deelneemt. De leerkracht voorziet u van informatie over de 
leerstof en regels in de klas. 

Deze avond spreken wij niet over individuele leerlingen.  

11.3 Rapportavonden. 

Zie hoofdstuk 5 paragraaf 5.1  

11.4 Ouderavonden. 

Ieder schooljaar proberen wij een algemene ouderavond 
rond een actueel thema (gerelateerd aan onderwijs en 
opvoeding) te organiseren. Het is mogelijk dat we de 
ouderavond samen met de andere Van der Huchtscholen 
organiseren.  

11.5 Directiespreekuur.  

Een vast directiespreekuur is er niet. U kunt uw vragen en 
problemen altijd met ons delen. U kunt altijd een afspraak 
maken met de directeur en/of de bouwcoördinatoren. 

11.6 Ouderenquête. 

In het schoolplan staan momenten waarin wij ouders en 
leerlingen vragen via een enquête, hun mening te geven 
over de school. Wij stellen uw medewerking erg op prijs als u 
op deze manier meedenkt met de school. Het is niet mogelijk 
om met alle op- en aanmerkingen onmiddellijk iets te doen. 
In nieuwsbrieven informeren wij u over de voortgang van de 
acties die wij ondernemen.  

11.7 Huisbezoeken. 

De leerkracht van groep 1 bezoekt uw kind ongeveer zes 
weken voor de vierde verjaardag thuis. Het doel is om nader 
kennis te maken en met u te spreken over zaken die 
specifieke aandacht vragen. Verder maakt de leerkracht 
afspraken voor de kennismakingsbezoeken van uw kind in 
de nieuwe groep. De kinderen bezoeken in die zes weken 
minimaal één en maximaal vijf ochtenden de groep. 
Leerlingen die voor de hogere groepen zijn aangemeld, 
krijgen ook de gelegenheid aan de nieuwe situatie te 
wennen.  

In de overige leerjaren bieden we ouders de gelegenheid in 
te schrijven voor een huisbezoek, tussen de middag, na 
schooltijd of 's avonds.  

Wij spreiden de huisbezoeken over het hele schooljaar. U 
krijgt 1 maal per 2 jaar een huisbezoek. De leerkracht neemt 
het initiatief om een afspraak te maken.  

In groep 8 krijgen alle ouders een huisbezoek vanwege de 
verwijzing naar het voortgezet onderwijs.  

Vanzelfsprekend kunt u altijd voor of na schooltijd een extra 
afspraak maken met de leerkracht van uw kind. Ook bent u 
van harte welkom om op school enkele lessen bij te wonen. 
Wel graag even van tevoren afspreken.  

11.8 Leerlingdossiers 

Van elke leerling houden wij gedurende het verblijf op onze 
school zorgvuldig een dossier bij. Nadat het kind vertrekt van 
onze school blijft dit dossier 5 jaar gearchiveerd. Daarna 



 
 

Schoolgids 2018-2019 

 
- 21 - 

wordt het dossier vernietigd. Als u het dossier wil inzien dan 
maakt u een afspraak met de directeur. U kunt een kopie 
van het dossier ontvangen. Daarvoor betaalt u een 
vergoeding. Derden mogen het dossier, omwille van privacy, 
alleen inzien na toestemming van de ouders. 

11.9 Jaarkalender 

Twee weken na het begin van het schooljaar kunt u via de 
website de jaarkalender bekijken. Hierin staan ondermeer 
excursies, podia, tentoonstellingen, vrije dagen en dergelijke. 
 
U kunt de jaarkalender synchroniseren op uw mobiele 
telefoon. De applicatie om de kalender te downloaden treft u 
op de website onder de kalender. 
 

12 HYGIËNE, ZIEKTE EN GEZONDHEID 

12.1 Jeugdgezondheidszorg. 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD doet 
preventief gezondheidsonderzoek bij kinderen uit de 
groepen 2 en 7. Het onderzoek is gericht op sociaal-
medische en psychosociale factoren van het kind en op de 
vroegtijdige ontdekking van ontwikkelingsstoornissen. Verder 
kunnen de ouders, leerkrachten of hulpverleners de GGD 
ook vragen om een onderzoek te doen. Het kan daarbij gaan 
over vragen over lichamelijke groei, gehoor, ogen, lengte, 
gewicht en houding. Ook als men vragen heeft over de 
ontwikkeling van een kind, kan beroep worden gedaan op 
een medewerker van de afdeling Jeugdgezondheidszorg.  
Ook heeft de GGD een rol bij de uitvoering van het 
rijksvaccinatieprogramma. 
Adres en telefoonnummer: 
GGD Eemland,  
Zonnehof 10,  
3811 ND Amersfoort, 
telefoon: 033 – 4600046 
www.ggdmn.nl  

12.1 Ziekmelden. 

Als uw kind ziek is en niet naar school komt, geeft u dat 
tussen 08.00 uur en 08.30 uur telefonisch door. Bij 
afwezigheid zonder (ziek)melding, neemt de 
groepsleerkracht telefonisch contact met u op om navraag te 
doen.  

12.2 Ziekte van een leerkracht. 

Als een leerkracht zich ziek meldt, doen wij ons uiterste best 
om vervanging te vinden. Als dat niet lukt dan voegen we 
sommige groepen tijdelijk samen. In uitzonderlijke situaties 
(bijv. tijdens een griepepidemie waarbij een aantal 
leerkrachten ziek wordt) kan het zijn dat wij een groep naar 
huis moeten sturen. Dergelijke extreme situaties hebben zich 

gelukkig nog niet voorgedaan.  

 

13 ACTIVITEITEN, FESTIVITEITEN EN VIERINGEN 

13.1 Excursies. 

Ieder schooljaar organiseren we excursies voor verschillende 
groepen. Aankondiging vindt plaats via de mail. De aard van 
de excursie sluit aan bij de onderwijsinhoud (educatieve 
doeleinden).  

13.1 Schoolreizen. 

Tijdens het schooljaar gaan de kinderen van de groepen 3 
t/m 7 op schoolreis. We kiezen bewust een bestemming die 
leuk en leerzaam is.  

13.2 Schoolkamp. 

Als afsluiting van hun basisschooltijd gaan de kinderen van 
groep 8 een aantal dagen op schoolkamp. De leerkracht(en) 
van groep 8 begeleiden de kinderen. Zo nodig wordt de hulp 
van ouders ingeroepen voor extra begeleiding.  

  

13.3 Ontbijt 

Een maal per jaar ontbijten wij gezamenlijk met de kinderen 
dit kan zijn in het kader van de lente, koningsspelen of 
nationaal schoolontbijt. Doel hiervan is kinderen bewust te 
maken van eten en gezondheid.  

13.4 Sinterklaasfeest. 

Op of rond 5 december bezoekt Sinterklaas onze school. 
Leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 krijgen een presentje van 
school. Vanaf groep 5 trekken we lootjes en verwachten wij 
van ieder kind een surprise en een gedichtje. In de dagen 
voor het Sinterklaasfeest verzorgen de leerkrachten een 
"Pietentoneel" voor de kinderen.  

13.1 Kerstdiner. 

Op donderdagavond, voorafgaand aan de kerstvakantie, 
organiseert de feestcommissie van de school het kerstdiner. 
Na het kerstdiner vindt, bij droog weer, de traditionele 
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kerstzang buiten plaats.  

13.1 Vieringen en verjaardagen.  

Zie paragraaf 9.5. 

 

 
 

13.2 Boekenspaarplandag. 

Gedurende het schooljaar kunnen de kinderen iedere vrijdag 
sparen bij het boekenspaarplan. Ouders zorgen voor de 
inzameling van het geld. In de kinderboekenweek komt er 
een boekhandel die van de speelhal een kinderboekenwinkel 
maakt. Kinderen die meedoen met het sparen mogen (onder 
begeleiding van een volwassene) met korting boeken 
uitzoeken (voor het door hun gespaarde bedrag). De 
kinderen ontvangen dan ook een boekenweekgeschenk. Wij 
vinden het belangrijk dat kinderen leren ervaren dat je 
plezier aan lezen kunt beleven. Daarom is het 
boekenspaarplan opgezet. Bij de leerkracht kunt u 
informeren hoe u uw kind kunt aanmelden.  

13.3 Knikkercompetitie. 

Het is ieder schooljaar een terugkomend verschijnsel 
“knikkertijd”. Omdat we van tevoren niet weten wanneer de 
knikkerkoorts uitbreekt is dit niet van tevoren vast te stellen. 
We organiseren dit spannende evenement ieder jaar, voor 
de leerlingen van groep 3 t/m 8. Het is altijd een waar 
spektakel, waarbij iedereen enthousiast meespeelt of 
toejuicht. De winnaar wint de knikkerwisselbokaal waarin 
zijn/haar naam wordt gegraveerd. Het kind mag zich dan een 
jaar lang knikkerkampioen noemen. In de nieuwsbrief 
kondigen wij de knikkercompetitie aan.  

13.1 Schoolzwemmen. 

Op donderdagochtend gaan de groepen 5 t/m 8 voor een 
periode van 8 aaneengesloten weken zwemmen in 
Spleasurecentrum Soest aan de Dalweg. De leerlingen 
zwemmen met verschillende thema’s. Voorbeelden van 
thema’s zijn; door het ijs zakken, met de fiets te water raken, 
snorkelen, een zwem APK. 

De leerlingen gaan met de fiets naar het zwembad. De 
groepen  5 en 6 gaan later in het schooljaar en daarbij is 
begeleiding van één of meer ouders noodzakelijk. 

De weken dat een groep zwemt vervalt één van de twee 
gymlessen.  

13.2 Sportdag. 

Wij proberen (weersafhankelijk) ieder jaar een sport/speldag 
te organiseren. Wij maken daarbij gebruik van de faciliteiten 
van AV Pijnenburg.  

 
 

13.3 Buitenschoolse sportactiviteiten. 

Een aantal keren tijdens het schooljaar kunnen leerlingen 
zich inschrijven voor buitenschoolse sportactiviteiten zoals 
bijv.: dammen, handbal, basketbal, voetbal, korfbal, 
avondvierdaagse, etc.. De school maakt een keuze uit het 
grote aanbod en probeert voor iedere groep een activiteit te 
kiezen. De hulp van ouders bij deze evenementen stellen we 
zeer op prijs.  

 

13.4 Onderwijskundig project. 

Tijdens elk schooljaar werken wij van groep 1 t/m 8 aan een 
onderwijskundig project. Dat betekent dat we alle lessen 
(ook taal, rekenen en wereldoriëntatie) aan het projectthema 
relateren. We sluiten het project meestal op een bijzondere 
manier af.   

13.1 Verticale activiteiten.  

Jaarlijks verzorgen wij drie verticale activiteiten voor de 
kinderen. Dat houdt in dat we de groepen met elkaar 
mengen om jongere en oudere kinderen gezamenlijk dingen 
te laten ondernemen. Daarmee boeken we zeer waardevolle 
resultaten zoals het gevoel van verbondenheid, de zorg voor 
elkaar, het van elkaar leren, het respecteren en accepteren. 
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13.2 Podium. 

Iedere groep verzorgt eenmaal per jaar een voorstelling, van 
ongeveer een half uur, voor hun ouders en alle overige 
leerlingen van de school. Zo'n voorstelling noemen wij 
"Podium". De voorstelling voor ouders vindt plaats aan het 
begin van de avond. Elk kind levert in overleg met de groep 
een bijdrage aan de voorstelling die bij zijn/haar niveau past. 
Na iedere podiumvoorstelling vragen wij een vrijwillige 
bijdrage voor de CliniClowns. (Zie ook paragraaf 7.4 goede 
doelen)

 

13.3 Afscheid groep 8.  

Aan het einde van het schooljaar voeren de leerlingen van 
groep 8 een musical op voor hun ouders/verzorgers, opa's 
en oma's. De avond sluiten we op een feestelijke manier af. 
Voorafgaand aan de afscheidsavond is een generale 
repetitie die ze voor alle leerlingen van andere groepen 
uitvoeren. 

13.4 Incidentele activiteiten. 

Niet alle activiteiten kunnen we vooraf plannen. Soms krijgen 
wij een brief, waarin een leuke activiteit wordt aangeboden. 
Als wij dat in ons programma kunnen inpassen doen wij daar 
aan mee.  

13.1 Koffie-/theeochtend. 

Na een lange zomervakantie en de eerste schooldag na 1 
januari is er een koffie-/theemoment voor de ouders.  

 

14 RECHTEN EN PLICHTEN 

14.1 Wat u van de school mag verwachten.  

U mag van ons verwachten dat wij, binnen de grenzen van 
onze mogelijkheden, samen met u de belangen van uw 
kind(eren) behartigen. Als daartoe aanleiding is, gaan wij 
graag met u in gesprek. In een open dialoog, met respect  
voor elkaar proberen we toe te werken naar een 
gezamenlijke oplossing. 

14.2 Wat de school van u verwacht.  

Met de aanmelding van uw kind bij onze school, gaan wij er 
vanuit dat u instemt met de regels en afspraken die wij op 
school hanteren. Wij verwachten ook dat u instemt met de 
missie en visie van de Van der Huchtscholen. In de lijn van 
het gedachtegoed van de school verwachten wij dat u af en 
toe een bijdrage levert aan het optimaal functioneren van de 
school. U kunt u aan te melden als de school beroep doet op 
de medewerking van ouders.  

14.3 Klachtenregeling en -commissie. 

Onze school is aangesloten bij de landelijke 
klachtencommissie van het Algemeen Bijzonder Onderwijs. 
De klachtenregeling is in gezamenlijk overleg opgesteld door 
landelijke organisaties van ouders, besturen, schoolleiders 
en onderwijsvakorganisaties. Deze klachtenregeling is op 
school in te zien. 

Als een ouder een klacht heeft, gaan we eerst de aard van 
de klacht na:  

 seksuele intimidatie: de ouder neemt contact op met de 
vertrouwenspersoon; 

 zaken die de medezeggenschapsraad aangaan (zowel 
klachten over het functioneren van deze raad als 
klachten over zaken die onder de verantwoordelijkheid 
van deze raad vallen): in voorkomende gevallen neemt 
de ouder contact op met de voorzitter van de MR; 

 zaken van pedagogisch / didactische aard: bijvoorbeeld 
om de sfeer in een bepaalde groep, de aanpak van een 
kind door de groepsleerkracht, een door de school 
gehanteerde regel enz. 

 
Bij zaken van pedagogisch/didactische aard is het volgende 
traject van toepassing: 

1. Een persoonlijk gesprek met de groepsleerkracht van 
uw kind. De groepsleerkracht deelt de inhoud van de 
klacht en eventuele afspraken met de directeur van de 
school.  

2. Contact met de directie als een ouder het gevoel heeft 
dat  de communicatie met de leerkracht niet goed lukt. 
De ouder krijgt een persoonlijk gesprek met de 
directeur.  

3. Als de ouder niet tevreden is over het gesprek, kan men 
de vertrouwenspersoon inschakelen. Die handelt en 
verwijst volgens de klachtenregeling.  

Is er na de gesprekken toch geen oplossing, dan kan de 
ouder of leerling een klacht indienen over een beslissing of 
het gedrag van de betreffende persoon.  
Hiervoor is de school aangesloten bij de Landelijke 
Klachtencommissie van de Vereniging Bijzonder Scholen. U 
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moet uw klacht vergezeld van uw handtekening per brief 
sturen naar het secretariaat van deze commissie:  
Postbus 95572, 2509 CN Den Haag. 
Voor meer informatie kunt u de site van het 
samenwerkingsverband van alle landelijke commissies, 
www.gcbo.nl, geschillencommissies bijzonder onderwijs 
raadplegen.  
 

14.4 Vertrouwenspersoon.  

Mevrouw E. Hellebrand is de vertrouwenspersoon voor de 
Stichting Van der Huchtscholen. Telefoonnummer (035) 
6020360.  

14.5 Verzekering.  

De leerlingen zijn van één uur voor schooltijd tot één uur na 
schooltijd collectief voor (tegen de is niet juist verwoord, je 
kunt een ongeval nooit tegengaan) gevolgen van ongevallen 
verzekerd.  
U moet wel eerst een claim bij uw eigen verzekeraar 
indienen. De schoolverzekering kunt u aanspreken als eigen 
verzekering de risico’s gedeeltelijk of niet dekt. Tijdens 
excursies en schoolkamp zijn de leerlingen ook verzekerd. 
Voor excursies maken we gebruik van privé-auto's, mits de 
bestuurder een inzittendenverzekering heeft.  

 

15 EXTERNE CONTACTEN 

15.1 Algemene informatie.  

Iedere school onderhoudt contacten met externe instanties 
die van belang zijn voor het functioneren van de 
schoolorganisatie. Een aantal instanties is in voorafgaande 
hoofdstukken genoemd. Bepaalde contacten zijn echter zo 
belangrijk, dat wij daaraan een aparte paragraaf wijden.  

15.2 Inspectie. 

Het RijksInspectieKantoor (RIK) in Utrecht houdt toezicht op 
de kwaliteit van het onderwijs en de schoolorganisatie. De 
regio Utrecht is verdeeld in subregio's, waarbinnen een 
inspecteur werkzaam is. Tot de taken van de inspecteur 
behoren:  

-het controleren, evalueren en stimuleren van scholen bij de 
ontwikkeling van het onderwijs 
-het uitbrengen van rapporten n.a.v. geconstateerde zaken 
en taken in de sfeer van klachtenbehandeling.  

Adresgegevens: 
Inspectie van het basisonderwijs,  
RIK Utrecht BaO-4,  
Park Voorn 4,  
Postbus 2730,  

3500 GS Utrecht, 
telefoon: 030 - 6690600, fax: 030 - 6622091. 

 
 

15.3 Gemeente Soest. 

In de achterliggende jaren is een aantal 
verantwoordelijkheden van het ministerie overgedragen aan 
de gemeente. Zo is de gemeente verantwoordelijk voor de 
huisvesting van het onderwijs en moet men op gemeentelijk 
niveau een Lokaal Onderwijsplan opstellen. Daarnaast heeft 
iedere gemeente een leerplichtambtenaar in dienst die 
verantwoordelijk is voor de naleving van de leerplicht.  

15.4 Overige externe contacten 

Samenwerkingsverband De Eem (passend onderwijs) 
Verschillende REC’s in Rec 1 en 3 
Scholen voor basisonderwijs 
Scholen voor voortgezet onderwijs 
Stichting Balans 
Aanbieders naschoolse opvang 
Bink peuterspeelzalen 
Buurtnetwerk Smitsveen 
Onderwijsbegeleidingsdiensten 
Onderzoeksbureaus 
Kunst Centraal 
Idea 
MBO en HBO opleidingen i.v.m. stages 
Jeugdgezondheidszorg 
Bureau Jeugdzorg 
Centrum voor Jeugd en Gezin 

 
Tot besluit 

Doel van deze schoolgids is om ouders van (potentiële) 
leerlingen te informeren over onze school en ons onderwijs.  

Als deze informatie naar uw mening onjuist of onvolledig is, 
verzoeken wij u contact op te nemen met de directeur van de 
school. 

http://www.gcbo.nl/
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BIJLAGEN 

1. Personele bezetting van de leerlingengroepen 
2. Tabel klokuren onderwijs 
3. Vakantierooster 
4 Passend onderwijs samenwerkingsverband De Eem 
5. Reglement ouderbijdrage 

 



Bijlage 1: Personele bezetting van de leerlingengroepen. 

 

Leerkrachten :  

Groep 1 (instroomgroep)  Marieke Eiking / Ellen Jubbega     Judith van Doorn vervangt Ellen 
Jubbega tot 1 januari 

Groep 1a / 2a  Sabine Boerkoel (ma, di, wo en don) / Heleen Nagy ( vr)  

Groep 1b / 2b  Eveline Van Bokhorst 

Groep 3  Marjan Hadder (ma, di, wo)  / Kim van der Blom (wo, don, vrij) 
Ellen Jubbega vervangt Kim van der Blom tot 1 januari. 

Groep 3 Kristiaan Huppelschoten 

Groep 4 Stefan Roosenboom 

Groep 5 Monique Wijma / Marleen van Willigen (vr) 

Groep 6 Annalies Burm / Marleen van Willigen (ma) 

Groep 7 Stefan Snelderwaard 

Groep 8 Wietse Kramer 
 

Leerkrachten met bijzondere taken: 

Jolly Manasse Intern begeleider 

Irma Frommink R.T. leerkracht 

Heleen Nagy Extra ondersteuning 

Marleen van Willigen Extra ondersteuning 

René Koster Extra leerkracht muziek, Leerkracht extra groep bovenbouw 

Ilonka Slis Leerkracht extra groep onderbouw 

  

Onderwijs ondersteunend personeel: 

Léon Jansen Conciërge 
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Bijlage 2: Klokuren onderwijs 

Groepen   

Leeftijden   

1 

4/5 jr  

2  

5/6 jr  

3 

6/7 jr  

4  

7/8 jr  

5  

8/9 jr  

6  

9/10 jr  

7 

10/11 jr  

8 

11/12 jr  

      Leer- en vormingsgebieden  

Zintuiglijke oefening  

 

1  

 

1 

 

 

     

Lichamelijke oefening  3.30 3.30 2.15  2 2  2  2  2 

Buitenspel    0.30      

Nederlandse taal algemeen/lezen 2.30 2.30 6 7 8 8  8  8 

         

Nederlandse taal (voorber.) schrijven  0.15 1  2.30  1.45 1  0.45 0.30 0.30  

         

Rekenen en wiskunde  1 1.45 4.45  5.15 5.15 5.15  5.15  5.15 

Engelse taal       0.45 1  1  

Aardrijkskunde    0.45 0.45 1.15 1.15 1.15  1.30  

Geschiedenis    0.45 0.45 1 1 1  1  

Natuur/techniek onderwijs  1  1  1.30  1.30 1.30 1.30  1.30 1.30  

Geestelijke stromingen           

Informatica          

Bevordering soc. Redzaamheid  2.15 2.15       

Gedrag in het verkeer    1  1 0.45  0.45 0.45 0.30 

Bevordering gezond gedrag  0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.30 0.30 0.30 

Bevordering taalgebruik  1.15 0.45        

Tekenen  2 2  1  1  1  0.45 0.45  0.45 

Muziek  2 2  1 1 0.45  0.45 0.45  0.45  

Handvaardigheid  2  2  1  1  1  1  1  1  

Spel, beweging, drama  3.30 2.45 1 1  0.30 0.30 0.30 0.30 

Pauze  0.45 0.45 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 

Totaal aantal uren / week  24 24 26 26 26 26 26 26 
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 Bijlage 3: Vakantierooster 2017-2018 

Neem deze data op in uw agenda. Eventuele wijzigingen geven wij u ruim van te voren door. Dit rooster heeft de MR goedgekeurd.  
 

De school begint 

Vrije dag 

Herfstvakantie  
 

Maandag  27 augustus 

Vrijdag 19 oktober 

Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober  

Kerstvakantie  Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari  

Vrije dag Vrijdag 22 februari 

Krokusvakantie  Maandag 25 februari t/m maandag 4 maart  

 
 

  

Pasen + Meivakantie 

Hemelvaart 

Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 

Donderdag 30 mei t/m vrijdag 31 mei 

Pinksteren 

Vrije dag Stichtingsdag 

Maandag 10 juni t/m vrijdag 14 juni 

Woensdag 29 mei 

 

Zomervakantie  Vrijdag 19  juli t/m vrijdag 30 augustus  

 

Vrij groep  1 t/m 6 

 

 

 

Maandag 26 november 
Maandag 1 juli 

Vrij voor groep 1 t/m 8 Vrijdagmiddag 21 december (voor kerst) 

Vrijdagmiddag 19 juli (voor zomervakantie) 

 

       

Onze studiedagen zijn zoveel mogelijk voor of na de vastgestelde vakantiedagen geplaatst. Voordeel hiervan is dat de leerlingen 
zo min mogelijk gebroken lesweken hebben. 
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Bijlage 5: Passend onderwijs samenwerkingsverband de Eem 

 
 SWV de Eem 
 
Samenwerkingsverband (SWV) de Eem is een vereniging van 32 samenwerkende schoolbesturen primair 
onderwijs voor passend onderwijs in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), 
Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg. 
 

SWV de Eem biedt hulp 
 
De school en de ouders bepalen samen, in lijn van de mogelijkheden van, kind (en ouders) en school wat het 
beste onderwijsaanbod is. Lukt dat niet? Dan biedt  SWV de Eem hulp bij passend onderwijs.  
 

Een passend onderwijsaanbod voor elk kind 
 

SWV de Eem wil voor elk kind een passend onderwijsaanbod met de juiste ondersteuning voor een optimale 

ontwikkeling. Het zal scholen stimuleren, faciliteren en coachen bij het inzetten van de juiste voorzieningen zo 

dicht mogelijk bij het kind op school. De onderwijsondersteuner speelt hierbij een centrale rol. 

De komende jaren wil SWV de Eem, samen met de scholen en ouders, dit bereiken door: 

• een stevig fundament in het regulier onderwijs middels de basisondersteuning; 

• een duidelijke ondersteuningsroute in de regio; 

• efficiënte en gerichte toewijzing van extra onderwijsondersteuning; 

• een dekkend netwerk aan voorzieningen in regio de Eem; 

• een open en transparante samenwerking met ouders en verzorgers; 

• samenwerking met ketenpartners en goede afstemming van verantwoordelijkheid. 
 

Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders 
 

Met de invoering van passend onderwijs leven er ook allerlei vragen. Vragen als: “Hoe krijg ik de hulp geregeld 

die mijn kind nodig heeft?” of “Op welke school kan ik mijn kind met een beperking nu het beste aanmelden?” In 

gesprek met de school krijg je vast antwoord op je vragen. Maar heb je extra informatie nodig dan of  wil je 

praten met iemand die meedenkt over de oplossing van jouw probleem dan kan je terecht bij het Informatie Punt 

Passend Onderwijs voor Ouders. 

 

Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders 

Bel of mail met vragen, T 033 760 11 91 of E info@swvdeeem.nl 

Telefonisch spreekuur/inloop: 

Maandagmiddag: 13:30 uur - 16:00 uur 

Donderdagochtend: 09:00 uur – 12:00 uur 

www.swvdeeem.nl 

mailto:info@swvdeeem.nl
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Bijlage 6: Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering 
 
 
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een 
aansprakelijkheidsverzekering.  
 
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd.  
Deze aanvullende verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de 
geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen 
dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt normaliter niet onder de dekking. 
 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden; 
personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Over de 
aansprakelijkjheid van de school bestaan soms misverstanden. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die 
vaak aanleiding zijn tot misverstand. 
 

 Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de 
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in 
schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, 
maar berust op een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig 
wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te 
kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake 
is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril 
tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet 
door de school vergoed.  

 

 Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen 
(en hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de 
schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade 
veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang 
dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 
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Reglement ouderbijdrage 

 

1. Onder 'ouderbijdrage' verstaan we: de vrijwillige financiële bijdrage van ouders / verzorgers van leerlingen op de Van der 
Huchtscholen (die het bestuur kan aanwenden ten bate van onderwijs in de breedste zin van het woord) voor zover we geen of 
onvoldoende vergoedingen verwachten vanuit het formele onderwijsvergoedingenstelsel van de overheid  

a. voor activiteiten met en voor de kinderen  

b. voor specifieke onderwijskundige doelen.  

2. De hoogte van het bedrag per kind wordt elk voorjaar door het bestuur vastgesteld voor het daaropvolgende schooljaar. Bij 
voorgenomen wijziging van de hoogte van de ouderbijdrage vindt overleg plaats met de directeuren en wordt advies 
ingewonnen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Voor het schooljaar 2015-2016 is de ouderbijdrage 
vastgesteld op € 100,-i 

3. De bestemming van de ouderbijdrage wordt in nauw overleg met de directeuren, medezeggenschapsraden en 
activiteitencommissies bepaald. Indien gelden beschikbaar worden gesteld aan enige commissie of raad, dan gebeurt dit na 
vaststelling van een door het bestuur en de medezeggenschapsraad goedgekeurde begroting en de garantie van schriftelijke 
verantwoording achteraf alsmede een financieel overzicht over de besteding van de ouderbijdrage.  

4. In het eerste kwartaal van elk nieuw schooljaar laat het bestuur de rekeningen c.q. acceptgirokaarten, waarop de hoogte van 
het te betalen bedrag is aangegeven, door het administratiekantoor versturen. Het innen en administreren van de 
ouderbijdrage heeft het bestuur in handen gegeven van het administratiekantoor.  

5. Ouders moeten het volledige bedrag voldoen binnen 30 dagen na ontvangst van het betalingsverzoek.  

6. De vastgestelde ouderbijdrage per kind geldt voor het gehele schooljaar (augustus t/m juli). Kinderen die na 1 januari op 
school komen, betalen de helft van de jaarlijkse ouderbijdrage.  

7. In bijzondere gevallen (ter beoordeling van het bestuur) kan restitutie worden verleend.  

8. Als het betalen van de ouderbijdrage een aantoonbaar onevenredige financiële belasting voor ouders of verzorgers betekent, 
kan de schooldirectie in overleg met het bestuur besluiten tot een betalingsregeling, individuele reductie of kwijtschelding van 
de ouderbijdrage. Een verzoek hiertoe dient -als daar aanleiding voor is- jaarlijks te worden ingediend.  

 

 

Van der Huchtschool Valeriaan  
Valeriaanstraat 169A  
3765 EM Soest  
telefoon 035 - 6012145  
info3e@vanderhucht.nl 
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