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 Voorwoord

Geachte ouders en/of verzorgers,

Dit is de Schoolgids 2018-2019 van Rooms Katholieke 
Jenaplanschool De Kwakel. Deze gids is bedoeld om u in-
formatie te geven over het onderwijs op onze school en 
de praktische zaken die daarbij voor u van belang zijn. 
De schoolgids wordt jaarlijks met zorg samengesteld. 
Na instemming van de medezeggenschapsraad van onze 
school wordt de inhoud vastgesteld door het bestuur. 

‘Nieuwe’ ouders kunnen zich via deze informatie oriën-
teren op de school. Voor ouders die al kinderen op De 
Kwakel hebben, biedt de gids actuele informatie over 
de ontwikkelingen op school. De schoolgids wordt niet 
meer op papier aan de ouders verstrekt. Mocht u toch 
prijs stellen op een papieren versie van de schoolgids, 
dan kunt u  contact opnemen met de administratie.

U bent altijd welkom om eens een kijkje te komen 
nemen op onze school om kennis te maken met ons 
Jenaplanonderwijs. In de dagelijkse praktijk kunt u het 
werkklimaat goed ervaren. Wij beantwoorden graag 
uw vragen en vertellen nog veel meer over onze school. 
Proef ingrediënten als betrokkenheid, gezelligheid, 
plezier, welbevinden, openheid en veiligheid. En kijk met 
eigen ogen hoe de kinderen genieten van het gesprek, 

het werk, het spel en de vieringen. Bel gerust voor een 
afspraak.

Naast deze schoolgids kunt u een jaarkalender op onze 
website vinden, met daarop de activiteiten voor het 
betreffende schooljaar. Natuurlijk zijn er altijd nog zaken 
waar we u apart over willen informeren. Voor het laatste 
nieuws en actuele schoolzaken maken wij gebruik van 
een digitale nieuwsbrief -waarvoor u zich kunt aan-
melden via de website- en het digiDuif systeem. U kunt 
hiervoor ook een app op uw telefoon installeren. 

Heeft u na het lezen van deze gids nog vragen? Neemt 
u dan gerust contact op met ons.  De contactgegevens 
staan achterop de gids.

Wij zien graag uw opmerkingen c.q. suggesties voor 
verbetering tegemoet. 

Het team van De Kwakel
wenst u en de kinderen een 
fijn schooljaar toe.

z.o.z.

Jaarlijks organiseert de 
Ouderraad de Kwakeldag. 
De hele school is dan actief 
binnen één thema dat 
vaak aansluit bij de kinder-
boekenweek. Zo was het 
de laatste keer griezelen 
geblazen!
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z.o.z.

1.1 Samen je eigen weg
Als Jenaplanschool is het onze missie om al onze kinderen 
te vormen tot gelukkige, evenwichtige en kritische jonge 
mensen die vanuit een realistisch zelfbeeld de juiste 
keuzes kunnen maken en verantwoordelijkheid voor  
hun handelen kunnen dragen. Uiteraard spelen de aanleg 
en capaciteiten van het kind hierin een belangrijke rol.  
De stamgroepen en uw opvoeding leveren een belangrijke 
bijdrage aan deze ontwikkeling. Onze missie is dan ook 
samen te vatten in vier woorden: ‘Samen je eigen weg’. 
Ouders en teamleden helpen samen de kinderen hun 
eigen weg te vinden in een omgeving waarin iedereen 
gelijkwaardig is en waarin respect voor elkaar de basis 
vormt.

1.2 Onze kernwaarden
In onze schoolgemeenschap gaan we uit van de volgende 
kernwaarden die ook zijn vastgelegd in ons schoolplan 
2015-2019: 

Een kritische grondhouding vanuit respect en vertrouwen 
vinden we daarbij erg belangrijk. Daarom vinden we een 
goed contact met ouders heel belangrijk. Alleen samen 
met u kunnen we van De Kwakel de allerbeste basisschool 
voor onze kinderen maken.

In het Jenaplanonderwijs worden leerkrachten stam-
groepleiders genoemd. Kinderen spreken ons met de 
voornaam aan. U kunt onze stamgroepleiders zien 
als professionele opvoeders. Professionele opvoeders 
waaraan u een deel van de opvoeding van uw kind heeft 
overgedragen. Maar u als ouder speelt in het onderwijs  
op allerlei manieren een belangrijke rol. Met uw mede-
werking kan de school veel meer voor de kinderen 
betekenen. Wij hopen dan ook dat u een bewuste keuze 
voor onze school maakt en onze uitgangspunten onder-
schrijft. In dit hoofdstuk kunt u meer lezen over de Jena-
plangedachte en de identiteit van onze school.

      ‘Als Jenaplanschool zijn wij een leef- 
en werkgemeenschap van kinderen, ouders en
     teamleden. Leren en leren leren vinden we 
  erg belangrijk, maar we willen vooral dat de kinderen 
zoveel mogelijk kennis en vaardigheden opdoen 
               van en voor het leven.’

1. Het onderwijs

[1. Het onderwijs]

Onze oudste kleuters 
nemen traditioneel 
afscheid van hun kleuter-
tijd met een spetterende 
musical. Afgelopen jaar 
brachten ze ‘een geestig 
verhaal’ ten tonele.
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1.4.1 Gesprek
De Jenaplanschool is een school waar kinderen een 
duidelijke stem hebben. Elke dag starten we (mees-
tal) in alle groepen met de kring. Met elkaar spreken 
betekent ook dat er naar elkaar geluisterd moet worden. 
In de kring kunnen kinderen zelf iets vertellen wat ze 
graag kwijt willen, maar kan ook een bepaald onder-
werp aan bod komen. Er kan ook gesproken worden in 
een tafelgroep, of met één of meer kinderen met wie 
samengewerkt wordt. Soms is er een leergesprek, soms 
is het gesprek bedoeld om een mening te vormen of 
elkaars mening te horen.

1.4.2 Spel
Spelen is leren! In het spel kan een kind zich uiten op de 
manier die bij hem of haar past. Door dingen te ‘doen’ leert 
een kind veel vanzelf. Spel kan je op nieuwe ideeën bren-
gen, want in spel is immers alles mogelijk. Naast het vrije 
spel is er in de Jenaplanschool veel tijd voor geleid spel. 
Kinderen leren toneelspelen. Ze presenteren regelmatig 
hun belevenissen aan elkaar. 

1.4.3 Werk
Bij het werk leert het kind door de oefening van bepaalde 
vaardigheden (rekenen, lezen, taal en opdrachten uit-
voeren, verslag maken en onderzoek doen). Binnen 
onze school besteden we veel aandacht aan zelfverant-
woordelijk leren. Dat doen we door het leren structureren 
van werk, zelfstandig omgaan met materialen, bewust 
omgaan met tijd, plannen en inschatten hoe lang iets 
duurt, zelfredzaamheid, samenwerken en helpen. 
                                                                      
1.4.4 Viering
In de viering wordt duidelijk dat we een gemeenschap 
vormen. Daarom vieren we behalve feesten als Kerst en 
Sinterklaas ook de komst en/of het vertrek van kinderen 

ze verschillen tussen elkaar te herkennen en te respec-
teren en leren ze ook hoeveel leuker het is om samen 
dingen te ontdekken. Heel belangrijk is dat kinderen  
verantwoordelijkheid leren nemen en mee durven  
beslissen over het harmonieus samenleven in de stam-
groep en op school, zodat iedereen tot zijn recht komt  
en zich prettig kan voelen.

1.3.3 De relatie van het kind met de wereld
Het is belangrijk dat een school aansluiting zoekt bij de 
wereld. Kinderen nemen vragen mee naar school uit 
hun dagelijkse leven. Door wat ze meemaken of zien op 
televisie. In het Jenaplanonderwijs worden kinderen 
gestimuleerd om vanuit deze eigen interesses en vragen 
initiatieven te nemen. Het onderwijsaanbod moet ook 
betekenisvol zijn en aansluiten bij situaties uit de dage-
lijkse realiteit. Zo leren kinderen dat wat ze doen er ook 
daadwerkelijk toe doet en leren ze zorg te dragen voor 
hun omgeving. Kinderen leren in het Jenaplanonderwijs 
op verschillende manieren: spelend, werkend, sprekend 
en vierend, volgens een ritmisch dagplan.

1.4 Gesprek, spel, werk en viering
Het onderwijs in onze school is gericht op de opvoeding 
van kinderen en omvat daarom veel meer dan het aan-
leren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, 
schrijven en rekenen. Kinderen leren in een Jenaplan-
school veel. Ze doen dat door deel te nemen aan de  
basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en viering. 

We leren niet alleen door met pen, papier en het hoofd 
bezig te zijn. We leren ook door met elkaar te praten  
en elkaar dus te leren begrijpen. De basisactiviteiten  
wisselen elkaar af in het ritmisch weekplan.
 

Elk kind heeft recht op dit gevoel, of het nu een gymna-
sium-kandidaat of een vmbo-kandidaat is. Het maakt 
het onderwijs betekenisvol en geeft plezier in leren. Een 
belangrijke basis voor de ontwikkeling van een kind.

Tegelijkertijd wordt kinderen geleerd om zelf verant-
woordelijkheid te dragen voor hun eigen ontwikkeling. 
Zo zijn er dingen die je moet leren, maar ook dingen die je 
wilt leren. Voor beide zaken ben je zelf verantwoordelijk. 
Kinderen leren hun eigen plan maken en te bepalen wan-
neer ze uitleg nodig hebben. Zelfstandigheid en morele 
ontwikkeling zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden. Het 
kind leert bij zichzelf te rade te gaan wat zijn volgende 
stap moet zijn en het leert te bepalen of hij dit zelf kan 
uitzoeken of dat er hulp nodig is. 

Kinderen zullen op een Jenaplanschool altijd beoordeeld 
worden op hun eigen ontwikkeling. Het gaat er niet om 
dat een kind een bepaald niveau bereikt. Het gaat erom 
dat een kind vooruitgang laat zien in zijn eigen ontwikke-
ling. Elk kind is immers verschillend en daarom gaan we 
uit van de kracht en kwaliteit van elk individueel kind.  
We leren kinderen om te reflecteren op hun ontwikkeling 
en daarover met anderen in gesprek te gaan.

1.3.2 De relatie met de ander en het andere
Het opbouwen van een zelfbeeld gebeurt nooit in een 
geïsoleerde omgeving, maar wordt altijd beïnvloed 
door de relatie tot anderen. Het opbouwen van gezonde 
relaties met anderen is daarom een belangrijke pijler 
van het Jenaplanonderwijs. Het Jenaplanonderwijs geeft 
hieraan invulling door kinderen te plaatsen in heterogene 
stamgroepen. In deze groepen leren ze samen te werken 
met kinderen van verschillende leeftijden. Ze worden 
gestimuleerd elkaar te helpen, maar leren ook om hulp te 
ontvangen en daarover met elkaar te reflecteren. Zo leren 

• op onze school werken we samen
• op onze school hebben we plezier in het leren leren
• op onze school willen we ieders talenten ontdekken 

en versterken.

Uitgangspunt is dat ieder mens kwaliteiten heeft. 
Kwaliteiten waarop we elkaar ook mogen aanspreken. 
Net als op ons gedrag. We zoeken hierin wel altijd met 
elkaar de dialoog op en niet de discussie, en we doen 
elkaar geen geestelijke of fysieke pijn aan. Ook bespreken 
we dingen op de plaats waar het hoort. 

In onze school mag iedereen fouten maken. Iedereen 
heeft het recht deze te herstellen en een nieuwe kans te 
krijgen. We hebben oprecht interesse in elkaar en tonen 
dit door regelmatig vragen te stellen. Tot slot denken 
we vooral niet in problemen, maar in oplossingen en 
uitdagingen.

1.3 Jenaplanonderwijs: uitgangspunten
De uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs zijn onder 
te verdelen in drie categorieën:
• de relatie van het kind met zichzelf;
• de relatie van het kind met de ander en het andere;
• de relatie van het kind met de wereld.

1.3.1 De relatie van het kind met zichzelf.
Een gezond zelfbeeld en vertrouwen in je eigen kunnen 
zijn onmisbaar in onze samenleving. Het geeft je een 
solide basis om je in de wereld staande te houden en de 
juiste beslissingen te nemen. In het Jenaplanonderwijs 
wordt kinderen daarom geleerd om hun eigen kwaliteiten 
te ontdekken en ze in te zetten om zelf gekozen uitdagin-
gen aan te gaan. Als ze ontdekken dat ze op hun eigen 
manier resultaat kunnen boeken, krijgen ze vertrouwen 
in zichzelf en kunnen ze trots zijn op wat ze presteren. 

z.o.z.
[1. Het onderwijs]
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Het project wordt gezamenlijk geopend tijdens de zoge-
naamde ‘weekopening’ en/of in de stamgroep of bouw 
door middel van het ´startpunt´ en ook weer gezamenlijk 
afgesloten. Kinderen uit alle groepen presenteren dan aan 
elkaar en aan de ouders wat ze geleerd hebben of aan het 
leren zijn. 

Alle kinderen werken met weektaken, die ze zo zelfstan-
dig mogelijk leren afronden. Daarnaast krijgen ze de 
mogelijkheid één keer per jaar een keuzecursus te volgen 
en wordt elk jaar de Kwakeldag georganiseerd door de 
ouderraad. Dit is een dag waarop de hele school actief 
bezig is binnen een bepaald thema. Ook hier wordt u 
door middel van de nieuwsbrief en/of digiDuif van op de 
hoogte gehouden.

1.5.2 Rijke leeromgeving
De Kwakel biedt een zo rijk mogelijke leeromgeving aan. 
We organiseren regelmatig uitstapjes en elk jaar wordt 
minimaal één cultureel uitstapje georganiseerd. 

Er wordt veel gebruik gemaakt van aanschouwelijk  
materiaal (een boodschappentas bij rekenen, een broed-
machine in de lente) en in elke groep is een smartboard 
aanwezig, zodat er interactief les kan worden gegeven.  
We maken gebruik van reken- en taalmethodes met 
zelfcorrigerende opdrachten (kinderen kunnen dan met 
behulp van nakijkboekjes zelf hun werk nakijken). Ook 
hebben we extra materiaal en computerprogramma’s 
voor kinderen die sneller werken of meer aankunnen. 
Tot slot zorgen we met de kinderen samen voor een 
opgeruimde school, waarin kinderen goed hun weg  
weten te vinden.

en het begin en einde van de week.  Er zijn regelmatig 
weeksluitingen. Dan vieren de kinderen met elkaar wat 
ze gedaan hebben. Soms middels een liedje of een quiz en 
dan weer in de vorm van een presentatie of toneelstukje. 
Het is een gevarieerd geheel waar de kinderen echt van 
genieten. Verjaardagen vieren we op de Kwakel tot en met 
groep 8 uitgebreid. Het jarige kind staat dan echt even in 
het middelpunt van de belangstelling. Als ouder bent u 
natuurlijk van harte welkom om dit mee te komen vieren. 
Ook vieren we het begin en de afsluiting van een project 
(bijvoorbeeld de Kinderboekenweek). Waar mogelijk 
betrekken we de ouders bij deze vieringen. 

Via onze nieuwsbrieven en de digiDuif vertellen we u wat 
de viering inhoudt, wat we van de kinderen verwachten 
en hoe u betrokken kunt zijn. Zonder de betrokkenheid 
en ook de hulp van ouders kunnen we niet de school zijn 
die we graag willen zijn.

1.5 De Kwakel: een echte Jenaplanschool
De Kwakel is een echte Jenaplanschool. Net als Peter  
Petersen, de grondlegger van het Jenaplanonderwijs, 
doen wij dat door uit te gaan van de basisprincipes van 
het Jenaplanonderwijs*. We maken gebruik van een  
projectmatig aanbod voor wereldoriëntatie, we bieden 
een rijke en veilige leeromgeving aan, we leren van elkaar 
en accepteren de verschillen tussen kinderen.

1.5.1 Projectmatig aanbod
We gebruiken voor onze projecten het concept IPC  
(International Primary Curriculum). Door middel van 
deze projecten bieden we een gevarieerd en geïntegreerd 
aanbod aan passend bij de belevingswereld van de kin-
deren. Per schooljaar hebben we één schoolbreed project. 

[1. Het onderwijs]

Kinderraad

mee over een onderwerp, ze leren 
onbelangrijke informatie te zeven, 
te bemiddelen, leiding te geven, 
te notuleren, samen te werken en 
verantwoordelijkheid te dragen.

De kinderraad past erg mooi in 
de principes van het Jenaplan 
onderwijs. Onze kinderen worden 
er aangesproken op hun zelfstan-
digheid, verantwoordelijkheid, 
creativiteit en het nemen van 
eigen initiatief. Daarnaast is het 
een omgeving waarin kinderen 
uit meerdere bouwen met elkaar 
samenwerken. 

Meer lezen over Peter Petersen 
(de grondlegger van het Jena-
plan) en over het Jenaplan zelf? 
Kijk voor meer informatie op 
www.jenaplan.nl.

Uit de bovenbouwgroepen 
worden er uit elke groep 2 
kinderen gekozen voor de 
kinderraad. Zij krijgen elk de 
verantwoordelijkheid over een 
andere groep uit de onder- en 
middenbouw. 

Dit betekent dat zij in een bijeen-
komst van de kinderraad niet 
alleen hun eigen groep vertegen-
woordigen, maar ook de groepen 
die aan hen toegewezen zijn.  
En dat betekent weer dat ze daar 
dus ook informatie zullen moeten 
inwinnen. Een hele veranwoorde-
lijkheid.

Waarom een kinderraad?
De school draait om de kinderen. 
Het is belangrijk om te weten 
wat er in de kinderen omgaat, te 

luisteren naar wat er speelt en er 
vervolgens met elkaar mee aan het 
werk te gaan.

De kinderen worden gestimuleerd 
na te denken over en zich in te 
zetten voor de school. Ze leren zo 
[beter] om te gaan met democratie, 
zelfstandig denken, opkomen voor 
hun rechten/belangen, en te uiten 
wat er in hen omgaat.

Als aanvulling op de ideeën die het 
team lanceert, hebben kinderen 
vaak een frisse en originele kijk op 
zaken. Kinderen leren door mee te 
doen in een raad dat ze iets in hun 
directe omgeving kunnen verande-
ren.

De kinderen doen ervaring op met 
vergaderen. Ze praten en denken 

z.o.z.
*Zie www.jenaplan.nl/userfiles/files/2018/basisprincipes.pdf
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1.7 De Kwakel: betrokken bij de omgeving
De school staat midden in de samenleving en maakt deel 
uit van de buurt, de wijk, het dorp. Wij hechten aan een 
betekenisvolle relatie met elkaar en de mensen om onze 
school heen. Dit kunnen bijvoorbeeld de buren zijn, maar 
ook externe instanties waarmee wij samenwerken. Zoals 
de RK kerk, de muziekschool, de sportverenigingen en de 
culturele instellingen.

1.7.1 Voortdurend in gesprek
Als school zijn we voortdurend in gesprek met elkaar, de 
kinderen, de ouders en de stamgroepleiders. Minimaal 
twee keer per jaar bespreken we de ontwikkeling van het 
kind met ouders en kinderen. We hebben een actieve  
Medezeggenschapsraad en Ouderraad en organiseren 
twee keer per jaar een Onderwijscafé, waarin we u graag 
ontmoeten en met u in gesprek gaan. Elke twee jaar 
wordt een oudertevredenheidspeiling uitgezet en  
bespreken we mogelijke verbeteringen aan de hand van 
de input. Met de kinderen houden we kindgesprekken  
om de individuele behoeften en de doelen in beeld te 
brengen.

1.7.2 Oog voor de medemens
We zijn een middelgrote school, waar iedereen elkaar 
kent. Dat is fijn en dat zal ook altijd zo blijven. We gaan 
uit van erkende ongelijkheid, wat betekent dat niemand 
minder waard is dan een ander. We leven met elkaar mee 
bij verdrietige en vreugdevolle momenten en we onder-
houden contact met de Rooms Katholieke kerk. 

1.6.1 Kwaliteiten in beeld
Om uit elk kind het beste te kunnen halen, is het belang-
rijk dat we de kwaliteiten van de kinderen goed in beeld 
hebben. Daartoe gebruiken we een aantal instrumenten. 
We maken gebruik van het leerlingvolgsysteem (CITO) 
en gebruiken voor de kleuters het volgsysteem KIJK!  
KIJK! sluit sterk aan bij de Jenaplangedachte dat elk kind 
alleen met zichzelf vergeleken mag worden. Elke stam-
groepleider van bouw 1-2 houdt een logboek bij met 
de vorderingen van de kinderen. In groep 3-8 worden 
toetsgegevens genoteerd in het digitale administratie-
systeem Esis. Zo worden evaluaties op zo objectief 
mogelijke basis gehouden en hoeft een stamgroepleider 
niet vanuit het geheugen te evalueren. Voor het volgen 
van de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen 
maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem SCOL. 
Stamgroepleiders én kinderen uit de bovenbouw vullen 
hierin een vragenlijst in. Tot slot vinden er regelmatig 
groepsbesprekingen plaats onder begeleiding van de 
intern begeleider (IB-er). 

1.6.2 Eigenaar van je eigen leerproces
Heel belangrijk in de ontwikkeling van onze kinderen 
is het uitgangspunt dat kinderen eigenaar zijn van hun 
eigen leerproces. De stamgroepleider begeleidt hen hier-
bij. De eigen verantwoordelijkheid bevordert zelfkennis, 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Ze leren 
eerder hun eigen kwaliteiten en uitdagingen kennen en 
daarmee om te gaan. In de begeleiding maken we gebruik 
van groepsbesprekingen, kindbesprekingen, groepsplan-
nen, groepsoverzichten,  kindgesprekken, werkboekjes, 
weekplanningen en evaluatiegesprekken met kinderen 
aan het einde van de week.

[1. Het onderwijs]

1.5.6 De kinderraad
Onze school heeft een kinderraad. Deze bestaat uit  
kinderen van de bovenbouw (groep 6-7-8). Naast de  
eigen groep vertegenwoordigen zij ook een onderbouw-
groep en een middenbouwgroep. De kinderen vergaderen 
regelmatig met een stamgroepleider.  
In deze bijeenkomsten komt aan de orde wat bij de  
leerlingen leeft. Enkele voorbeelden:
• evaluatie van de IPC thema’s
• veiligheid binnen de school
• thema van het schoolkamp
De kinderen worden op deze wijze gehoord en kunnen 
invloed uitoefenen op het beleid over deze onderwerpen. 
Ook dragen zij verantwoordelijkheid voor de agenda en 
de notulen. 

1.6 De Kwakel: opbrengstgericht
Als school willen we uiteraard het beste uit onze kinderen 
halen. We hebben op het gebied van rekenen, taal, spel-
ling en lezen schooldoelen gesteld die passen bij onze 
school. We hebben een doorgaande lijn aan afspraken 
hoe we de doelen willen bereiken. Na de Citotoetsen (in 
januari en juni) evalueren we de opbrengsten en stellen 
zo nodig het onderwijsaanbod bij. 

Wij geven geen onderwijs in aparte jaargroepen. We 
maken de doelen van verschillende niveaus en leerjaren 
duidelijk aan de hele stamgroep. Zo zien de kinderen de 
opbouw van de leerlijn in de stamgroep en waar zij staan 
op die lijn. Dit geeft de stamgroepleiders de mogelijk-
heid om instructie te geven aan wie dat nodig heeft. Het 
doel staat centraal en wordt in de hele groep behandeld, 
waarna kinderen op hun eigen niveau de stof verwerken.  
Kinderen bepalen zelf hun volgende leerstap door te wer-
ken aan eigen leerdoelen, die zij stap voor stap doorlopen. 
Zij krijgen zo veel meer inzicht in hun eigen kunnen!

1.5.3 Veilige omgeving
Onze school biedt een veilige omgeving. Iedereen mag 
bij ons zichzelf  zijn en we behandelen elkaar met 
respect. We hechten veel waarde aan het geven van 
complimentjes. In een wereld waar de aandacht zo vaak 
uitgaat naar dat wat iemand niet kan, of niet goed doet, 
is het heel belangrijk om hier tijd voor te maken. Voor 
de ontwikkeling van zelfvertrouwen zijn complimenten 
onmisbaar. Aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen wordt specifieke aandacht besteed in lessen van 
de methode Kinderen en hun Sociale Talenten. Wij han-
teren een schoolbrede aanpak gericht op het bevorderen 
van positief gedrag binnen de school. Kinderen kunnen 
hun problemen altijd kwijt bij stamgroepleiders of de 
vertrouwenspersonen binnen de school. 

1.5.4 Leren van elkaar
In de Jenaplanschool ligt de nadruk op samen. Elkaar 
helpen is een vanzelfsprekendheid. Binnen de groepen 
wordt veel samengewerkt. Ook wordt er regelmatig 
aan elkaar gepresenteerd. Zowel binnen de groepen als 
schoolbreed (op weekopeningen en weeksluitingen of 
projectafsluitingen). Waar mogelijk mengen we jongere 
en oudere kinderen met elkaar om leren van elkaar en 
zorgen voor elkaar extra vorm te geven.

1.5.5 Omgaan met verschillen
We realiseren ons dat alle kinderen anders zijn. Belang-
rijker nog: we accepteren dat ook. Ons onderwijs is dus- 
danig ingericht dat we goed kunnen differentiëren en het 
onderwijs kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften 
van een kind. We verwijzen hierbij graag naar ons School-
ondersteuningsprofiel m.b.t. onze mogelijkheden en 
grenzen op het gebied van Passend Onderwijs.
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Voor wereldoriëntatie, het hart 
van het Jenaplanonderwijs, 
gebruiken wij  het International 
Primary Curriculum (IPC).

Het IPC Early Years programma 
voor de kleuters is door specia-
listen in het onderwijs voor jonge 
kinderen samengesteld en biedt 
dezelfde combinatie van praktische 
ondersteuning voor stamgroeplei-
ders en uitdagende, passende taken 
voor kinderen als het IPC hoofd-
programma voor 5-12-jarigen. 
Jonge kinderen raken via het 
Early Years programma bovendien 
vertrouwd met het IPC leerproces 
voor elke unit, zodat ze beter zijn 
voorbereid op het leren in het IPC 
hoofdprogramma.

IPC is een concept dat de vakken 
mens en maatschappij, aardrijks- 
kunde, natuur, techniek, geschiede-
nis, tekenen, handvaardigheid, 
muziek, ICT en bewegingsonder-
wijs omvat. Dit houdt in dat onze 
kinderen aan deze vakken werken 
rondom een bepaald thema. Afhan-
kelijk van het onderwerp duurt zo’n 

via digiDuif een ouderbrief. Daarin 
staat informatie over het nieuwe 
thema, wat de leerdoelen zijn en 
waar de kinderen mee aan de slag 
zullen gaan. Zo krijgt u een goed 
idee van waar uw kind mee bezig is 
en kunt u hem of haar helpen een 
actieve bijdrage te leveren, bijvoor-
beeld met het verzamelen en mee-
nemen van materialen. Ook worden 
regelmatig ouders gevraagd om op 
school iets te komen vertellen of 
mee te helpen met een activiteit. 

Onze kinderen presenteren regel-
matig aan elkaar, maar ook ouders 
kunnen er deelgenoot van worden. 
Tijdens de afsluiting van een unit 
worden zij uitgenodigd op school, 
om te zien waaraan de kinderen 
hebben gewerkt. Soms is dit in de 
vorm van een tentoonstelling, soms 
in de vorm van een voorstelling of 
presentatie. 

De ontwikkeling van onze kinderen 
wordt geregistreerd en vindt u 
terug in het schoolrapport. Ook 
houden zij een eigen map bij waarin 
u verschillende opdrachten van de 

unit vier tot tien weken. 

De units variëren per bouw en 
zijn afgestemd op de ontwikke-
lingsfase en belevingswereld van 
de kinderen. Ook is er veel ruimte 
voor eigen inbreng. We sluiten 
aan bij hun vragen en stimuleren 
hen om zelf antwoorden te zoeken 
en te formuleren. Het mooie van 
deze manier van werken is dat de 
kinderen leren op verschillende 
manieren naar een onderwerp te 
kijken.

In elke unit worden leerdoelen 
vastgesteld. Zowel vakinhoudelijk, 
persoonlijk als op het gebied van 
(inter)nationaal perspectief. Hieruit 
komen de leeractiviteiten voort. 
Deze zijn zo ontwikkeld dat aan ver-
schillende talenten en vaardigheden 
van de kinderen aandacht wordt 
besteed.

Kinderen worden actief betrok-
ken bij hun eigen leerproces, en 
doelgericht leren staat bij elk thema 
centraal. Bij de start van een unit 
ontvangt u van de stamgroepleider 

thema’s kunt terugvinden. In de 
toekomst willen wij alles onder-
brengen in één zgn. rapportfolio. 

U zult zien dat we gebruik maken 
van diverse werkvormen en dat de 
wereld om ons heen altijd een grote 
rol speelt. De planning van de units 
is zodanig, dat alle leerlingen van De 
Kwakel aan het eind hun schooltijd 

IPC

[1. Het onderwijs]

z.o.z.

hetzelfde aanbod hebben gehad. 
Uiteraard voldoen we daarmee aan 
de eisen die de onderwijsinspectie 
aan het basisschoolonderwijs stelt. 

ICT zetten we vakoverstijgend in. 
De leerlingen zoeken informatie 
met behulp van zoekmachines en 
aangeboden websites. Ze creëren 
(digitale)presentaties, Worddocu-

menten, slaan werk op in hun eigen 
digitale leeromgeving en bekijken 
film- en televisiebeelden vanaf com-
puter of smartboard. 

Voor meer informatie over  
IPC verwijzen wij u graag naar 
www.ipc-nederland.nl.



2.1 Stamgroepen in plaats van klassen
Op onze school zitten de kinderen in stamgroepen. In 
zo’n stamgroep zitten drie verschillende leeftijden bij 
elkaar. Hierdoor ervaart het kind hoe het is om achter-
eenvolgens de jongste, middelste en oudste te zijn.

  

Dit brengt heel verschillende sociale rollen met zich mee, 
maar ook dat kinderen zich sterker bewust zijn van de ei-
gen ontwikkeling. Ieder kind wordt aangesproken op de 
eigen verantwoordelijkheid voor deze ontwikkeling. Het 
zelf plannen van je werk en zelfstandig werken zijn, naast 
samenwerken, vaste onderdelen in ons onderwijs. Een 
stamgroep is géén combinatieklas! De kinderen leren en 
werken samen en zitten ook gemengd in tafelgroepen.

Bouw   Groep  Leeftijd
  Onderbouw  1-2  ca. 4-6
  Middenbouw  3-4-5  ca. 6-9
  Bovenbouw  6-7-8  ca. 9-12
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2.1.1 De indeling van de groepen
Aan het eind van elk schooljaar beslissen de stamgroep-
leiders in welke stamgroepen de kinderen het volgende 
schooljaar worden geplaatst. In principe blijven kinde-
ren van groep 1, 3, 6 de volgende jaren in dezelfde 
stamgroep. Bij de indeling van de groepen houden we 
rekening met een aantal uitgangspunten, bijvoorbeeld 
groepsgrootte en een evenwichtige verdeling tussen 
jongens en meisjes en tussen de jaargroepen binnen 
de stamgroepen. Kinderen die extra zorg nodig hebben 
worden zo evenwichtig mogelijk over de stamgroepen 
verdeeld. 

Bij de groepssamenstelling is het vooral heel belangrijk 
dat de groep een veilige omgeving voor alle betrokken 
kinderen vormt. Zusjes en broertjes komen in principe 
niet bij elkaar in dezelfde stamgroep terecht. Zo krijgen 
ze volop de kans hun eigen persoonlijkheid te ontwikke-
len. Bij uitzondering kan het soms wel wenselijk blijken 
hen toch bij elkaar te houden. Voorop staat dat kinderen 

2. De Schoolorganisatie

‘Een Jenaplanschool streeft er naar om kinderen 
   zelfstandigheid bij te brengen. In onze 
 schoolorganisatie is dit dan ook een 
           herkenbaar uitgangspunt. Verder is in de  
        schoolorganisatie goed voelbaar dat we 
   eigen initiatief, creativiteit, zelfexpressie en 
       zelfreflectie een warm hart toedragen.’

[2. De schoolorganisatie]

z.o.z.

Ons onderwijs speelt zich 
niet alleen af in de groep. 
Als het even kan, organise-
ren we graag een uitstapje. 
Hier bezoeken de kleuters 
een molen waar ze alles 
leren over het malen van 
graan en het maken van 
meel.
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2.3 De onder-, midden- en bovenbouw
Elke bouw heeft uiteraard haar eigen kenmerken. Maar 
organisatorisch zijn een aantal zaken in alle drie de 
bouwen gelijk.

2.3.1 Lezen, schrijven, taal en rekenen
De kinderen van groep 3 leren lezen met de methode 
Actief Leren Lezen. Samen met het digitale smartbord, 
tablets en andere hulpmiddelen hebben we op school 
een breed aanbod voor het beginnend lezen. Hierin is 
ook ruimte voor keuzewerkjes waarbij de zelfstandigheid 
al goed gestimuleerd wordt. We besteden veel aandacht 
aan leesplezier en leesmotivatie en lezen door de hele 
school structureel vier maal een half uur per week. Voor 
het begrijpend lezen gebruiken we zowel eigen teksten 
als de teksten en het stappenplan van Nieuwsbegrip. 

Op het gebied van taal en spelling werken we met de 
methode Taal/Spelling in beeld. Dit is een methode, 
waarbij de werkwijze van instructie, zelfstandig en 
samenwerken voorop staat. Voor het rekenen gebruiken 
we Denken in Doelen en de methode Pluspunt waarbij 
ruimte is voor kinderen die meer en minder uitdaging 
nodig hebben. Met Sprongen Vooruit (MSV) is een  
aanvulling op Pluspunt om rekenvaardigheden op een 
speelse manier te automatiseren en memoriseren. MSV 
gebruiken we in de groepen 1 t/m 8. Voor het schrijven 
gebruiken wij Handschrift. Voor meer informatie over 
een aantal van onze methodes kunt u terecht op onze 
site. Ook kunt u –bijvoorbeeld tijdens de informatie-
avond aan het begin van het schooljaar– bij de stam-
groepleiders terecht. Zij vertellen u graag over de 
methodes die ze gebruiken.

2.3.2 Gym
Wij hebben een vakstamgroepleider voor lichamelijke 

opvoeding. De Kwakel hecht veel waarde aan lichame-
lijke opvoeding. De vakstamgroepleider zorgt met zijn 
planning voor een doorgaande ontwikkelingslijn in groep 
3 t/m 8. Ook de kleuters hebben één keer per week een 
les in de grote gymzaal.

2.3.3 Weekbeurt
We zijn met elkaar verantwoordelijk voor onze groeps-
ruimte. Alle kinderen hebben daarom af en toe een week-
beurt. Samen met enkele andere kinderen verzorgen zij 
een aantal kleine taken, zoals kasten opruimen, materiaal 
terugzetten, lokaal vegen en planten verzorgen. Als uw 
kind weekbeurt heeft, is het ’s middags ongeveer een 
kwartiertje langer op school.

2.3.4 Wereldoriëntatie/IPC
Wereldoriëntatie is het hart van het Jenaplanonderwijs. 
Wij gebruiken hiervoor het concept IPC (International 
Primary Curriculum). Het IPC-curriculum is een digitaal 
curriculum dat werkt met duidelijk omschreven leer-
doelen en thema’s die we units noemen. Van Missie naar 
Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van 
verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om 
kinderen enthousiast en betrokken te maken.
Elke unit sluit aan op de emotionele en geestelijke 
ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de  
focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt 
met regelmaat geüpdate met oog voor actualiteit en de 
laatste stand van zaken in de wetenschap.

De kinderen in groep 1-2 werken aan de hand van de 
Early Years units van IPC, afgewisseld met eigen thema’s. 
De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de 
kinderen en bij de seizoenen. Vanaf groep 3 werken wij 
alleen met de IPC units. De units hebben een vaste struc-
tuur. Leren staat in het IPC-curriculum centraal.  

Elke unit wordt op een inspirerende manier geopend.  
De opening is bedoeld om kinderen betrokken en  
enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’.  
Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt 
onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) 
die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een 
onderwerp. Daarna volgt een uitleg door de stamgroep-
leider met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de 
kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit  
te gaan en hun bevindingen te verwerken. 

Binnen de unit komen diverse vakgebieden aan bod, 
zoals geschiedenis, aardrijkskunde, ict, techniek, natuur, 
kunstzinnige vorming, bewegingsonderwijs, mens en 
samenleving en internationaal. We werken per vakgebied 
aan kennisdoelen, vaardigheidsdoelen en inzichtsdoelen. 
De stamgroepleider is de coach en in de buurt om waar 
nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af 
waarbij de leeropbrengst gevierd wordt. U bent hierbij  
als ouder van harte welkom.

2.4 Huiswerk
Omdat we werken met IPC en de wereld van het kind de 
belangrijkste factor is in het leren van een kind, vragen 
we kleuters al om materialen mee te nemen die bij de 
thema’s aansluiten. Dit geldt uiteraard niet alleen voor de 
kleuters maar voor alle groepen. Doordat kinderen thuis 
ook bezig zijn met het thema, leeft het meer, zeker als 
u –de ouder– thuis ook met uw kind in gesprek gaat over 
het thema.

In de bovenbouw geven we regelmatig huiswerk. Dit ter 
voorbereiding op het voortgezet onderwijs. We vinden 
het belangrijk dat de kinderen hier alvast mee leren 
omgaan en leren plannen.

nooit naar een specifieke stamgroep gaan alleen maar 
omwille van een vriendje of vriendinnetje. Mocht een 
stamgroepleider willen afwijken van de criteria, dan  
kunnen daar altijd argumenten voor aangevoerd
worden. De plaatsing is een zorgvuldige beslissing van 
het hele team en wordt uiteindelijk door de intern  
begeleider en de directeur geaccordeerd.

2.2 De onderbouw
Kleuters zijn van nature nieuwsgierig en daardoor leren 
ze vanzelf. Spelenderwijs. Zolang wij maar materiaal 
aanbieden om deze nieuwsgierigheid te bevredigen. Wij 
spelen daar op in met een grote diversiteit aan materialen 
waarvan kleuters leren. We praten veel met de kinderen 
over allerlei onderwerpen zodat ze veel woorden leren 
en goed leren spreken. Dit is belangrijk ter voorbereiding 
op het latere lees-, taal- en wereldoriëntatieonderwijs. 
Dit praten doen we tijdens de diverse kringactiviteiten, 
maar ook als de kinderen aan het werken of spelen zijn. 
Ook gaan we regelmatig met de kleuters naar de speelzaal 
voor spel- en gymlessen om de motorische ontwikkeling 
te stimuleren. Vrijwel ieder dagdeel spelen we buiten op 
onze eigen speelplaats.

2.2.1 Lezen, schrijven, taal en rekenen
Al het voorbereidende werk start in de onderbouw.  
We spreken daar van ontluikende geletterdheid en 
ontluikende gecijferdheid. Kinderen maken kennis met 
boeken, letters en leren spelenderwijs woordjes herken-
nen. Ze maken ook kennis met cijfers. Er wordt geteld 
en aandacht besteed aan begrippen als meer, minder en 
evenveel. Ook motorische oefeningen worden veelvuldig 
aangeboden. Daarnaast biedt het materiaal in de groep 
de kinderen alle mogelijkheid om zich te kunnen ontwik-
kelen op een manier die bij hen past.

z.o.z.
[2. De schoolorganisatie]
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z.o.z.
[2. De schoolorganisatie]

Wat komt u tegen op onze school 
als u op een doordeweekse dag 
eens komt kijken? 

Waarschijnlijk staat de deur van  
de directiekamer open om u te  
kunnen ontvangen. Als u vragen 
heeft, kunt u hier altijd even binnen-
lopen. Naast deze kamer ziet u een 
versierd tafereel met een actueel 
thema. Dit wordt door een aantal 
ouders verzorgd. Elke keer is het 
weer een grote verrassing. Rond 
Pasen staat hier een broedmachine, 
in de Sinterklaasperiode heeft hier 
wel eens een paardenstal gestaan 
en tijdens het project Engels 
waande u zich in Engeland. 

De kleutergang is een van de eerste 
plekken waar uw zoon of dochter 
waarschijnlijk naartoe zal gaan. De 
stamgroepleiders leren de kinderen 
zelf keuzes maken en zo leren zij 
om, vaak al zelfstandig, te werken 
aan een opdracht. Stamgroeplei-
ders geven regelmatig instructie, 
zodat de kinderen hieraan gewend 
raken. Natuurlijk wordt er rekening 
gehouden met het jonge en speelse 

van kleine kriebelbeestjes en in 
de overige bouwen gaat het om 
mythologische dieren, dieren uit 
de (onder)waterwereld en dieren-
tuin-dieren. Als u de trap oploopt, 
komt u bij de lokalen van nog 
twee groepen 6-7-8 en de groepen 
3-4-5. De groepen 3-4-5 zijn net 
bezig met een taalles. Dit is niet 
altijd standaard een instructie met 
daaraan gekoppeld een verwerking. 
Er kan ook worden gewerkt aan taal 
door gebruik te maken van coöpera-
tieve werkvormen. U ziet kinderen 
alleen werken, samenwerken en bij 
de stamgroepleider aan tafel zitten. 
Deze werkvormen ziet u ook terug 
in de middag.

Als u door loopt, komt u steeds 
meer groepjes kinderen tegen die 
zitten te lezen met leesouders op de 
gang of in de “Savanne”, een extra 
speel/leerruimte. De hulp van ou-
ders is een belangrijke aanvulling 
op ons leesonderwijs in de groepen 
3 en 4. In de stamgroep zult u zien 
dat de kinderen van groep 4 en 5 
bezig zijn met het verwerken van 

kind en leren de kinderen veel 
spelenderwijs.

Als u de kleutergang verlaat en 
richting de aula loopt, komt u al 
gauw op het terrein van de aller- 
grootsten op onze school: de 
kinderen uit de groepen 6-7-8. 
Zo kunnen ze bezig zijn aan een 
rekenles. Groep 6 zit om de tafel bij 
de stamgroepleider om instructie te 
krijgen. Natuurlijk wordt er gebruik 
gemaakt van het smartboard. Groep 
7 en 8 zijn zelfstandig aan het werk 
met de rekenles. Zodra er kinderen 
klaar zijn, kijken ze zelf na en 
verbeteren ze hun gemaakte werk. 
Vervolgens gaan deze kinderen zelf-
standig verder met hun weekplan. 
Wanneer de kinderen van groep 
6 na de instructie zelf aan de slag 
kunnen met opdrachten, is er voor 
de stamgroepleider tijd om rond te 
lopen en vragen te beantwoorden 
of extra instructie te geven aan de 
kinderen die dat nodig hebben. U 
heeft dan vast al ontdekt dat onze 
stamgroepen namen hebben. 
De kleutergroepen hebben namen 

een taal- of spellingsles terwijl de 
kinderen van groep 3 instructie 
aanvankelijk lezen krijgen.

Mocht u ‘s middags de school zijn 
binnengelopen, dan had u gezien 
dat er in alle groepen gestart wordt 
met lezen. Stamgroepleiders geven 
instructie waar nodig, sommige 
kinderen lezen zelfstandig in eigen 
gekozen bibliotheekboeken of u 
treft een kind dat net een presen-
tatie geeft over een boek dat het 
zelf gekozen heeft. Daarna werken 
we ‘s middags aan onze Mileposts 
(leerdoelen), waaraan thema’s zijn 
gekoppeld. Dit heeft weer alles te 
maken met het IPC programma. 

We hopen dat de volgende indruk-
ken na het gluren bij ons op school 
blijven hangen: leren op allerlei 
manieren, kleurrijke lokalen, zelf-
standige kinderen, gezellige rust, 
projecten, instructiemomenten, het 
gebruik van smartboards, betrok-
kenheid en enthousiasme.

Even gluren

z.o.z.



2.6 Toelating & plaatsing van een kind op school
Als u overweegt om uw kind bij De Kwakel aan te 
melden, kunt u een afspraak maken met de directeur.  
U krijgt dan eerst een rondleiding door de school door 
één of twee kinderen uit de bovenbouw. In het gesprek 
vragen we naar bijzonderheden van uw kind, om de 
onderwijsbehoefte en eventueel de zorgbehoefte van uw 
kind goed in kaart te kunnen brengen. Dan kunnen we 
samen kijken of ons onderwijs bij uw kind past. Dat is 
vooral van belang bij een tussentijdse plaatsing (als uw 
kind al op een andere basisschool heeft gezeten). 

Heel soms kunnen we een kind niet plaatsen. Het kan 
gebeuren dat er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen en 
soms kunnen we niet voldoen aan de onderwijsbehoefte 
of zorgbehoefte van een kind. Soms kan er sprake zijn 
van een voorwaardelijke toelating, omdat we meer infor-
matie nodig hebben (bijvoorbeeld het onderwijskundig 
rapport van de voorgaande school of de gegevens van de 
peuterspeelzaal). Als ouders naar onze school komen uit 
onvrede met hun huidige school, doen we altijd navraag 
bij die school over de situatie. In bijzondere gevallen 
kunnen leerlingen tijdelijk als gastkind bij ons op school 
komen.

2.7 Schorsing en verwijdering
Als een kind zich herhaaldelijk misdraagt, kan het 
schoolbestuur op advies van de directeur besluiten het 
kind voor een bepaalde tijd (ten hoogste een week) te 
schorsen. Dit kan alleen na overleg met de ouders en de 
stamgroepleider van het betrokken kind. De school blijft 
gedurende de schorsingsperiode verantwoordelijk voor 
het onderwijs aan het kind. Tijdens de schorsingsperiode 
maken school, ouders en kind duidelijke afspraken voor 
de toekomst. Verwijdering van een kind is een uiterste 
maatregel en is gebonden aan wettelijke voorschriften: 
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2.5 Bijzondere activiteiten 
In onze school besteden we veel aandacht aan de Jena-
planessenties (te vinden op onze website). Deze zijn 
verweven in alle activiteiten die we ondernemen.

2.5.1 Kwakeldag, sportdag en musical 
In oktober organiseert de ouderraad de Kwakeldag. Dit 
is een dag waarop de hele school actief is binnen een be-
paald thema.  Voor alle groepen wordt er verder jaarlijks 
een sportdag georganiseerd. De oudste kleuters en groep 
8 nemen aan het eind van het schooljaar afscheid met 
een musical. Hun ouders nodigen we hiervoor uit. Op de 
allerlaatste dag van het schooljaar tellen we samen af op 
het schoolplein. Natuurlijk zijn ouders ook hierbij van 
harte welkom!

2.5.2 Excursies en schoolkamp
De school organiseert tijdens het schooljaar verschillen-
de excursies die passen bij de thema´s waar de kinderen 
op dat moment op school aan werken. Daarnaast maken 
alle kinderen in het kader van het schoolbrede project 
een cultureel uitstapje. De kinderen van de bovenbouw 
(groep 6, 7 en 8) gaan aan het begin van het schooljaar 
op kamp. Voor dit schoolkamp geldt een financiële 
bijdrage. Stamgroepleiders, de vakleerkracht bewegings-
onderwijs en een aantal ouders gaan mee als begeleiding. 
De kinderen uit de middenbouw logeren in dezelfde 
periode een nacht op school en voor de kleuters is er een 
pyjamaochtend met ontbijt. 
 
2.5.3 Keuzecursus
Bij een keuzecursus, de naam zegt het al, kiezen de 
kinderen uit een aantal activiteiten die doorgaans op het 
creatieve vlak liggen (bijv. dans, techniek, drama). De 
keuzecursus doorbreekt de stamgroepen. Het biedt de 
kinderen de mogelijkheid om zich, in kleine groepjes, een 

techniek eigen te maken of zich in een bepaald onder-
werp te verdiepen. De combinatie van mogen kiezen en 
de mogelijkheid tot verdieping maakt de keuzecursus 
dan ook zo waardevol. Omdat de kinderen zelf kunnen 
kiezen waarin ze hun kennis willen vergroten, zijn ze erg 
gemotiveerd. De keuzecursussen financieren we uit de 
ouderbijdrage.

2.5.4 Stichting Muzische Vorming
In Berkel en Rodenrijs is de Stichting Muzische Vorming 
al jaren actief voor de basisschooljeugd. Deze stichting 
wil  de muzische vorming bevorderen en de kinderen 
vertrouwd maken met verschillende vormen van kunst. 
Zij organiseert tweemaal per jaar voorstellingen voor alle 
klassen van de Berkelse basisscholen en dus ook voor de 
kinderen van De Kwakel. Voor ieder leerjaar wordt een 
evenement gezocht rond een bepaald thema, zodat de 
kinderen in de loop van hun schooltijd met veel verschil-
lende cultuurvormen in aanraking komen. Een deel van 
de kosten voor deze voorstellingen wordt bekostigd uit 
de ouderbijdragen. In het bestuur van de stichting zijn 
verschillende scholen vertegenwoordigd door een ouder 
en een stamgroepleider. De stichting verwelkomt vrijwil-
ligers!

2.5.5 Eerste Communie
Een aantal kinderen van groep 4 doet in de loop van het 
jaar zijn of haar Eerste Communie. De werkgroep Eerste 
Communie van de parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte 
bereidt de kinderen buiten de schooltijden voor op deze 
gebeurtenis. 

2.5.6 Vormsel
De kinderen uit groep 8 worden in mei door de parochie 
uitgenodigd zich op te geven voor het Sacrament van het 
Vormsel. 

z.o.z.
[2. De schoolorganisatie]

ouders moeten zijn gehoord, de school moet aantoon-
baar gezocht hebben naar een andere school en ouders  
kunnen bezwaar aantekenen tegen het besluit van  
het schoolbestuur. De schooldirecteur kan het school-
bestuur adviseren tot verwijdering van een kind wanneer 
er bijvoorbeeld een vertrouwensbreuk tussen ouders en 
school is, of een kind zoveel zorg en aandacht vraagt, dat 
het ten koste gaat van andere kinderen. 

Een exemplaar van de notitie ‘Toelating, schorsing en ver-
wijdering van leerlingen’ ligt ter inzage op school.

2.8 Het schoolbestuur: de Laurentiusstichting
De Laurentiusstichting voor Katholiek Primair Onderwijs 
is ons schoolbestuur. In het mission statement van de 
Laurentius Stichting is in kwalitatieve zin vastgelegd wat 
de organisatie voor haar doelgroep en medewerkers wil 
zijn. Het mission statement is het uitgangspunt voor de 
richting (visie) en inrichting van de gehele organisatie. 
Hierin staan zes kernwaarden centraal: eigenheid, groei, 
verantwoordelijkheid, vrijheid, openheid en samen.
Deze waarden zijn richtsnoeren voor het handelen in alle 
geledingen. 

Bij de Laurentiusstichting horen 27 scholen voor  
basis- en speciaal basisonderwijs, 1 praktijkschool 
(voortgezet speciaal onderwijs) en 1 internationale 
school. Er werken bijna 900 medewerkers samen aan 
het katholiek onderwijs voor meer dan 8000 leerlingen 
uit Delft, Den Haag, Lansingerland, Midden Delfland, 
Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. Kijk voor meer  
informatie op www.laurentius-stichting.nl.    
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Voorop staat dat het kind gelukkig naar school gaat en 
zich zo goed mogelijk blijft ontwikkelen. De stamgroep-
leiders werken hierbij samen met de intern begeleider, 
de ouders, de directeur en als dat nodig is met externe 
hulp. Achter in de gids staat een uitgebreide beschrij-
ving van de zorgstructuur en de systematiek die de 
school gebruikt om de ontwikkeling van uw kind te 
volgen.

3.1 Ontwikkeling van het kind in de groep
In de stamgroep volgen we de ontwikkeling van elk kind 
op een systematische manier. Voor elk kind brengen we 
de onderwijsbehoefte in kaart: wat heeft het kind nodig 
om zich verder te ontwikkelen? Een zorgleerling is voor 
ons een kind, waarbij de ontwikkeling stagneert. We 
kijken naar het gedrag, de sociaal-emotionele ontwik-
keling, de werkhouding en de cognitieve mogelijkheden 
van het kind. U voert in september/oktober met de 

stamgroepleider een ‘startgesprek’. U ontvangt vooraf-
gaand aan dit gesprek géén schriftelijke rapportage. Het 
gaat om een gesprek waarin we met u praten over de 
doelen die we met elkaar willen behalen in het school-
jaar. In het startgesprek spreekt u met de stamgroeplei-
der af wanneer en op welke manier u contact houdt over 
de ontwikkeling van uw kind.

In februari (bij de kleuters is dit november) krijgen de 
kinderen het eerste rapport en wordt u met uw kind 
uitgenodigd voor het voortgangsgesprek. De nieuwe 
doelen en afspraken worden dan vastgelegd. In juni 
krijgen de kinderen hun tweede rapport, er zijn dan 
geen rapportbesprekingen. Alleen volgens afspraak 
(afgesproken in start- of voortgangsgesprek) worden 
de laatste gesprekken van dat jaar gevoerd. Naast de 
standaard gespreksmomenten kunt u natuurlijk altijd bij 
de stamgroepleider terecht met vragen. Wij vinden het 

3. Zorg voor de kinderen

   ‘Op De Kwakel volgen wij systematisch de 
       ontwikkeling van alle kinderen. Sommige  
          kinderen hebben extra begeleiding nodig, 
      anderen juist extra uitdaging. Ons uitgangspunt 
   is dat zo min mogelijk kinderen de overstap
       hoeven te maken naar het speciaal onderwijs.
    Daarbij is het van belang tegemoet te komen
           aan de onderwijsbehoefte van het kind.’ 

[3. Zorg voor de kinderen]

z.o.z.

Onze kinderen groeien op 
met het podium. Met presen-
teren en met samenwerken. 
Elke weeksluiting presenteren 
alle groepen op creatieve 
wijze aan elkaar waar ze  
die periode mee bezig zijn 
geweest. Dat kan een toneel-
stukje zijn of een lied, maar 
ook tekeningen en bewegend 
beeld worden ingezet.



3.6 Logopedie
Onze school vindt het belangrijk dat kinderen zich mon-
deling en schriftelijk goed kunnen uitdrukken. Monde-
linge communicatie is belangrijk voor de totale ontwik-
keling van een kind. Daarom werkt onze school samen 
met logopedisten uit de omgeving. 

3.7 Meerbegaafde kinderen
Vanaf dit schooljaar gebruiken wij het Digitaal hande-
lingsprotocol begaafdheid (DHH). Dit is een compleet 
systeem voor de identificatie en begeleiding van 
begaafde kinderen uit groep 1 tot en met 8 van het 
basisonderwijs. Hoe herkennen we die kinderen en wat 
hebben ze dan precies nodig? Hoe kunnen we tegemoet 
komen aan wat het kind nodig heeft binnen de grenzen 
van ons onderwijs?

Wij kiezen niet voor een aparte plusgroep, omdat wij 
ervan uit gaan dat alle kinderen samen leren in de 
stamgroep, dus ook onze meerbegaafde kinderen. Deze 
kinderen krijgen extra opdrachten in projectvorm en 
uitdagend materiaal op het gebied van rekenen en 
wereldoriëntatie. Tijdens de instructies houdt de stam-
groepleider rekening met het feit dat deze kinderen al 
na een korte instructie zelf aan de slag kunnen. In ons 
protocol Begaafdheid kunt u alle stappen lezen die wij 
nemen.

3.8 Samenwerkingsverband 
De Kwakel is aangesloten bij het Samenwerkingsver-
band PPO Delflanden 2802,  dat het gebied Lansinger-
land, Delft en Pijnacker/Nootdorp bestrijkt. Onze school 
maakt met 80 andere scholen deel uit van dit samen-
werkingsverband. Deze scholen zijn gehuisvest in vier 
gemeenten: Delft, Lansingerland, Midden-Delfland en 
Pijnacker-Nootdorp. In totaal bestaat het nieuwe samen-
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3.3 Extra zorg
Soms is meer nodig dan het standaard volgsysteem 
om de onderwijsbehoeften van een kind goed in beeld 
te brengen. Bijvoorbeeld omdat een kind zich anders 
ontwikkelt dan verwacht, of omdat het gedrag van het 
kind reden tot zorg geeft. 

De stamgroepleider gaat dan samen met de intern bege-
leider op zoek naar oorzaken en mogelijkheden. Er volgt 
een zorgvuldige leerlingbespreking waarbij stamgroep-
leiders, interne begeleiding en directeur aanwezig zijn. 
Daarbij vinden wij het belangrijk om samen te werken 
met u als ouder. Er vindt daarom ook een oudergesprek 
plaats en natuurlijk ook een gesprek met het kind zelf. 
Wanneer de school meer informatie nodig heeft over 
de mogelijkheden van het kind kan de school in overleg 
met de ouders externe hulp vragen. Wij organiseren drie 
keer per jaar een zorgadviesoverleg op school, waarbij 
een orthopedagoog, de jeugdverpleegkundige, school-
maatschappelijk werk, intern begeleider, stamgroeplei-
der en directeur aansluiten om de onderwijsbehoeften 
van de zorgleerlingen waarbij wij vastlopen, goed in 
beeld te brengen. Uiteraard gebeurt dat in goed overleg 
met de ouders.

3.4 Externe hulp
De Kwakel werkt onder andere samen met de onder-
wijsadviesdienst in Zoetermeer. De orthopedagoog 
van deze dienst kan een kind verder onderzoeken. De 
school en ouders kunnen ook hulp inroepen van school-
maatschappelijk werk. Zij kan met name adviseren op 
het gebied van opvoedingsondersteuning of sociaal-
emotionele problemen. Hulp kan ook worden gevraagd 
aan de schoolverpleegkundige van het CJG. Daarnaast 
kan de school ook hulp inroepen van andere externen, 
zoals de jeugdconsulent van het CJG of het expertteam 

belangrijk om u op de hoogte te houden van de vorde-
ringen en ontwikkelingen van uw kind en u mag van ons 
verwachten dat we u informeren als er reden is tot zorg 
rond uw kind. Maakt u zich zorgen over uw kind (uw 
kind gaat bijvoorbeeld niet meer graag naar school of 
vertoont thuis ander gedrag dan op school), dan hopen 
wij dat u het initiatief neemt om contact op te nemen 
met de stamgroepleider. Als ouder/verzorger kent u uw 
kind per slot van rekening het beste. We kunnen dan 
samen naar een passende oplossing zoeken.

3.2 Toetsen en eindadvies
Naast observatie in de groep, gebruiken we voor het 
volgen van de leerlingen toetsen die bij de verschillende 
lesmethodes horen. Daarnaast gebruiken we vanaf 
groep 3 de toetsen uit het CITO leerlingvolgsysteem. 
Wij toetsen de technische leesontwikkeling, begrijpend 
lezen, spelling en rekenen en in groep 8 de algemene 
eindtoets (Route 8). Begin groep 8 nemen we een 
capaciteitentoets af. Dit geeft ons een goed beeld van de 
capaciteiten van het kind, met oog op het advies naar 
het voortgezet onderwijs. Al deze toetsen geven ons de 
mogelijkheid uw kind te volgen, maar ook ons onder-
wijs kritisch te volgen. Aan het einde van de basisschool 
krijgt uw kind van ons het eindadvies. Halverwege 
groep 7 wisselen wij hierover met u van gedachten. Wij 
bespreken dit advies nogmaals bij het startgesprek in 
groep 8. Daarbij kijken we naar alle toetsen, naar de 
sociaal-emotionele ontwikkeling en de attitudes (werk-
houding, inzet, motivatie, samenwerking, het plannen) 
van het kind. In februari krijgt een kind in groep 8 het 
definitieve advies voor het voortgezet onderwijs, waar-
mee u het kunt aanmelden. Als de eindtoets in april/mei 
een groot verschil laat zien met ons advies, dan herover-
wegen we ons advies en kunnen we dit eventueel bijstel-
len. Dit gebeurt sporadisch.

CJG, logopedie, fysiotherapie, of begeleiders van de Clus-
terscholen (scholen voor speciaal onderwijs) en 
het Samenwerkingsverband (zie 3.8). 

3.5 Lees- en spellingproblemen en dyslexie
Dyslexie is een hardnekkig probleem met het aanleren 
en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of 
het spellen op woordniveau. Kinderen worden op school 
nauwkeurig gevolgd. Vanaf groep 1 let de stamgroep-
leider al op vroege kenmerken, maar ook later in de 
schoolloopbaan kunnen er signalen zijn die wijzen in de 
richting van dyslexie. Kinderen waarvoor dat nodig is 
bieden we extra hulp. Als er ondanks de extra interven-
ties geen verbetering merkbaar is, gaan we met elkaar 
in gesprek over wat nodig is voor dit kind. Soms is het 
raadzaam om een kind te laten onderzoeken. Dat kan 
onder bepaalde voorwaarden bekostigd worden door 
de gemeente volgens de jeugdwet. De school zal mede-
werking verlenen aan verder onderzoek.

Wanneer uw kind dyslectisch is gaan we werken met 
een dyslexieplan, waarbij we samen met het kind doelen 
stellen en de behoeften van het kind in kaart brengen. 
Op de Kwakel komen de kinderen met dyslexie regel-
matig bij elkaar in het “dyslexiecafé” onder begeleiding 
van de intern begeleider. Hier worden gevoelens en 
ervaringen besproken. Kinderen zien dat zij niet de 
enige zijn die tegen dit probleem aanlopen. Ook geven 
de kinderen elkaar vaak nuttige adviezen over hulpmid-
delen of prettig te lezen boeken.

Meer informatie over ernstige lees- en spellingproble-
men en dyslexie en hoe wij hier op de Kwakel mee 
omgaan kunt u lezen in ons dyslexieprotocol. Dit ligt ter 
inzage in de school en is te vinden op de website.

[3. Zorg voor de kinderen]

z.o.z.



De Kwakel is een Jenaplan basis-
school met een Rooms-Katholieke 
grondslag. We verwachten dan 
ook van alle betrokkenen een 
respectvolle acceptatie en houding 
ten opzichte van onze grondslag. 

Wanneer wij onze feesten vieren 
verwachten wij dat alle kinderen 
deelnemen aan onze vieringen. 
Daarnaast begrijpt u wel dat wij geen 
uitingen en/of gedragingen, van 
welke aard dan ook, kunnen of willen 
tolereren die in strijd hiermee zijn. 
Onze stamgroepleiders respecteren 
deze identiteit en dragen de grond-
slag van de school uit. We rekenen 
er op dat ouders onze school bewust 
kiezen en ook respectvol omgaan 
met onze grondslag.

Hoe we aan onze naam komen
In 1958 werden er twee schooltjes 
opgericht midden in de polder. De 
lagere school ‘Don Bosco’ en de kleu-
terschool ‘Dikkertje Dap’. Ze waren 
ondergebracht in en bij een houten 
kerkje. Je kon er alleen komen door 

Locatie
De Kwakel is goed bereikbaar en ligt 
midden in een rustige, groene woon-
wijk. We hebben twee gebouwen 
die direct naast elkaar liggen. Het 
hoofdgebouw en de dependance. 
Beide gebouwen worden gedeeld 
met de protestants-christelijke Prins 
Willem Alexanderschool. 

De dependance gebruiken we  
momenteel niet om les te geven.  
Wel spelen de kleuters daar op de 
speciaal voor hen afgeschermde 
speelplaats. Ook is er een speelzaal 
voor de spel- en gymlessen van de 
kleuters. In het hoofdgebouw zitten 
alle stamgroepen. 

In 2020 zal er een prachtige nieuwe 
school staan op deze locatie, naast 
het huidige gebouw. 

Op onze school zitten voornamelijk 
kinderen uit Rodenrijs.

de vaart over te steken en dan verder 
te lopen over een smal dijkje dat bij 
de school en de kerk ophield. Over 
de vaart lag een draaibrug. Maar die 
stond ‘s morgens wel een uur open 
om de schuiten van tuinders, op weg 
naar de veiling, te laten passeren. 
Gelukkig konden de kinderen dankzij 
een heel hoog en smal bruggetje toch 
elke ochtend op tijd op school komen. 
Zo’n bruggetje heet een ‘kwakel’. 

Toen de schooltjes in 1985 werden 
samengevoegd tot één basisschool, 
was de naam ‘De Kwakel’ gauw 
geboren. Niet alleen uit historie, maar 
ook uit symboliek. Want een basis-
school is zelf ook een brug. Een brug 
die voor onze kinderen de verbinding 
legt tussen nu en de toekomst.

De Kwakel anno 2018
Basisschool de Kwakel telt per 
1 augustus 2018 ongeveer 300 
kinderen. Deze zijn in het schooljaar 
2018-2019 verdeeld over 12 groepen 
in drie bouwen: de onderbouw, de 
middenbouw en de bovenbouw.
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hebben. We spreken dan van een arrangement
• Speciale lesplaats. Bij een aantal kinderen blijkt dat 

de basisondersteuning niet toereikend is. Van het 
arrangement is vastgesteld dat dit niet op de basis-
school aangeboden kan worden en dat een speciale 
lesplaats dan van toepassing is. In die situaties gaan 
we samen met ouders en scholen aan de slag om te 
komen tot een juiste onderwijsplek.

3.9 Pesten en discrimineren
Op een Jenaplanschool is respectvol met elkaar omgaan 
een uitganspunt. Daarbij hoort dat iedereen elkaar in zijn 
waarde laat. Discriminatie zullen wij daarom niet toe-
staan. Wij verwachten van stamgroepleiders, kinderen 
en ouders dat zij samen zorgen dat we ons allemaal aan 
deze afspraak houden. Pesten vinden wij niet accepta-
bel. Wij willen de kinderen leren elkaar te waarderen 
en acceptabel gedrag te laten zien. Daarvoor maken wij 
gebruik van: 
• het kringgesprek; 
• de sociaal/emotionele leerlijn van Kinderen en hun 

Sociale Talenten;
• de pestpreventie Positive Behaviour;
• het IPC concept;
• regelmatige bespreking van onacceptabel en  

acceptabel gedrag. 

Wanneer een kind toch onacceptabel of agressief gedrag 
vertoont, nemen we maatregelen. Wij vragen kinderen 
en ouders zulk gedrag ook altijd te melden bij de 
stamgroepleider of directeur, zodat wij samen kunnen 
werken aan de oplossing. Wanneer de oplossing niet 
wordt gevonden met kind en ouders samen, kan het zijn 
dat de school uiteindelijk geen andere oplossing ziet dan 
het kind tijdelijk of definitief te schorsen. Het protocol 
Schorsing en verwijdering ligt ter inzage op school.

werkingsverband uit meer dan 20.000 kinderen. Naast 
de reguliere basisscholen bestaat het samenwerkings-
verband uit drie scholen voor speciaal basisonderwijs 
en vier scholen voor speciaal onderwijs. 

De missie van het samenwerkingsverband is om voor 
ieder kind passend onderwijs, thuis nabij aan te kunnen 
bieden. In de praktijk zal dit voor de meeste kinderen 
het regulier basisonderwijs zijn, maar waar nodig kan 
dit ook een speciale lesplaats zijn. De wijze waarop wij 
gezamenlijk aan de slag gaan, is in de volgende uitgangs-
punten beschreven:  
• Denken in mogelijkheden voor een kind. Niet  

alleen de vraag wat is er aan de hand met een kind 
(beperkingen), maar meer wat heeft een kind nodig 
om tot een optimale ontwikkeling te komen.

• Goede, constructieve samenwerking met ouders, 
scholen en samenwerkingsverband. Om voor een 
kind tot de juiste invulling te komen, hebben we 
elkaar nodig.

• Handelingsgericht werken (een methodiek die helpt 
om doelgericht aan de onderwijsbehoefte van het 
kind te werken).   

In passend onderwijs komt een aantal onderwijswerk-
niveaus voor:
• Basisondersteuning. De scholen hebben met elkaar 

afspraken gemaakt over wat iedere basisschool 
moet kunnen bieden. In het schoolondersteuning-
sprofiel van de school zijn deze afspraken terug te 
vinden. Dit is een nieuwe manier van samenwerken 
en betekent dat we de komende jaren deze basis-
ondersteuning verder gaan uitwerken.

• Arrangement. Soms zal een kind meer nodig heb-
ben dan de basisondersteuning die de school biedt. 
Het samenwerkingsverband wordt bij die kinderen 
betrokken om na te gaan wat deze kinderen nodig 

De Kwakel

z.o.z.
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alle ouders dan de haren van hun kinderen op hoofdluis 
controleren. Na elke vakantie controleert het anti-
luizenteam alle kinderen. Als er een kind in een groep 
hoofdluis heeft, informeren we zijn/haar ouders. De hele 
groep controleren we na enige tijd opnieuw. Zo helpen 
we hoofdluis snel De Kwakel uit. 

Om verspreiding van hoofdluis zo veel mogelijk te 
beperken, moeten alle kinderen van groep 1/2 hun jas, 
muts en sjaal in hun (luizen)tas stoppen. U kunt de lui-
zentas bij de administratie kopen voor vijf euro.  Vanaf 
groep 3 zijn er kluisjes om de spullen in op te bergen. 
Meer informatie over de bestrijding van hoofdluis vindt 
u op www.rivm.nl. 

3.12 Meldcode huiselijk geweld en kindermis-
handeling
Medio 2012 trad de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk 
Geweld en Kindermishandeling in werking. Deze wet 
verplicht scholen en een aantal andere organisaties om 
een meldcode te gebruiken bij vermoeden van huiselijk 
geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen 
seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (ook 
wel genoemd meisjesbesnijdenis) en eer gerelateerd  
geweld. 

Het doel van de meldcode is om medewerkers te onder-
steunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld 
en kindermishandeling. De meldcode bevat een stappen-
plan. Dit stappenplan leidt de medewerker stap voor stap 
door het proces vanaf het moment dat hij/zij signaleert 
tot aan het moment dat hij/zij eventueel een beslissing 
neemt over het doen van een melding. De overheid 
verwacht dat dit een bijdrage levert aan een effectieve 
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
De 5 stappen van de meldcode zijn: 

3.10 CJG en schoolmaatschappelijk werk
Tot uw kind vier jaar is, wordt zijn of haar gezondheid 
en ontwikkeling gevolgd door het consultatiebureau.  
Als een kind naar de basisschool gaat, neemt de JGZ  
deze zorg over. De jeugdverpleegkundige en jeugdarts 
van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Lansinger-
land zien alle kinderen op school of op het CJG. Bijvoor-
beeld tijdens een gesprek of wanneer uw kind een prik 
krijgt. Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een 
uitnodiging om samen met uw kind langs te komen voor 
een afspraak. In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt 
het twee vaccinaties en in groep 7 worden alle kinderen 
door de jeugdverpleegkundige op school of op het CJG 
gezien. 

De jeugdverpleegkundige die aan De Kwakel verbonden 
is, is Ciska Vermeij.  Heeft u een vraag, bijvoorbeeld 
over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? 
Dan luistert zij graag naar u en denkt graag met u mee. 
U kunt haar telefonisch bereiken via 010 -20 10 110 of 
mailen naar c.vermeij@cjgrijnmond.nl. Voor meer in-
formatie over bovenstaande verwijzen wij u graag naar 
onze website of naar www.cjglansingerland.nl

Om de week is de schoolmaatschappelijk werkster van 
de stichting MEE op onze school aanwezig. De data staan 
ook in de jaarkalender van de school. Voor actuele con-
tactgegevens verwijzen wij u graag naar onze website.

3.11 Hoofdluis
Soms komt hoofdluis voor op school. Gelukkig is hoofd-
luis goed te bestrijden als ouders en school samen-
werken. Belangrijk is dat ouders/verzorgers hoofdluis 
bij hun kinderen zo snel mogelijk melden op school. Wij 
informeren dan de ouders van de andere kinderen uit 
de groep van hun kind. Het is absoluut noodzakelijk dat 

z.o.z.

• Stap 1: in kaart brengen van signalen; 
• Stap 2: collegiale consultatie en raadplegen van  

het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling; 
• Stap 3: gesprek voeren met de ouders; 
• Stap 4: wegen van aard en ernst; 
• Stap 5: beslissen, hulp organiseren en effecten  

volgen of melden en bespreken.

Naast de meldcode moet op school een aandachts-
functionaris zijn met wie stamgroepleiders, ouders en 
anderen hun zorgen kunnen bespreken. Op De Kwakel 
zijn dat Monique Starink (specialist gedrag) en Monique 
Dersjant (IB). U kunt ook bij onze schoolmaatschappe-
lijk werker of bij de jeugdverpleegkundige terecht.

[3. Zorg voor de kinderen]
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kind thuis te houden, om de overige 
groepen niet te zwaar te belasten.

Extra hulp 
Er zijn bij ons regelmatig stagiaires 
op school om als onderdeel van 

hun opleiding ervaring op te doen 
in de dagelijkse praktijk van de 
basisschool en in het werken met 
kinderen. Wij bieden onder meer 
plaats aan stagiaires van de leraren-
opleiding en de opleiding voor 

z.o.z.

onderwijsassistenten. Alle stagiaires 
vallen onder de verantwoordelijk-
heid van de begeleidende stamgroep-
leiders. De stagiaires worden geïn-
formeerd over het onderwijsconcept, 
de manier van werken en omgaan 
met kinderen en team in deze school. 
Vanaf 2017-2018 doen wij binnen 
de stichting mee met de pilot  
Opleidingsschool.

Groepen 1/2
Kleurige Kapoentjes Maya Slotboom (1) 
& Connie Arnold (2)
Koele Kikkers Angelique Treffers (3) 
Regenboog Rupsen Mirjam Imperi (4)

Groepen 3/4/5
Pientere Panda’s Martine Liefting (5)  
& Joyce Tetteroo (6)
Swingende Giraffen Kim van Veelen 
Hekmeijer (7)  & Sandra Vollering (8) 
Schitterende Schildpadden Raisa  
Lenten (9) & Sandra Vollering (8)
Zonnige Zeesterren Monique Starink 
(10) & Jimi Koot (11)
De Prachtige Pinguïns Annemiek van  
der Mooren (12)

Groepen 6/7/8
Dolle Dolfijnen Jennifer van der Zwart 
(13) & Danielle Straver (14)
Hippe Hippogriefen Jet Ripping (15)  
& Klaske Zwakkenberg (16)
Felle Feniksen Jolanda van Beuzekom  
(17) & Elke van den Bosch (18)
Dappere Draken Ans Postema (19) & 
Sandra Vollering (8) 

Overig personeel
Monique Dersjant (intern begeleider, 20)
Anja Hijdra (administratie, 21)
Jessica van Koeveringe (vakstamgroepleider 
lichamelijke opvoeding, 22)
Jerry Ramgolan (concierge, 23)

NB. Voor de positie van directeur staat 
op het moment van verschijnen van deze 
schoolgids een vacature uit.

1
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Teamleden van onze school 
volgen regelmatig bijscholings-
cursussen. Ook organiseert 
de school enkele keren per 
schooljaar een studiedag met 
een thema in het kader van de 
schoolontwikkeling.

De studiedagen gaan het komende 
jaar onder andere over: gesprek-
ken met kinderen, het werken met 
doelen (ook binnen IPC) en het 
werken met 3-jarige stamgroepen.

Vervanging 
Veel onderwijsgevenden werken 
parttime op de Kwakel. Dat bete-
kent dat kinderen veelal gewend 
zijn aan twee stamgroepleiders. 
Stamgroepleiders zijn weleens ziek 
of ze volgen een cursus. Ons uit-
gangspunt is dat de kinderen dan 
op een verantwoorde manier op-
gevangen worden door een andere 
stamgroepleider van de school 
of door een invaller. We werken 
zoveel mogelijk met vaste invallers. 
Mocht dit niet lukken dan worden 
de kinderen verdeeld over de ove-
rige stamgroepen. In uitzonderlijke 
gevallen kunnen we u vragen uw 

Het team

16 17 18 19 20

21 22 23
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van een gedeelde verantwoordelijkheid. Onze ouders 
vullen deze betrokkenheid op hun eigen wijze in. Ze 
moedigen hun kind op een positieve manier aan om 
zich te ontwikkelen en tonen belangstelling voor deze 
ontwikkeling. Ook thuis leveren ze hier een actieve en 
positieve bijdrage aan. Denk bijvoorbeeld aan het samen 
kijken naar het Jeugdjournaal. Als ouders zijn ze er ook 
verantwoordelijk voor dat ze thuis goede basisvoor-
waarden scheppen voor de ontwikkeling van hun kind, 
zoals op tijd op school komen, voldoende slaap krijgen 
en gezond eten. Daarnaast ondersteunen ze thuis waar 
nodig de stamgroepleider door bijvoorbeeld hun kind 
met huiswerk te begeleiden, samen te lezen of tafels te 
oefenen.
 
4.1.3 Ouders participeren actief op school
Kwakel-ouders zetten zich op verschillende manieren 
in voor de school. Zo participeren ze actief en zichtbaar 

4.1 Wat kenmerkt een Kwakel-ouder?

4.1.1 De Kwakel ben je samen
Onze ouders vormen samen met de kinderen en het  
personeel de school. We zien ze als serieuze en serieus 
te nemen, gelijkwaardige partners. Ze onderschrijven 
de (Jenaplan)uitgangspunten en de regels van de school, 
communiceren correct (positief) over de school en 
spreken elkaar aan. Ze zijn goed op de hoogte van het 
wel en wee op school en informeren de stamgroep-
leider actief over relevante (privé/thuis)zaken die hun 
kind aan gaan. Kwakel-ouders voelen zich verbonden 
met school en staan er voor open om persoonlijk bena-
derd te worden door school.

4.1.2 Ouders zijn betrokken bij hun kind
Het is belangrijk dat je als ouder betrokken bent bij de 
opvoeding en het onderwijs van je kind. Er is sprake 

4. De Kwakel en haar ouders

‘Ouderbetrokkenheid gaat niet over ouders, 
   maar over kinderen. Stamgroepleiders en ouders 
hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
    de ontwikkeling van de volgende generatie. 
 We zien de school en ouders als partners; samen  
 op  pad met eenzelfde doel: een kind dat graag 
naar school gaat, open staat om te leren en zich 
      ontwikkelt binnen de eigen mogelijkheden.’

[4. De Kwakel en haar ouders]

Onze kinderen vinden het 
heerlijk als ouders af en toe 
deelnemen aan activiteiten 
op school. En wij ook! Niet 
alleen omdat het fijn is als 
we af en toe hulp krijgen, 
maar vooral ook omdat we 
met elkaar samen de school 
vormen.
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in de digiDuif en/of in de nieuwsbrief aan het begin van 
een project.

4.2.3 Meegeeftasjes
Twee keer per jaar, tegelijk met het rapport, krijgen alle 
kinderen een blauwe Kwakeltas mee naar huis. Hierin 
zitten zijn of haar schriften, werkboeken en/of plak-
boeken. Leuk om samen te bekijken. Op maandagoch-
tend moeten de kinderen het tasje mét inhoud weer 
meenemen.

4.3 Ouderactiviteiten

4.3.1 Af en toe meehelpen 
Het Jenaplanonderwijs heeft als uitgangspunt dat een 
school mede gemaakt wordt door de ouders. Daarom 
hopen we van harte dat iedereen af en toe de handen 
uit de mouwen wil steken. Bij veel activiteiten in school 
hebben we de hulp van ouders hard nodig. Denk bijvoor-
beeld aan lezen, handenarbeid, projecten of het werken 
op de computer. Maar ook aan overblijven, vieringen, 
feesten, de sportdagen en de Kwakeldag. 

4.3.2 Rijouders
Regelmatig zijn er ook ouders nodig die kinderen 
brengen en/of halen bij excursies. Heeft u hier interesse 
in? Zorg er dan wel voor dat u aan de volgende veilig-
heidsregels voldoet:
• U heeft een geldig rijbewijs en een APK goed-

gekeurde auto.
• Er is voor ieder kind een autogordel.
• Kinderen onder de 12 jaar mogen alleen voorin met 

een autostoeltje.
• Kinderen onder de 9 jaar mogen alleen voorin als er 

geen airbag op de passagiersplaats zit en met auto- 
stoeltje (een uitgeschakelde airbag mag ook niet, het 
kan dat de airbag zichzelf activeert bij een ongeval).

in formele zin (denk hierbij aan de ouderraad en de 
medezeggenschapsraad), maar leveren ze ook op andere 
manieren een bijdrage. Van het begeleiden van school-
uitjes, het helpen schoonmaken, het op zich nemen 
van de rol van stamgroepouder, via onderwijsonder-
steunende taken zoals leesouder tot onderwijzende 
taken zoals een gastles geven of extra begeleiding. 
Kwakel-ouders vinden het belangrijk dat ze serieus 
worden genomen en worden graag aangesproken op 
hun eigen kennis en kunde en de mogelijkheid daarmee 
actief aan de school en het onderwijs bij te dragen.

4.2 Kijkmomenten

4.2.1 Kom in de klas
We kunnen ons voorstellen dat u wel eens een kijkje zou 
willen nemen bij uw kind in de groep. Daarom bent u 
tussen de herfst- en de meivakantie van harte welkom 
om een tot anderhalf uur in de groep te komen kijken. 
Hiervoor kunt u een afspraak maken met de stamgroep-
leiders.

4.2.2 Projectafsluitingen
Eenmaal per jaar wordt ‘het schoolproject’ georgani-
seerd, waar de kinderen uit alle groepen enkele weken 
mee bezig zijn. Na het afsluiten van het schoolproject 
mogen ouders, oma’s, opa’s en andere belangstellenden 
komen kijken naar de resultaten. Dat kan een tentoon-
stelling van boeken, knutsels, tekeningen of werkstuk-
ken zijn. Maar ook een presentatie in de vorm van 
toneel, muziek, dans of een verhaal. De afsluiting van 
dit project is altijd heel bijzonder. Alle andere projecten 
worden geopend en gesloten met de bouw, soms bouw-
doorbrekend (met verschillende bouwen). Regelmatig 
worden ouders uitgenodigd aanwezig te zijn bij de af-
sluitingen van de projecten. Deze vinden meestal plaats 
in de bouw zelf en worden van tevoren aangekondigd 

school van uw kind. U kunt actief zijn in een of meerdere 
zelfstandige werkgroepen: feesten en vieringen, mate-
riaal en aankleding van de gebouwen, communicatie & 
PR, het schoolplein, het anti-luizenteam en de kluscom-
missie. Deze werkgroepen bestaan uit stamgroepleiders, 
leden van de ouderraad en/of andere ouders.

Wilt u meer weten over de ouderraad? 
Kijk dan op onze website of neem contact op met de 
leden van de ouderraad op het schoolplein of via e-mail: 
ORdeKwakel@gmail.com.  

Eenmaal per jaar brengt de ouderraad een jaarverslag  
uit over haar activiteiten van het afgelopen jaar, de 
besteding van de ouderbijdrage, de begroting van het 
afgelopen jaar en welke nieuwe leden er benoemd zijn. 
De activiteiten en bestedingen worden toegelicht tijdens 
een jaarlijkse openbare vergadering (algemene leden-
vergadering, afgekort ALV) die samen met de MR wordt 
gehouden en waar alle ouders voor worden uitgenodigd. 
Het jaarverslag en de begroting van de ouderraad zijn 
openbaar en opvraagbaar. Ook liggen ze op school ter 
inzage. 

4.4.2 De medezeggenschapsraad (MR)
Als uw interesse meer uitgaat naar betrokkenheid op 
beleidsniveau, dan kunt u zich kandidaat stellen voor 
de medezeggenschapsraad. De MR regelt inspraak van 
ouders en personeel, geeft advies aan het schoolbestuur 
en wordt om instemming gevraagd bij beleidsvoorstel-
len van bestuur of directeur. De medezeggenschapsraad 
bestaat uit drie gekozen ouders en drie stamgroeplei-
ders en vergadert ongeveer acht keer per jaar. Ieder lid 
wordt voor 3 jaar gekozen. De directeur maakt geen deel 
uit van de MR. Hij is door het schoolbestuur gemanda-
teerd als gesprekspartner van de MR.

4.3.3 Stamgroepouders
Als u extra betrokken wilt zijn bij de groep van uw kind, 
kunt u zich opgeven als stamgroepouder. Als stam-
groepouder ondersteunt u de stamgroepleiders bij de 
organisatie van activiteiten en bent u daar meestal ook 
bij aanwezig. Zo heeft u de kans om als ouder meer dan 
gemiddeld de belevenissen van uw kind te volgen. In 
elke groep worden een of twee stamgroepouders aan-
gesteld. 

4.4 Inspraak

4.4.1 De ouderraad (OR)
Wilt u liever schoolbreed actief zijn? Dan kunt u lid 
worden van de ouderraad (OR) waarin actieve ouders 
elkaar ontmoeten. De OR is onmisbaar voor het orga-
niseren van vele hand- en spandiensten binnen de 
school, maar ook als brug tussen ouders en school én 
als klankbord voor de medezeggenschapsraad (MR). De 
OR is niet verantwoordelijk voor schoolonderwijsbeleid, 
regelgeving en andere onderwijszaken. Hier is de school-
leiding verantwoordelijk voor en deze wordt daarin 
ondersteund door de MR. De OR bestaat uit meerdere 
ouders en vergadert circa zeven keer per jaar. Bij deze 
openbare vergaderingen is ook een teamlid vanuit de 
school aanwezig. 

De ouderraad beheert de jaarlijkse ouderbijdrage en vult 
de besteding hiervan zo goed mogelijk in. Denk hierbij 
aan de organisatie van schoolbrede activiteiten als het 
kerstdiner en Sinterklaas, de jaarlijkse Kwakeldag, maar 
ook aan vernieuwing van speeltoestellen op het school-
plein, de ontwikkeling van keuzecursussen en het verbe-
teren van onze communicatie en PR. Als lid van de ouder-
raad krijgt u veel inzicht in het reilen en zeilen van de 
Kwakel en krijgt u de kans actief mee te bouwen aan de 

z.o.z.
[4. De Kwakel en haar ouders]
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Het College van Bestuur is de gesprekspartner van de 
GMR. Elke school is met een MR-lid vertegenwoordigd  
in de GMR. Een lid heeft zitting voor drie jaar. Ook in de 
GMR bestaan instemmingsrecht en adviesrecht voor de 
gehele raad en in sommige gevallen voor de geledingen 
(oudergeleding of personeelsgeleding) apart.  
Het secretariaat van de GMR is bereikbaar op  
gmr@laurentiusstichting.nl.

4.4.4 Het medezeggenschapsstatuut
Het medezeggenschapsstatuut regelt de wijze waarop 
de medezeggenschap is ingericht, hoe de informatie-
voorziening  van bevoegd gezag naar GMR/MR verloopt, 
hoe de communicatie binnen de organisatie verloopt  
en hoe de GMR en de MR gefaciliteerd worden. 
Dit statuut geldt voor de gehele stichting, voor een  
periode van steeds twee jaar. GMR- en MR-reglement  
en medezeggenschapsstatuut liggen ter inzage op  
school en zijn te vinden op de website van de stichting 
(www.laurentiusstichting.nl).

4.5 Informatievoorziening

4.5.1 Nieuwsbrief
Regelmatig ontvangt u onze nieuwsbrief. Hiervoor kunt 
u zich aanmelden middels de button op onze Kwakelsite. 
Wij raden u aan dit te doen, omdat er heel veel informa-
tie over projecten en andere zaken binnen de school 
gedeeld wordt via deze nieuwsbrief. Daarnaast sturen 
we regelmatig een digiDuif om aandacht te vragen voor 
specifieke onderwerpen die voor de groep van uw kind 
belangrijk zijn. U ontvangt hiervoor een toegangscode 
als uw kind 4 jaar is. Deze code moet u persoonlijk 
activeren. Wilt u wel controleren of u voor elk kind een 

De medezeggenschapsraad heeft bij wet instemmings-
recht en adviesrecht, waardoor ouders en stamgroep-
leiders invloed kunnen uitoefenen op het onderwijskun-
dige, financiële en organisatorische beleid van de school. 
Instemmingsrecht betekent dat de school (het bestuur 
en/of directeur) bepaalde besluiten niet kan nemen 
zonder instemming van de MR. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn: verandering van de onderwijskundige 
doelstellingen van school, schooltijden, vaststelling van 
het schoolplan en de tussenschoolse opvang. 

Voorbeelden waarbij de medezeggenschapsraad advies-
recht heeft zijn o.a. het meerjarig financiële beleid van 
de school, nieuwbouw of belangrijke verbouwing van 
de school en aanstelling of ontslag van de schoolleiding. 
Het bestuur en/of de directeur kan dit advies niet zo 
maar naast zich neer leggen. Tot slot kan de medezeg-
genschapsraad ook zelf voorstellen doen op elk gebied 
wat de school aangaat. 

De medezeggenschapsraad is er voor ouders en stam-
groepleiders. Hebt u suggesties of wilt u meer informa-
tie over een bepaald onderwerp, laat het ons dan even 
weten. Wilt u meer weten over de medezeggenschaps-
raad? Kijk dan op de website. U kunt contact opnemen 
met de leden van de medezeggenschapsraad op school, 
op het plein, telefonisch of via mr@bsdekwakel.nl.

4.4.3 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
In de GMR worden zaken besproken die voor alle scho-
len van de stichting van belang zijn. Zoals het meerjaren-
bestuursformatieplan, de begroting en de jaarrekening 
van de stichting, de klachtenregeling, toelating en ver-
wijdering van kinderen en de vakantieregeling.

z.o.z.
[4. De Kwakel en haar ouders]

We proberen steeds vaker 
muziek in ons onderwijs te 
verweven. Zo kregen alle 
kinderen afgelopen jaar een  
Afrikaanse drumworkshop 
en trad iedereen op tijdens 
ons carnavalsconcert.
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verantwoordelijk voelen voor elkaars kinderen. Voor alle 
kinderen wordt in september/oktober een startgesprek 
georganiseerd.

4.6.2 Rapportgesprekken
In de maanden februari en, zo nodig, in juni vinden er 
gesprekken plaats n.a.v. het rapport. In september/okto-
ber plannen we een startgesprek waarin we met elkaar 
afspreken welke doelen we willen behalen. Uiteraard 
kunt u ook nog extra afspraken maken met de stam-
groepleider, mocht dit wenselijk zijn. Bij de onderbouw 
krijgen de kinderen ook 2x per jaar een rapport, maar 
wordt het eerste rapport al in november uitgereikt en 
niet zoals in groep 3 t/m 8 in februari. In november is er 
een gesprek n.a.v. het rapport, in maart plannen we een 
voortgangsgesprek en in juni vinden er alleen gesprek-
ken plaats als dat noodzakelijk is. De kinderen zijn bij de 
meeste gesprekken ook van harte welkom.

4.6.3 Ouderavond
Voor uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen ou-
ders onderling en tussen ouders en school organiseren 
wij af en toe een ouderavond. Op zo’n avond staat altijd 
een thema centraal. We organiseren af en toe ook een 
onderwijscafé. We willen dan graag de dialoog aangaan, 
vrijuit spreken en denken, brainstormen en horen wat er 
bij ouders leeft. Er komt op zo’n avond dus geen spreker, 
maar we hopen wél op goede gesprekken!

4.6.4 Gesprekken op afspraak
Graag wijzen wij u erop dat u als ouder voor- en na 
schooltijd altijd welkom bent. De tijd voor aanvang van 
de lessen is bedoeld om de kinderen te verwelkomen. 
Ouders kunnen dan alléén een korte vraag of mede-
deling kwijt, die niet op het mededelingenblok (dat bij 
elk lokaal ligt) geschreven kan worden. Na schooltijd 

eigen code heeft geactiveerd? Dat is echt noodzakelijk. 
U mist veel informatie als u de nieuwsbrief en digiDuif 
niet leest. 

4.5.2 Schoolkalender
De jaarkalender, waarin al onze geplande activiteiten 
en vakanties/studiedagen staan kunt u op de website 
van de school vinden. Deze digitale kalender op onze 
website kunt u uitprinten óf toevoegen aan uw agenda 
op computer, tablet of telefoon.

4.5.3 Website 
Op  www.dekwakelschool.nl vindt u veel actuele infor-
matie over de school. Ook kunt u hier alle nieuwsbrieven 
terugvinden.

4.5.4 Tijdschriften
Via uw kind ontvangt u af en toe folders over de jeugd-
tijdschriften die via de school te bestellen zijn. U bent 
niet verplicht om deze tijdschriften te bestellen.

4.6 Praten over uw kind en de school

4.6.1 Stamgroepavond
Aan het begin van elk schooljaar organiseren we een 
stamgroepavond voor de onder- en middenbouw. Voor 
de bovenbouw is de stamgroepavond vóór de zomerva-
kantie gepland, omdat we dan ook de informatie over het 
schoolkamp geven.  

Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over de gang 
van zaken in de groep, zoals de te gebruiken lesmetho-
den en materialen, en heeft u de kans om vragen te 
stellen. U kunt zo, direct bij de aanvang van het school-
jaar, kennis maken met de andere ouders. Wij vinden 
het belangrijk dat ouders elkaar kennen en zich zo 

stuur (de Laurentiusstichting) of de Landelijke Klachten-
commissie. Zo nodig begeleidt hij de klager in deze 
procedure. Ook kan de vertrouwenspersoon verwijzen 
naar andere instanties. De vertrouwenspersoon heeft 
een geheimhoudingsplicht. De contactgegevens van de 
vertrouwenspersoon van de Kwakel zijn:

Dr. J.M. van Ochten
Klapwijkse Zoom 105
2652 CG Berkel en Rodenrijs
010 – 511 3202  

4.7.3 Klachtenregeling
Is een klacht ingediend bij het schoolbestuur (de Lau-
rentiusstichting) dan wordt deze afgehandeld door het 
College van Bestuur van de stichting. Na het indienen van 
een klacht bij de Landelijke Klachten commissie kan de 
commissie besluiten tot het terugsturen van de klacht 
naar het schoolbestuur. Ook kan de commissie besluiten 
tot een mediationtraject tussen klager en aangeklaagde. 
Als de klacht door de commissie wordt afgehandeld, 
volgt een hoorzitting waarbij beide partijen in aanwezig-
heid van elkaar worden gehoord en volgt een advies 
m.b.t. de gegrondheid van de klacht en volgen eventuele  
aanbevelingen over te treffen maatregelen.

Een exemplaar van de klachtenregeling ligt ter inzage 
op school en is te vinden op de website van de stichting 
(www.laurentiusstichting.nl).

Er bestaat ook een stichting Geschillen Commissies Bij- 
zonder Onderwijs (GCBO). Op de website www.gcbo.nl 
kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de (klach-
ten)procedures, de samenstelling van de commissies,  
de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.  

heeft de stamgroepleider meer rust en ruimte voor 
een gesprek. Verder kunt u de stamgroepleider altijd 
per mail bereiken (zie onze website voor de contact-
gegevens). De stamgroepleiders beantwoorden op hun 
werkdagen de mail.

Uiteraard is het ook mogelijk om een afspraak met een 
stamgroepleider, intern begeleider of de directeur in te 
plannen. Indien het gesprek voorbereiding vraagt, of 
de verwachting is dat het veel tijd in beslag zal nemen, 
wordt het inplannen van een gesprek erg op prijs 
gesteld. 

4.7 Als praten niet meer gaat

4.7.1 Contactpersoon
De meeste klachten lossen we gelukkig in goed onder-
ling overleg op. Mocht dit niet lukken, dan kunt u zich 
wenden tot de intern begeleider of de directeur. Zij zijn 
toegankelijk voor iedereen in de school en hebben een 
geheimhoudingsplicht. Bij hen kunt u ook terecht voor 
een klacht over bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten, 
agressie, verbaal geweld of discriminatie. 

De contactpersoon gaat eerst na of de klager geprobeerd 
heeft de problemen met de betrokkene(n) op te lossen. 
Zo niet, dan kan er voor gekozen worden dit alsnog te 
doen. De contactpersoon kan tijdens dit proces advies 
inwinnen bij de externe vertrouwenspersoon van de 
Kwakel. Blijft een oplossing uit, dan verwijst de contact-
persoon door naar deze vertrouwenspersoon.

4.7.2 Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon gaat na of een oplossing kan 
worden bereikt en gaat na of de gebeurtenis aanleiding 
geeft tot het indienen van een klacht bij het schoolbe-

z.o.z.
[4. De Kwakel en haar ouders]
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4.7.5 De vertrouwensinspecteur
Bij de inspectie van het onderwijs werkt een klein team 
van vertrouwensinspecteurs. Ouders, kinderen, stam-
groepleiders, directeurs en schoolbesturen kunnen de 
vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in en 
rond de school problemen voordoen op het gebied van 
intimidatie, misbruik, fysiek of geestelijk geweld, dis-
criminatie en radicalisering. De vertrouwensinspecteur 
is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-111 311.

4.8 Financieel

4.8.1 Ouderbijdrage
Het basisonderwijs in Nederland is in principe koste-
loos. Dat betekent dat alle onderwijskosten zoals 
gebouw, meubilair, onderwijsmiddelen en personeel 
rechtstreeks worden bekostigd door de rijksoverheid 
dan wel door de gemeente. Er zijn echter ook uitgaven 
waarvoor geen vergoedingen worden verstrekt. Voor de 
dekking van deze kosten wordt een vrijwillige ouder-
bijdrage gevraagd die door de ouderraad wordt geïnd. 
Jaarlijks wordt verantwoording voor de besteding van 
deze gelden afgelegd. De hoogte van de ouderbijdrage 
wordt jaarlijks vastgesteld en ter goedkeuring aan alle 
ouders voorgelegd die de algemene ledenvergadering 
bijwonen. Het afgelopen schooljaar was de bijdrage 75 
euro per jaar per kind. Uit de bijdrage betalen we een 
flink aantal extra’s die het Jenaplanonderwijs op de 
Kwakel versterken. Zoals het educatieve uitstapje en de 
workshops tijdens de keuzecursus. Ook wordt uit de 
ouderbijdrage speelgoed voor binnen en buiten aange-
schaft en worden feesten bekostigd zoals Sinterklaas en 
Kerst. Naast de vrijwillige ouderbijdrage vragen wij ook 
een bijdrage voor het schoolkamp in groep 6, 7 en 8. 
Elk voorjaar krijgt u het verzoek om de ouderbijdrage 
over te maken op de schoolrekening. Mocht u problemen 

Contactgegevens:
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070 386 16 97
info@gcbo.nl.
www.onderwijsgeschillen.nl
www.gcbo.nl

4.7.4 Meld- en aangifteplicht
In het kader van bestrijding van mishandeling, verwaar-
lozing, seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het 
onderwijs geldt voor het personeel een meldplicht en 
voor het schoolbestuur (de Laurentiusstichting) een 
aangifteplicht. Dit betekent dat wanneer een perso-
neelslid vermoedt dat een medewerker van de school, 
een ouder of een kind zich schuldig (heeft ge-) maakt 
aan strafbare seksuele handelingen met een minder-
jarige leerling, hij dit meteen aan de schoolleiding en  
het bestuur dient te melden. 

Het schoolbestuur treedt hierover direct in overleg 
met de vertrouwenspersoon. Wanneer er een redelijk 
vermoeden is van een strafbare handeling, dan doet het 
bestuur aangifte bij de politie. Hiervan worden de oud-
ers of verzorgers van de betrokken leerling, net als de 
betreffende ‘verdachte’ vooraf op de hoogte gesteld. De 
vertrouwenspersoon is overigens van deze meldplicht 
vrijgesteld. Hij moet de klager wel wijzen op de moge-
lijkheid van het doen van aangifte bij de politie. 

Overige contactmogelijkheden:
Voor kinderen: de kindertelefoon 0800 - 8432
Voor volwassenen: de vertrouwensarts 070 -360 6078

z.o.z.
[4. De Kwakel en haar ouders]

hebben met het (in één keer) betalen van de vrijwillige 
ouderbijdrage of de verplichte bijdrage voor het school-
kamp, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de 
penningmeester van de OR of met de directie.

4.8.2 Sponsoring
Heeft u interesse om onze school te sponsoren? Dan is 
dit uiteraard van harte welkom. Er zijn verschillende 
projecten waar u of uw bedrijf zich aan kan verbinden. 
Zo kunnen wij bepaalde activiteiten mogelijk maken die 
anders niet realiseerbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de 
viering van een jubileum van de school of de aankoop 
van computers. 

Ons uitgangspunt is wel dat sponsoring geen dominante 
plaats mag innemen en niet ten koste mag gaan van de 
kwaliteit van het onderwijs. Wij hebben op school een 
sponsorbeleid als leidraad. 

4.8.3 Schoolverzekering voor leerlingen
De school heeft een verzekering onder schooltijd voor 
de kinderen en hulpouders.
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aanvangs-, ontwikkelings- en beheersingsfase;
• Implementatie van IPC in de onderbouw (Early 

Years)

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de 
kwaliteit van de scholen. Zij bezoekt de scholen regel-
matig. De bevindingen worden weergegeven in het 
inspectierapport. U kunt deze vinden op www.owinsp.nl. 

Als er geen zorgen rondom de kwaliteit zijn bezoekt 
de inspecteur de school eens in de 4 á 5 jaar. Zij vormt 
zich een beeld a.d.h.v. een bezoek aan de groepen, een 
gesprek met de directeur, intern begeleider, team, kin-
deren en ouders. Verder bekijkt zij de documenten zoals 
jaarplannen, zorgplannen, protocollen en de schoolgids. 
Onze school heeft in 2018 voor het laatst bezoek gehad 
in het kader van het thema Dyslexie. Wij kregen als com-
pliment dat we heel veel inzetten en doen op dit gebied.

5.1 Evaluatie schooljaar 2017/2018
We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan: de  
volgende zaken: 
• De organisatie en het klassenmanagement in de 

driejarige stamgroep;
• Teambreed bespreken en analyseren van de op-

brengsten n.a.v. onze schooldoelstellingen (met 
behulp van Focus PO);

• Denken in Doelen, het rekenonderwijs a.d.h.v. doelen 
in groep 3-8;

• De implementatie van de nieuwe methode (als één 
van de pilotscholen) voor aanvankelijk lezen, Actief 
Leren Lezen;

• Beeldbegeleiding van groepsleiders t.b.v. de 
opleiding van 4 teamleden;

• Het voeren van kindgesprekken gericht op de  
onderwijsbehoefte en ontwikkeling;

• Verdieping van IPC groep 3-8, het werken met  

z.o.z.

5. Onderwijsontwikkeling

‘Uit gesprekken met de scholen voor Voortgezet 
 Onderwijs komt naar voren dat de ervaringen 
    met onze kinderen positief zijn. Ze hebben een brede
  interesse, zijn nieuwsgierig en weten zich in allerlei 
         nieuwe situaties aan te passen. Ook worden ze 
     omschreven als zelfstandig, sociaal, niet bang om 
  fouten te maken en ze kunnen zichzelf presenteren.’ 

[5. Onderwijsontwikkeling]

Op school hebben we een 
eigen broedmachine. Elk jaar 
staat deze in de gang en tellen 
we af naar Pasen, wanneer de 
kuikentjes uit het ei kruipen. 
Natuurlijk komen ze dan even 
bij iedereen op bezoek.
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z.o.z.

Sem startte vorig jaar op 
het Wolfert Lyceum in 
Bergschenhoek. Dit schooljaar 
gaat hij naar 2 Havo. Hij voelt zich 
als een vis in het water op deze 
Daltonschool.

‘Op mijn school moet je iedere 
week een bepaald aantal 
opdrachten afhebben. Je moet dan 
zelf inplannen wanneer je daar 
aan werkt. Ik merk dat sommige 
kinderen daar wel moeite mee 
hadden in het begin. Maar voor mij 
was dat al een heel normale manier 
van werken’, vertelt Sem. 

Hij houdt van de manier van 
lesgeven op het Wolfert. ‘De meeste 
docenten geven een kwartier tot 
een half uur uitleg en daarna heb 
je dan nog een kwartier tot een 
half uur tijd om zelf te werken. Als 
je iets niet begrijpt, is het je eigen 
verantwoordelijkheid om om hulp 
te vragen. Dat kan bij een docent 
maar ook bij een klasgenoot.’ Vanuit 
de Kwakel is hij dit eigenlijk al 
prima gewend die zelfstandigheid. 

jongen die er als de kippen bij 
was als er ergens iets gedaan kon 
worden in school. Maar spannend 
was het toch best wel even. ‘Je zit 
dan als brugklasser toch opeens 
met kinderen van 5 Havo en 6 VWO 
aan tafel.’ Maar het wende gelukkig 
al heel snel. Contact maken gaat 
hem goed af en ook met leraren 
heeft hij prima relaties. 

De commissie bestaat uit 15 
kinderen en 3 docenten. Hij is er 
verantwoordelijk voor het licht en 
geluid bij evenementen op school 
en neemt deel aan de organisatie 
ervan. ‘Het leukste wat we tot nu toe 
hebben gedaan is het schoolfeest 
aan het einde van het jaar. We 
hebben een artiest geregeld, de 
locatie, de beveiliging, de drankjes. 
Echt alles.’ Dat hij op De Kwakel 
zoveel heeft samengewerkt met 
kinderen van andere leeftijden 
komt hem nu wel goed van pas, 
beaamt Sem. Net als dat hij geleerd 
heeft verantwoordelijkheden te 

Huiswerk? Daar gaat hij niet 
bepaald gebukt onder. ‘Dat kost me 
een half uur tot een uur per dag. 
Het meeste krijg ik al af op school.’ 
Hij weet zijn tijd op school goed te 
benutten. En zo houdt hij nog ruim 
tijd over voor zijn hobby’s. Gamen 
bijvoorbeeld en afspreken met zijn 
vrienden. Daarbij danst hij ook nog 
drie keer per week en speelt hij 
piano.

Op het Wolftert geven ze drama. 
Het is een verplicht vak. Gelukkig 
sta je als Kwakelkind tijdens je 
basisschooltijd al regelmatig op 
het podium en ben je al een beetje 
voorbereid op het blootgeven 
van jezelf. Maar voor Sem is dat 
überhaupt geen belemmering. Hij 
geniet ontzettend van dit vak. Ook 
biologie heeft zijn hart gegrepen. 
‘Daarbij heb ik echt het gevoel dat ik 
er steeds meer van wil weten.’ 

Rond de Kerst besloot hij lid 
te worden van de activiteiten-
commissie. Op de Kwakel stond 
hij al bekend als een hulpvaardige 

nemen en keuzes te maken. Daar is 
hij alles behalve bang voor. 

Hij kijkt met plezier terug op zijn 
Kwakeltijd. ‘Ik vond het echt heel 
leuk om in meerjarige stamgroepen 
te zitten. Je leerde daarin onwijs 
veel van elkaar. Vaak leerden de 
jongere kinderen wel van de oudere 
kinderen, maar ik heb ook wel 
eens meegemaakt dat iemand uit 
een lagere groep tegen mij zei “zo 
moet het!” Ik vind dat ik weinig 
alleen achter mijn tafeltje heb zitten 
werken maar echt heel veel samen 
heb gedaan.’

Hoe hij de toekomst voor zich ziet? 
‘Ik zou wel bij de politie willen. Niet 
teveel actie, maar wijkagent of zo. 
Dat je iets goeds kunt doen voor de 
maatschappij en met mensen bezig 
bent.’ Een sociaal beroep. Dat is Sem 
wel op het lijf geschreven. We zijn 
blij dat we als school een steentje 
aan zijn persoonlijke ontwikkeling 
hebben mogen bijdragen. 

5.2 Activiteiten in het jaar 2018/2019
De doelen die we in schooljaar 2018-2019 willen  
bereiken zijn:
• Een optimale organisatie van ons Jenaplanonderwijs
• Een doorgaande lijn in de hoofdvakken
• Verdieping en borging van IPC 
• Communicatie: voortgang traject Luisteren
• Effectieve en functionele Leerlingzorg
• MijnRapportfolio implementeren

5.3 Externe ondersteuning en contacten
Onze school onderhoudt contact met de andere scholen 
voor basisonderwijs binnen en buiten de gemeente. 
Daarnaast zijn er ook contacten met scholen voor spe-
ciaal basisonderwijs binnen ons samenwerkingsverband 
‘Weer Samen Naar School’ in Zoetermeer. Verder heeft 
de directie geregeld overleg met de R.K. Pabo Thomas 
Moore (Opleiding voor Onderwijsgevenden) in Rotter-
dam, van wie wij stageschool zijn. En de directeur heeft 
contact met de middelbare scholen en met de School-
begeleidingsdienst. Daarnaast werken we samen met  
het Centrum voor Jeugd en Gezin, Stichting Muzische 
Vorming, Milieu-educatie Centrum de Papaver, de paro-
chie en de bibliotheek. Zo blijven we goed op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen.

5.4 De resultaten
Onze school streeft ernaar de kinderen een zodanige 
basis te geven dat zij vervolgonderwijs kunnen volgen  
dat past bij hun capaciteiten. Dit houdt in dat we onze 
programma’s zo inrichten dat we zoveel mogelijk 
tegemoetkomen aan de individuele verschillen tussen 
kinderen. Deze ‘zorg op maat’ houdt in dat we een on-
onderbroken ontwikkeling van de kinderen voorstaan. 

Interview

z.o.z.
42 [5. Onderwijsontwikkeling]
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Het ‘echte’ zittenblijven in onze school blijft daarmee 
achterwege. 

Wel is het incidenteel mogelijk dat kinderen op grond 
van ‘onvoldoende rijpheid’ een jaar langer in een bouw 
blijven en daardoor dus langer dan de gebruikelijke acht 
jaren naar de basisschool gaan. Vanuit het Voortgezet 
Onderwijs krijgen wij over het algemeen te horen dat 
onze oud-kinderen op de goede plaats zitten. Dat bete-
kent dat onze schooladviezen meestal juist zijn. Dat beeld 
wordt bevestigd door de resultaten van de eindtoets. 
Met de scholen van het Voortgezet Onderwijs hebben 
wij regelmatig contact over onze kinderen. Elk jaar is er 
overleg met de brugklasmentoren over de leerlingen die 
naar het Voortgezet Onderwijs gaan. Wij bespreken dan 
ook de leerlingen die er al zitten en worden op de hoogte 
gehouden van hun prestaties. 

De keuze voor Voortgezet Onderwijs is afhankelijk van 
drie factoren:
• de capaciteiten en de inzet van het kind;
• de thuissituatie en de ouderbetrokkenheid;
• de kwaliteit van de basisschool.

Voor dit laatste punt zetten wij ons maximaal in. Ons 
doel is het maximale uit elk kind te halen en er zodoende 
voor te zorgen dat het kind in de meest geschikte vorm 
van Voortgezet Onderwijs terechtkomt en op die school 
goed kan meekomen. Uit gesprekken met de scholen voor 
Voortgezet Onderwijs komt naar voren dat de ervaringen 
met kinderen van De Kwakel positief zijn, omdat de 
kinderen:
• een brede interesse hebben, dit komt door de 

aandacht vanuit het Jenaplanonderwijs voor wereld 
oriëntatie;

• van nature nieuwsgierig zijn;

• zich in allerlei nieuwe situaties weten aan te passen;
• zelfstandig zijn;
• beslissingen nemen door goed af te wegen;
• geleerd hebben samen te werken;
• sociaal zijn;
• zich kwetsbaar durven op te stellen;
• niet bang zijn om fouten te maken; 
• zichzelf kunnen presenteren. 
Al met al een lijst die laat zien dat het Jenaplanonderwijs 
van De Kwakel met zijn aandacht voor wereldoriëntatie, 
gesprek, werk en vieringen een prima voorbereiding is 
op het Voortgezet Onderwijs. 

Ieder jaar maken de kinderen van groep 8 een eindtoets. 
Tot en met 2015 was dat voor onze school de Eindtoets 
Basisonderwijs van Cito. Deze toets werd steeds in 
februari afgenomen. Vanaf 2015 verplicht de overheid de 
scholen in april/mei een centrale eindtoets af te nemen. 
Er zijn 6 goedgekeurde eindtoetsen, waaruit een school 
kan kiezen. Op onze school gebruiken wij Route 8. Deze 
eindtoets meet of het schooladvies voor het voortgezet 
onderwijs dat gegeven is, overeenkomt met wat leer-
lingen na 8 jaren basisschool moeten kennen. Tevens 
worden scholen mede op basis van de eindresultaten 
door de onderwijsinspectie beoordeeld. Bij het maken 
van het advies letten we op veel verschillende onderde-
len (zelfstandigheid, werkhouding, gedrag, de ontwikke-
ling die het kind heeft doorgemaakt, enz.). Uiteraard ge-
bruiken ook wij de resultaten van de toets om de inhoud 
van ons onderwijs in de gaten te houden en te bepalen of 
wij onze leerlingen voldoende hebben laten presteren.

Met de score van de eindtoets worden scholen met elkaar 
vergeleken aan de hand van het gewicht (dit wordt be-
paald door het aantal allochtone en laagopgeleide  
ouders). De school komt dan in een bepaalde categorie. 

z.o.z.

In de tabel hiernaast ziet u het overzicht van de adviezen 
voor vervolgonderwijs en de CITO-scores van de eind-
toets in groep 8. Met ingang van schooljaar 2015-2016 
zijn we overgestapt op de eindtoets van Route 8. De score 
hiervan is niet in cijfers vergelijkbaar met Cito. Het lan-
delijk gemiddelde ligt op 206,0. We hebben het afgelopen 
schooljaar een score van 214,1 behaald, die dus ruim 
boven het gemiddelde ligt.

De resultaten van de eindtoets vormen een onderdeel 
van het toezicht van de inspectie. Het is één van de 
indicatoren waarmee de inspectie vaststelt of er risico’s 
zijn in de kwaliteit van de school. Om de score te kunnen 
berekenen zijn alle scholen ingedeeld in zgn. scholen-
groepen. De inspectie komt tot die indeling onder andere 
op basis van postcodegebied (waar komen de kinderen 
vandaan) en opleidingsniveau van de ouders. Er zijn in 
totaal 100 scholengroepen. Onze school is afgelopen jaar 
ingedeeld in scholengroep 1. Dit betekent dat de inspec-
tie van ons veel hogere verwachtingen heeft dan van een 
school die bijvoorbeeld in scholengroep 40 zit.

De wereld om ons heen verandert snel. Banen van nu 
bestaan niet meer over 20 jaar en werk dat nu nog niet 
bestaat gaat deze plekken innemen. Onze samenleving 
verandert door de instroom van mensen vanuit andere 
landen en culturen. Dit betekent dat scholen vooruit 
moeten kijken om onze kinderen op te leiden voor de 
toekomst. Nederland heeft de ambitie om in de top 5 van 
de best presterende landen op onderwijsgebied te staan. 
De eisen die onze regering aan het (basis)onderwijs stelt 
worden dan ook steeds hoger. In ons schoolplan 2015-
2019 heeft De Kwakel de ambitie uitgesproken de beste 
school van Lansingerland te willen zijn. Een fijne school 
waarin kinderen – naast heel goed rekenen, lezen en 
taal – ook projectmatig kunnen werken, overleggen en 

[5. Onderwijsontwikkeling]

Eindtoets Cito
11/12   535,2     25      25
12/13   534,6     28      28
13/14   534,4     21      21
14/15   534,5     38      37

Eindtoets Route 8
15/16   220,7     38      38
16/17   215,6     36      36
17/18   214,1     35      35

16%   36%     48%
7%   35%     58%
22%   39%     39%  
26,3%   17,1%     56,6%

21%   21%     58%
14%   11%     75%
19%   40%     51%
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presenteren, met alle beschikbare hulpmiddelen. Allemaal 
vaardigheden die zij in hun toekomst nodig hebben. Wij 
hebben daar (de afgelopen jaren) met elkaar hard aan 
gewerkt en zien het resultaat nu o.a. terug in de score op 
de eindtoets. Wij zijn trots op onze buurtschool met een 
warm klimaat, waarin iedereen mag zijn wie hij/zij is.
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6. School- en vakantietijden

6.2 Regels voor aanvang en einde schooltijd
Tien minuten voor aanvang van de schooltijd (8.20 uur en 
12.50 uur) gaan de deuren open en kunnen de kinderen 
(en ouders) binnenkomen. Wij verwachten dat kinderen 
die niet overblijven op zijn vroegst om 12.50 uur op het 
schoolplein komen. Ouders verlaten om 8.30 en 13.00 
uur de school, zodat de groepen met het dagprogramma 
kunnen beginnen. Wij vinden het belangrijk onze kin-
deren zo zelfstandig mogelijk te maken. Daarbij hoort 
ook dat de kinderen vanaf de middenbouw, zodra ze dit 
kunnen, zonder begeleiding van hun ouders naar hun 
groep toegaan. Uiteraard kunt u in bijzondere gevallen 
met uw kind mee naar boven. Meer informatie hierover 
staat in paragraaf 7.1.2.

6.3 Regels bij schoolverzuim en ziekmelden
Ouders moeten altijd tenminste 6 weken vooraf verlof 
aanvragen als zij hun kind buiten de vakanties van 

Een kind op de basisschool moet het volgende aantal 
uren onderwijs krijgen: 
• de eerste 4 schooljaren minimaal 3520 uur;
• de laatste 4 schooljaren minimaal 3760 uur.
Over 8 schooljaren is dit minimaal 7520 uur. 
Naast de vakantie-uren hebben scholen marge-uren 
waarin ze studiedagen kunnen plannen. We reserveren 
ook altijd uren voor calamiteitenverlof.

6.1 Schooltijden
Alle groepen hebben minimaal 940 lesuren. Ook de 
vakanties en overige vrije dagen zijn voor alle groepen 
gelijk. Voor alle groepen gelden de volgende lestijden 
in het schooljaar 2018/2019: 
• Alle ochtenden van 08.30 uur – 12.00 uur (woens-

dag 12.30 uur)
• Alle middagen van 13.00-15.00 uur (woensdagmid-

dag vrij).

‘Basisschoolleerlingen moeten wettelijk
    minimaal 7520 uur onderwijs genieten in 
 8 jaar. Dat staat gelijk aan 940 werkdagen.
  Ofwel gemiddeld 117,5 werkdagen per jaar,
       ofwel 2,25 werkdagen per week.’

z.o.z.
[6. School- en vakantietijden]

Wat is er mooier dan de 
seizoenen ervaren in de 
natuur? Pas in het bos weet 
je echt hoe de herfst voelt. 
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6.5 Vakantie
Onze school volgt de vakantieregeling van regio Midden 
Nederland. Wij horen daarmee tot dezelfde regio als Rot-
terdam. Buiten de gangbare vakanties kent De Kwakel een 
aantal extra vrije (mid)dagen en studiedagen.

Vakantierooster 2018-2019

Start schooljaar 27 augustus 2018

Schoolvakanties
Herfstvakantie 20  - 28 oktober 2018
Kerstvakantie 21 december 12.00 uur - 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 22 februari - 3 maart 2019
Pasen & meivakantie 19 april - 5 mei 2019
Hemelvaart 30 mei - 2 juni 2019
Pinksteren 10 juni 2019 t/m 14 juni 2019
Zomervakantie 19 juli 12.00 uur - 1 september 2019

Studiedagen 
Eerste studiedag Vrijdag 21 september 2018
Tweede studiedag Maandag 29 oktober 2018
Derde studiedag Donderdag 6 december 2018
Vierde studiedag Vrijdag 22 februari 2019
Vijfde studiedag Woensdag 3 april 2019
Zesde studiedag Woensdag 29 mei 2019
Zevende studiedag Vrijdag 28 juni 2019

school willen houden. Dat gebeurt met een formulier 
‘buitengewoon verlof’, dat ouders/verzorgers bij de 
administratie kunnen halen of kunnen downloaden 
op onze website. De directeur beslist of de aanvraag 
gehonoreerd wordt aan de hand van de wet op de 
leerplicht. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden 
stemt de school in met vervroegde vakantie of verlate 
terugkomst. Wanneer een kind zonder toestemming van 
school wordt gehouden, meldt de school dit bij de leer-
plichtambtenaar als ongeoorloofd schoolverzuim. Wan-
neer uw kind ziek is, of naar de dokter/tandarts moet, 
vragen wij u dit persoonlijk vóór schooltijd telefonisch 
of via de digiDuif te melden. 

6.4 Gymrooster
Jessica van Koeveringe is onze vakleerkracht bewegings-
onderwijs. Zij geeft les op dinsdag en donderdag in de 
sporthal naast de school. Kinderen van groep 3 t/m 8 
krijgen afwisselend les van Jessica en hun eigen stam-
groepleider. Uw kind moet dus altijd op dinsdag en 
donderdag zijn of haar gymkleding en gymschoenen 
meenemen. 

Ook de kleuters mogen op dinsdag en donderdag in de 
grote gymzaal gymmen. Zij krijgen les van onze vak-
leerkracht. De kleuters houden hun gymschoenen en 
eventueel gymkleding op school in het schoolgymtasje. 

z.o.z.
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Het begin van elk schooljaar 
staat in het teken van groeps-
vorming. De bovenbouw gaat 
op kamp, maar we vergeten 
ook de midden- en onderbouw 
niet. De kinderen van de mid-
denbouw logeren een nacht 
op school en voor de kleuters 
is er een pyjamaochtend met 
ontbijt.
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groepleider van de groep waarin uw kind geplaatst is.

7.1.2 Kinderen brengen vanaf de middenbouw
Wanneer u uw kind(eren) brengt, vinden wij het in de 
kleutergroepen vanzelfsprekend dat u hen tot in de 
groep begeleidt. Zodra uw kind er aan toe is, stellen we 
het op prijs als u niet meer mee de groep in gaat. Voor 
de kinderen is dat rustiger. Het wordt niet te druk in de 
groep en de stamgroepleider kan op tijd beginnen.  
Uiteraard blijft u altijd welkom om met de stamgroep-
leider in gesprek te gaan.

Het voortgezet onderwijs roemt onze school altijd, 
omdat onze kinderen zo zelfstandig zijn en goed kunnen 
samenwerken. Dit komt onder andere doordat wij die 
vaardigheden zo vroeg mogelijk stimuleren. Daarbij 
hoort het zelfstandig naar de groep gaan vanaf de mid-
denbouw. Wij vragen u dan ook om kinderen, zodra ze 
zelfstandig genoeg zijn, alleen naar boven te laten gaan.  

7.1. Wendagen en brengen vanaf groep 3

7.1.1 Wendagen voor kleuters 
Als uw kleuter bij ons op school wordt geplaatst, krijgt 
u daarvan schriftelijk bericht. In welke groep uw kind 
geplaatst wordt, is dan meestal nog niet bekend. Een 
paar maanden voor uw kind vier wordt, krijgt u een 
brief van school met praktische informatie en met de 
naam van de stamgroep en de stamgroepleider. Vanaf de 
dag na de vierde verjaardag is uw kind elke dag welkom. 
Voor kleuters die de overstap naar de basisschool 
maken, kan die overgang wel eens moeilijk zijn. Daarom 
mogen kleuters vlak voordat ze jarig zijn vier ochtenden 
of middagen wennen op hun nieuwe school en in hun 
stamgroep. Kinderen die een maand voor de zomerva-
kantie vier jaar worden, stromen na de zomervakantie 
in. Zij worden wel uitgenodigd voor de doordraaioch-
tend in juni in hun nieuwe groep. Als u uw kind wilt 
laten wennen, neem dan zelf contact op met de stam-

7. Voor het eerst naar school & praktische zaken

‘Een paar maanden voordat uw kind bij 
 ons op school komt, ontvangt u
   een brief van ons met de belangrijkste 
 informatie voor nieuwe kinderen en hun 
ouders. In dit hoofdstuk vindt u deze
   informatie en andere praktische zaken 
   beknopt terug.’  

z.o.z.
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Onze schooluitjes zijn niet  
alleen heel leuk. We zorgen ook 
dat ze leerzaam zijn.Zo ging de 
bovenbouw afgelopen jaar naar 
het Openluchtmuseum Arnhem, 
de middenbouw naar Science-
museum Nemo en de onderbouw 
naar het Spoorwegmuseum.
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mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-
van-4-13-jaar/traktaties-en-kinderfeest.aspx. 
In plaats van een traktatie voor het team, stellen wij een 
donatie aan Stichting Jarige Job heel erg op prijs. We 
hebben hiervoor in onze teamkamer een spaarvarken 
staan. Kijk voor meer info op www.stichtingjarigejob.nl.

7.2.2 Pauzehapjes
Elke ochtend wordt er (rond tien uur) iets gegeten en 
gedronken. U kunt voor uw kind een schoolmelkabonne-
ment regelen. U kunt ook zelf wat te drinken en een  
tussendoortje meegeven voor de ochtendpauze. 

7.2.3 Schoolmelk
U kunt uw kind voor halfvolle melk of Optimel opgeven 
via de website van Campina; www.campinaopschool.
nl. Als uw kind ziek is, kunnen wij geen geld teruggeven 
voor ongebruikte melk. Wij ontvangen van Campina 
namelijk geen geld terug voor niet gedronken melk.  
U kunt bij ziekte van uw kind wel altijd de melk ophalen 
op school. 

Het abonnement op Campina Schoolmelk loopt auto-
matisch door naar een volgend schooljaar. Na groep 8 
eindigt het vanzelf. Wilt u eerder stoppen? U kunt drie 
keer per jaar op de website van Campina opzeggen:
• vóór 1 november: de melk stopt dan op 1 december
• vóór 1 maart: de melk stopt dan op 1 april
• vóór 1 juli: de melk stopt dan aan het einde van het 

schooljaar.

7.3 Speelgoedochtend
”Mam, mag ik mijn speelgoed mee naar school nemen?” 
Hoe vaak wordt dat niet gevraagd. Een kleuter vindt  
het fijn iets van thuis mee naar school te nemen. Maar  
u snapt natuurlijk dat dit niet elke dag kan. Daarom  

Zij moeten daar zelf hun spullen in de kluisjes opber-
gen en zorgen dat alles in orde komt om de dag goed 
te beginnen. De stamgroepleiders zullen daar zeker in 
het begin bij helpen als dat nodig is, maar veel kinderen 
kunnen het al helemaal zelf.

Veel ouders hebben moeite met deze overgang, omdat  
ze opeens het dagelijkse contactmoment met de stam-
groepleider kwijtraken. Niet alleen kinderen moeten  
dus wennen. Uiteraard is het belangrijk dat u voldoende 
contact met de stamgroepleiders kunt blijven houden.  
U kunt dan ook altijd ‘s middags na schooltijd een af-
spraak met hen maken. 

7.2 Eten en drinken op school
Kinderen die gezond eten en drinken, ontwikkelen zich 
beter. Daarom vragen we u nadrukkelijk om uw kind 
gezond eten en drinken mee naar school te geven. Dat 
betekent: geen snoep, zoete koeken, chips en frisdrank. 
Dat geldt voor het pauzehapje, de lunch en bij voorkeur 
ook de traktatie.

7.2.1 Trakteren
Een jarig kind mag natuurlijk trakteren op school. De 
verjaardag van een kind vieren we uitgebreid en ou-
ders/verzorgers mogen er altijd bij zijn. Graag overlegt 
de stamgroepleider met u over dag en tijdstip van het 
trakteren. Omdat we rond de zomervakantie veel jarigen 
hebben, vieren we de verjaardagen van julikinderen 
voor de zomervakantie en die van de augustuskinderen 
na de zomervakantie. Sommige kinderen hebben voed-
selallergieën. Wij adviseren u om van te voren even te 
informeren bij de stamgroepleider naar allergieën van 
groepsgenootjes. Belangrijk is ook dat de kinderen geen 
grote hoeveelheden trakteren. Het moet een aardigheid-
je blijven en het liefst iets gezonds. Tips voor gezonde 
traktaties vindt u bijv. op www.voedingscentrum.nl/nl/

fende kind voor kortere of langere tijd van het over- 
blijven uit te sluiten.

7.5.1. Kosten, inschrijven en afwezigheid melden
Aan het overblijven zijn kosten verbonden: de overblijf-
krachten ontvangen een vergoeding voor hun werk en 
volgen regelmatig bijscholingscursussen. Daarnaast 
schaft de overblijfcommissie spelmateriaal aan. Voor het 
schooljaar 2018/2019 is de prijs voor alle kinderen per 
keer vastgesteld op € 1,35.

Bij de administratie vindt u het formulier dat u kunt 
invullen voor het opgeven van uw kind(eren). Door 
ondertekening gaat u akkoord met de op onze school 
geldende regels voor het overblijven. Onze school biedt 
de mogelijkheid tot overblijven op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag. Wanneer u de vaste overblijf-
dagen van uw kind(eren) wilt veranderen, kan dat. 
U geeft dit persoonlijk, schriftelijk of telefonisch door  
via de school. 

Wanneer uw kind op een vaste overblijfdag een keer  
niet overblijft, maar naar huis gaat of naar een vriendje 
of vriendinnetje, moet u dit zelf doorgeven via  
www.murlendienstverlening.com.  Vergeet u dit alstu-
blieft niet; het bespaart ons veel zorg en werk! Ook 
voorkomt u zo dat uw kind teleurgesteld moet worden 
omdat wij zonder uw toestemming uw kind natuurlijk 
niet kunnen toevertrouwen aan andermans zorg.

7.5.2 Incidenteel overblijven
Ouders kunnen ook af en toe gebruik maken van de  
tussenschoolse opvang (in plaats van op vaste dagen). 
Ook dat kunt u regelen via murlendienstverlening.com. 
Bij inschrijving op onze school ontvangt u hierover 
informatie.

hebben we iedere eerste woensdag van de maand om-
gedoopt tot ‘speelgoedochtend’. Iedere kleuter mag op 
deze dag speelgoed meenemen naar school. Wij vragen 
u om zelf op te letten dat het niet al te breekbaar of kost-
baar is, want er kan natuurlijk altijd iets mee gebeuren. 
Wij geven de voorkeur aan speelgoed waar kinderen 
samen mee kunnen spelen. Pistolen, geweren, zwaarden 
en ander vechtspeelgoed, willen wij niet op school zien. 
De school kan niet verantwoordelijk worden gesteld 
voor stukgaan en/of kwijtraken van speelgoed.

7.4 Werkjes
Regelmatig krijgen de kleuters teken- en knutselwerkjes 
mee naar huis die ze op school hebben gemaakt. De 
overige werkjes bewaart de stamgroepleider voor in het 
kleuterplakboek. Drie keer per jaar krijgt uw kind dit 
plakboek, eventueel samen met het rapport, mee naar 
huis in het meegeeftasje om het thuis samen te bekijken. 
Aan het eind van de onderbouw krijgt uw kind het plak-
boek mee naar huis.

7.5 Overblijven (tussenschoolse opvang: TSO) 
Elke school moet zorgen dat kinderen tussen de middag 
op school kunnen overblijven. Op de Kwakel hebben 
we een overblijfcommissie met geschoolde overblijf-
krachten. Onze overblijfcoördinator (vanuit Prokino) is 
Lies Blaauw. Wij regelen de aan- en afmeldingen én de 
financiën via www.murlendienstverlening.com.  Voor 
alle overige zaken kunt u met school contact opnemen: 
010 - 519 9555.

De Kwakel draagt zorg voor een doelmatige begeleiding 
van en toezicht op de overblijvende kinderen. Indien een 
kind zich ernstig misdraagt, of de regels worden niet 
nagekomen, informeren we de ouders. Wanneer er geen 
verbetering optreedt, kan de school besluiten het betref-

z.o.z.
[7. Voor het eerst naar school & praktische zaken]
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7.7 Veiligheid op en om school

7.7.1 Halen en brengen met de auto
Veel ouders/verzorgers brengen en halen –vooral bij 
slecht weer– hun kind(eren) naar en van school met 
de auto. Op de momenten waarop de school begint of 
uitgaat, leidt dit soms tot bijzonder onoverzichtelijke en 
daardoor gevaarlijke situaties. Als ouders/verzorgers 
bent u medeverantwoordelijk voor de veiligheid van de 
lopende en fietsende kinderen. Daarom is het belangrijk 
dat u uw auto parkeert zonder dat u de veiligheid van de 
overige weggebruikers in gevaar brengt.

7.7.2 Fietsen
We verwachten dat de kinderen hun fiets netjes weg-
zetten in de stalling. Binnen de schoolhekken is het de 
regel om met de fiets aan de hand te lopen. Ook op de 
stoep hoor je niet te fietsen: dat is gevaarlijk voor de 
kinderen die er lopen. De school is niet verantwoordelijk 
voor vernieling aan/vermissing van een fiets. Stepjes 
en dergelijke blijven niet op school in de gang of in de 
hal, maar gaan óf mee naar huis óf worden in de fietsen-
stalling geplaatst.

7.7.3 Schoolveiligheidsplan
De Kwakel heeft veiligheid hoog in het vaandel. We doen 
bijvoorbeeld elk jaar een ontruimingsoefening samen 
met de brandweer. Dit schooljaar besteden we extra 
aandacht aan protocollen rondom sociale veiligheid. In 
het schoolveiligheidsplan, dat ter inzage op school ligt, 
kunt u lezen wat we dit jaar nog meer aan veiligheid op 
school doen.

7.5.3 Wat gebeurt er tijdens het overblijven?
De onderbouw blijft over in de kleuterlokalen. Om 12.00 
uur wordt er eerst gegeten en gedronken. Als u uw 
kind(eren) drinken meegeeft, wilt u dan voor een pakje 
kiezen? Dat knoeit minder bij het omstoten. De onder-
bouw blijft over in de kleutergroepen, de midden- en 
bovenbouw blijven over in de aula en twee bovenbouw-
lokalen van de school. Om 12.00 uur eten en drinken zij 
daar onder begeleiding van de overblijfouder(s). 

Kinderen die klaar zijn met eten mogen vanaf 12.15 uur 
naar buiten, niet eerder. Onze school vindt het belangrijk 
dat kinderen in hun pauze kunnen spelen en bewegen. 
Ook vinden we het belangrijk dat ze even in de open 
lucht zijn, na een hele ochtend binnen werken. Daarom 
blijven de kinderen alleen binnen als het heel slecht 
weer is. In uitzonderingsgevallen kan een stamgroeplei-
der aangeven dat het voor een bepaald kind beter is in 
de pauze binnen te blijven. Hij/zij geeft dit door aan de 
overblijfkrachten van die dag.

7.6 Buitenschoolse opvang (BSO)
Buitenschoolse opvang is bij ons geregeld door de or-
ganisatie Prokino. De opvang is gehuisvest in een eigen 
gebouw op het schoolterrein en heeft de toepasselijke 
naam Kwakelbinkie. De kinderen lopen zelfstandig naar 
de medewerkers van de BSO toe. De kleuters lopen in 
een groepje. Uiteraard kunt u ook bij andere aanbieders 
in de buurt gaan kijken.

Meer informatie over Kwakelbinkie vindt u op de web-
site www.prokino.nl/berkel-en-rodenrijs. Het  telefoon-
nummer van Kwakelbinkie is 010 - 479 2200.

Uiteraard kunt u ook gebruik maken van de diensten van 
de andere BSO aanbieders in Berkel en Rodenrijs.

z.o.z.
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Elk jaar organiseren we 
voor de kinderen een 
keuzecursus. Het thema 
was vorig jaar Afrika.  
Een van de workshops  
die de kinderen konden 
volgen was het schilderen 
van een Afrikaanse  
zonsondergang.
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eigen gymtas mee naar huis genomen worden en moet 
op dinsdag en donderdag mee naar school! Op die dagen 
is er gym.

7.9.3 Mobiele telefoons en andere apparaten
Mobiele telefoons en andere devices moeten op school 
uit staan en opgeborgen worden, ook tijdens de pauze. 
Tijdens het overblijven (na het eten) is gebruik van de 
telefoon wel toegestaan. De school is niet aansprakelijk 
voor schade, diefstal of vermissing. In de bovenbouw 
mogen kinderen voor de IPC lessen hun eigen device 
meenemen. Maar ook tijdens de extra verwerkingen van 
rekenen, taal en spelling mogen kinderen hier steeds 
vaker gebruik van maken. We vragen u hiervoor wel 
vooraf een overeenkomst in te vullen m.b.t. gebruik.

7.9.4 Recycling
In de hal van de hoofdingang staat een zwarte afgesloten 
ton. U kunt daar lege batterijen inleveren. Buiten op het 
plein staat een kledingcontainer, waarmee we als school 
geld inzamelen.

7.9.5  Aansprakelijkheid
Alle kinderen krijgen op school de materialen die ze 
nodig hebben (bijvoorbeeld pennen, potloden, linialen 
en schriften). Deze materialen vervangen we alleen  
bij slijtage. Bij vernieling of onachtzaamheid kunnen 
ouders/verzorgers ze tegen kostprijs kopen. Verder 
stellen we de ouders/verzorgers van de kinderen 
aansprakelijk voor veroorzaakte glasschade en schade 
aan meubilair, wanneer een kind opzettelijk iets kapot 
heeft gemaakt of heel erg onvoorzichtig is geweest. 

7.9.6 Adreswijziging
Wij verzoeken ouders/verzorgers de school te infor- 
meren bij een verhuizing, een verandering in de gezins-

stamgroepleider uitgebreid aandacht aan alle informatie 
op internet. De kinderen moeten, als zij het ermee eens 
zijn, het internetprotocol ondertekenen. Hierin beloven 
zij niet bewust gewelddadige en/of pornografische 
informatie te zoeken en/of te downloaden. Doen zij dit 
toch, dan mogen ze langere tijd niet meer op internet. 
Als een kind het protocol niet wil ondertekenen, mag 
hij/zij geen gebruik maken van internet. We zijn van 
mening dat elk kind in principe moet leren omgaan met 
het internet zoals het is.

7.9 Praktische weetjes

7.9.1 Schoolspullen
Om verspreiding van hoofdluis zo veel mogelijk te 
beperken, moeten alle kinderen van groep 1/2 hun 
jas, muts en sjaal in hun [luizen)tas stoppen. U kunt de 
luizentas bij de administratie kopen voor vijf euro. Vanaf 
groep 3 zijn er kluisjes om de spullen in op te bergen. 
Tijdens de doordraaiochtend krijgen de leerlingen een 
lijstje mee waarop staat wat zij nodig hebben (bijv. 
een etui vanaf groep 3,een agenda vanaf groep 7). Elk 
jaar wordt tijdens de stamgroepavond ook aan ouders 
doorgegeven wat de kinderen dat jaar nodig hebben.

7.9.2 Gym
De kleuters trekken hun bovenkleren, sokken en schoe-
nen uit en doen gymschoenen aan. Gymkleren mogen 
natuurlijk, maar zijn niet verplicht. Het makkelijkst zijn 
gymschoenen met klittenband, voorzien van de naam 
van het kind. Iedere kleuter krijgt een tasje te leen waar 
de gymschoenen en eventueel de gymkleren in be-
waard worden. Deze gymtasjes van de kleuters blijven 
op school. De gymkleding van kinderen vanaf groep 3 
bestaat uit gymschoenen, een korte broek, een T-shirt  
of een gympakje. De gymkleding kan tussendoor in een 

7.8 Voorzieningen in het schoolgebouw
In onze school vindt u stamgroeplokalen, hebben we 
werkplekken op de gang, is er een uitgebreide biblio-
theek in onze multifunctionele aula, is er een ruimte 
(voor interne begeleiding) en een teamkamer. Direct na 
de ingang van de school is het kantoor van de directeur 
en administratief medewerkster. De school heeft ook 
een invalidentoilet en een lift.

7.8.1 Bibliotheek 
De school heeft een eigen bibliotheek waaruit de kin-
deren gratis boeken kunnen lenen. In het schooljaar 
2013/2014 is de bibliotheek vernieuwd met praktische 
en financiële hulp van ouders. Alleen wanneer een boek 
tijdens het uitlenen beschadigt of zoek raakt, vragen 
we een vervangvergoeding. De uitleentermijn is drie 
weken. De bibliotheek/leeszaal gebruiken we ook voor 
individuele leesbegeleiding door leesouders. Stam-
groepleiders lezen er soms ook met (een deel van) hun 
stamgroep. De kleuters kunnen iedere vrijdag hun boek 
ruilen onder begeleiding van de ‘biebouders’. De grotere 
kinderen kiezen een boek uit met de steun van hun 
stamgroepleiders.

7.8.2 ICT en internetprotocol
Elke stamgroep heeft een of meer op het netwerk 
aangesloten computers. Zoals eerder vermeld, werken 
we in alle groepen ook met smartboards. Ook zijn er 
laptops en tablets aanwezig. Op onze computers leren 
de kinderen werken met Windows Office, e-mail en 
internet. Verder vormen ze een hulpmiddel bij het 
aanbieden van en werken met de leerstof, en worden 
ze extra ingezet voor kinderen met leerproblemen. We 
maken gebruik van educatieve websites, programma’s 
en ondersteunende software via de lesmethodes. Voor-
dat kinderen gebruik maken van internet, besteedt de 

z.o.z.

situatie, allergieën, een tweede telefoonnummer, een 
andere huisarts enzovoorts.

7.9.7 Betalingen
Voor de ouderbijdrage ontvangt u een factuur. Betaling 
van het verschuldigde bedrag ontvangen we graag op 
rekeningnummer NL68 RABO 0307 4851 45. Andere 
betalingen ontvangen we graag op rekeningnummer 
NL52 RABO 0309 0895 22 ten name van Basisschool  
De Kwakel.
 
7.9.8 Fotograaf
Een keer per jaar komt de schoolfotograaf. Ouders/ 
verzorgers bepalen zelf of ze de foto’s wel of niet kopen. 
De datum staat op de jaarkalender.

7.9.9 Gevonden voorwerpen
Deze bewaren we tot aan de eerstkomende vakantie. 
Daarna zoeken we uit wat bruikbaar is en schenken 
dat aan een organisatie. Daarom adviseren we ouders/
verzorgers niet te lang te wachten als ze iets missen van 
hun kind. Wanneer u iets mist, kunt u in de bak voor 
gevonden voorwerpen kijken. Tip: zet de naam van 
uw kind in jassen, tassen, laarzen, broodtrommels en 
gymkleding. 

7.9.10 Rookvrije school.
Het is vanzelfsprekend verboden om in ons gebouw of 
op het schoolplein te roken. 
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7.10 Meer informatie

7.10.1 Protocollen en schoolplannen 
Op school liggen o.a. de volgende 
protocollen en plannen ter inzage:
• jaarplan 2018-2019;
• jaarverslag 2017-2018;
• dyslexieprotocol;
• notitie Toelating, schorsing en verwijdering; 
• schoolplan 2015/2019; 
• protocol begaafdheid;
• schoolveiligheidsplan.
Alle plannen en protocollen zetten wij op de website.

7.10.2 Schoolinspectie
Meer informatie over de Inspectie van het Onderwijs 
staat op www.postbus51.nl. 

7.10.3 Vragen over onderwijs? 
Ondanks alle informatie in deze gids, kan het voorkomen 
dat u nog vragen heeft. Vragen over onze school kunt u 
altijd aan de directie stellen. Dat kan persoonlijk, via de 
telefoon (010 - 519 9555) of via e-mail (kwakel@lauren-
tiusstichting.nl). 

Algemene vragen over onderwijs kunt u stellen aan de 
medewerkers van het (gratis) onderwijsinformatienum-
mer 0800 - 5010. Vanaf mobiele telefoons is dat 0900-
501 0123 (45 cent per gesprek). Ook kunt u uw vraag 
per e-mail stellen op www.rijksoverheid.nl.
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Groep 8 neemt traditioneel 
afscheid met een musical.  
Afgelopen schooljaar brachten 
ze ‘een adaption of Grease’  
op de planken. Onder leiding 
van Gabry Rijkhoek en de  
Britse musicalster Damien 
Poole studeerden onze kanjers 
hem in slechts één week in.
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Plannen
Wij volgen in de stamgroepen de 
leerlijnen, die gebaseerd zijn op de 
kerndoelen om onze schoolambitie 
te behalen. De afspraken liggen vast 
in onze Wegwijzers per vak.
Hierbij gebruiken wij de methodes 
als ondersteuning. Met hulp van de 
gegevens uit  de kindvolgsystemen 
en het leerling-overzicht  worden 
de kinderen geclusterd op onder-
wijsbehoeften.  Een kind dat snel 
rekenen begrijpt, heeft bijvoorbeeld 
minder behoefte aan samen oefe-
nen dan de kinderen voor wie dit 
moeilijk is. Onze opbrengsten en  
resultaten worden keer per jaar in 
een teambespreking onder leiding 
van de directeur en de intern bege-
leider geanalyseerd en geëvalueerd. 
Zo nodig passen we ons onderwijs-
programma aan, bijv. in tijd per vak, 
herhaling en verdieping. We leggen 
dit vast in onze schoolafspraken.

Realiseren
In de periode na de schoolbespre-
king gaat de stamgroepleider aan 
de slag met de gestelde doelen. De 
stamgroepleider komt hierbij tege-
moet aan de onderwijsbehoeften 
van het kind. Het bereiken van de 
cruciale doelen wordt systematisch 
gevolgd middels de methodege-
bonden toetsen en de observaties. 
Aan het einde van de periode wordt 
a.d.h.v. de citotoetsen opnieuw 
bekeken of de doelen behaald zijn.

Begrijpen
Met de verzamelde gegevens 
worden van ieder kind de onder-
wijsbehoeften in kaart gebracht. 
Onder onderwijsbehoeften 
verstaan wij: wat heeft dit kind 
in deze stamgroep met deze 
stamgroepleider nodig om zich 
verder te kunnen ontwikkelen. 
We besteden daarbij aandacht aan 
het gedrag, de sociaal-emotionele 
ontwikkeling, de werkhouding en 
de cognitieve mogelijkheden van 
het kind. Hierbij wordt niet alleen 
uitgegaan van de belemmerende 
aspecten van het kind, maar ook 
van de positieve factoren. Wat 
kan dit kind? Waar is het goed in? 
De onderwijsbehoeften worden 
beschreven in het leerlingoverzicht 
van de groep. Dit leerlingoverzicht 
wordt door de stamgroepleider 
voortdurend actueel gehouden en 
drie keer per jaar besproken in de 
groepsbespreking.

Waarnemen
Het waarnemen gebeurt door 
het observeren van de leerlingen 
in de groep. Daarnaast neemt de 
stamgroepleider de methodege-
bonden toetsen af en 2 keer per 
jaar de toetsen uit het CITO leer-
lingvolgsysteem. Ook de sociaal-
emotionele ontwikkeling wordt 
in kaart gebracht door observatie, 
het 2 keer per jaar invullen van het 
leerlingvolgsysteem SCOL en het 
maken van een groepsplan gedrag. 
In de kleutergroepen hanteren wij 
het leerlingvolgsysteem KIJK. Door 
gesprekken met u en het kind zelf 
wordt het plaatje compleet.

De zorgstructuur is cyclisch van 
opbouw. Vrijwel alle zorg wordt 
gegeven in de stamgroepen.  

Zorgstructuur
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Contactgegevens
RK Jenaplan basisschool De Kwakel

Chrysantenhof 20
2651 XK  Berkel en Rodenrijs
010 - 519 9555 [T]
kwakel@laurentiusstichting.nl
www.dekwakelschool.nl

Vormgeving: 
Peggy Rohen
www.peggyrohen.nl


