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WOORD VOORAF 

  
Beste ouder/verzorger, 
 
Graag bieden wij u onze schoolgids 2016-2017 aan.  
 
De overheid vraagt van basisscholen om een schoolgids te maken. Er zijn veel verschillen tussen 
basisscholen voor wat betreft de manier van werken en de sfeer op school. Deze schoolgids is mede een 
manier om u (opnieuw) kennis te laten maken met GBS de Tamboerijn. 
 
In onze schoolgids kunt u lezen waar wij als school voor staan, hoe het onderwijs op onze school vorm 
wordt gegeven en wat het oplevert. 
Organisatorische informatie over gewoonten, regels, data en tijden, relevante adressen, informatie over het 
team en de leerlingenlijsten zijn niet opgenomen in deze schoolgids. Deze informatie staat in de 
informatiegids die alle ouders elk jaar krijgen.  
 
Overal waar in de schoolgids wordt gesproken over ouders, kunt u lezen ouders/verzorgers. Bij het 
onderwijzend personeel wordt standaard gesproken over zij/haar en bij de leerling over hij/zijn. In beide 
gevallen wordt hij/zij, zijn/haar bedoeld. 
 
Wij hopen dat deze schoolgids u een duidelijk beeld geeft van onze school en dat u er de informatie in vindt, 
die u zoekt.  
Natuurlijk bent u altijd welkom voor antwoorden op vragen, die u na het lezen van de schoolgids nog heeft, 
of voor verdere toelichting. 
 
De schoolgids is maar een document, we hopen dat u tussen de regels door onze liefde voor het onderwijs, 
de school en de leerlingen proeft. En onze wens om ons ook dit cursusjaar weer in te zetten voor het geven 
van prachtig onderwijs aan al onze leerlingen. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Geerte Muis 
Directeur 
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HOOFDSTUK 1: DE SCHOOL 

 
Adresgegevens  
 
Gereformeerde Basisschool de Tamboerijn 
Van Nesstraat 8 
2404 AV Alphen aan den Rijn 
Telefoon : 0172 – 424834 
E-mailadres : gbsdetamboerijn@gpown.nl 
Website : www.gbsdetamboerijn.nl 
Directeur : Geerte Muis 
E-mailadres : g.muis@gpown.nl 
 
GPO-WN 

 
GPO-WN Bestuurskantoor 

GPO-WN 
’s-Molenaarsweg 1 
2401 LL  Alphen aan den Rijn 
T  (0172) 41 88 30, F  (0172) 41 88 39 
@ directiesecretariaat@gpown.nl  
W www.gpown.nl  
 
Ledenadministratie: 
@ ledenadministratie@gpown.nl  
 

GPO-WN bestuursnummer  
Kamer van Koophandel nr. 
Rekeningnummer                  
Bijdrage rekening 
 
 

41646 
28113126 
NL29 Rabo 037 49 43 818 
NL16RABO 035 32 36 713 
 
 

Directeur-bestuurder Directeur GPO-WN Academie en projecten 
Dhr. R. Tromp (René) 
M  06 53 53 05 38, @ r.tromp@gpown.nl 
 

Dhr. H. Eilander (Henk) 
M 06  27 00 36 10, @ h.eilander@gpown.nl  
 

Opleider in de school  
Dhr. P.J. van Oudheusden (Paul) 
M 06 43 01 60 71, @ pj.vanoudheusden@gpown.nl 
 

  

 
 Raad van Toezicht GPO-WN 

De Raad van Toezicht is te bereiken via raadvantoezicht@gpown.nl  
 
Leden van de Raad van Toezicht zijn : 
Dhr. A. Bestebreur (voorzitter) 
Dhr. R.J. de Vries , Dhr. W. De Ruiter, Dhr. J.J. Van Ginkel, Mw. H. Groenendijk-de Vries, Mw. S. Van den Berge-Moeleker 

 
GMR Personeelsgeleding 

Mw. T. den Broeder 
@ t.dbroeder@gpown.nl 
 

4 vacatures 

GMR Oudergeleding 
Dhr. T. Eefting (Teunis) voorzitter 
@ teunisgmr@gpown.nl  
 

Dhr. M. van Engeldorp Gastelaars (Matthijs) 
@ matthijs.gmr@gpown.nl  

Mw. T. Oosterhof (Tiemenna) 
@ tiemenna.gmr@gpown.nl  
 

Mw. A.A. Houtman (Anneke)  
@ aahoutman@gmail.com  

Mw. M. Bos-Steenbergen (Margreet) 
@ margreet.gmr@gpown.nl  
 

 

 
Adressen vertrouwenspersonen GPO-WN 

Mw. Y.C. Verlind-Brouwer (Yvonne) 
T  (072) 56 26 760 @ yvonne.verlind@upcmail.nl    
Scholen Noord: Den Helder, Amsterdam, Utrecht, Houten, 
Alphen, Waddinxveen, De Cirkel, Rijswijk 

Mw. Drs. C. De Bruijne-van den Dool (Carola) 
M 06 11 95 41 92 @ caroladebruijne@kpnplanet.nl  
Scholen Midden: Alkmaar, Zoetermeer, Capelle Triangel, 
Krimpen, Ridderkerk, Zwijndrecht, Rotterdam, Haddinxveld, 

mailto:gbsdetamboerijn@gpown.nl
http://www.gbsdetamboerijn.nl/
mailto:g.muis@gpown.nl
mailto:directiesecretariaat@gpown.nl
http://www.gpown.nl/
mailto:ledenadministratie@gpown.nl
mailto:R.tromp@gpown.nl
mailto:h.eilander@gpown.nl
mailto:pj.vanoudheusden@gpown.nl
mailto:raadvantoezicht@gpown.nl
mailto:t.dbroeder@gpown.nl
mailto:teunisgmr@gpown.nl
mailto:matthijs.gmr@gpown.nl
mailto:tiemenna.gmr@gpown.nl
mailto:aahoutman@gmail.com
mailto:margreet.gmr@gpown.nl
callto:072-5626760
mailto:yvonne.verlind@upcmail.nl
mailto:caroladebruijne@kpnplanet.nl
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  Berkel 

Mw. E. Kamsteeg-Huijssen (Ina) 
T  (0180) 512439, 06-50879260 
 @ ina.kamsteeg@caiway.net  
Scholen Zuid: Goes, Axel, Middelburg, Oegstgeest, Vlaardingen, 
Almkerk, Spijkenisse, Velserbroek 
 

 

 
Klachtencommissie Vertrouwensinspecteur 
Klachtencommissie voor Gereformeerd Primair Onderwijs   
P/A GCBO, Postbus 82324, 2508EH Den Haag 
www.gcbo.nl  

Landelijk meldnummer vertrouwensinspecteur:  
T  (0900) 11 13 111 

 
 
Samenwerkingsverband Rijnstreek 
Henri Dunantweg 11 
2402 NM Alphen aan den Rijn 
Telefoon  : 0172-418759 
E-mailadres  : info2swvrijnstreek.nl 
Website  : www.swvrijnstreek.nl 
 
Contactpersonen 
Elly Plender-van Wuyckhuyse 
Lissabonstraat 72 
2408 ED Alphen aan den Rijn 
0172-473156 
e.plender@gpown.nl 
 
Annerieke Pastoor-Bolt 
Aardepad 11 
2408 NP Alphen aan den Rijn 
0172-786086 
anneriekepastoor@gmail.com 
 
Vertrouwenspersoon 
Yvonne Verlind-Brouwer 
Kanaaldijk 233 
1831 BE Koedijk 
T: 072-5626760  
E: yvonne.verlind@upcmail.nl  

 
Commissie van Beroep  
Kometenstraat 131  
1223 CJ Hilversum  
E-mailadres: commissievanberoep@lvgs.nl 
 
Informatie over geschillen met betrekking tot passend onderwijs 
www.onderwijsgeschillen.nl 

 
Naam en identiteit  
De tamboerijn is een slaginstrument. Van oudsher werden slaginstrumenten gebruikt om boodschappen 
door te geven. Op school mogen wij aan de leerlingen ook een boodschap doorgeven: de boodschap van het 
evangelie, de boodschap van Gods genade, van Zijn liefde voor ons. 
Een tamboerijn is een slaginstrument met een eigen geluid. Wij zijn niet zomaar een school, maar een 
school die een eigen geluid wil laten horen door middel van goed en Bijbelgetrouw onderwijs. 
Dit Bijbelgetrouw onderwijs geven wij op basis van onze christelijke overtuiging die we samenvatten in vijf 
kernwoorden:  

 Christus alleen: 
In de Persoon en het werk van Jezus Christus, die in de Bijbel naar ons toekomt, vinden we alles wat 

mailto:ingeborgvandriel@tiscali.nl
http://www.gcbo.nl/
mailto:e.plender@gpown.nl
callto:072-5626760
mailto:commissievanberoep@lvgs.nl
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voor onze redding nodig is: vergeving, vernieuwing en eeuwig leven, vrede, vrijspraak, vreugde en 
kracht. Wij zijn het eigendom van Christus.  

 De Schrift alleen: 
In de Bijbel vertelt God ons alles wat we nodig hebben om behouden te worden. Voor heel ons leven 
zijn we aangewezen op de Bijbel als norm voor ons geloven en handelen.  

 Door genade alleen: 
Onze redding uit de zonde is voor de volle honderd procent het werk van God in Christus. We worden 
alleen gered uit genade.  

 Door geloof alleen: 
Door te geloven krijgen we genade. Het geloof verbindt ons met Christus. Alleen door geloof in Hem 
worden we gered van de zonde. Dat is niet onze verdienste, maar een gave van de Geest.  

 Alleen tot eer van God: 
Heel ons leven is gericht op het dienen en eren van de heilige en heerlijke God die we kennen als de 
Drie-enige: Vader, Zoon en Heilige Geest.  
 

Naast deze kernwaarden hebben we de volgende overtuigingen, die ons leven bepalen:  

 God is de eerste. Hij kiest eerst voor ons, voordat wij voor Hem kiezen.  

 God is de Schepper van de wereld. De werkelijkheid waarin wij leven is Gods  
werkelijkheid.  

 God is een sprekende God: zijn woord staat centraal in ons leven.  

 Jezus Christus, de zoon van God verbindt alle gelovigen. Daarom sluiten wij ons aan  
bij een kerkelijke gemeenschap.  

 Jezus Christus is voor ons gestorven, maar Hij is ook weer opgestaan uit de dood,  
zodat wij voor altijd mogen leven. Dat is genade.  

 Jezus Christus zal terugkomen om alles nieuw te maken. We leven vanuit het besef  
van die wederkomst.  
 

Voor meer informatie over ons identiteitsbeleid verwijs ik u naar het document ‘Het Licht schijnt’, dat te 
vinden is op de site van de school; www.gbsdetamboerijn.nl, onder het kopje ‘Onze school’ of opvraagbaar via 
gbsdetamboerijn@gpown.nl. 
 
Gereformeerd Primair Onderwijs West-Nederland 
Gereformeerde basisschool de Tamboerijn is onderdeel van Gereformeerd Primair Onderwijs West- Nederland 
(GPO-WN). Deze onderwijsorganisatie verzorgt gereformeerd primair onderwijs in het westen van ons 
land.  GPO-WN heeft 25 scholen met ruim 3500 leerlingen en meer dan 500 personeelsleden. Door deze 
schaalvergroting kan de Tamboerijn beter invulling geven aan kwalitatief goed onderwijs en zijn er financiële 
voordelen, bijvoorbeeld bij aanschaf op het gebied van ICT en het opleiden en bijscholen van leerkrachten.  
De grondslag van GPO-WN is de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, samengevat in de Drie 
Formulieren van Enigheid. Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Dordtse Leerregels en de Heidelbergse 
Catechismus. 
Het doel van de vereniging is het geven van gereformeerd primair onderwijs, overeenkomstig de grondslag, 
waartoe zij scholen opricht en onderhoudt. 
Leden van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) (GKV), Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) en Nederlands 
Gereformeerde Kerk (NGK) kunnen lid worden van de vereniging. Uit de leden wordt een Raad van Toezicht 
voor de vereniging gekozen. Alle personeelsleden van de scholen dienen betrokken lid te zijn van een kerk of 
geloofsgemeenschap die past bij de grondslag en identiteit van de school. 
 
Ouders die lid zijn van de GKV, NGK of de CGK worden bij inschrijving automatisch lid van de vereniging. 
Ouders die lid zijn van een ander kerkgenootschap, worden donateur. Door dit lidmaatschap of 
donateurschap van de vereniging steunt u het voortbestaan van het gereformeerd onderwijs in Utrecht, 
Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. In het voorjaar ontvangt u een factuur voor het betalen van de 
contributie (voor leden) of bestuursbijdrage(voor niet leden). De hoogte van de contributie/bijdrage wordt 
jaarlijks vastgesteld door de leden van de vereniging.  
Op dit moment bedraagt de contributie/bijdrage € 35,-. 
 
Wat gebeurt er met uw financiële bijdrage? 
1. Een klein deel is voor bepaalde bestuurskosten.  
2. Een groter deel bestaat uit de kosten voor het lidmaatschap van de koepelorganisatie van de 
gereformeerde scholen, het LVGS. Deze organisatie behartigt de belangen in landelijke verbanden en bij de 

http://www.gbsdetamboerijn.nl/
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rijksoverheid.  
3. Het overige deel wordt besteed aan deelname aan het Gereformeerd Pedagogisch Centrum (GH/GPC) of 
een ander expertise-centrum, voor onderwijs, begeleiding, schoolbegeleiding, enzovoort.  
Deze jaarlijkse bijdragen aan het LVGS en het GPC zijn gerelateerd aan het aantal leerlingen en komen ten 
goede aan alle leerlingen. Uw bijdrage is dus in meerdere opzichten belangrijk voor het functioneren van 
onze gereformeerde scholen in west-Nederland. Ik wil u daarom oproepen om, als de factuur op de mat 
valt, dit bedrag ook over te maken. U kunt dit bedrag aftrekken van de belasting omdat GPO-WN een 
instelling is die het algemeen nut beoogt. 
 
Het team 
Het team bestaat uit onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, een directeur en een intern 
begeleider.  
 
Onderwijzend personeel 
Onder het onderwijzend personeel vallen de volgende functies: 

1. Groepsleerkracht. Zij is alleen, of met een vaste duo-partner verantwoordelijk voor het onderwijs 
dat aan de groep wordt gegeven. Hiertoe stelt de groepsleerkracht groepsplannen op, waarin 
beschreven staat welke doelen de leerlingen behalen in het cursusjaar en op welke manier het 
onderwijs gegeven wordt om deze doelen ook daadwerkelijk te bereiken. Vervolgens voert zij dit 
groepsplan uit. Aan de hand van observatie- en toetsgegevens evalueert de groepsleerkracht het 
groepsplan en stelt dit zo nodig bij. De groepsleerkracht zorgt voor een veilige leeromgeving in de 
groep. 

2. Intern begeleider. Zij coördineert de leerlingenzorg en de contacten met externe instanties die de 
zorg betreffen. Zij begeleidt de onderwijsgevenden in het opstellen en evalueren van 
groepsplannen. Zij coacht de onderwijsgevenden bij het geven van onderwijs en zorg aan de 
leerlingen. 

3. Coördinator Onderwijs aan hoog- en meerbegaafden. Zij is samen met de leerkrachten 
verantwoordelijk voor het ontwikkelen en aanbieden van een doorgaande lijn in het aanbod voor 
leerlingen die door hun intelligentie extra uitdaging aankunnen en nodig hebben om te groeien en 
zich te ontwikkelen.  

4. Coördinatoren taal en rekenen. Zij zijn mede verantwoordelijk voor het op gang brengen en 
houden van het gesprek over het onderwijs op het gebied van taal en rekenen. Ook kunnen zij 
adviseren over vraagstukken op het gebied van taal en rekenen op het niveau van de school, de 
groep of het individu. 

5. ICT-coördinator. Zij is medeverantwoordelijk voor beleidszaken met betrekking tot het 
implementeren van ICT in het onderwijs. 

 
Ondersteunend personeel 
Onder het ondersteunende personeel vallen de volgende functies: 

1. Onderwijsassistent. Zij ondersteunt de groepsleerkracht bij het werken in de groep. Zij kan zowel met 
individuele leerlingen werken, als met kleinere of grotere groepen.  

2. Administratief medewerker. Zij verzorgt de correspondentie, regelt zaken rond de inschrijving van 
nieuwe leerlingen, verzorgt de financiële administratie en ondersteunt de directeur op 
administratief gebied. 

3. Schoonmaker. 
 
Aanmelding en inschrijving 
Ouders die geïnteresseerd zijn in onze school, kunnen in een persoonlijk gesprek met de directeur of tijdens 
een informatieavond kennismaken met de school en informatie ontvangen over diverse zaken die met 
school en onderwijs te maken hebben. Ouders kunnen hun kind dan ook aanmelden op onze school.  
Als ouders bij aanmelding het vermoeden hebben dat hun zoon of dochter geen extra ondersteuning nodig 
heeft om het onderwijs te kunnen volgen, kunnen zijn hun kind inschrijven. 
 
Binnen het Passend Onderwijs is de taak van elke school om voor elke aangemelde leerling een passende 
plaats te vinden binnen het onderwijs. Dit wordt de zorgplicht genoemd en treedt in werking als bij aanmelding 
aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:  

 er is plaatsingsruimte op GBS de Tamboerijn;  

 de grondslag (geloofsovertuiging) van GBS de Tamboerijn wordt onderschreven door ouders;  

 het kind is minimaal drie jaar oud ;  
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 ouders geven het bij aanmelding aan als ze vermoeden hebben van nodige extra ondersteuning;  

 ouders melden hun kind alleen op GBS de Tamboerijn aan. 

Samen met ouders en eventueel externe partijen wordt na aanmelding bekeken wat de 
ondersteuningsbehoefte is van de toekomstige leerling. Tijdens een kennismakingsgesprek met de directie 
wordt een eerste inschatting gemaakt van de eventuele ondersteuningsbehoefte van de toekomstige leerling. 
Als het nodig is, wordt er verder onderzoek naar deze ondersteuningsbehoefte gedaan. Binnen zes weken (als 
nodig te verlengen tot 10 weken, vakantie weken worden hierbij gezien als gewone weken) heeft de school van 
aanmelding in samenspraak met ouders een plaats gevonden voor de leerling (hetzij op de eigen school, hetzij 
op een andere school). Over het algemeen wordt de leerling ingeschreven op GBS de Tamboerijn en wordt een 
passend onderwijsaanbod gerealiseerd. Mocht dit passende aanbod niet geboden kunnen worden door school, 
dan vindt inschrijving op een andere school plaats. Als GBS de Tamboerijn niet een passende school vindt voor 
de leerling binnen maximaal 10 weken, dan krijgt de leerling een tijdelijke plaatsing op GBS de Tamboerijn tot 
er een passende school is gevonden.  
Vanuit het Samenwerkingsverband PO Rijnstreek gaan we uit van de ontwikkelkracht van leerlingen en denken 
daarbij in mogelijkheden. Samen met alle anderen die verbonden zijn met onze leerlingen realiseren we wat de 
leerling nodig heeft om maximaal te profiteren van het onderwijs. Het uitgangspunt is: ‘Wat je zelf kan, doe je 
zelf – wat beter kan als je het samen doet, doe je samen – wat beter werkt als een ander het doet, laat je door 
een ander doen’. Meer informatie staat op de website in het ondersteuningsplan, www.swvrijnstreek.nl.  
Concreet betekent dit dat de ondersteuning die een leerling nodig heeft, gegeven kan worden binnen en door 
de school zelf, binnen de school door externen, of dat de leerling naar een andere school met de juiste 
ondersteuning wordt verwezen. De ondersteuning is dichtbij, zichtbaar, flexibel en zo dicht mogelijk bij de 
werkvloer georganiseerd. Ouders worden hierbij nauw betrokken.  
 
Na de inschrijving voert een delegatie van de identiteitscommissie met de ouders een gesprek over hun 
motieven voor de aanmelding. Onze school is een gereformeerde basisschool. Het is van belang dat ouders 
van de toekomstige leerlingen de uitgangspunten van school onderschrijven om wederzijdse 
teleurstellingen te voorkomen. Bepalend voor de toelating van kinderen is de ondertekening van de 
ouderverklaring door de ouders. Door deze ondertekening stemmen ze er mee in dat op de Tamboerijn, les 
wordt gegeven op basis van de grondslag zoals verwoord in het begin van dit hoofdstuk. Ook verklaren ze 
dat de opvoeding thuis in lijn is met het onderwijs op school. 
Na het ondertekenen van de ouderverklaring wordt de inschrijving definitief.  
 
De start in de kleutergroep 
Als de toekomstige leerling bijna vier jaar is, neemt de leerkracht van de groep, waarin de nieuwe leerling 
geplaatst is, contact op met de ouders om nadere afspraken te maken. Het gaat hierbij over zaken als het 
wennen in de klas, de eerste schooldag en uitleg over het reilen en zeilen in de groep. Als het een eerste 
kind van een gezin betreft, dat GBS de Tamboerijn gaat bezoeken, krijgen de ouders deze informatie tijdens 
een huisbezoek.  
Voordat de leerling vier jaar is, mag hij of zij drie keer een dagdeel komen wennen. Bij de eerste keer 
wennen, worden de ouders ook uitgenodigd om aanwezig te zijn. Over het algemeen komen de nieuwe 
leerlingen twee ochtenden en één middag wennen. 
 
Bij de leerlingen die in de zomervakantie vier jaar worden, verloopt het wennen op een andere manier. Zij 
komen alleen op het doordraaimoment op school om te wennen. Dit is het dagdeel waarop alle groepen al 
in de nieuwe samenstelling naar de nieuwe leerkracht en het nieuwe lokaal gaan. De ouders van nieuwe 
leerlingen zijn hierbij van harte welkom. 
Leerlingen die in de eerste of tweede week na de zomervakantie 4 jaar worden, mogen gelijk na de 
zomervakantie al starten. Ook worden zij uitgenodigd voor het doordraaimoment. Leerlingen die vanaf de 
derde week na de zomervakantie jarig zijn, komen in de eerste twee weken enkele dagdelen op school om 
te wennen en starten als ze vier jaar geworden zijn.  
We verwachten dat de leerlingen zindelijk zijn op het moment dat ze de school gaan bezoeken. 
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HOOFDSTUK 2: WAAR WIJ VOOR STAAN 

 
Missie en visie 
‘Met hart voor alle kinderen onderwijs van betekenis bieden’ 

Missie: ‘geloof in ontwikkeling’ 
Ons onderwijs stimuleert de ontwikkeling van het kind. Ons hart ligt bij alle kinderen bij ons op school. De 
inspiratie daarvoor vinden we in ons levende geloof in God Die wij kennen uit Zijn Woord, de Bijbel. Ons geloof 
in Hem is het richtsnoer voor ons denken en handelen. Dat geeft vorm aan het onderwijs. 

In geloof en met plezier 
Op GBS de Tamboerijn bieden we onderwijs van betekenis. Onze inzet is erop gericht om alle kinderen mede te 
vormen tot jonge mensen die in geloof en met plezier in het leven staan. Onze kinderen mogen weten wie ze 
zijn, wat hun unieke plek is en wat ze in de maatschappij kunnen betekenen. De oorsprong van deze visie 
vinden we in de bevrijdende boodschap van Gods genade. Ieder kind en iedere medewerker zijn Gods geliefde 
kinderen. Wij kennen Gods liefde en gaan daardoor met plezier en ontspannen naar school en naar het werk. 
Dat maakt ons onderwijs opvallend; anders dan anders. Vanuit deze grondhouding werken we samen aan 
nieuwe manieren om kinderen toe te rusten voor hun toekomst in een dynamische samenleving. 

Eigenwaarde 
We vinden het belangrijk dat elk kind en elke medewerker zijn van God gekregen gaven en talenten ontwikkelt. 
Gaven en talenten zijn er om te ontwikkelen. Bij dit alles geloven we dat onze eigenwaarde ligt in de relatie 
met onze Schepper. In die verhouding ontvangen wij liefde en genade. Op onze beurt delen wij dit met hoofd, 
hart en handen uit naar elkaar. 

Wat betekent dit voor ons onderwijs? 
Om aan deze verschillen tegemoet te komen, bieden wij de hoofdvakgebieden zoveel mogelijk aan op drie 
verschillende instructieniveaus. Om dit te kunnen vormgeven, is het van belang dat de groepsleerkracht de 
leerling kent en een onderzoeksmatige houding heeft. Daarvoor worden er gesprekken gevoerd met ouders en 
kinderen, om samen de belemmerende en stimulerende factoren in kaart te brengen, die te maken hebben 
met welzijn, leren en de omgeving. Want door de leerling te kennen, wordt het ook gemakkelijker om het leren 
mogelijk te maken. 
Naast de instructieniveaus worden er ook andere middelen ingezet als: samenwerkend leren, zelfstandig 
verwerken en andere werkvormen om het leren te bevorderen; net wat nodig is voor de groep, het kind en de 
leerstof. 
 
Leefwerkklimaat 
Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor onze dagelijkse praktijk: 

 elk kind is een geliefd kind van God en mag er zijn; 

 in school is er een positieve sfeer van veiligheid en geborgenheid; 

 er worden activiteiten aangeboden die passen bij de ontwikkelingsfase van het kind; 

 binnen de lessen is er structurele aandacht voor de omgang met elkaar; 

 er worden doelen gesteld per vak en per leerjaar, die ook gehaald (moeten) worden; 

 school is meer dan leren, er wordt aandacht besteed aan de vormende aspecten en burgerschap; 

 extra zorg (voor de leerlingen die extra begeleiding of extra uitdaging nodig hebben) wordt zoveel als 
mogelijk in de klas aangeboden. 

 
Omgangsstijl 
We streven een soepele, ongedwongen sfeer na, waarbij de volgende kernwaarden in onze cultuur te 
vinden zijn: liefde, passie, verbinding, vertrouwen en eigenaarschap. We streven een open, niet 
afstandelijke, begripvolle houding na. Dat houdt in, dat we een relatie van vertrouwen en veiligheid 
opbouwen. Ook bij de kinderen onderling vinden we het belangrijk dat ze samen plezier beleven en samen 
problemen oplossen. Dit leren we de leerlingen dan ook aan. Ook hierin komen de kernwaarden terug. 
 
Sfeer 
Wij vinden het heel belangrijk dat de sfeer in de groepen en op school ontspannen en prettig is, zodat de 
leerlingen zich veilig en geborgen voelen. Dit is een voorwaarde om tot ontwikkeling te kunnen komen. Er 
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moet belangstelling voor elkaar zijn en ruimte om jezelf te kunnen zijn. We zetten actief in op het 
bevorderen van de sfeer in de groepen. 
 
Regels  
Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen weten waar ze aan toe zijn. Daarom stellen we duidelijke regels en 
oefenen we deze regels ook met hen in. Deze manier van werken is afgeleid van ‘Positive Behavior Support’, 
kortweg PBS. Het uitgangspunt van PBS is dat er schoolbrede regels worden gesteld, die door de hele school 
gelden. Deze regels hebben altijd betrekking op betrokkenheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid omdat dit 
de kernwaarden van onze school zijn. Deze regels worden in gezamenlijkheid opgesteld en vervolgens met de 
leerlingen geoefend. Bij het oefenen wordt zowel aandacht besteed aan hoe het niet moet, als aan hoe het wel 
moet en waarom. Als de leerlingen de regel kennen en ook geoefend hebben, wordt deze in werking gesteld. 
De leerlingen die zich aan de regel houden krijgen een beloning in de vorm van een compliment, of in de vorm 
van een token. Deze tokens kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor extra voorleestijd, een extra beurt op de 
computer, het vertellen van een mop in de klas, enzovoort. Heel belangrijk is om uit te gaan van het positieve 
en de leerlingen positief te benaderen. Een leerling die zich niet aan de regel houdt, wordt aangesproken en 
bevraagd op de regel. Omdat de regel uitgebreid in de klas geoefend is, mogen we veronderstellen dat de 
leerlingen de regel kennen. Wanneer de leerling zich toch niet aan de regel kan houden, krijgt het de vooraf 
aangegeven consequentie. De leerkracht gaat hier geen discussie over aan.  
Het mag duidelijk zijn dat brutaliteit, ongehoorzaamheid, verbaal en non-verbaal geweld en pesten niet 
worden geaccepteerd op school. Dit is een onderdeel van onze normen en waarden. 
 
Pestbeleid 
Helaas komt er ook op onze school pestgedrag voor. Wij hebben een pestprotocol vastgesteld, waaraan wij 
alle betrokken partijen houden. Wij proberen echter door het scheppen van een positief klimaat, door het 
gebruik van de Kanjertraining en PBS het pesten zo veel mogelijk te voorkomen.  
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HOOFDSTUK 3: HET ONDERWIJS EN WAT DAARMEE SAMENHANGT 

 
Algemeen 
Wij houden rekening met de verschillende mogelijkheden van het kind en zijn welbevinden op school. Het is 
onze taak om kinderen van 4 tot 12 jaar te leiden en te begeleiden in hun ontwikkeling. We mogen die taak 
verrichten met kinderen die een grote diversiteit aan talenten en gaven hebben. We streven ernaar om dit 
zo goed mogelijk vorm te geven door gedifferentieerde onderwijssituaties. Het prikkelen van 
nieuwsgierigheid en interesse, motiveren en probleemoplossend en zelfontdekkend leren zijn belangrijk 
binnen ons onderwijs. 
 
Kwaliteitszorg 
Op onze school wordt de kwaliteit van het onderwijs geëvalueerd. Wij doen dit onder andere door: 

 Het opstellen, uitvoeren en evalueren van het schoolplan, 

 het opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarplan, 

 het opstellen, uitvoeren en evalueren van groepsplannen, 

 het gebruik van het leerlingvolgsysteem, 

 het hebben van een audit en het opvolgen van de aandachtspunten vanuit de audit, 

 het houden van tevredenheidspeilingen onder leerlingen, ouders en personeel en het opvolgen van de 
aandachtspunten vanuit de tevredenheidspeiling, 

 visitatie- en schoolbezoek door de centrale directie en het opvolgen van aandachtspunten vanuit deze 
visitatie, 

 het opvolgen van de adviezen uit het rapport van het schoolbezoek van de inspectie. 
Aan de kwaliteit van het onderwijs wordt voortdurend gewerkt door: 

 Het voeren van inhoudelijke gesprekken over het onderwijs, 

 verplichte scholing voor het onderwijzend personeel, 

 klassenbezoeken door directeur en collega’s, 

 participatie in diverse netwerken, 

 het uitvoeren van onderzoeken binnen school op basis van beschikbare data en literatuurstudie, 

 het zo nodig inschakelen van externen. 
 

Passend onderwijs 
Passend onderwijs gaat over de manier waarop extra ondersteuning (hulp) in het onderwijs aan leerlingen 
wordt georganiseerd en gefinancierd. Uitgangspunt is dat alle kinderen het onderwijs krijgen dat ze nodig 
hebben en op een onderwijsplek zitten die bij hen past. Het gaat om bijvoorbeeld extra begeleiding op school, 
aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.  
Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs.  
Onze school werkt samen met alle andere scholen in de regio Alphen aan den Rijn en omgeving in het 
Samenwerkingsverband Rijnstreek (www.swvrijnstreek.nl). Wij hebben afspraken gemaakt over:  

 de begeleiding die iedere gewone basisschool biedt; 

 welke kinderen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs gaan en welke procedure daarvoor geldt;  

 hoe het geld voor extra ondersteuning over de scholen wordt verdeeld;  

 wat de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften moet zijn;  

 hoe ouders worden geïnformeerd over wat scholen kunnen betekenen voor kinderen die extra 

ondersteuning of zorg nodig hebben.  

Deze afspraken staan in het Ondersteuningsplan van ons Samenwerkingsverband. Iedere school is wel ergens 
heel goed in of heeft zich ergens in gespecialiseerd. Wat onze school kan en welke extra ondersteuning wij 
bieden, staat in ons schoolondersteuningsprofiel. Dat kunt u ook vinden op onze website 
(www.gbsdetamboerijn.nl). Wanneer uw kind extra ondersteuning krijgt of naar het speciaal onderwijs gaat, 
wordt deze extra ondersteuning vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief. De school maakt dit samen met u 
als ouder. 
 
Volgen van de ontwikkeling  
Groep 1-2  
Door middel van observaties volgen we de ontwikkeling van de kleuters. Met behulp van een 
leerlingvolgsysteem wordt er naar de ontwikkeling op het gebied van rekenen en taal gekeken. De 
vorderingen worden bijgehouden in het digitale leerlingdossier in ParnasSys. Wanneer blijkt dat een kind 
zich op bepaalde punten anders ontwikkelt dan verwacht, proberen we eerst een helder beeld te krijgen 
van de ontwikkeling en de hiaten hierin. Met deze gegevens maken we plannen, waarin we omschrijven hoe 
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we de ontwikkeling van dit kind willen stimuleren. Deze plannen worden zoveel mogelijk binnen de klas 
uitgevoerd.  
In groep 2 is het onderwijs onder andere gericht op de basisvaardigheden die nodig zijn voor het leren in 
groep 3. In januari wordt bij de leerlingen van groep 2 door de remedial teacher een screening afgenomen 
in het kader van het protocol dyslexie. Deze screening is gericht op de voorwaarden om tot lezen en 
schrijven te komen en wordt gebruikt als signalering. Zo nodig volgt een speelse training door de remedial 
teacher.  
Leerlingen die in de periode tussen de zomervakantie en de kerstvakantie starten in groep 1 worden 
gerekend als groep 1 leerlingen. Wij gaan er dan ook van uit dat deze leerlingen het jaar daarop starten in 
groep 2, maar volgen hun ontwikkeling nauwlettend en als er twijfels of zorgen zijn bespreken we dit met de 
ouders 
Op woensdag gaan alleen de leerlingen van groep 2 naar school. Op deze ochtend wordt systematisch 
gewerkt aan de voorbereidingen voor het leren lezen, schrijven en rekenen in groep 3. 
 
Groep 3-8 
Voor de vakken rekenen, spelling, en lezen worden groepsplannen opgesteld, met daarin de doelen die de 
leerlingen moeten bereiken en de manier waarop die bereikt gaan worden. Bij verschillende vakken kijken de 
kinderen regelmatig hun eigen werk na. De leerkrachten kijken de schriften steekproefsgewijs na. De toetsen 
worden volledig door de computer of door de leerkrachten nagekeken. Observaties en vorderingen worden 
bijgehouden in het digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys. De vorderingen op het gebied van lezen, taal en 
rekenen worden twee keer per jaar getoetst met landelijk genormeerde toetsen, ontwikkeld door het Cito. 
Ook deze gegevens worden opgenomen in het digitale dossier. De leerkracht evalueert een aantal keer de 
gestelde doelen en de reden waarom de doelen eventueel niet gehaald zijn. Soms blijkt tijdens een evaluatie 
dat een kind extra ondersteuning nodig heeft bij het zich eigen maken van bepaalde leerstof of is onduidelijk 
waarom een kind achterblijft. Deze leerlingen worden dan extra besproken door de leerkracht met de intern 
begeleider om gezamenlijk te bekijken hoe de betreffende leerling het best geholpen kan worden. Ouders 
worden hiervan op de hoogte gesteld. Deze aangeboden extra begeleiding wordt ook opgenomen in het 
groepsplan en op gezette tijden geëvalueerd.  
 
Sociaal emotionele ontwikkeling 
In het najaar en het voorjaar wordt een observatieformulier met betrekking tot de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen ingevuld door de groepsleerkracht. Op grond hiervan wordt een groepsplan 
opgesteld en uitgevoerd gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij zorgen op het gebied van de 
sociaal-emotionele ontwikkeling worden deze ook besproken met de ouders.  
 
Speciale zorg 
In enkele gevallen komen we tot de conclusie dat alle extra hulp onvoldoende effect heeft gehad. We 
kunnen dan, in overleg met de ouders, het besluit nemen om het kind een jaar over te laten doen. 
Ook kan het in specifieke gevallen voorkomen dat een leerling voor een bepaald vak met een eigen leerlijn 
gaat werken. Deze leerling haalt op dat leergebied dan niet het groep 8 eindniveau van de basisschool. Er 
wordt voor dit betreffende kind op een specifiek leergebied een ontwikkelingsperspectief vastgesteld. Dit 
om er voor de zorgen dat de leerling zich blijft ontwikkelen. Er wordt echter zo lang mogelijk vastgehouden 
aan het volgen van de lijn van de klas. Een ontwikkelingsperspectief wordt altijd in overleg met ouders en 
deskundigen opgesteld. Hierin speelt het Samenwerkingsverband ook een belangrijke rol. 
 
Daarnaast kunnen we extra hulp inroepen bij het zorgloket van GPO-WN. Er kan onderzoek gedaan worden 
door een psycholoog of orthopedagoog. Het aanmelden voor dergelijke onderzoeken gebeurt altijd in 
samenspraak met de ouders. 
Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten wordt besproken wat de mogelijkheden zijn in het 
basisonderwijs of dat er gezocht moet worden naar een ander soort onderwijs. De ouders worden 
vanzelfsprekend hierbij betrokken. 
 
Dyslexie 
Wanneer er bij de leerkracht een vermoeden is van dyslexie zal ze dit kenbaar maken bij de ouders. In overleg 
wordt bepaald of onderzoek noodzakelijk is.  
Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie - EED zorg 
Leerlingen in de leeftijdscategorie t/m 13 jaar, die te maken hebben met ernstige lees- en/of 
spellingproblemen en waarvan een vermoeden van dyslexie bestaat, kunnen door ons worden voorgedragen 
voor diagnostiek en behandeling. Het betreft hier diagnostiek en behandeling van Ernstige, Enkelvoudige 
Dyslexie, de zogenaamde EED-zorg. De gemeenten binnen de regio Holland Rijnland hebben hiertoe contracten 
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afgesloten met aanbieders (zie http://www.hollandrijnland.net/themas-projecten/jeugdhulp/aanbieders-
jeugdhulp/overzicht-gecontracteerde-instellingen voor een actueel overzicht van deze gecontracteerde 
aanbieders). 
Voordat overgaan kan worden tot voordracht voor diagnose en behandeling, dienen wij adequate hulp te 
hebben geboden, zoals staat omschreven in het Protocol Leesproblemen & Dyslexie (PLD, ook wel het protocol 
voor het onderwijs). Wanneer wij deze hulp geboden hebben en de criteria van achterstand en hardnekkigheid 
kan aantonen (zie PLD), kan de leerling rechtstreeks worden voorgedragen voor EED-zorg bij een 
gecontracteerde aanbieder. Deze toetst de voordracht van de school en bepaalt of de leerling daadwerkelijk in 
aanmerking komt voor EED-zorg. Wanneer dat het geval is, zal worden overgegaan tot diagnostiek en in het 
geval van ernstige dyslexie ook tot behandeling. 
De aanbieders werken daarbij volgens het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling (PDDB, ook wel het 
protocol voor de zorg). De EED-zorg wordt per 1 januari 2015 bekostigd door de gemeenten. Zij monitoren 
ook de omvang en kwaliteit van de EED-zorg. Voor meer informatie wordt verwezen naar het document 
‘Signalering, diagnostiek en behandeling van EED in de regio Holland Rijnland – procedure voor onderwijs, 
gemeenten en zorgaanbieders in de regio Holland Rijnland’ dat te vinden is op de websites van de 
betrokken samenwerkingsverbanden en gemeenten. 
 
Voor kinderen met een dyslexieverklaring heeft de school afspraken gemaakt, die elk jaar opnieuw met de 
betreffende leerling besproken en vastgesteld worden. Een voorbeeld van deze afspraken is hieronder 
opgenomen:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
Afspraken rond dyslexie  
Naam:     Invuldatum: 
Groep:     Leerkracht: 
Ingevuld door: 
We willen dat kinderen met dyslexie zo soepel mogelijk leren op onze school. De ernst van de dyslexie kan 
verschillen. De ene leerling kan goed lezen maar niet goed spellen en de ander vindt allebei moeilijk. Daarom 
zijn sommige afspraken niet voor iedereen nodig. Hieronder staan afspraken die voor alle kinderen met 
dyslexie gelden.  
 
Heb je een dyslexieverklaring dan mag je het volgende van ons verwachten: 
Je krijgt extra tijd voor alle toetsen behalve bij leestempo/techniek, AVI en DMT. 
Je werkbladen en toetsbladen zien er overzichtelijk uit. 
Je krijgt de eindtoets en de entreetoets op cd. 
Je hoeft zo min mogelijk over te schrijven van het bord. 
Je spellingfouten worden alleen beoordeeld bij spelling. 
Je mag leesteksten laten voorlezen door een leesmaatje. 
Je hoeft je werk niet zelf na te kijken. 
Je krijgt extra tijd of vermindering van werk bij schrijftaken. 
Je mag altijd een regelkaart gebruiken tijdens spelling. 
Je mag altijd kladpapier gebruiken. 
Je mag op een rustige werkplek gaan zitten als je last hebt van herrie. 
Je mag bij werk op de computer de spellingcorrector gebruiken. 
De leerkracht schrijft opdrachten en huiswerk op het bord of op papier voor je. 
We maken de volgende persoonlijke afspraken (niet standaard bij alle leerlingen): 
Je spellingprogramma wordt aangepast, de leerkracht vertelt op welke manier.  
Je huiswerk/schoolwerk wordt aangepast, de leerkracht vertelt op welke manier. 
Je krijgt niet zomaar een leesbeurt. 
Je hoeft minder over te schrijven; je hoeft bijvoorbeeld maar een woord in te vullen en niet de hele zin over te 
schrijven. 
Je mag gesproken boeken gebruiken tijdens leeslessen. 
Je krijgt een stappenplan voor werkstukken en uitleg over de eisen.  
Je spelling bij Engels wordt soepeler beoordeeld. 
De leerkracht vraagt je ouders een daisyspeler aan te schaffen. De leerkracht koopt de cd’s die hiervoor nodig 
zijn.  

 
Handtekening leerling: 

Handtekening ouders: 

http://www.hollandrijnland.net/themas-projecten/jeugdhulp/aanbieders-jeugdhulp/overzicht-gecontracteerde-instellingen
http://www.hollandrijnland.net/themas-projecten/jeugdhulp/aanbieders-jeugdhulp/overzicht-gecontracteerde-instellingen
http://www.swvrijnstreek.nl/bestanden/113/Signalering-diagnostiek-en-behandeling-van-EED-in-de-regio-Holland-Rijnland---definitief-versie-1-0-januari-2015.pdf
http://www.swvrijnstreek.nl/bestanden/113/Signalering-diagnostiek-en-behandeling-van-EED-in-de-regio-Holland-Rijnland---definitief-versie-1-0-januari-2015.pdf


Schoolgids GBS de Tamboerijn schooljaar 2016-2017  15 van 39  

 

Handtekening meester/juf:  

 
Onderwijs voor leerlingen die bovengemiddeld presteren 
Ook de kinderen die bovengemiddeld presteren, behoeven extra aandacht. In de groep zullen deze 
leerlingen meestal een onderwijsprogramma volgen waarin de herhalingslessen vervallen, waardoor tijd 
ontstaat voor verdieping.  Dit wordt ‘compacten en verrijken’ genoemd. Het is ons uitgangspunt, dat de 
leerling het onderwijs in de groep blijft volgen en de instructiemomenten meemaakt. Hierdoor ontstaan er 
geen hiaten in de aangeboden leerstof. Na de instructie voeren de betreffende leerlingen maar een 
minimaal gedeelte van de oefenstof uit, zodat duidelijk is dat de stof inderdaad beheerst wordt. Er blijft dan 
voldoende tijd over om met uitdagende stof aan de slag te gaan. Voor deze leerlingen vinden wij het van 
groot belang, dat zij leren om te leren en zich in te zetten om zich zaken eigen te maken.  
In de groepen hebben we diverse materialen die ondersteuning geven aan de onderwijsgevende in het 
aanbieden van verdiepend en verrijkend materiaal. 
In het afgelopen jaar is gebleken dat deze manier van werken niet voor alle leerlingen voldoet. Wij willen 
ons daarom op dit gebied van het geven van goed onderwijs verder ontwikkelen. Hiertoe is een leerkracht in 
september 2014 een masteropleiding Talentontwikkeling gestart. 
 
Onderwijs aan (langdurig) zieke leerlingen  
De school blijft verantwoordelijk voor het onderwijs aan (langdurig) zieke kinderen. Samen met de intern 
begeleider begeleidt de leerkracht het zieke kind in de thuisscholing en als dat nodig is wordt assistentie 
gezocht bij gespecialiseerde consulenten.  
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Kerndoelen van de overheid  
De belangrijkste dingen die kinderen in het (basis)onderwijs moeten leren, zijn in referentieniveaus 
(kerndoelen) vastgelegd. Deze kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten 
richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Ze zijn in de wet vastgelegd en hebben een verplichtend 
karakter, maar de school mag zelf bepalen hoe de kerndoelen binnen bereik komen. Kerndoelen zorgen ervoor 
dat kinderen zich in hun schoolperiode blijven ontwikkelen. Ze garanderen een breed en gevarieerd 
onderwijsaanbod. 
De lesinhouden en de kerndoelen moeten uiteraard zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd en 
verbinding hebben met het dagelijks leven. Daarnaast dient er aandacht te worden besteed aan doelen die 
voor alle leergebieden van belang zijn, zoals: een goede werkhouding, gebruik van leerstrategieën en reflectie 
op eigen handelen en leren. De kerndoelen beschrijven het onderwijs voor de volgende vak- en deelgebieden: 
- Nederlands:     Mondeling taalonderwijs 
      Schriftelijk taalonderwijs 
      Taalbeschouwing, waaronder strategieën 
- Engels 
- Rekenen/wiskunde:   Wiskundig inzicht en handelen 
      Getallen en bewerkingen 
      Meten en meetkunde 
- Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en samenleving 
      Natuur en techniek 
      Ruimte 
      Tijd 
- Kunstzinnige oriëntatie 
- Bewegingsonderwijs 
- Burgerschapsvorming en integratie 
 
Gebruik van tablets  
Dit schooljaar gebruiken we voor het eerst tablets in groep 4 tot en met 8. Deze tablets van ‘Snappet’ 
(www.snappet.org) zijn veredelde werkboeken. De leerlingen maken er opdrachten op na uitleg van de 
leerkracht en gebruiken de tablet voor extra werk. Dit extra werk kan zowel uitdagend als remediërend zijn.  
Het voordeel van de tablets is dat de leerkracht geen extra oefeningen hoeft te kopiëren, omdat er heel veel 
extra oefeningen beschikbaar zijn op de tablets.  
Een ander voordeel is dat de tablet registreert hoe de leerling de opdrachten maakt. Als de leerling steeds vlot 
de goede antwoorden geeft, worden er automatisch moeilijkere opdrachten aangeboden. Als de leerkracht de 
opdrachten niet goed uitvoert, worden er eenvoudigere opdrachten aangeboden. 
De leerlingen krijgen gelijk feedback op hun werk. Ze hoeven niet een dag te wachten om te weten of ze de 
opdrachten goed hebben gedaan. Ze kunnen zichzelf zo gelijk verbeteren en eventueel ook extra uitleg vragen 
als ze niet begrijpen waar de fout zit of hoe de opdracht dan gemaakt moet worden.  
Door het aanpassen van het niveau van de oefeningen aan de mogelijkheden van de leerling en de directe 
feedback werken de leerlingen veel effectiever en efficiënter.  
Omdat de leerkracht tijdens de les kan zien welke opdrachten de leerlingen maken en of de leerlingen deze 
opdrachten goed doen of niet, kan de leerkracht zo nodig ook gelijk ingrijpen en extra instructie geven aan de 
hele groep of een aantal leerlingen. Ook hoeft er na schooltijd niet meer nagekeken te worden. De leerkracht 
kan zo veel meer tijd besteden aan het analyseren van de resultaten en het voorbereiden van de nieuwe 
lessen. 
Wij zien het gebruik van de tablets als een handig hulpmiddel, maar de les staat of valt nog steeds met de 
kwaliteit van de leerkracht. 
  

http://www.snappet.org/
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Onderwijsleergebieden 
Bijbelonderwijs 
Elke dag beginnen en eindigen we met gebed. Daarnaast wordt er Bijbelonderwijs gegeven en zingen we met 
elkaar tot eer van God.  We gebruiken voor ons Bijbelonderwijs naast de Bijbel en verschillende kinderbijbels 
ook de methode Levend Water. Op de site www.bijbelonderwijs.nl kunt u meer informatie vinden over deze 
methode. We zingen uit verschillende liedbundels en maken hierbij ook veel gebruik van het digibord. 
Ook wordt tijdens verschillende vakken en situaties regelmatig de link gelegd naar de Bijbel en ons geloof in 
God. Het gaat hierbij niet alleen om het vergaren van kennis, maar vooral ook om het voorleven van een 
christelijke levenshouding. 
 
Sociale vaardigheden 
We vinden het van groot belang dat kinderen leren op de juiste manier met zichzelf en met anderen om te 
gaan. We leren hen met waardering over anderen te denken en te spreken. Elk mens is uniek en vraagt een 
respectvolle benadering. Sociale redzaamheid is geen vaardigheid die binnen acht leerjaren in de 
basisschool aangeleerd kan worden, maar een leerproces voor het hele leven. Samen met de ouders wordt 
aan deze vorming gewerkt. De kinderen leren kennis, inzicht en vaardigheden ten aanzien van een gezond 
gedragspatroon dat past bij henzelf en bij de omgeving waarin ze opgroeien. Uitgangspunt hierbij is het 
geliefd kind van God zijn.  
In alle groepen wordt de Kanjertraining gegeven. De leerkrachten zijn speciaal geschoold om deze training 
te kunnen geven. De Kanjertraining helpt kinderen positief over zichzelf en anderen te denken en geeft 
kinderen handvatten in sociale situaties. Voor meer informatie verwijs ik u naar www.kanjertraining.nl . 
Natuurlijk wordt er binnen het trainen van de sociale vaardigheden ook aandacht gegeven aan de afspraken 
die gemaakt zijn vanuit het PBS-traject. Voor meer informatie over PBS verwijs ik u naar pagina 10 onder het 
kopje ‘regels’. In de loop van het schooljaar zullen wij u nader over PBS informeren. 
We maken in de bovenbouw ook gebruik van het programma ‘Meidenvenijn’. Aan de meisjes van groep 8 
wordt de eerste les aangeboden en zo nodig het hele programma. Als er ontwikkelingen zijn in andere 
groepen die het nodig maken dit programma in te zetten, dan doen we dat.  
 
Functieontwikkeling 
Bij de kinderen in de onderbouw wordt veel aandacht gegeven aan de ontwikkeling van het zien, horen en 
voelen. Jonge kinderen leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er 
voldoende materialen zijn waarvan ze kunnen leren.  
De woordenschat wordt voornamelijk door kringgesprekken en spel uitgebreid. Dat is belangrijk als 
voorbereiding op het latere lees- en taalonderwijs. Ook is er aandacht voor voorbereidend rekenen en 
ontluikende geletterdheid. 
 
Nederlands 
Lezen 
Op onze school beginnen wij in de kleutergroepen met het speel herkennen van letters. Vanaf groep 3 wordt 
er structureel aandacht besteed aan het lezen met de methode ‘Veilig leren lezen’. Zo is er een ´maan´-groep 
voor kinderen die starten met het leesonderwijs en een ´zon´-groep voor kinderen die al vlot kunnen lezen. 
Verder is er veel aandacht voor automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen.  
Vanaf groep 4 wordt er structureel aandacht gegeven aan lezen door het klassikaal en individueel lezen, lezen 
met maatjes en andere werkvormen. We gebruiken hiervoor de methode ‘Estafette’. Deze methode is ook te 
vinden op de tablet van de leerlingen. De groepen beschikken over een bibliotheek in de klas en het lezen van 
boeken wordt actief gestimuleerd. 
Het goed technisch lezen is een voorwaarde om te komen tot lezen met begrip. 
  

https://mail.gpown.nl/Documents%20and%20Settings/Documents%20and%20Settings/Gebruiker/Local%20Settings/Documents%20and%20Settings/Gebruiker/Local%20Settings/Documents%20and%20Settings/Gebruiker/Local%20Settings/Documents%20and%20Settings/Gebruiker/Local%20Settings/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/QC5436M1/www.bijbelonderwijs.nl
http://www.kanjertraining.nl/
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Begrijpend lezen 
Kinderen moeten de vaardigheid ‘Lezen met begrip’ kunnen beheersen. Dit betekent dat zij het technisch lezen 
moeten beheersen en daarnaast geoefend moeten worden in de basisstrategieën voorspellen, vragen stellen, 
visualiseren, verbinden, samenvatten en afleiden. Dit gebeurt door het aanbieden van actuele teksten vanuit 
de bestaande genres. Al vanaf het eerste schooljaar wordt er aandacht besteed aan deze basisstrategieën, 
vooral door het voordoen en hardop verwoorden van de basisstrategieën. Vanaf halverwege groep 4 zijn 
leerlingen technisch vaardig genoeg om de basisstrategieën zelf te gaan toepassen, in de route naar groep 8 
toe in toenemende complexiteit. Voor het praktisch uitvoeren wordt de methode ‘Nieuwsbegrip XL’ gebruikt. 
Deze methode is beschikbaar op ‘Snappet’. Lezen met begrip beperkt zich niet alleen tot een begrijpend-lezen-
methode, maar wordt toegepast in alle vakgebieden. Vanaf groep 1 wordt er actief aandacht besteed aan het 
verruimen van de woordenschat, wat één van de voorwaarden is, om te komen tot lezen met begrip. 
In de hogere groepen kan er ook op de tablet geoefend worden voor het uitbreiden van de woordenschat. 
 
Taal 
Taal bestaat uit verschillende onderdelen. Voor taal gaat het om de domeinen mondelinge taalvaardigheid 
(gespreks-, luister- en spreekvaardigheid), leesvaardigheid (zakelijke teksten, fictie, verhalen en literaire 
teksten), schrijfvaardigheid, hanteren van begrippen en taalverzorging.  
In groep 3 wordt er gewerkt met de methode ‘Veilig leren lezen’, de methode voor taal en lezen. Vanaf groep 4 
wordt de methode ‘Taal op maat’ en ‘Spelling op maat’ gebruikt. Er wordt geoefend op de tablet. De leerlingen 
schrijven echter ook nog zeer regelmatig in hun schrift. 
Spelling wordt aangeboden, waarbij aandacht wordt besteed aan alle categorieën die een basisschoolleerling 
moet beheersen.  
 
Voor de taalontwikkeling is het van belang, dat er door kinderen thuis actief wordt gelezen. Het actief aanleren 
en verbeteren van de leesvaardigheid en de woordenschat is essentieel in de taalontwikkeling. 
 
Rekenen en Wiskunde 
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt aan voorbereidende rekenactiviteiten, mede aan de hand van de 
rekenmethode. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met de methode ‘Pluspunt’.  
De kinderen leren op een eigentijdse manier rekenen. Hierbij komen, door middel van situaties uit het 
dagelijkse leven, de basisprincipes van het rekenen aan bod, zoals: optellen, aftrekken, delen, 
vermenigvuldigen en dergelijke. Verder besteden wij ook veel aandacht aan het automatiseren. Zowel voor 
automatiseren als voor de gewone rekenopdrachten wordt de tablet gebruikt. De leerlingen gebruiken naast 
de tablet ook een uitrekenschrift. 
 
Schrijven 
Het vakgebied schrijven blijft belangrijk als onderdeel van de motorische ontwikkeling. In de groepen 1 en 2 
bereiden de kinderen zich met schrijfoefeningen voor op het daadwerkelijk schrijven dat vanaf groep 3 
structureel wordt aangeboden. In alle groepen wordt aandacht besteed aan vloeiend, vlot en verzorgd, 
leesbaar schrijven. We gebruiken hiervoor de methode ‘Pennenstreken’. 
 
Thematisch werken 
In de groepen 1 - 4 wordt thematisch gewerkt. Bij de groepen 3 en 4 op de middagen waarbij 
wereldverkenning en de creatieve vakken geclusterd worden.  
 
Aardrijkskunde 
Bij het vak aardrijkskunde is er zowel aandacht voor topografie, als voor inhoudelijke thema’s. De 
inhoudelijke thema’s betreffen in de lagere groepen onderwerpen dicht bij huis. Het gaat dan om de directe 
leefomgeving en thema’s die daarmee samenhangen. In de hogere groepen wordt de horizon steeds meer 
verlegd naar Europa en de wereld. Dan worden al eerder geïntroduceerde thema’s uitgediept, maar ook 
nieuwe thema’s aangeboden. Thema’s zijn bijvoorbeeld: weer en klimaat, verschillende landschappen, 
energiebronnen, wonen, werken en recreëren, de strijd tegen het water. In 2012 is hiervoor een nieuwe 
methode aangeschaft: ‘Meander’. 
 
Geschiedenis  
De geschiedenis wordt per leerjaar chronologisch behandeld, zodat de kinderen gebeurtenissen in de tijd 
kunnen plaatsen. De volgende thema’s komen in de loop van de jaren aan de orde: jagers en boeren; 
Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en 
vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en 
computer. In 2012 is hiervoor een nieuwe methode aangeschaft: ‘Brandaan’. 
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Er wordt ook aandacht besteed aan maatschappelijke verhoudingen, staatsinrichting en geestelijke 
stromingen. In de bovenbouw wordt kerkgeschiedenis gegeven aan de hand van lessenseries van de 
Gereformeerde Hogeschool.  
 
Natuuronderwijs 
Er wordt de kinderen inzicht geleerd in de leefomgeving en de ontwikkeling daarvan, om te komen tot liefde 
en eerbied voor de schepping van God. Een onderzoekende en ontdekkende houding wordt gestimuleerd. 
Daarvoor gebruiken we vanaf groep 3 de methode ‘Leefwereld’. De methode wordt aangevuld met 
lespakketten van het project ‘Milieu educatie’. Dit project is een samenwerking tussen de gemeente, 
Avifauna en de Alphense basisscholen. We oriënteren ons op een nieuwe methode voor natuuronderwijs. 
 
Geestelijke stromingen 
De geestelijke stromingen en de daarbij behorende waarden en normen komen in de bovenbouw aan de 
orde tijdens Bijbelonderwijs, aardrijkskunde en geschiedenis. Het is een wettelijke verplichting om aan de 
verschillende geestelijke stromingen aandacht te besteden.  
 
Expressie en cultuur 
De overheid verplicht de basisscholen om in hun programma aandacht te besteden aan kunst en cultuur. De 
overheid heeft hier ook leerdoelen voor opgesteld. Het is voor een basisschool zeer kostbaar en tijdrovend om 
zelf aan deze leerdoelen te voldoen, daarom maken wij gebruik van het ‘CultuurPalet’, een organisatie die voor 
alle Alphense basisscholen kunstzinnige en culturele activiteiten aanbiedt, om zo de leerdoelen te kunnen 
behalen. Wij praten mee in de werkgroep Kunst- en Cultuureducatie over de invulling van het programma en 
maken er ook dankbaar gebruik van.  
In het programma wat aangeboden wordt zitten soms onderdelen waar wij niet 100% achter staan of gelukkig 
mee zijn. Wij hebben er voor gekozen om toch met het programma mee te doen, omdat het ons helpt om de 
leerlingen begeleid te confronteren met afwijkende meningen of manieren van spreken en handelen. Wij 
hebben immers als taak om de leerlingen voor te bereiden op het leven. 
 
Naast het aanbod van ‘CultuurPalet’ hebben we aandacht voor tekenen, handvaardigheid en muziek. 
Voor de expressievakken gebruiken we de methode ‘Uit de kunst’. 
Voor muziek hanteren we de methode ‘Moet je doen’.  
Ook wordt er bij deze vakken veel gebruik gemaakt van lesideeën die op internet te vinden zijn. 
 
Techniek en wetenschap 
De wereld om ons heen is vol techniek. Onze leerlingen moeten techniekprincipes in theorie leren begrijpen en 
in de praktijk kunnen toepassen. Ze leren hoe natuurwetenschappelijk onderzoek wordt opgezet. Kinderen 
krijgen na hun opleiding een plaats in de samenleving, waar een groeiend tekort is aan goed opgeleide technici 
en wetenschappers, daarom moeten de leerlingen al vroeg kennismaken met techniek en wetenschap. 
Wij zoeken een methode waarmee we dit onderdeel van het curriculum goed aan kunnen bieden. Zo mogelijk 
in combinatie met een methode voor natuuronderwijs. 
 
Bewegingsonderwijs 
Beweging is belangrijk voor een goede ontwikkeling van de hersenen. In de hersenen worden verbindingen 
gemaakt die belangrijk zijn voor taal, rekenen en andere vaardigheden. Door te bewegen, worden de hersenen 
gestimuleerd om zich op alle gebieden te ontwikkelen.  
De lichamelijke opvoeding valt uiteen in de onderdelen: ritmiek, spel en gymnastiek. Niet alle leerkrachten 
zijn bevoegd om gymlessen te geven. Een collega met een bevoegdheid verzorgt dan de gymlessen. 
Groep 1 en 2 krijgen gymles in ons eigen speellokaal. De groepen 4 t/m 8 hebben bewegingsonderwijs in de 
gymzaal bij de ‘Samen op weg’-school. Groep 3 maakt gebruik van beide lokalen. 
We vragen u ervoor te zorgen, dat uw zoon of dochter de juiste gymkleding heeft. 
Groep 1 Gymschoenen met stroeve zool zonder veters, voorzien van naam. 
Groep 2 Gymkleding en schoenen met stroeve zool zonder veters voorzien van naam in een 

afsluitbare tas. Deze gymtas blijft op school, maar wordt wel regelmatig mee naar huis 
gegeven om de kleren te laten wassen. 

Groep 3–8 Gymkleding bestaande uit gymbroek en T-shirt, gymschoenen met stroeve zool in een 
afsluitbare tas, met de naam van het kind erop. Deze gymtas nemen de leerlingen van 
groep 5 tot en met 8 mee naar school, op de dag dat er gymnastiek wordt gegeven. Daarna 
gaan ze weer mee naar huis. Als een leerling geen gymkleding of gymschoenen bij zich 
heeft, mag hij niet mee naar gym.  
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 De gymtassen van groep van de groepen 3 en 4 blijven op school, maar worden wel 
regelmatig mee naar huis gegeven om de kleren te laten wassen. 

 
Burgerschapsvorming en sociale integratie 
Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en 
daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie betreft de deelname van burgers, ongeacht hun 
etnische of culturele achtergrond of seksuele geaardheid aan de samenleving, in de vorm van participatie, 
deelname aan de maatschappij en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. 
Burgerschapsvorming en sociale integratie komen bij verschillende vakken aan de orde, bijvoorbeeld tijdens de 
Kanjerlessen, tijdens de Bijbellessen en tijdens ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’. 
 
Engels 
In groep 5, 6, 7 en 8 wordt les in de Engelse taal gegeven. Het onderwijs is erop gericht, de kinderen een 
positieve houding t.a.v. Engels en een zekere mate van spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheid bij te 
brengen. We gebruiken hiervoor de methode Take it easy. Deze methode hebben we in het schooljaar 
2013-2014 aangeschaft. We verwachten, door het gebruik van deze methode en het starten met Engels in 
groep 5, de leerlingen een goede basis te geven voor het vak Engels op de middelbare school. 
 
Verkeersonderwijs 
Het doel van verkeersonderwijs is, dat kinderen zich veilig in het verkeer kunnen begeven. Door praktische 
oefensituaties wordt dit vorm gegeven. In groep 7 leggen de kinderen een theoretische en praktische 
verkeersproef af. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van het lesmateriaal van Veilig Verkeer Nederland 
en van ‘School op seef’. Vanuit de gemeente wordt een verkeersleerkracht gefinancierd. Een aantal maal 
per jaar is er iemand aanwezig om samen met de leerkracht praktische verkeerslessen te geven. 
 
Rapport  
Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee, in februari en eind juni. In dit rapport zijn de 
ontwikkelingen van uw kind opgenomen op het gebied van de sociale vaardigheden en de verschillende 
vakken. Ook wordt er iets verteld over de inzet en de werkhouding van uw kind. Bij het rapport wordt een 
overzicht van de Cito-resultaten toegevoegd.  
Wij vinden het heel belangrijk dat een leerling naar zijn kunnen presteert; daarom voegen we ook specifieke 
opmerkingen over uw zoon of dochter toe, om te laten zien waar hij of zij goed in is of iets moois heeft laten 
zien. Wij vinden het belangrijk dat het rapport geen negatieve verrassing voor u is. Als we inschatten dat het 
rapport, en met name de uitslagen van de Cito-toetsen, lager zijn dan u verwacht, nemen we van te voren 
contact op om u voor te bereiden op het rapport en zo nodig al een gesprek te voeren om zorg te delen of weg 
te nemen. 
Ook de kleuters krijgen twee keer per jaar een rapport, maar de inhoud ervan zal niet bij alle leerlingen een 
echt rapport zijn. Leerlingen die voor de herfstvakantie op school gekomen zijn krijgen in februari hun eerste 
rapport. Leerlingen die na de herfstvakantie instromen krijgen in februari wel de rapport map, maar daar zit 
alleen een briefje in van de leerkracht over uw kind. Leerlingen die voor de voorjaarsvakantie op school 
gekomen zijn, krijgen in juni hun eerste rapport. Leerlingen die na de voorjaarsvakantie op school gekomen zijn 
krijgen pas in het jaar daarop hun eerste rapport, maar ze krijgen natuurlijk in juni wel de map mee, met de 
brief van de juf. 
Het eerste rapport krijgen de leerlingen gewoon mee naar huis. Het tweede rapport wordt aan de leerling 
overhandigd in bijzijn van de ouders. Op deze manier sluiten we met elkaar het schooljaar af. 

 
ICT-onderwijs 
We beschikken op GBS de Tamboerijn over een computernetwerk. De kleutergroepen hebben drie 
werkstations per groep, de andere groepen hebben minimaal vier werkstations die via een netwerk met elkaar 
zijn verbonden. Het netwerk is aangesloten bij SKOOL. We gebruiken de computers ter ondersteuning van de 
lessen, bij zelfstandig verwerken en bij het afnemen van een aantal toetsen voor het leerlingvolgsysteem. In 
alle groepen gebruiken we digitale schoolborden.  
De leerlingen maken vanaf groep 5 gebruik van internet via de zoekmachine Koekeltjes, een kindvriendelijke 
versie van Google. Door gebruik te maken van deze zoekmachine, kunnen zaken als racistische uitingen en 
pornografie niet zomaar benaderd worden. Ook is er per groep een Yurls pagina, waarop veelgebruikte links 
naar verantwoorde pagina’s staan. 
 
Waarom Internet 
Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs. Internetactiviteiten maken steeds meer 
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deel uit van methodes. 
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Afspraken 
De afspraken rond het gebruik van internet worden na de zomervakantie met de groep besproken en duidelijk 
zichtbaar opgehangen in de klas. Halverwege het jaar wordt geëvalueerd hoe het tot dan toe gegaan is met het 
internetgebruik in de klas en worden de afspraken opnieuw onder de aandacht gebracht. We hebben de 
volgende afspraken gemaakt: 
 
Afspraken met kinderen: 
* Geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers, zonder 
toestemming van de leerkracht. 
* Vertel het je leerkracht als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat 
dat niet hoort. Houd je je aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt. 
* Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van je leerkracht. 
* Verstuur bij e-mail nooit foto’s van jezelf of anderen zonder toestemming van je leerkracht. 
* Overleg van te voren met je leerkracht wat je op internet wilt gaan doen. 
 
Afspraken met de leerkrachten: 
* Internet wordt gebruikt voor educatieve doeleinden. 
* Sites die we de leerlingen willen laten gebruiken, worden eerst door de leerkracht bekeken. 
* Er worden geen sites bekeken die niet aan de identiteit van de school voldoen. 
* Er wordt aan de leerlingen uitgelegd, waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken. 
* De leerkracht zorgt voor een omgeving, waarin leerlingen open kunnen vertellen, wanneer zij op 
ongewenste, onbedoelde sites komen. 
* Regels en wetten met betrekking tot copyright worden nageleefd. 
* Informatie van leerlingen mag niet op het openbare deel van het net terecht komen. 
* Namen in combinatie met foto’s van de leerlingen worden alleen met toestemming van ouders op het net 
gepubliceerd. 
* Voor e-mail geldt ook het briefgeheim, maar op grond van de pedagogische verantwoordelijkheid mogen de 
leerkrachten de e-mail van de leerlingen bekijken. 

Privacy 
GBS de Tamboerijn gaat zeer zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van de 
persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens voor:  

 de organisatie of het geven van het onderwijs, de begeleiding van leerlingen, dan wel het geven van 

adviezen met betrekking tot het vervolgonderwijs;  

 het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;  

 het bekendmaken van activiteiten op de eigen website;  

 het berekenen, vastleggen en innen van ouderbijdragen, bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en 

buitenschoolse activiteiten, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;  

 het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;  

 de uitvoering of toepassing van een andere wet.  

 
Met betrekking tot het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen wordt gebruik gemaakt van 
digitale leermiddelen. Voor de toegang tot deze leermiddelen wordt gebruikgemaakt van ‘Basispoort’. De 
wettelijke rechten van leerlingen, ouders en leraren van wie persoonsgegevens worden verwerkt, zijn te 
vinden op de website www.mijnprivacy.nl.  
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Social Media 
Social Media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en dus ook niet op scholen. 
Social Media kunnen een goede bijdrage leveren aan professionaliteit van onderwijspersoneel en de kwaliteit 
van het onderwijs. Het levert echter wel vragen op over het gebruik van deze individuele en meestal openbare 
communicatie. 
Bij Social Media verstaan wij het gebruik van programma’s zoals: Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp en 
weblogs. 
Uitgangspunt is dat leerkrachten, maar ook leerlingen weten hoe ze hier verstandig mee om kunnen gaan. 
Het digitale gedrag mag niet afwijken van het verwachte gedrag binnen onze school. We gaan dan ook dit 
schooljaar een protocol voor leerlingen maken voor het gebruik van de Social Media. 
 
Projecten 
leder jaar doen we een aantal weken lang met de hele school een project. Dat wil zeggen: onderwijs, waarbij 
we de grenzen van de vakken en vaak ook de groepen doorbreken. Eén onderwerp staat centraal en op allerlei 
manieren wordt hieraan aandacht besteed, bijvoorbeeld in aangepaste taal- en rekenlessen, uit verschillende 
groepen samengestelde werkgroepjes met speciale opdrachten, veel drama, handvaardigheid en excursies. 
Met groot enthousiasme wordt hieraan door het team en de kinderen gewerkt. Deze projectweken worden 
afgesloten met een tentoonstelling van eigengemaakte werkjes voor ouders en belangstellenden. Dit 
schooljaar wordt er op een projectmatige manier aandacht gegeven aan de christelijke kinderboeken maand in 
oktober.  
 
Creamiddagen 
Twee keer per jaar zijn er creamiddagen voor groep 5 tot en met 8. Drie vrijdagmiddagen achter elkaar worden 
er verschillende creatieve activiteiten aangeboden. Ook ouders worden ingezet om een activiteit aan te bieden 
of erbij te helpen. De leerlingen mogen intekenen op de verschillende activiteiten. Er wordt in kleinere groepen 
gewerkt dan de leerlingen gewend zijn. Ook zitten leerlingen uit de verschillende groepen bij elkaar tijdens de 
creamiddagen. 
 
Diversen voor groep 7 en 8 
De leerlingen van groep 7 en 8 leren omgaan met een agenda. We verwachten dat ouders zelf een agenda voor 
deze leerlingen aanschaffen. Ook is er in de groepen 7 en 8 een rekenmachine nodig. De leerkracht adviseert 
over welke rekenmachine aangeschaft moet worden.  
De leerlingen maken ook tenminste een werkstuk. Dit wordt voornamelijk in de klas gedaan en staat daarom 
niet vermeld bij het huiswerkbeleid. 
  
Huiswerk 
Onder huiswerk verstaan we werk dat systematisch door alle leerlingen van de groep thuis moet worden 
gedaan. Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. 
Het geven van huiswerk heeft verschillende doelen: 

1. Het ontwikkelen van een eigen verantwoordelijkheid bij de leerlingen.  
2. Het automatiseren en inprenten van leerstof. 
3. Het voorbereiden op de gang van zaken binnen het voortgezet onderwijs. 

 
Voor kinderen met een dyslexieverklaring geldt, dat zij zo nodig vermindering van huiswerk krijgen. Dit wordt 
schriftelijk vastgelegd. 
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Het volgende huiswerk wordt meegegeven (frequentie kan wisselen per vak): 
 
Groep 5: 

 Bijbelkennis 

 Boekbespreking of spreekbeurt  

 Rekenbladen voor het automatiseren van tafels en eventueel ook klokkijken 

 Verkeer 

 Door de leerkracht wordt geadviseerd om ook spelling via de site www.bloon.nl te doen 
 
Groep 6: 

 Bijbelkennis 

 Reken- en/of taal-/spellingsoefeningen 

 Zaakvakken 

 Boekbespreking of spreekbeurt 
 
Groep 7: 

 Bijbelkennis 

 Engels  

 Reken- en/of taal-/spellingsoefeningen 

 Zaakvakken 

 Spreekbeurt 

 Boekbespreking of boekverslag 
 
Groep 8: 

 Bijbelkennis 

 Engels  

 Reken- en/of taal-/spellingsoefeningen 

 Zaakvakken 

 Spreekbeurt 

 Boekbespreking of boekverslag, ook van een Engels boek 
 
In de lagere groepen wordt het huiswerk via e-mail verspreid. In de hogere groepen alleen nog via de agenda 
van de leerlingen. 
 
Groepsmoment 
Vijf keer per jaar hebben we op een vrijdag met alle leerlingen van de school een gezamenlijke viering van 
11.30 uur – 12.00 uur in de kerk aan het begin van de Van Nesstraat. Steeds een andere groep presenteert 
iets in de vorm van toneel, verhaal of lied aan alle leerlingen van de school. De ouders van de groep die aan 
de beurt is, worden via de Tamboer of per e-mail uitgenodigd om bij deze presentatie aanwezig te zijn. Als 
ouder van de betreffende groep bent u vrij om deze uitnodiging aan opa’s en oma’s, andere familieleden, 
vrienden en buren door te geven. 
 
Vieringen van de christelijke feestdagen 
Er wordt op school specifieke aandacht gegeven aan de christelijke feestdagen, te weten Kerst, Pasen en 
Hemelvaart/Pinksteren. Het Kerstfeest en het Paasfeest wordt ’s avonds in de kerk gevierd met de leerlingen 
van groep 1 tot en met 4 of groep 5 tot en met 8 en ouders en andere belangstellenden. De groepen die geen 
grote viering in de kerk hebben, vieren het feest op school onder schooltijd. Ook Hemelvaart en Pinksteren 
worden op school en onder schooltijd gevierd. Via de Tamboer of de e-mail wordt u hiervan op de hoogte 
gesteld. 
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HOOFDSTUK: 4 OUDERS 

 
Voor ons bent u als ouder van grote waarde. U vertrouwt het kostbaarste wat u bezit aan ons toe, daar zijn wij 
blij mee. Om samen op te trekken is het belangrijk dat we elkaar als ouders en school regelmatig spreken. In 
het eerste gedeelte van dit hoofdstuk staan manieren genoemd waarop wij informatie aan u geven en 
wanneer wij u graag op school ontvangen om van u informatie te ontvangen en informatie met u te delen. We 
hopen dat u ook van deze mogelijkheden gebruik maakt, omdat we u echt nodig hebben om uw kinderen / 
onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Als u zorgen of vragen hebt, schroom dan niet om ons aan te 
spreken.  
Als ouder hebt u voor ons nog een heel belangrijke functie. U bent allemaal ambassadeurs van de Tamboerijn. 
In uw familiekring, bij vrienden of in uw geloofsgemeenschap zijn er vast ook ouders die op zoek zijn naar een 
school voor hun zoon of dochter. Wij hopen dat u onze school ook positief bij hen onder de aandacht wilt 
brengen. 
 
Informatieavonden 
In de eerste weken van het nieuwe schooljaar worden informatieavonden gehouden, waarin u kennis kunt 
maken met de nieuwe leerkracht en de ouders van de klasgenoten van uw zoon of dochter. U krijgt ook 
informatie over het onderwijs in het komende jaar in deze specifieke groep. We hopen van harte dat u tijd 
maakt voor deze avond(en), zodat we met elkaar een goede start kunnen maken. 
Voor de kleuters die in de tweede helft van het schooljaar starten is er een informatieavond in januari.  
 
Oudervertelavonden/middagen 
In de eerste weken van het nieuwe schooljaar worden oudervertelavonden/middagen gehouden. Als uw zoon 
of dochter in groep 2 tot en met 7 zit, wordt u uitgenodigd om uw kind voor te stellen aan de leerkracht. De 
ouders van de leerlingen van groep 8 worden niet uitgenodigd, omdat zij vlak voor de zomervakantie een 
gesprek gehad hebben, ook met de leerkracht van groep 8, naar aanleiding van de uitslag van de entreetoets. 
De ouders van de leerlingen van groep 1 worden ook niet uitgenodigd, omdat er tijdens de start op de 
basisschool al veel contact is tussen ouder en leerkracht. Een extra gesprek lijkt dan niets toe te voegen. 
Ouders van leerlingen die langer in groep 1 blijven hebben hierover voor de zomervakantie extra gesprekken 
met de leerkracht gevoerd. Ook dan voegt een gesprek op de oudervertelavond/middag niets toe. 
Er wordt een rooster gemaakt voor de vertelmomenten. U kunt van te voren uw voorkeur aangeven.  
Tijdens deze oudervertelavonden/middagen kunt u vertellen over de hobby’s en interesses en de sterke en 
zwakke kanten van uw kind. Ook kunt u aangegeven wat u denkt dat uw zoon of dochter nodig heeft om zich 
veilig te voelen en zich goed te kunnen ontwikkelen. De leerkrachten luisteren en vragen door, om zo een goed 
beeld van uw kind te krijgen. Van tevoren ontvangt u de vragen die de leerkracht u zal stellen, zodat u zich voor 
kunt bereiden op het gesprek. Tijdens de oudervertelavond kunt u met de leerkracht ook afspraken maken 
over de gewenste communicatie tussen school en ouders. Voor de groepen waar geen oudervertelavond 
wordt gehouden, omdat de leerlingen dezelfde leerkracht houden, kunt u zelf contact opnemen met de 
leerkracht, als u van t voren al denkt dat de twee contactmomenten tijdens de spreekavonden niet voldoende 
zijn. Het kan ook zijn dat de leerkracht u hiervoor benadert. 
 
Spreekavond 
In het najaar en het voorjaar houden wij spreekavonden, waarvoor we alle ouders uitnodigen. Tijdens de 
spreekavond in het najaar staat met name de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling centraal, 
omdat die rond die tijd in kaart is gebracht. In het voorjaar staan de resultaten, zoals ook opgenomen in het 
rapport, centraal. Deze spreekavonden vinden op maandag en donderdag plaats. Er wordt een rooster 
gemaakt door school. Ouders worden van te voren uitgenodigd om hun eventuele voorkeur voor een avond 
aan te geven. Het rooster wordt tenminste een week van tevoren beschikbaar gesteld. 
De ouders van leerlingen van groep 8 worden uitgenodigd voor de spreekavond in het najaar. In het 
voorjaar wordt er een aparte afspraak gemaakt om met u en uw zoon of dochter het schooladvies te 
bespreken. 
Voor de zomervakantie worden de ouders van groep 7 uitgenodigd voor een gesprek over de resultaten van 
de entreetoets en een eerste advies over het vervolgonderwijs. Bij dit gesprek zijn de leerkracht van groep 
7, de leerkracht van groep 8, de ouders en de leerling aanwezig. 
 
Individuele contacten 
De ouders van de kleuters brengen hun zoon of dochter elke morgen in de klas. Er is dan altijd de 
mogelijkheid om even kort de leerkracht te spreken. Uitzondering hierop is de woensdagmorgen. 
Halverwege het schooljaar worden de leerlingen van groep 2 niet meer naar binnen gebracht door de 
ouders, maar blijven zij op het plein spelen tot de bel gaat. 
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De ouders van de leerlingen van groep 3 brengen elke maandag hun zoon of dochter in de klas. Ook dan is 
er de mogelijkheid om kort met de leerkracht te spreken. 
Voor de groepen 3 tot en met 8 geldt dat de leerkracht over het algemeen na schooltijd op het plein te 
vinden is. U kunt de leerkracht dan aanspreken als u een vraag hebt. Natuurlijk is het altijd mogelijk om de 
leerkrachten per e-mail of telefonisch te benaderen om zaken door te spreken of een afspraak te maken 
voor een extra gesprek, naast de vaste spreekavonden. Schroom alstublieft niet om het contact met de 
leerkracht te maken. Voor het welbevinden van de leerling en een goede voortgang van het onderwijs, is 
het van groot belang dat ouders en leerkrachten informatie delen en samenwerken om de ontwikkeling van 
de leerling te bevorderen. We roepen u daarom op om niet te lang met zorgen of twijfel rond te blijven 
lopen. De leerkrachten maken graag tijd voor u om over uw zoon of dochter te spreken. 
Als de leerkracht vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind, zal zij zelf contact met u opnemen en u 
eventueel ook uitnodigingen voor een extra gesprek. 
Als er zeer dringende redenen zijn om de leerkracht van uw zoon of dochter te spreken dan kunt u voor 
schooltijd telefonisch contact opnemen met school of de leerkracht benaderen. Als de lessen beginnen is 
hier echter geen mogelijkheid meer voor. 
 
Open ochtenden 
In november worden open ochtenden gehouden. U bent dan van harte welkom een gedeelte van de 
morgen mee te maken in de klas van uw kind. De open ochtenden zijn opgenomen in de jaarkalender en 
worden aangekondigd in de Tamboer. We stellen het zeer op prijs als u op de open ochtend geen jongere 
kinderen meeneemt, omdat dit meestal storend is voor de leerkracht en de leerlingen. 
Ook wordt een open ochtend gehouden, die bedoeld is voor ouders die belangstelling hebben voor onze 
school. Zij kunnen dan de sfeer in school proeven en vragen stellen over de school en ons onderwijs. We 
vragen u te zijner tijd om in uw netwerk ouders met jonge kinderen uit te nodigen voor deze open ochtend.  
 
Contact met de directeur 
De directeur is over het algemeen maandag, dinsdag, woensdag en donderdag op school aanwezig. U kunt 
altijd binnenlopen als er zaken zijn die u graag wilt bespreken, of een afspraak maken voor een gesprek. Ook 
tijdens de spreekavonden is zij op school aanwezig en kunt u bij haar binnen lopen. Ook krijgt u enkele keren 
per jaar een uitnodiging voor een koffieochtend. Op een informele manier kunt u dan van gedachten wisselen 
over zaken die de school en het onderwijs betreffen. 
 
Ouderavond 
Tenminste één keer per jaar organiseert het team of de identiteitscommissie een ouderavond. Op deze 
avond wordt een inhoudelijk onderwerp, dat opvoeding of onderwijs betreft, aan de orde gesteld.  
 
Ouderhulp 
Bij diverse activiteiten is hulp van ouders onmisbaar. Deze hulp wordt door de school of de 
activiteitencommissie gecoördineerd en aangestuurd. U kunt hierbij denken aan hulp tijdens creamiddagen, 
verkeerslessen of technieklessen, begeleider bij de Koningsspelen, excursies of schoolreis. Maar ook hulp in 
de kleutergroepen bij het in orde maken van de plakboeken, extra schoonmaken enzovoort. Via de e-mail 
wordt u gevraagd om mee te helpen.   
 
De website van de school 
Op de website van de school www.gbsdetamboerijn.nl vindt u informatie over de school en over specifieke 
groepen. Ook kunt u er foto’s vinden van diverse schoolactiviteiten. Deze foto’s zijn alleen te zien als u 
ingelogd bent. Per e-mail wordt u een gebruikersnaam en wachtwoord toegezonden. Er komt regelmatig 
nieuwe informatie op de website te staan, ook specifiek over de verschillende groepen, dus kijkt u 
alstublieft regelmatig op de site. 
Na de zomervakantie ontvangen alle ouders een e-mail over het plaatsen van foto’s van de leerlingen op de 
website. Wij vragen u dan om aan ons kenbaar te maken wanneer u er bezwaar tegen hebt als er foto’s van 
uw kinderen op de website worden gepubliceerd. 
 
De nieuwsbrief 
Met enige regelmaat wordt de nieuwsbrief van school, de Tamboer, per e-mail naar alle ouders verzonden. 
In de nieuwsbrief wordt informatie gegeven over schoolactiviteiten.  
 
Per e-mail 

http://www.gbsdetamboerijn.nl/
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Zaken die met spoed gecommuniceerd moeten worden of zaken die alleen een bepaalde groep leerlingen / 
ouders aangaan, worden niet in de Tamboer opgenomen maar via een aparte e-mail aan de ouders 
gestuurd. Het is van belang dat u bij wijziging van een e-mailadres dit direct doorgeeft aan school. 
 
Bereikbaarheid van ouders en noodnummers 
Het is voor ons van belang om te beschikken over de correcte telefoonnummers (zowel mobiel als vast) om in 
geval van nood snel met ouders contact op te kunnen nemen. Ook vragen wij u om ons een naam en 
telefoonnummer door te geven van een voor u vertrouwd persoon die wij, in geval van nood, kunnen bellen 
wanneer u onbereikbaar bent.  
 
Onderwijsinstelling of zorginstelling 
Het komt regelmatig voor dat u als ouder aan de leerkracht vraagt om bij uw kind een oogpleister op te 
plakken of medicijnen toe te dienen. Over het algemeen zal de leerkracht toezeggen om dit te doen. Ik wil u er 
wel op wijzen dat de leerkracht de verantwoordelijkheid hiervoor niet overneemt. Natuurlijk proberen we om 
aan uw verzoek te voldoen, maar door de drukte van de dag en onvoorziene gebeurtenissen kan het soms iets 
anders gaan dan thuis. Als het toedienen van medicijnen heel precies moet, kunt u beter zelf langskomen om 
ervoor te zorgen dat het gaat zoals u het graag wilt. 
Het komt soms voor dat er kinderen op school zijn die koorts hebben of op een andere manier ziek zijn en niet 
in staat zijn om het onderwijs te volgen. Deze kinderen horen op dat moment niet op school. We verwachten 
dan ook dat ouders hun zieke kinderen thuis houden of op een andere manier opvang regelen.  
 
Commissies 
 
Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad (MR) bevordert het overleg tussen team, ouders en bestuur in het belang van het 
goed functioneren van onze school.  

Onze school heeft een medezeggenschapsraad die bestaat uit drie ouders en drie teamleden. De ouders van 
de leerlingen kiezen de oudergeleding van de MR via een openbare verkiezing en het team kiest uit zijn 
midden de personeelsgeleding.  De MR leden hebben drie jaar zitting. De raad komt minstens drie keer per 
jaar bij elkaar en toetst en adviseert voornamelijk in beleidszaken en geeft instemming over 
beleidswijzigingen. 

Zaken waarover de MR bijvoorbeeld adviseert en / of instemt zijn:  

 Het onderwijsbeleid,  

 het kwaliteitsbeleid,  

 het personeelsbeleid. 
 
 

Jaarlijkse onderwerpen waarover gesproken wordt zijn o.a.: de schoolgids, het jaarplan, het formatieplan, de 
groepsverdeling, de schooltijden en de tussenschoolse opvang. 

 
Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin leerkrachten en ouders 
van leerlingen van de diverse basisscholen van GPO-WN zitting hebben. 

Activiteitencommissie 
Er is een activiteitencommissie die de organisatie van vele activiteiten binnen en buiten de school 
coördineert. Daarbij kunt u denken aan: 

 Het sinterklaasfeest, 

 de ondersteuning bij de schoolbrede viering van de christelijke feestdagen, 

 de sporttoernooien, het schoolreisje/ kamp, 

 de schoonmaakavonden,  

 de sportdag. 
De activiteitencommissie maakt ook graag gebruik van uw hulp. Hierover communiceert zij via e-mail of via 
de Tamboer. 

 
Commissie Tussenschoolse Opvang (TSO) 
De meeste kinderen blijven tussen de middag over op school, onder begeleiding van ouders. De leerlingen uit 
groep 1 tot en met 4 eten om 12.00 uur en gaan daarna naar buiten. De leerlingen uit de groepen 5 tot en met 
8 spelen eerst buiten en gaan om 12.40 uur naar binnen om te eten. Om 13.00 uur beginnen de lessen weer. U 
kunt er natuurlijk ook voor kiezen om uw kind(eren) thuis te laten eten. In dat geval mogen de kinderen na 
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12.55 uur weer op het schoolplein komen.  
De TSO-commissie organiseert het overblijven. Door middel van een rooster worden de ouders ingezet in de 
verschillende klassen. De kinderen eten in hun eigen lokaal. Vooraf bidt de onderwijsgevende met de 
kinderen. Als u niet in staat bent om te komen overblijven, wordt er een bedrag in rekening gebracht voor het 
gebruik maken van de TSO. 
 
Wij maken op school gebruik van Campina schoolmelk. Als u wilt dat uw kind melk, yoghurtdrink of 
chocolademelk krijgt, dan kunt u zich aanmelden via de website: www.schoolmelk.nl. De TSO-commissie 
krijgt dan bericht van Campina en zorgt ervoor, dat uw kind het drinken ontvangt. De betaling van deze 
schoolmelk verloopt via Campina. 
 
Verkeerscommissie 
De verkeerscommissie is er voor alle zaken die te maken hebben met verkeer rondom de school en op de weg 
ernaartoe. 
Elk jaar doen we mee met het verkeersexamen voor groep 7. 
Als school doen we ook mee aan allerlei acties verspreid over het schoolseizoen, die te maken hebben met 
verkeer. Denk aan de ‘dode-hoek-les’, de fietslichtcontrole of het veilig achterop zitten. 
 
Om deze activiteiten uit te kunnen voeren, hebben we als commissie contact met de gemeente Alphen aan 
den Rijn en Veilig Verkeer Nederland. We komen als scholen uit Alphen a/d Rijn een aantal keer per jaar bij 
elkaar om de veiligheid rondom de scholen te bespreken. 
 
De commissie bestaat uit een teamlid van GBS de Tamboerijn en een aantal ouders. Het teamlid is 
verantwoordelijk voor het contact naar de leerkrachten toe. De ouders zorgen voor de communicatie naar de 
ouders en voor het organiseren van de acties waaraan we deelnemen. 
 
Identiteitscommissie 
Deze commissie staat onder leiding van de directeur. 
De taken van de identiteitscommissie zijn het voeren van de toelatingsgesprekken en het ondersteunen van 
het team voor wat betreft het uitvoeren van identiteitgerelateerde zaken. De identiteitscommissie wordt 
voor tenminste 75% gevormd uit ouders die lid zijn van de schoolvereniging. 
 
Bidgroep 
Om de twee weken komt op woensdagmorgen de bidgroep bij elkaar in het speellokaal. Een aantal moeders 
bidt dan met elkaar voor de school en alle zaken die daarmee te maken hebben. Ieder is hiervoor van harte 
uitgenodigd. De data zijn opgenomen in de jaarplanning en worden gepubliceerd in de Tamboer. 
 
Diversen 

 
Ouderbijdrage 
Als u uw kind inschrijft op GBS de Tamboerijn verwachten we ook van u dat u de ouderbijdrage betaalt. Het 
betalen van deze bijdrage is geen verplichting maar vrijwillig. Wij hebben deze bijdrage echter wel nodig om 
een aantal activiteiten uit te kunnen voeren. Deze activiteiten zijn onder andere: 

 Het vieren van de christelijke feestdagen, 

 het sinterklaasfeest, 

 de afscheidsavond groep 8, 

 excursies (niet elk jaar voor elke groep), 

 speciale activiteiten met /in de klas, bijvoorbeeld een Romein in de klas bij een geschiedenisles of een 
theatervoorstelling over het milieu, maar ook een kleine traktatie voor alle leerlingen op bijzondere 
dagen, 

 een schoolbreed project, 

 en sportdag. 
De factuur voor de ouderbijdrage wordt verzonden vanuit GPO-WN, in het eerste kwartaal van 2016. Op 
deze factuur staat ook de bestuursbijdrage vermeld (zie hoofdstuk 1) 
Mocht uw kind in het betreffende jaar starten op school dan wordt € 2,50 in rekening gebracht voor een 
luizencape. Ook dit vindt u terug op de factuur. 
 
De hoogte van de ouderbijdrage is vastgesteld op 22,50 euro voor het eerste / enige kind uit een gezin, 
17,50 euro voor het tweede kind en 12,50 euro voor het derde en eventueel volgende kind uit het gezin wat 
op de Tamboerijn zit. 

http://www.schoolmelk.nl/
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De hoogte van de kosten voor het kamp van groep 8 zal 60 euro bedragen. Vanzelfsprekend krijgen alleen 
de ouders van leerlingen van groep 8 hier een rekening voor, ruim voordat het kamp gehouden wordt. 
 
Voor ouders voor wie het betalen van de ouderbijdrage een te zware financiële last betekent, is het mogelijk 
om bij de gemeente bijzondere bijstand aan te vragen. Voor informatie hierover kunt u terecht bij de 
gemeente. 
Als u de factuur graag in termijnen wilt betalen, kunt u daarvoor contact opnemen met de directeur. 
 
Klachtenprocedure 
Mocht u een vraag of een klacht hebben, dan kunt u deze in eerste instantie neerleggen bij de betreffende 
leerkracht. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u contact opnemen met de 
directeur. 
Binnen school zijn er twee contactpersonen. Voor adresgegevens verwijs ik u naar de infogids. Deze 
contactpersonen kunnen u helpen met het helder krijgen van de klacht en het nemen van vervolgstappen. Ook 
kunnen zij ondersteunend zijn bij de overdracht van gegevens aan de vertrouwenspersoon. De 
contactpersonen zijn voor de eerste opvang bij een klacht, de vertrouwenspersoon voor de verder begeleiding 
van de klager bij de afhandeling van de klacht. 
Iedere richting in het bijzonder onderwijs heeft eigen klachtencommissies en commissies van beroep. Om de 
expertise te bundelen en de onafhankelijkheid van deze commissies te benadrukken, hebben de verschillende 
besturenorganisaties samenwerking gezocht. Dat heeft geresulteerd in een gezamenlijk secretariaatsadres en 
een eigen website, waar u de informatie over de commissies kunt vinden.  
Het secretariaat van de geschillencommissies zorgt voor de procedureel goede begeleiding en behandeling van 
beroepsprocedures en klachten. De behandeling vindt plaats door de eigen Commissie van Beroep en 
Klachtencommissie van het LVGS. Op de website www.gcbo.nl  vindt u de informatie die nodig is, om een 
klacht of beroep in te kunnen stellen evenals relevante reglementen. 
 
Verzekering 
De school heeft een scholierenongevallenverzekering. Deze verzekering keert uit in het geval van blijvende 
invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval dat tijdens schooltijd of een schoolevenement 
plaatsgevonden heeft.  
Zaken als schade aan eigendommen (brillen, fietsen, kleding en tassen) worden door deze verzekering niet 
vergoed. Hier is school ook niet aansprakelijk voor, maar de ouders van de leerling die deze schade 
veroorzaakt heeft. Ook als niet duidelijk is wie de schade veroorzaakt heeft, kan school niet 
verantwoordelijk worden gesteld.  
 
Folders en reclamemateriaal 
De leerlingen krijgen weleens folders en / of reclamemateriaal mee naar huis. De school is niet 
verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeboden materialen. 
 
Schoolmaterialen  
Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen diverse materialen van de school, zoals een etui, 
gum en een liniaal. Deze materialen worden eenmalig verstrekt. Als de kinderen de materialen kwijtraken, 
dan is het de bedoeling dat ze zelf nieuwe materialen meenemen van huis of de materialen vergoeden. 
Vanaf groep 4 ontvangen de leerlingen van school een Stabilo-pen. De leerlingen gebruiken deze pen tot en 
met groep 8. Daarna mogen ze de pen mee naar huis nemen. Als de leerlingen onzorgvuldig met deze pen 
omgaan, kan het soms noodzakelijk zijn om de pen te vervangen. Hiervoor wordt een vergoeding van € 5,50 
gevraagd. 
Van de leerlingen van groep 7 en 8 wordt verwacht dat ze een agenda en een rekenmachine meenemen van 
huis. Op de informatieavond hoort u wat voor soort rekenmachine geadviseerd wordt. 
Soms krijgen de leerlingen een schoolboek mee naar huis. Aan het einde van het schooljaar worden deze 
boeken weer ingenomen. Bij aanzienlijke schade vragen wij een vergoeding van de ouders. 
 
Zendingsgeld 
In de loop van het schooljaar wordt een aantal keer een actie georganiseerd voor een goed doel. We doen 
standaard mee met een schoenendoosactie en het verkopen van kruidnoten voor de ZOA. Per actie wordt 
met u gecommuniceerd over het doel van de actie en de manier waarop geld ingezameld wordt.  
 

http://www.gcbo.nl/
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Verzamelen materiaal 
Wij zijn blij met al het oud papier, batterijen en kosteloos materiaal dat voor ons verzameld wordt, maar om 
rommel in de school te voorkomen, wordt het inzamelen op de volgende manier georganiseerd: 

 Oud papier in de container op het schoolplein, 

 voor de lege batterijen staat er een batterijenbak in de hal bij de voordeur, 

 kosteloos materiaal alleen meenemen, nadat daartoe een oproep is gedaan in de Tamboer.  

 
Sportdag 
De groepen 1 tot en met 6 hebben sportdag in en rond de school en de voetbalkooi dichtbij de school. 
Middelbare scholen in Alphen verzorgen sportdagen voor de groepen 7 en 8 van de lagere scholen. Onze 
school maakt hier gebruik van. We verwachten dat dit op de dag van de ‘Koningsspelen’ zal zijn . 
 
Schoolfotograaf 
In september 2015 komt de schoolfotograaf op school. Hij maakt dan portretfoto’s van de leerlingen en 
groepsfoto’s. Ook is er de mogelijkheid om als broertjes en / of zusjes samen op de foto te gaan. U bent vrij 
om de foto’s wel of niet te nemen.  
 
Schoolreis 
Ieder oneven jaar gaan we op schoolreis in de periode na de zomervakantie. Dat betekent dat we dit 
schooljaar weer met elkaar op schoolreis gaan. 
 
Kamp 
De leerlingen van groep 8 gaan aan het begin van het schooljaar met elkaar op kamp. Dit schooljaar zal 
groep 8 begin september naar Haamstede gaan. 
 
Mobiele telefoons, MP3-spelers, spelcomputers, enzovoort 
Deze apparaten mogen de leerlingen niet gebruiken onder schooltijd. Ze moeten dan ook uit zijn en niet 
zichtbaar. 
 
Fruit eten 
Halverwege de morgen is er voor de kinderen gelegenheid om hun meegebrachte fruit op te eten en een 
pakje / beker drinken te drinken. We hebben liever niet dat uw kind snoep meeneemt voor in de pauze of 
tussen de middag. Wel mag er op snoep of chips getrakteerd worden als uw kind jarig is, al is ook dan een 
gezonde traktatie van harte welkom! 
 
Luizencontrole 
Elke maandagmorgen na een vakantieweek worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis (na de 
zomervakantie op maandagmiddag). Als er tussendoor door ouders hoofdluis wordt geconstateerd bij een 
leerling, verwachten wij dat dit doorgegeven wordt aan de school. De betreffende klas en de klassen van 
eventuele broertjes en zusjes worden dan extra gecontroleerd. Bij de geplande controles stellen wij het zeer 
op prijs als de kinderen niet al te veel gel en geen ingewikkelde kapsels hebben.  
 
Speelgoed mee naar school 
Elke laatste donderdag van de maand is het speelgoeddag voor de kleuters, dan mogen de kinderen iets van 
thuis mee naar school nemen. Wilt u wel letten op de hoeveelheid en op de breekbaarheid van het 
speelgoed? De kleuters mogen altijd iets meenemen dat past bij het thema waar ze over werken. De data 
van de speelgoeddagen staan ook opgenomen in de jaarplanning. 
 
Als een ouder van een kleuter jarig is 
De kinderen mogen een kleurplaat maken als vader, moeder, opa of oma jarig is. Maar al die verjaardagen 
zijn voor de leerkracht niet bij te houden. Ouders kunnen daarom de namen van de jarige op de speciaal 
daarvoor opgehangen kalender zetten met de naam van het kind erbij. De leerkrachten weten dan precies 
wanneer het kind een kleurplaat mag maken. 
 
Verjaardagen 
Voor de verjaardagen van kinderen maken we graag tijd. Het jarige kind trakteert de eigen groep en mag in 
de pauze met een traktatie bij alle onderwijsgevenden langsgaan. 
 
Wat is van mij… 
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Wanneer de kinderen naar huis gaan willen ze graag al hun eigendommen meenemen. Daarom is het van 
belang dat bakjes, bekers, laarzen, jassen e.d. herkenbaar zijn voor de leerling. Er blijft regelmatig wat 
achter op school. Kijkt u zelf regelmatig even in de doos met gevonden voorwerpen, die op de kast bij de 
verzamelplaats van het overblijven staat. 
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HOOFDSTUK 5: EXTERNE CONTACTEN 

 
Voor- en naschoolse opvang  
De school heeft een convenant met de christelijke kinderopvang Shezaf: www.shezaf.nl. Op school is ook 
een informatiefolder van Shezaf verkrijgbaar. De voor- en naschoolse opvang van Shezaf is in het 
kerkgebouw aan het begin van de Van Nesstraat. Shezaf maakt na schooltijd en in de vakanties gebruik van 
het plein van school. 
Daarnaast gaan er ook leerlingen van onze school naar buitenschoolse opvang georganiseerd door andere 
partijen. 
 
Schoolbegeleidingsdienst 
Voor begeleiding van onderwijskundige ontwikkelingen kan de school gebruik maken van een 
schoolbegeleidingsdienst.  
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) helpt ouders, kinderen en professionals bij het opgroeien en opvoeden. 
Medewerkers van het CJG volgen de groei en ontwikkeling van alle kinderen en jongeren tussen nul en 
negentien jaar. Eerst via de jeugdgezondheidszorg 0-4 (voormalig consultatiebureau). Daarna krijgen alle 
kinderen gedurende de schoolperiode een uitnodiging van de jeugdgezondheidszorg voor een onderzoek van 
5-6 jarigen (groep 2) en 10-11 jarigen (groep 7).Tijdens deze contacten kunnen ouders en kinderen hun vragen 
stellen aan de jeugdartsen of de jeugdverpleegkundigen.  
 
Zijn er meer vragen of problemen bij het opvoeden en opgroeien dan kunnen ouders terecht bij het CJG in de 
buurt. Het CJG is bereikbaar via de website www.cjgalphenaandenrijn.nl of per telefoon (088 254 23 84).  
Medewerkers van het CJG zijn te vinden in de CJG’s, maar ook op scholen. Zij werken als school 
maatschappelijk werkers bijvoorbeeld nauw samen met de leerlingenbegeleiding van school.  
 
Het CJG adviseert en ondersteunt de school ook bij het uitvoeren van gezondheidsprojecten. Daarnaast 
verzorgt het CJG de inentingen voor het Rijksvaccinatieprogramma voor alle kinderen. Ouders krijgen een 
uitnodiging voor het inenten van hun kind. 
 
Adresgegevens 
CJG Meteoorlaan 
Meteoorlaan 4 
2402 WC Alphen aan den Rijn 
 
CJG Stadhuis 
Stadhuisplein 7 
2405 SH Alphen aan den Rijn 
Telefoon 088 – 254 23 84  
www.cjgalphenaandenrijn.nl 
 
PABO 
GPO-WN leidt zelf nieuwe leerkrachten op via het traject ‘Opleiden in de school’.   
Als school onderhouden we contacten met de Gereformeerde Hogeschool afdeling PABO te Zwolle. Het 
contact bestaat uit het begeleiden van stagiaires, nascholingscursussen en invoeringsprogramma’s. 
Daarnaast hebben we stagiaires van PABO ‘De Driestar’ te Gouda.  
  

http://www.shezaf.nl/
http://www.cjgalphenaandenrijn.nl/showsite.asp?map_id=606368
http://www.cjgalphenaandenrijn.nl/showsite.asp?map_id=606369
http://www.cjgalphenaandenrijn.nl/
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Overige contacten 
Door verschillende instellingen worden gastlessen verzorgd op het gebied van o.a. milieu-educatie, 
kunsteducatie, gezondheidszorg en preventie. 
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HOOFDSTUK 6: RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 

 
We maken gebruik van de Cito-toetsen om de resultaten van het onderwijs in de kernvakken te meten. In de 
afgelopen jaren behaalden we de onderstaande resultaten. Cito werkt met scores van 0,0 tot 5,0, waarbij 5,0 
de beste score is. De gegevens in de onderstaande tabel zijn de gemiddelden van de groepen 3 tot en met 8 in 
dat jaar. 

Jaar Technisch lezen Spelling Begrijpend Lezen Rekenen en 
Wiskunde 

2010-2011 2,8 3,3 3,3 4,2 

2011-2012 3,0 3,8 3,5 4,2 

2012-2013 3,0 4,0 3,6 4,3 

2013-2014 3,4 3,5 4,6 4,2 

2014-2015 3,5 4,0 4,4 4,2 

2015-2016 3,7 4,1 4,4 4,2 

 
We zijn tevreden over onze resultaten voor spelling, begrijpend lezen en rekenen en wiskunde van het 
afgelopen schooljaar. De resultaten van technisch lezen laten nog te wensen over. 
Verleden schooljaar hebben wij systematisch aandacht aan het verbeteren van ons spellingonderwijs besteed. 
Dit heeft geresulteerd in hogere spellingresultaten. Er zijn afspraken gemaakt over het effectiever geven van 
het vak technisch lezen. We hopen dat dit zich ook zal vertalen in hogere resultaten in het komende cursusjaar. 
 

In groep 8 maken de leerlingen de Cito-eindtoets. De resultaten van de groep worden vergeleken met het 
landelijk gemiddelde en met het gemiddelde van de scholengroep. Wij zijn ingedeeld in een scholengroep 
met scholen die een vergelijkbare populatie als de onze hebben.  
 

Jaar Resultaat Landelijk gemiddelde Gemiddelde scholengroep 

2012-2013 532,7 534,7 536,5 

2013-2014 535,7 534,4 536,5 

2014-2015 535,7 534,8 536,3 

2015-2016 536,1 534,6  
 

Aan het einde van groep 7 maken de kinderen de entreetoets van het Cito. Daarin wordt het resultaat van 
het onderwijs tot op dat moment gemeten.  
Aan de hand van de uitslag van deze toets wordt bekeken op welk gebied het kind nog extra aandacht nodig 
heeft in groep 8. Ook wordt bepaald wat het te verwachten uitstroomniveau is waar de leerkracht zich op 
kan richten m.b.t. een goede aansluiting met het voortgezet onderwijs. Bij de bespreking van de uitslag zijn 
de leerkrachten van de groepen 7 en 8, de ouders en de leerling aanwezig. De leerling weet hierdoor waar 
hij het laatste schooljaar voor werkt. De ouders kunnen het te verwachten uitstroomniveau gebruiken, om 
zich te oriënteren op een school voor voortgezet onderwijs. In het voorjaar wordt een definitief advies 
gegeven voor het type vervolgonderwijs. Dit advies is gebaseerd op: 

 De gegevens uit het Leerlingvolgsysteem van de groepen 1 t/m 8, 

 de resultaten van de Entreetoets, 

 de resultaten van de methode-gebonden toetsen in de klas, 

 de houding van de leerling t.a.v. huiswerk, concentratie en zelfstandigheid. 

Vanaf 2015 maken de leerlingen in april de Cito-eindtoets. Het is de verwachting dat de resultaten van deze 
toets het advies bevestigen. Als een leerling een hoger resultaat heeft op de Cito-eindtoets dan verwacht, 
kan het schooladvies aangepast worden. Bij een lager resultaat op de Cito-eindtoets blijft het eerder 
gegeven schooladvies van kracht. 
 
Ouders krijgen via school allerlei informatie aangereikt over de verschillende scholen. Na aanmelding en 
plaatsing in het voortgezet onderwijs worden de gegevens van de leerlingen overgedragen aan de nieuwe 
school. 
 
In de afgelopen jaren zijn de onderstaande schooladviezen gegeven 
 

 Totaal Praktijk 
onderwijs 

VMBO 
Basis 
of Kader 

VMBO 
Gemengd 
of 

HAVO VWO 
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theoretisch 

2012/2013 17 0 4 6 6 3 

2013/2014 19 0 0 8 8 3 

2014/2015 19 1 0 9 4 5 

2015/2016 21      

       

 
Uitstroom 2015/2016: 
 

 
 

Het is ons streven dat de leerlingen aan het einde van de basisschool de volgende doelen bereiken op het 
gebied van werkhouding en sociale vaardigheden: 
 

 Zij kunnen zelfstandig werken, 

 zij kunnen samenwerken, 

 zij gaan in vertrouwen en verdraagzaamheid met elkaar om, 

 zij kunnen probleemoplossend en zelfontdekkend leren, 

 zij hebben een reële kijk op het eigen functioneren. 
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HOOFDSTUK 7: SCHOOLTIJDEN, VERZUIM EN VAKANTIES  

 
Schooltijden 
 

 groep 1 groep 2-4 groep 5-8 

maandag 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00 
 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

dinsdag 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00 
 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

woensdag  08.30-12.30 08.30-12.30 
    

donderdag 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00 
 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

vrijdag 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00 
   13.00-15.00 

 
Vakantierooster 

Jaarmarkt  21 september 2016 

Herfstvakantie  maandag 17 oktober tot en met vrijdag 21 oktober 2016 

 Kerstvakantie  maandag 26 december 2016 tot en met vrijdag 6 januari 2017 

 Voorjaarsvakantie  maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart 2017 

 Studiedagen  maandag 6 maart en dinsdag 7 maart 2017 

 Studiedag  vrijdag 7 april 2017 

 Paasweekeinde  vrijdag 14 april tot en met maandag 17 april 2017 

 Meivakantie  maandag 24 april tot en met vrijdag 28 april 2017 

 Hemelvaartsweek  maandag 22 mei tot en met vrijdag 26 mei 2017 

 Pinksteren  maandag 5 juni 2017 

Studiedag  woensdag 21 juni 2017 
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Zomervakantie  maandag 10 juli tot en met vrijdag 18 augustus 2017 

 
Nota Bene 
Voor de kerstvakantie en de zomervakantie is ook de bovenbouw om 12.00 uur uit. Voor de andere vakanties 
heeft groep 5 tot en met 8 gewoon school op vrijdagmiddag. Met uitzondering van de vrijdag voor de 
meivakantie. Die vrijdag zijn de Koningsspelen. Groep 5 en 6 zijn dan om 12.00 uur uit. Groep 7 en 8 doet mee 
met de Alphense sportdag en zijn waarschijnlijk om 14.00 uur uit. 
De voorjaarsvakantie is ruim een week, omdat het team de week na de voorjaarsvakantie, op maandag 29 
februari en dinsdag 1 maart studiedagen heeft. 
 
De leerlingen behoren over hun gehele basisschoolperiode 7520 uur naar school te gaan. Voor dit schooljaar 
worden per groep het volgende aantal uren gemaakt: 
Groep 0 en 1  778 uur 
Groep 2 tot en met 4 934 uur 
Groep 5 en 6  1008 uur 
Groep 7 en 8  1010 uur 
Met bovenstaand vakantierooster halen we ruimschoots de benodigde uren. 
Vanuit de inspectie ligt de eis dat er ten hoogste zeven maal een schoolweek van vier dagen gegeven mag 
worden in groep 3 tot en met 8. Een driedaagse schoolweek is alleen toegestaan als dit veroorzaakt wordt door 
verplichte vrije dagen of studiemeerdaagse voor het team. Door de bovengenoemde vakantie regelen voldoen 
we aan deze eis. 
 
Verzuim 
Wanneer een kind niet op school kan komen of door een afspraak bij huisarts of tandarts later komt, dienen 
de ouders dit telefonisch of persoonlijk aan de school door te geven. We merken zeer regelmatig dat 
ziekmeldingen via broertjes en zusjes niet aankomen. Als een leerling afwezig blijkt zonder afmelding, wordt 
er naar huis gebeld.  
De ouders dienen zich strikt te houden aan de vakanties. Slechts bij hoge uitzondering kan daarvan 
afgeweken worden. Dit kan hooguit één keer per jaar en voor een periode van ten hoogste 10 dagen. Dat 
geldt alleen voor de ouders die door hun beroep in géén van de schoolvakanties vakantie kunnen nemen. U 
moet dan een verklaring van uw werkgever laten zien waaruit blijkt dat u niet op een ander moment met 
vakantie kunt. De directeur mag geen toestemming geven als het gaat om de eerste twee weken na de 
zomervakantie.  
Voor het aanvragen van verlof is een formulier beschikbaar op de website van de school; 
www.gbsdetamboerijn.nl. 
 
Verlof bij bijzondere omstandigheden 
Voor verlof bij bijzondere omstandigheden gelden de volgende regels: 

 Bij verhuizing: 1 dag. 

 Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad: 1 dag, of 2 
dagen als het huwelijk buiten de woonplaats wordt gesloten. 

 Bij ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten: in de eerste graad: ten hoogste 4 dagen; in de 
tweede graad: ten hoogste 2 dagen; in de derde en vierde graad: ten hoogste 1 dag. 

 Bij 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: 1 dag. Dus niet van ooms 
en tantes, neven en nichten, etc. 

 Begrafenis van verwanten. 

 Voor andere belangrijke redenen, anders dan vakantieverlof, beslist de directeur. 
 

Schorsing  
Schorsing is aan de orde wanneer de directie bij ernstig wangedrag onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig 
is voor het zoeken naar een oplossing. Ernstig wangedrag kan bijvoorbeeld mishandeling zijn, diefstal, 
wapenbezit of het herhaald negeren van schoolregels. Schorsing valt onder de verantwoordelijkheid van het 
bevoegd gezag van GPO-WN. Het college van bestuur kan een leerling voor een beperkte periode schorsen, 
nooit voor onbepaalde tijd. Indien schorsing in overweging wordt genomen wordt de leerplichtambtenaar 
hiervan in kennis gesteld.  
Leerlingen kunnen voor maximaal één week worden geschorst. Dit schorsingsbesluit moet schriftelijk 
gemotiveerd aan de ouders worden medegedeeld. Als de schorsing langer dan een dag duurt, moet de school 
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ook de Inspectie van het onderwijs schriftelijk informeren. De Wet op het primair onderwijs (artikel 40c WPO) 
is op dit punt gelijk getrokken met de al bestaande regels voor het voortgezet onderwijs (artikel 13 
Inrichtingsbesluit WVO).  
Schorsing vindt plaats na bespreking door de directeur met de ouders, de groepsleerkracht en eventueel de IB 
‘er. 
De directeur deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders mee. In dit besluit worden vermeld de 
redenen voor schorsing, de aanvang en tijdsduur en eventuele andere genomen maatregelen. De school stelt 
de leerling in staat, bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk, te voorkomen dat deze een achterstand 
oploopt.  
De schooldirecteur stelt de inspectie en de leerplichtambtenaar in kennis van de schorsing en de redenen 
daarvoor. 
In de periode gedurende de looptijd van de besluitvorming tot verwijdering en het zoeken naar een andere 
school kan een schorsing van enkele dagen (maximaal 5) worden opgelegd. Omdat er bij schorsing sprake is 
van enkele dagen, zal het niet mogelijk zijn een leerling te schorsen voor de hele periode van besluitvorming en 
het zoeken naar een andere school. De leerling zal gedurende deze tijd in staat moeten worden gesteld de 
school te bezoeken, dat hoeft niet in de klas te zijn waaruit de leerling afkomstig is.  
 
Verwijdering  
Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat het college van bestuur concludeert dat de 
relatie tussen school en leerling (ouders) onherstelbaar is verstoord.  
Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die slechts in het uiterste geval en uiterst zorgvuldig 
genomen moet worden. Het besluit valt volgens de wet onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. 
Voor het verwijderen van leerlingen kunnen o.a. de volgende redenen worden aangevoerd:  

 een voortdurend, storend, agressief gedrag van de leerling , waardoor de voortgang van het onderwijs 
wordt verstoord en/of bezit van wapens en drugs;  

 de leerling vergt een onevenredig groot deel van de schoolorganisatie, waarbij niet of nauwelijks 
doelen worden bereikt;  

 bedreigend of agressief gedrag van de ouders van de leerling waarbij herhaling niet is uitgesloten en 
daardoor gegronde vrees is ontstaan voor de veiligheid van het personeel of de leerlingen of voor de 
ongestoorde voortgang van het onderwijs;  

 Het niet respecteren van de gereformeerde identiteit van de school, afhankelijk van de 
omstandigheden kan worden overwogen tot verwijdering over te gaan.  

Indien verwijdering overwogen wordt, zal de leerplichtambtenaar op de hoogte worden gesteld. 
Leerlingen mogen niet definitief worden verwijderd totdat er een nieuwe school is gevonden die de leerlingen 
wil aannemen. Dit is een resultaatsverplichting.  
De volgende procedure wordt gevolgd.  

 Voordat het besluit tot verwijdering is genomen dient het bevoegd gezag de betrokken directie, de 
groepsleerkracht en de ouders te horen.  

 Het besluit wordt terstond aan de leerplichtambtenaar en inspectie gemeld.  

 De schooldirectie dient er voor te zorgen dat een andere school bereid is de leerling op te nemen. Ook 
kan gebruik gemaakt worden van traject bemiddeling door het Centrum voor ondersteuning van het 
samenwerkingsverband. Uiteraard gebeurt dit in samenspraak met de ouders.  

 De directeur maakt het besluit tot verwijdering schriftelijk en met opgave van redenen bekend aan de 
ouders. In dit besluit staat vermeld dat de ouders binnen 6 weken schriftelijk bezwaar aan kunnen 
tekenen bij het GPO-WN. Indien ouders bezwaar maken hoort het bevoegd gezag hen over dit 
bezwaarschrift. Wanneer ouders (tijdig) bezwaar maken beslist het bestuur binnen 4 weken na 
ontvangst van het bezwaarschrift. Het bevoegd gezag hoort de ouders, voordat het een definitief 
besluit neemt. Hiertegen kunnen de ouders in beroep gaan.  

De geschillencommissie passend onderwijs 
Er is een onafhankelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs ingesteld waarbij iedere school wettelijk 
verplicht is aangesloten. Aan deze commissie kunnen ouders geschillen voorleggen over de weigering tot 
toelating van een kind dat extra ondersteuning behoeft, de vaststelling of wijziging van het 
ontwikkelingsperspectief en de verwijdering van elke leerling. De uitspraak van de geschillencommissie wordt 
openbaar gemaakt, maar is niet bindend. Als de school van het advies afwijkt, moet ze gemotiveerd aangeven 
waarom. De ouders kunnen vervolgens naar de rechter stappen als ze het daar niet mee eens zijn. 
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Het is de bedoeling van Passend Onderwijs dat er voor alle leerlingen in het onderwijs een geschikte plaats 
wordt gevonden, vooral ook voor de leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.  
 


