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VOORWOORD 
 
De basisschool is een belangrijke fase in het leven. Zowel voor de 
kinderen als voor u.  
Een school kies je dan ook met zorg. 
 
Scholen verschillen in de manier van werken, in sfeer en resultaten. 
Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. Wij 
hebben deze gids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van 
een school voor uw kind. In de schoolgids beschrijven wij waarvoor 
wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen 
de kwaliteit te handhaven en waar nodig te verbeteren. 
 
Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die al kinderen op 
onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af over 
onze manier van werken en over de resultaten die we halen. 
 
De schoolgids van IKC Mattheüs bestaat uit twee gedeeltes. Een 
informatief gedeelte, met veel gegevens over de inhoud van het 
onderwijs, die ook bedoeld is voor ouders/verzorgers die nog geen 
kinderen op school hebben. Deze is alleen digitaal beschikbaar. 
Daarnaast is er een jaarlijkse “Schoolkalender”, met specifieke 
informatie over het betreffende schooljaar, zoals de 
groepsverdeling, schoolvakanties, gymnastiekuren, verlofaanvragen 
en jaarplanning. Aan het begin van het schooljaar wordt deze 
schoolkalender aan alle ouders verstrekt.  
 
In onze schoolgids spreken we steeds over ouders. Met ouders 
bedoelen wij alle volwassenen die de zorg voor onze leerlingen 
hebben. 
 
Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Als u tijdens of 
na het lezen vragen, suggesties of opmerkingen heeft, laat het ons 
weten. 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Namens het team, 
 
Debby Ramakers 
directeur 
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HOOFDSTUK 1: DE VISIE  
 
 
1.1. Algemeen 
Een school maakt een wezenlijk onderdeel uit van het leven van kinderen en hun ouders. We vinden dan ook 
dat we naar kinderen en hun ouders toe een belangrijke opdracht hebben te volbrengen, die we vanuit onze 
eigenheid willen vormgeven. Wij willen kinderen een brede basis meegeven ter voorbereiding op hun eigen 
weg in onze maatschappij. 
 

 

 
In ons logo is dat terug te vinden; de stevige stam van de boom staat voor de brede basis die we kinderen 
willen meegeven. De bladeren in de boom geven de mogelijkheid om te schuilen als dat nodig is.  
De vogels die uitvliegen symboliseren de kinderen die ieder naar een voor hen passende toekomst vliegen.  
 

We willen kinderen een ‘brede basis’ meegeven door aandacht te hebben voor alle facetten van het mens zijn. 
Een mens leeft niet alleen, maar wordt mede gevormd door het contact met anderen. Daarom bieden we 
kinderen een sociale omgeving die bijdraagt aan een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen en waar kinderen hun 
sociale vaardigheden (anderen waarderen en accepteren) kunnen versterken. We willen de kinderen ook 
meegeven dat er wellicht meer is in het leven dan je ziet en dat je je mag verwonderen om de mooie dingen 
om je heen. We hebben aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind.  

Wij vinden dat wij de taak hebben om bij te dragen aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van 
de aan onze zorg toevertrouwde kinderen. Dat doen wij vanuit onze katholieke levensbeschouwing. Dit 
betekent dat wij ieder kind als een geschenk beschouwen, dat voor ons ieder kind uniek is, dat ieder kind 
beschikt over een veelheid aan talenten, dat ieder kind in een netwerk van relaties staat en dat ieder kind zich 
ontwikkelt om bij te kunnen dragen aan een rechtvaardige samenleving. We willen kinderen oog laten krijgen 
voor het mysterie van het leven en de menselijke waardigheid. De verschillende vieringen gedurende het 
schooljaar dragen bij aan een gezamenlijke beleving hiervan. 

Onze uitdaging is verder om alle kinderen voor te bereiden op een passende plaats in het vervolgonderwijs en 
hun latere beroeps functioneren. Dat betekent dat er op school ruime aandacht is voor de basisvaardigheden, 
zoals lezen, rekenen en taal. Bij wereldoriëntatie werken we aan IPC-projecten met een gezamenlijke start en 
afsluiting waarbij we de wereld intrekken en de wereld de school in halen om mede hierdoor de 
nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen. Kinderen leren ook door te onderzoeken. Dat betekent ook dat 
kinderen een rijke leeromgeving krijgen aangeboden waarin ze hun eigen talenten kunnen ontdekken en 
ontwikkelen. Ons doel is om alle mogelijkheden van kinderen zo goed mogelijk te benutten waardoor ze zo 
optimaal mogelijk kunnen presteren. Elk talent telt. 

Wij vinden een goede samenwerking met de ouders van de aan onze zorg toevertrouwde kinderen erg 
belangrijk, we willen een educatief partnerschap vormen. De school en ouders moeten elkaar wederzijds 
ondersteunen. Dat bevordert het leren, de motivatie en de ontwikkeling van kinderen. Een dergelijke manier 
van werken veronderstelt dat scholen en ouders een gemeenschap vormen en bepaalde doelen over vorming, 
opvoeding en identiteit delen. 
 
Mensen zijn uniek en leren zich persoonlijk te ontwikkelen. Dat geldt voor kinderen en ook voor medewerkers, 
eenieder zal zich blijvend moeten ontwikkelen. Leren beperkt zich zeker niet tot kennisoverdracht. Bijpassende 
waarden zijn ook menswording, verantwoordelijk willen zijn, spiritualiteit, toewijding, naastenliefde en 
betrokken zijn. Een school verkeert niet in een isolement. Behalve verbinding met de ouders vinden wij het 
belangrijk dat we verbonden zijn met de buurt waarin we staan. Wij willen ook dienstbaar zijn aan de lokale 
gemeenschap. Dit is afhankelijk van de lokale behoefte.  
 
Op onze school staat de groep en de groepsdynamiek centraal. We zijn er voor elkaar en leren van en met 



 
 

6 
 

elkaar. Ons team heeft oog voor het individuele kind en ondersteunt het werken en de ontwikkeling van dit 
kind in de groep.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1.2. Levensbeschouwelijke identiteit; een katholieke school 
Het katholiek onderwijs is geworteld in de katholieke traditie. Die traditie kenmerkt zich onder andere door dat 
wat er zich in de geschiedenis van het katholiek onderwijs in Friesland heeft afgespeeld. Binnen de Bisschop 
Möllerstichting is een identiteitsvisie gevormd met ‘wortels in het verleden, een stam in het heden en nieuwe 
uitlopers in de toekomst’.  
 
Kwaliteit 
Kwaliteit staat centraal bij het bieden van onderwijs aan onze leerlingen, maar bij onderwijs denken we niet 
alleen aan kennis en vaardigheden, we denken daarbij aan de ontwikkeling van het hele kind. 
 
Spiritualiteit 
Spiritualiteit is voor ons de gedachte dat er meer is dan wat je ziet en wat dat dan is, is voor iedereen 
verschillend. 
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Wij stimuleren leerlingen oog te hebben voor het mysterie van het leven, dat wat het leven net even bijzonder 
maakt, ongrijpbaar. We leren kinderen zich erover te verwonderen en ervan te genieten, ieder op zijn eigen 
manier. 
 
Spiritualiteit staat ook voor zingeving en aandacht voor elkaar. Ieder kind krijgt te maken met bijzondere 
levensmomenten, mooie maar soms ook verdrietige momenten die vragen om verbinding met jezelf en met 
elkaar. Waar woorden tekortschieten zijn vieringen en rituelen een manier om deze bijzondere momenten een 
plek te geven.  
 
Gemeenschapszin  
Een fijne leefomgeving is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Daarbij staat voor ons het woordje 
‘samen’ centraal. We willen ervoor en met elkaar zijn; kinderen, ouders en team. Een katholieke school kunnen 
we dan ook zien als een gemeenschap van mensen die zich verbonden weet en wil blijven verbinden aan een 
gezamenlijk gedeelde cultuur die verder is uitgewerkt in de drie boven genoemde kernwaarden. 
In meer praktische zin willen wij de katholiciteit laten blijken uit: 
 

 
 

• het beginnen van de dag met een opening  

• Het volgen van een catechesemethode namelijk Trefwoord; 

• Het kinderkoor ‘de Mattheuszangertjes’ ; 

• Het houden van vieringen rond grote kerkelijke feesten (Kerstmis en Pasen) en het houden van eigen 
vieringen rondom het begin en het eind van het schooljaar;  

• Het stimuleren van deelname aan parochiële activiteiten als gezinsvieringen en de eerste communie; 

• Het inspelen op (vaste) gebeurtenissen zoals de vastenactie.  
 
 
1.3. Onderwijskundige-pedagogische identiteit  
De IKC Sint Mattheüs is een reguliere school wat betekent dat we in ons onderwijs geen specifieke 
onderwijskundige vernieuwing als gedachtegoed hanteren. We bieden de kinderen goed onderwijs waarbij de 
rol van de leerkracht erg belangrijk is. Deze dient over de benodigde competenties te beschikken om dit goede 
onderwijs te kunnen bieden. Daarnaast maken we gebruik van moderne methodes en materialen. 

In ons onderwijs staan enkele pedagogische kernpunten centraal. Dat zijn: 

Respect 
Gelijkwaardigheid van mensen als uitgangspunt nemen betekent dat je anderen met respect behandelt: Doe 
anderen niet aan wat jij ook niet wilt dat ze jou aandoen. Ieder mens (kind) is uniek en mag zichzelf zijn en mag 
hierop aangesproken worden. Het is belangrijk om kinderen te leren om respect op te brengen voor waarden 
en normen.  
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Door onze manier van omgaan met de kinderen en met elkaar geven we hier vorm aan. Ook de Kanjertraining 
die in alle groepen wordt gegeven is hierop van toepassing.  
 
Verantwoordelijkheid 
Mensen en ook kinderen maken keuzes en zijn daarvoor verantwoordelijk. Deze verantwoordelijkheid laat je 
zien in je gedrag. Iedereen kan daarom op zijn gedrag worden aangesproken. Wij vinden dat gedrag tot op 
zekere hoogte beïnvloedbaar is. Voor de school ligt hier dus een opvoedkundige taak die wij oppakken in onze 
dagelijkse omgang met elkaar.  
 
Zelfstandigheid 
Opvoeden is een proces dat moet leiden tot zelfstandigheid. Voor de school betekent dit dat het kind moet 
leren zelfstandig te opereren, zelf zijn grenzen en mogelijkheden leert onderzoeken. Zaken als eigenwaarde, 
zelfkritiek, solidariteit en dienstbaarheid spelen hierbij een rol. In onze onderwijskundige aanpak speelt 
zelfstandigheid eveneens een rol bv. Door te werken met plan- en kiesborden.   
 
Bij onze didactische aanpak gaan we uit van de volgende uitgangspunten: 
 

• Bij de basisvakken werken we met het effectieve directe instructiemodel, 

• Bij de basisvakken werken we met het convergente differentiatie-model. Hierbij zijn niet de 
individuele verschillen het uitgangspunt voor de aanpak maar er wordt gezocht naar de 
overeenkomsten binnen de groep. We werken met alle kinderen aan (hoge) doelen.  

• Bij wereldoriëntatie werken we aan een onderzoekende houding van de kinderen.  

• Leerkrachten werken doelgericht en volgens de principes van handelingsgericht werken. 
 
 
Onderstaand model past daarbij.  
 

 
  

 
 
1.4 Ons schoolgebouw 
Wij zijn een middelgrote school, zo’n 250 kinderen die over 12 groepen verdeeld zijn: 

• drie groepen 1-2 

• één groep 3 

• twee groepen 4 

• één groep 5 

• twee groepen 6 

• twee groepen 7 

• één groep 8 
 

De school is goed voorzien van moderne leer- en hulpmiddelen.  
 

Analyseren 

Doelen stellen 

Didactisch 
handelen 

Resultaten 
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HOOFDSTUK 2. WAT LEREN DE KINDEREN OP SCHOOL?  
 
2.1. De onderbouw (1/2) en de groepen 3 t/m 8 
Het onderwijs in de groepen 1 en 2 verschilt met het onderwijs in de rest van de basisschool. De nadruk in deze 
groepen 1 en 2 ligt op het spelend ontwikkelen en stimuleren van verschillende gebieden zoals:  

• sociaal emotionele ontwikkeling; 

• motorische ontwikkeling; 

• spraak/taalontwikkeling; 

• werkhouding; 

• cognitieve ontwikkeling waaronder: geheugen, taal-denk ontwikkeling, reken-

denk ontwikkeling en ruimtelijke oriëntatie; 

• muzikale ontwikkeling; 

• redzaamheid; 

• creativiteit. 
 
In de onderbouw werken we met Onderbouwd. Deze methode omvat de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, 
motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling en werkt thematisch. De methode gaat uit van doelgericht 
spelend leren.  
 
De kinderen worden dagelijks in hun ontwikkeling gevolgd middels het Onderbouwd observatie- en 
registratiesysteem. Er wordt gewerkt op meerdere niveaus. Aan het einde van de kleuterperiode is aan alle 
doelen gewerkt om een goede start te kunnen maken in groep 3.  
Kleuters kunnen (meestal) niet lezen of schrijven en zich mondeling slechts beperkt uitdrukken. Maar spelen 
kunnen ze als geen ander; en door spelen leren kinderen! 
Grondbeginselen van taal, rekenen en schrijven zijn hierdoor eenvoudig aan te leren. Het speels, bewust en 
doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vormt de basis van Onderbouwd. 
 
Hieronder een overzicht van de activiteiten die plaats vinden in de onderbouw, daarnaast enige voorbeelden: 

• bewegingsactiviteiten:   kleutergym, spelen, vrijspel; 

• muziek/drama:    zingen, ritme lopen/klappen, bewegen op muziek; 

• taalactiviteiten:    voorlezen, rijmen, vertellen met/zonder platen; 

• kringactiviteiten:   gesprekjes voeren, begrijpend luisteren, kringspelletjes; 

• speel-/werkactiviteiten:   werken met ontwikkelingsmateriaal, knutselen, spelen, in de  
bouwhoek; 

• buitenactiviteiten:   vrij buitenspel, spelen in de zandbak, spelen in de 
  klimtoestellen. 

 
De onderbouw bestaat uit parallelle groepen, in elke groep zitten zowel 1e als 2e jaars leerlingen. De kinderen 
zitten ongeveer twee jaar in een kleutergroep. Dat is afhankelijk van hun geboortedatum, aard en aanleg. 
 
Er is een overgangsprotocol opgesteld waarin staat aangegeven op welke manier we vaststellen of een kind 
overgaat naar een volgende groep.  
 
Vanaf groep 3 maakt het spelen langzaam plaats voor het leren. Dat kost de kinderen veel energie. In de wet 
staat welke vak- en vormingsgebieden de kinderen moeten worden aangeboden. Ook wordt vermeld wat de 
kerndoelen van die vakken zijn, zowel per leerjaar (tussendoelen) als per schoolperiode. Bij die kerndoelen 
hebben wij zorgvuldig methodes gekozen. In die methodes staat in ieder geval de minimum lesstof die 
behandeld moet worden. In de lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de 
verschillende vakken besteden. Het gaat hier om gemiddelden die per leerjaar enigszins kunnen verschillen. 
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2.2. Lessentabellen 
Lessentabel groep 1 en 2. 

Levensbeschouwing 1.25 uur 

Taalontwikkeling en drama  6.50 uur 

Werken met ontwikkelingsmateriaal 8 uur 

Spel en bewegingsonderwijs 6.25 uur 

Muziek en expressie 2 uur 

 
Lessentabel groep 3 en 4. 

Levensbeschouwing 1.25 uur 

Taal/ lezen en schrijven  11.75 uur 

Rekenen 5 uur 

Wereldoriëntatie, waaronder: 
-aardrijkskunde/geschiedenis/biologie/   
 verkeer 

2.25 uur 

- Gymnastiek 
- Muziek, tekenen, handvaardigheid 
- Pauze enz. 

1,5 uur 
1 uur 
1,25 uur 

 
Lessentabel groep 5 tot en met 8. 

Levensbeschouwing 1 uur 

Taal/ lezen (en Engels) schrijven  10 uur 

Rekenen 5 uur 

Wereldoriëntatie, waaronder: 
-aardrijkskunde/geschiedenis/biologie en  
 Verkeer. 

4 uur 

- Gymnastiek 
- Muziek, tekenen, handvaardigheid 
- Overig (werkstukken en spreekbeurten) 
- Pauze enz. 

1,5 uur 
1,5 uur 
1 uur 
1,5 uur 
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2.3 Informatie per vak 
 
Lezen 
We gebruiken de methode “Veilig leren lezen” (Kim 
versie).  
 
Leesthema’s en themawoorden vormen de essentie van 
het aanvankelijk leesproces in groep 3. De kinderen 
worden actief betrokken bij dit leesproces. Er wordt 
regelmatig samen gelezen in de groep. In groep 4,5 en 6 
wordt eveneens aandacht besteed aan het voortgezet 
technisch lezen. Hiervoor maken we gebruik van de 
nieuwe methode “Flits”. 
 
We vinden het erg belangrijk dat de kinderen ook 
begrijpen wat ze lezen. Daarvoor werken we met 
verschillende teksten en volgens een bepaald stappenplan. 
We geven eveneens veel aandacht aan de leesbeleving. 
We lezen voor, doen aan boekpromotie en we doen mee 
aan leesprojecten van de bibliotheek. In het schooljaar 
2015-2016 zijn we gestart met het project “de Bibliotheek 
op school”. Het belangrijkste doel is om het leesplezier te 
bevorderen. Samen met een lees- mediacoach vanuit de 
bibliotheek is een leesplan opgesteld. Daarin staat beschreven welke lees-activiteiten we gaan uitvoeren.  
Voor het schooljaar 2021-2022 staan er weer afwisselende leesactiviteiten gepland. Boekpromotie staat daarin 
centraal. 
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Schrijven 
In groep 3 worden meteen de schrijfletters aangeleerd met behulp van de methode Pennenstreken. Vanaf 
groep 4 gebruiken we de methode, Schrijven in de basisschool”. De kinderen leren licht rechtshellend te 
schrijven. In de groepen 7 en 8 ligt het accent op het ontwikkelen van een persoonlijk handschrift, komt 

creatief schrijven aan de orde en wordt tevens gewerkt aan verhoging 
van het schrijftempo. 
 
Taal en Spelling 
We zijn in het schooljaar 2018-2019 gestart met Taalverhaal.nu in de 
groepen 4 t/m 8. Deze is zowel voor het taalonderwijs als het 
spellingonderwijs. In deze methode komen alle domeinen van taal en 
spelling aan bod en is er veel aandacht voor woordenschat.  
De methode past bij onze didactische werkwijze met aandacht voor 
directe instructie, samenwerking en convergente differentiatie. Het 
materiaal is overzichtelijk en aantrekkelijk voor leerlingen. Dat geldt ook 
voor de digitale  
materialen.  
 
Fries 
Vanuit de provincie Friesland hebben we met ingang van het schooljaar 
2017-2018 een ontheffing ontvangen overeenkomstig profiel F.  
Dat houdt in dat we ons beperken tot het mondeling taalgebruik waarbij 

een positieve attitude ten opzichte het van het Fries wordt ontwikkeld. De ontheffing geldt voor luisteren, 
spreken, lezen, schrijven en taalbeschouwing.  
We volgen in verschillende groepen wel programma’s van de Friese school-t.v. 
 
Engels 
We beginnen vanaf groep 5 met Engels. We werken daarbij met de methode Groove.me. Dit is een digibord 
lesmethode waarbij muziek de basis is van alle lessen.  
In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle 
vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet tot alleen de woorden uit het liedje, maar worden 
uitgebreid met woorden passend bij het thema 
 
Rekenen 
We werken met de nieuwe methode Getal en 
Ruimte Junior. Het uitgangspunt van deze 
methode is dat het rekenen een succes wordt als 
er voldoende aandacht en afstemming is in de 
rekenles, de kinderen geholpen worden 
zelfvertrouwen op te bouwen en door de methode 
ondersteund worden in eigenaarschap.  De 
methode werkt dit op verschillende manieren uit. 
Zo is er systematisch 1 rekenonderwerp per week, 
eerst vaardigheden leren en dan toepassen, 
convergente differentiatie op vier niveaus, 
bevordering van zelfstandig werken en eigen 
verantwoordelijkheid.  
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Wereldoriëntatie 
In de groepen 3-8 werken we met de methode International Primary Curriculum, kortweg IPC. Met IPC worden 
de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek in verschillende thema’s aangeboden. Daarnaast 

bevat IPC ook creatieve, muzikale, ICT en sportieve onderdelen. Elk thema 
duurt 6-8 weken en er wordt volgens een vaste procedure gewerkt:  
 
 
A. Startpunt: 
Een enthousiasmerende activiteit om de betrokkenheid en motivatie van de 
kinderen bij het thema te ontwikkelen en versterken.  
 
B. Kennisoogst: 
Een inventarisatie van wat kinderen al van het thema weten en wat ze nog 
zouden willen weten.  
 
C. Uitleg en verwerking van het thema: 
Hier wordt uitgelegd welke vakgebieden er bij dit thema aan bod komen en 
welke doelen hiermee bereikt gaan worden. Bij de vakgebieden die bij dit 
thema passen worden onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten aangeboden.  
 
D. Afsluiting: 
Het thema wordt d.m.v. uiteenlopende werkvormen (presentaties) afgerond en 
centraal staat de vraag: wat heb ik ervan geleerd? 
 
Voor topografie wordt gebruik gemaakt van een digitale topo-methode van 
Agteres.  
 
 
 
 
 
 

Verkeer 
In groep 5 en 6 wordt gewerkt met de verkeerskrant “Op Voeten en Fietsen”. In groep 7 en 8 gebruiken we de 
“Jeugdverkeerskrant”. Centraal staat hierbij de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers. Belangrijke 
thema’s: verkeersborden, op de fiets in het verkeer en voorrangssituaties. In groep 8 doen de leerlingen een 
theoretisch en een praktisch verkeersexamen. 
 
Levensbeschouwelijke vorming 
Voor levensbeschouwing werken we met de methode Trefwoord.  
Naast deze methode zijn we op verschillende manieren actief om vorm te geven aan onze 
levensbeschouwelijke visie. Dat doen we tijdens verschillende vieringen en door gesprekken in de klas.  
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Sociaal emotionele ontwikkeling 
 
Hiervoor maken we gebruik van  
de methode Kanjertraining.  
 
Het principe van de Kanjertraining 
bestaat uit het bewust worden van 
manieren van reageren en de keuze 
voor gedrag. Met de kinderen wordt 
gesproken over gedrag, er worden 
rollenspelletjes gespeeld en 
oefeningen gedaan waardoor 
kinderen inzicht krijgen in gedrag en 
hun eigen rol daarin. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van vier kleuren 
petten die staan voor bepaald 
gedrag.  
 
De petten corresponderen met vier 
typetjes: 
• Konijn (gele pet): bang, 
vermijdend faalangstig stil 
 Het konijn denkt slecht over zichzelf 
en goed over een ander. 
• Tijger (witte pet): kanjer, 

zichzelf, gewoon, normaal, te vertrouwen,  
 aanspreekbaar op gedrag 
 De tijger denkt goed over zichzelf en de ander. 
• Aap (rode pet): grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller, malloot 
 De aap denkt niet goed over zichzelf, maar ook niet goed over een  
 ander. 
• Pestvogel (zwarte pet): uitdager, bazig, hork, pester 
 De pestvogel denkt goed over zichzelf, maar niet goed over een ander. 
 
De kracht van Kanjertraining is dat je de training zowel voor jonge als voor oudere kinderen 
kunt gebruiken. Uiteraard zijn de lessen aangepast, ook aan de hand van het Kleine Kanjerboek 
voor groep 1 t/m 4, of het Grote Kanjerboek voor groep 5 t/m 8, maar de methode van het 
benoemen van gedrag aan de hand van de vier petten blijft gelijk. Een ander sterk punt is dat 
je de Kanjertraining preventief kunt toepassen om een goede sfeer in je groep te creëren, 
maar dat je het ook zwaarder kunt inzetten wanneer je te maken hebt met een lastigere 
groep. Kanjertraining wordt door de leerlingen als leuk ervaren! 

 
Burgerschapskunde 
Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. 
Burgerschapsvorming brengt jonge burgers (want dat zijn leerlingen immers!) de basiskennis, vaardigheden en 
houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. 
Ze maken kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, 
conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke 
diversiteit. Die kennis komt niet alleen uit het boekje, maar wordt ook geleerd door te oefenen in de praktijk. 
Bij burgerschapskunde staan drie domeinen centraal: 
• democratie - kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming; democratisch 
handelen en de maatschappelijke basiswaarden 
• participatie - kennis over de basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden en 
houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen 
• identiteit - verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; voor welke (levensbeschouwelijke) 
waarden sta ik en hoe maak ik die waar? 
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Vanuit onze visie waarin gemeenschapszin/Bonum Commune belangrijk is hechten we waarde aan 
burgerschapskunde. We willen kinderen leren een maatschappelijke rol te kunnen spelen in onze maatschappij.  
 
De activiteiten op dit gebied zijn geïntegreerd in het gehele onderwijs. Het is geen apart vak.  
 
Onze school werkt met een kinderraad. Deze bestaat uit kinderen (uit groep 5 t/m 8) die regelmatig met de 
directie om tafel zitten om het reilen en zeilen op school te bespreken en met voorstellen voor verbetering 
kunnen komen. Ook dit is een activiteit in het kader van Burgerschapskunde. Hetzelfde geldt voor activiteiten 
zoals: de kanjertraining, spreekbeurten, dodenherdenking, Himmeldei, pleinbeurten, oud papierbeurten, Sam 
Sam, tv weekjournaal, goede doelen acties etc. etc.  
Al deze activiteiten dragen er toe bij dat kinderen zich bewust worden van hun omgeving en daar ook een 
actieve rol in gaan spelen.  
 
Expressie en muziek 
Alle talenten van kinderen tellen, ook op creatief gebied. Bij de thema’s van IPC wordt regelmatig aandacht 
besteed aan de creatieve vakgebieden en we werken we veel samen met cultuurcoaches. Zij geven bij ons op 
school drama, muziek, dans en beeldende vormingslessen.  
 
We doen mee aan een driejarig traject Impuls Muziekonderwijs. Dit project heeft tot doel om het 
muziekonderwijs een impuls te geven en te verankeren in ons aanbod. Aan de ene kant worden leerkrachten 
geschoold in het geven van muziekonderwijs en anderzijds worden er muzieklessen in de klassen gegeven en 
projecten georganiseerd. We maken gebruik van de muziekmethode 1-2-3 Zing. 
 
Gymnastiek 
Alle kinderen krijgen twee keer per week gymnastiek. De groepen 1-2 doen dat in het speellokaal en de 
groepen 3-5 hebben gym in het Brede Schoolgebouw.  
Vanaf groep 6 wordt er gegymd bij het Sportief Knooppunt. Deze groepen gaan dan op de fiets naar het 
gymlokaal. 
 
Bij de gymlessen in de zaal onderscheiden we spellessen en toestellessen. We gebruiken hiervoor de methode 
“Basisdocument bewegingsonderwijs”. 
 
 
2.4 Met plezier naar school  
Het personeel van de IKC Mattheüs streeft ernaar dat kinderen zich veilig en thuis voelen op school, want 
alleen dan ontwikkelt een kind zich optimaal. We proberen te zorgen voor een ongedwongen kindvriendelijke 
sfeer. Ook gaan we respectvol om met elkaar, met elkaars spullen en met het milieu. Een school kan niet 
functioneren zonder afspraken en gedragsregels.  
 
Onze schoolregels zijn: 

• In de gang lopen we rustig 

• ’s Morgens begroeten we de meester/juf 
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• In de pauze vragen we aan de pleinwacht of we naar 
binnen mogen 

• We zijn voorzichtig met onze spullen en ruimen alles 
netjes op 

• We letten op ons stemniveau 
 
Deze regels moeten worden gerespecteerd en onderhouden. Naast 
het leren van schoolse kennis, leren de kinderen ook andere zaken: 

• ze ontwikkelen hun persoonlijkheid, door het opbouwen 
van zelfvertrouwen en het verwerven van zelfkennis; 

• ze leren om te gaan met elkaar en verdraagzaam te zijn. 
 
Deze aspecten komen aan de orde bij kringgesprekken, vieringen 
en catechetische of andere projecten. Speciaal voor de sociaal 
emotionele ontwikkeling gebruiken we de methode Kanjertraining, 
waarin alle bovenstaande aspecten systematisch naar voren 
komen. De Kanjertraining kent ook een bijpassend 
leerlingvolgsysteem. Jaarlijks vullen leerkrachten vanaf groep 3 dit 
voor elk kind in en vanaf groep 5 vullen ook de kinderen een 
vragenlijst in. Daaruit komt een individueel en een groepsoverzicht naar voren waaruit blijkt hoe kinderen 
tegen zichzelf, de school en andere kinderen aankijken. Indien nodig kan er met kinderen (individueel of in de 
groep) in gesprek worden gegaan.  
 
Soms gaan kinderen met minder plezier naar school. In zo’n geval gaan we graag met u in gesprek om erachter 
te komen wat de oorzaak daarvan is. 
Het kan voorkomen dat een kind het slachtoffer van pestgedrag is. In voorkomende gevallen vragen we de 
medewerking van betrokken ouders om in goede samenwerking het pestgedrag aan te pakken en pesters en 
meelopers in hun gedrag te corrigeren. (Zie ook 3.10) 
 
2.5. Extra activiteiten en vieringen 
Jaarlijks organiseren we extra activiteiten en vieringen die onder meer bedoeld zijn om de goede sfeer op 
school te verhogen. 
Een overzicht:   

• Sinterklaasviering 

• Kerstviering 

• start en slotviering 

• vastenactie 

• carnaval 

• paasviering 

• schoolreisjes en schoolkamp groep 8 

• Koningsspelen 

• excursies 

• deelname aan sporttoernooien in schoolverband:  
Volleybaltoernooi (groep 5) 
Korfbaltoernooi (groep 6) 
Voetbaltoernooi (groep 8) 

 
Bij veel van deze activiteiten en vieringen verleent de oudervereniging (en een wisselende groep individuele 
ouders) ondersteunende, voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden. 
 
2.6 Vrijstelling schoolactiviteiten 
Op een gemotiveerd verzoek van ouders kan door het bevoegd gezag individuele vrijstelling van 
bovengenoemde activiteiten worden verleend. Deze bevoegdheid is gedelegeerd aan de directeur van de 
school. Een vrijgestelde leerling wordt niet naar huis gestuurd, maar krijgt op school andere activiteiten te 
verrichten volgens het schoolplan en het groepswerkplan. Vrijstelling kan onder meer worden verleend voor 
het volgen van lessen lichamelijke opvoeding.  
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De inspecteur en het bevoegd gezag dienen van de verleende vrijstelling, die niet bedoeld is voor een tijdelijke 
verhindering aan een verplichte activiteit deel te nemen, in kennis te worden gesteld. 
 

 
 

 

HOOFDSTUK 3. DE ZORG VOOR KINDEREN 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze we de zorg op school georganiseerd hebben.  
 
In augustus 2014 is het Passend Onderwijs van start gegaan. Om een beeld te krijgen van de (on)mogelijkheden 
van onze school is een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dat is een verplicht document voor elke school 
om het zorgaanbod in kaart te brengen. U vindt ons schoolondersteuningsprofiel in paragraaf 3.1. 
 
Bij de andere paragrafen wordt beschreven op welke wijze wij de zorg aan de leerlingen vormgeven en wat 
daarbij onze uitgangspunten en grenzen zijn.  
 
3.1. Ons schoolondersteuningsprofiel 
 
In februari 2020 is het Schoolondersteuningsprofiel voor 2020-2024 vastgesteld. Hierin wordt  beschreven wat 
onze basis en aanvullende ondersteuningsmogelijkheden voor kinderen zijn en welke grenzen er voor ons zijn. 
Het Schoolondersteuningsprofiel is op school op te vragen.  
 
De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband samen vormen de basis 
van het aantonen van de dekking van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle 
kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben. 
 
Als het niet mogelijk is om het kind onderwijs op maat te bieden binnen onze school, komt verwijzing naar een 
andere school voor regulier onderwijs of het speciaal basisonderwijs aan de orde. Toelating bij deze laatste kan 
niet zomaar en moet worden beoordeeld door een Commissie van toelating. 
Voor meer informatie over de trajecten binnen passend onderwijs verwijzen we u naar 
www.passendonderwijsinfryslan.nl 
 

http://www.passendonderwijsinfryslan.nl/
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3.2 Kinderen volgen in hun ontwikkeling 
Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren en in een verschillend tempo. Om de lijn van deze 

ontwikkeling te kunnen monitoren is het belangrijk om verschillende instrumenten in te zetten. De dagelijkse 

omgang met het kind en de observaties die daarbij gemaakt worden, zijn uitermate belangrijk. Hier kunnen 

veel aanwijzingen gevonden worden over hoe het met het kind gaat.  

Daarnaast zetten we instrumenten in die op meer gestructureerde wijze een beeld van de ontwikkeling geven 
en instrumenten die ook een beeld kunnen geven van de ontwikkeling van het kind ten opzichte van andere 
kinderen.  
Tot de laatste groep behoren ook de toetsen. Sommige toetsen behoren tot de gebruikte methodes en worden 
dan ook de methode gebonden toetsen genoemd. Andere toetsen zijn niet gekoppeld aan een methode; de 
methode onafhankelijke toetsen. Dat zijn de toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem. (LOVS) 
 
Groep 1 en 2  
In de groepen 1 en 2 verzamelen de leerkrachten o.a. gegevens door middel van observaties. Deze observaties 
worden geregistreerd via het digitale registratiesysteem van Onderbouwd. Naast deze observaties wordt in 
groep 2 het toetspakket Beginnende Geletterdheid (Smits) afgenomen. Hierin zit ook een dyslexiescreening.  
Het doel hiervan is om in een vroeg stadium ernstige leesproblemen op te sporen en waar mogelijk in het 
voorbereidende leesproces extra ondersteuning te bieden.  
 
Groep 3 tot en met 8  
Naast de gegevens uit de klassenobservaties en de toetsresultaten van de methode gebonden toetsen worden 
de volgende toetsen van het CITO- leerlingvolgsysteem afgenomen:  

• DMT en AVI (technisch lezen op woord -en op tekstniveau)  

• Begrijpend Lezen  

• Spelling (in groep 7 en 8 is dat ook werkwoordspelling) 

• Rekenen en Wiskunde  

• Toets voor taalverzorging vanaf groep 6. 
 
Deze methode onafhankelijke toetsen worden twee maal per jaar op vaste tijden afgenomen. Hierbij maken 
we gebruik van een toetskalender.  
De toets uitslagen worden door de groepsleerkrachten ingevoerd in het leerlingvolgsysteem. Op deze manier 
kan de ontwikkeling van de kinderen per vakgebied op school, groeps- en op leerlingenniveau gevolgd worden.  
 
Het is mogelijk om kinderen een toets van een lager niveau aan te bieden, zodat de toets beter aansluit bij het 
niveau van de leerling op dat moment.  
Ook dan kan het resultaat nog steeds vergeleken worden met ‘het landelijk gemiddelde’ en de overige 
leerlingen in de groep. Ouders worden hier altijd vooraf over geïnformeerd. 
 
Groep 3  
In groep 3 worden toetsen afgenomen volgens het Protocol Leesproblemen en Dyslexie:  

• Herfstsignalering (na kern 3)  

• Wintersignalering (na kern 6)  

• Lentesignalering (na kern 8)  

• Eindsignalering (na kern 11)  
De toetsen zijn integraal opgenomen in de methode Veilig Leren Lezen.  
Het doel hiervan is om zo vroeg mogelijk en een zo goed mogelijk een beeld te krijgen van de ontwikkeling van 
het aanvankelijke leesproces van alle kinderen van groep 3. Op deze manier is het mogelijk om kinderen met 
leesproblemen in een heel vroeg stadium te  
signaleren en extra hulp te bieden.  
 
Entreetoets in groep 7  
In groep 7 wordt in de maand april-mei de Entreetoets afgenomen. De resultaten van deze toets laten zien hoe 
kinderen ervoor staan op het gebied van rekenen, lezen en taalverzorging. Voor elke leerling wordt er een 
leerlingenprofiel opgesteld, waardoor we in een oogopslag kunnen zien hoe een kind ervoor staat bij 
bovengenoemde vakgebieden.  
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Eindtoets in groep 8  
In groep 8 worden de LOVS-CITO-toetsen in januari –februari afgenomen. Daarnaast nemen de leerlingen deel 
aan de Centrale Eindtoets. Deze wordt in april/mei 2021 afgenomen. In principe nemen alle leerlingen deel aan 
de eindtoets.  
 
Naast de genoemde instrumenten uit het CITO-leerlingvolgsysteem, maken we, indien nodig,  voor de 
specifieke zorgleerlingen gebruik van aanvullend toets materiaal. 
 
Alle resultaten van Cito-toetsen worden gedurende de hele basisschoolloopbaan van elk kind opgeslagen in het 
digitale Leerlingvolgsysteem (ESIS). Zo kunnen we de ontwikkeling volgen. Voor elke leerling wordt een dossier 
aangelegd. Hierin komen belangrijke gegevens: o.a. aanmeldingsformulier en onderzoeken van het kind.  
 
De vorderingen van de kinderen worden eveneens gebruikt om beslissingen te kunnen nemen ten behoeve van 
de voortgang van het onderwijs. Om het onderwijs op IKC Mattheüs zo goed mogelijk te kunnen volgen, zullen 
we de resultaten van ons onderwijs voortdurend kritisch moeten bekijken.  
Bij dit kritisch bekijken moeten we letten op:  

1. de prestaties op leerling-niveau  
2. de prestaties op groepsniveau  
3. de prestaties op schoolniveau  

In de cyclus van de kwaliteitszorg op school zijn de resultaten van de kinderen ook een vorm van reflectie op 
ons eigen handelen.  
 
3.3 De organisatie van de zorg op de IKC Mattheüs 
3.3.1. Handelingsgericht werken in de groep 
Op school werken wij volgens het schema van handelingsgericht werken. Handelingsgericht werken is een 
planmatige en cyclische werkwijze die tot doel heeft beter af te kunnen stemmen op de verschillen tussen 
leerlingen; genaamd adaptief onderwijs. Het heeft tevens als doel de kwaliteit van het onderwijs en de 
begeleiding van leerlingen te verbeteren.   
 
Hieronder onderscheiden we vier verschillende fases met in totaal zeven stappen.  
Fase 1. Waarnemen/signaleren  
Stap 1: Benoemen van de onderwijsbehoeften van alle kinderen 
Stap 2: Verzamelen van kind gegevens* in een groepsoverzicht 
 
Fase 2. Begrijpen/analyseren 
Stap 3: Op zoek gaan naar verklarende factoren en het signaleren van kinderen die extra begeleiding nodig 
hebben  
Stap 3a: het benoemen van specifieke onderwijsbehoeften van een aantal kinderen 
 
Fase 3. Plannen 
Stap 4: Clusteren van kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften  
Stap 5: Bepalen van de doelen voor de komende periode voor de subgroepen en voor een aantal individuele 
leerlingen 
Stap 5a: Opstellen van een blokvoorbereiding/plan voor de komende periode  
 
Fase 4. Realiseren 
Stap 6: uitvoeren van het plan 
Stap 7: evaluatie op 2 manieren: 

• Na afloop van elk blok (methodisch). 

• 2 x per jaar na de M-toetsen en de E-toetsen (LVS). Hier begint Fase 1 weer. 
 
*Zoals resultaten en voortgang op LVS-toetsen en methodetoetsen  

 
Fase 1 en 2 leiden tot onderstaande 3 documenten: 

- Het overzicht van onderwijsbehoeften van alle leerlingen (standaard-document) 
- Het overzicht van specifieke onderwijsbehoeften van een aantal leerlingen 
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- Het (didactisch) groepsoverzicht. 
Ze vormen de basis voor de groepsbespreking tussen leerkracht(en) en cpo. 
 
In fase 3 wordt het plan voor de komende periode opgesteld. Dit noemen wij de blokvoorbereiding. Daarin 
wordt per subgroep aangegeven wat de doelen zijn en hoe het onderwijs georganiseerd wordt. Voor de 
kinderen in de risicogroep worden individuele doelen gesteld (in vaardigheidsscores). 
We gaan in de blokvoorbereidingen uit van het aanbod vanuit de methodes. Het groepsoverzicht en de 
blokvoorbereidingen zijn de kerndocumenten waarmee we de ontwikkeling van kinderen in relatie tot de 
gestelde doelen en het onderwijsaanbod plannen, volgen en evalueren. We streven daarbij naar een 
preventieve aanpak. We kijken vooruit: wat zijn de doelen voor de komende periode en wat hebben onze 
kinderen nodig om die doelen te bereiken? 
 
Met toetsen en observaties krijgen we zicht, hoe ver de kinderen in hun ontwikkeling zijn. We houden de 
resultaten goed bij in een leerlingvolgsysteem. Soms is er een leer- of ontwikkelingsverschil met de groep of 
hebben kinderen een ander tempo. In overleg met de ouders kunnen we afspreken, dat er extra aandacht aan 
deze leerlingen besteed zal worden. De Coördinator Passend Onderwijs (C.P.O) kan hierin ondersteunen. 
 
De kinderen krijgen herhaling, verdieping, verbreding of andere mogelijkheden aangeboden, al naar gelang wat 
van toepassing is. Daar waar nodig worden individuele plannen opgesteld. Als de voortgang desondanks 
stagneert of we constateren bij kinderen dusdanige leer- en/of ontwikkelingsachterstanden of 
gedragsproblemen, waar wij als team niet uitkomen, kunnen we - in overleg met de ouders - deskundige hulp 
inroepen. We hebben dan diverse mogelijkheden. Soms wordt er contact gezocht met een externe deskundige 
voor het samen zoeken naar oplossingen. 
 
3.3.2 Bespreking op groeps- en leerling niveau   
Met enige regelmaat vinden er besprekingen plaats tussen de leerkracht en de coördinator passend onderwijs 
om het onderwijsproces van de groep en de leerlingen te bespreken. Deze besprekingen maken deel uit van de 
interne zorgstructuur.  
 
Groepsbespreking:  
Twee keer per jaar vindt er een groepsbespreking plaats. Dit is een gesprek tussen de leerkracht en de intern 
begeleider. In deze groepsbespreking wordt het onderwijs en de zorg aan de groep besproken. Op basis van de 
groepsresultaten wordt besproken wat dit voor het handelen van de leerkracht betekent.  
 
Uiteraard kunnen leerkrachten ook buiten deze gesprekken een beroep doen op de intern begeleider.  
 
Indien er leerlingen zijn die zorg behoeven, waarbij de intern begeleider betrokken wordt in het zorgproces, 
wordt een nadere afspraak gemaakt. Redenen hiervoor kunnen zijn: 
- als een leerling herhaaldelijk onvoldoende profiteert van het groepsplan;  
- als de onderwijsbehoeften van de leerling onduidelijk blijven;  
- als er vermoedens zijn van een ernstige problematiek of stoornis.  
Centraal in de bespreking staat de begeleidingsvraag van de leerkracht.  
In eerste instantie probeert de school zelf een antwoord te vinden op de begeleidingsvraag van de leerkracht. 
Indien dit niet lukt, dan kunnen – na toestemming van de ouders – andere stappen worden gezet.  
De intern begeleider maakt een verslag van de leerlingbespreking.  
 
3.3.3 Externe deskundigen.  
De leerlingbespreking is ook een schakel naar externe zorg binnen de regio. In de leerlingbespreking wordt, 
indien nodig, een besluit genomen welke stappen intern of extern gezet worden.  
Indien we intern verder gaan, onderzoeken we hoe we de leerling kunnen helpen. Dan kan een observatie tot 
de mogelijkheden behoren en daaruit voortkomend een handelingsplan op een ontwikkelingsgebied. Ook kan 
een onderzoek of een coaching gesprek met de leerling plaatsvinden.  
 
We maken ook gebruik van de diensten van een orthopedagoog en kunnen ook voor advies en advisering 
terecht bij Visio, Steunpunt onderwijs Noord en andere instanties rondom het onderwijs.  Indien ouders 
besluiten in overleg te gaan met externe instanties willen we bekijken of en in hoeverre ook deze adviezen 
meegenomen kunnen worden in het onderwijs.  
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De school is hierin leidend.   
 
Indien de leerkracht en intern begeleider besluiten om advies te vragen aan een extern deskundige, dan kan 
dat alleen als de ouders hiervoor (schriftelijk) toestemming geven. Ook de leerkracht moet de hulpvraag op 
papier zetten.  
 
In de wet op het primair onderwijs is vastgelegd dat voor leerlingen voor wie deze ondersteuning van een 
ambulant begeleider (vanuit cluster 1,2 of 3) wordt ingezet een ontwikkelingsperspectief moet worden 
gemaakt. In de volgende paragraaf wordt hierover meer verteld.  
 
3.4. De mogelijkheden van onze interne zorgverbreding 
Wanneer er sprake is van ernstige leer- en/of ontwikkelingsbelemmeringen kunnen er een aantal maatregelen 
worden genomen.  
Onder ernstige leer- en/of ontwikkelingsbelemmeringen verstaan wij:  
- de leerling heeft een leerachterstand van een jaar (of meer) op één of meerdere vakgebieden  
- de leerling heeft problemen op sociaal-emotioneel gebied/gedrag  
- een combinatie van bovenstaande problemen.  
 
In principe kan de school dan de volgende maatregelen treffen:  
 

• het programma van de leerling wordt aangepast. Hierbij kan gedacht worden aan aanpassingen in de 
hoeveelheid en het tempo of de doelen van de aangeboden leerstof. De leerling doet dan nog wel met 
de groep mee. 
 

• Het niveau van de leerstof wordt aangepast of de leerling gaat werken in een andere methode en/of 
met ander materiaal op aangepast niveau.  

 
Dit laatste wordt ook wel een eigen leerlijn genoemd. Een eigen leerlijn kan pas gegeven worden als een extern 
deskundige dit kan ondersteunen.  
Bij ‘een eigen leerlijn’ wordt er altijd een ontwikkelingsperspectief gemaakt waarin streefdoelen worden 
geformuleerd en een verwacht eindniveau. Dit ontwikkelingsperspectief wordt minimaal 2 x per jaar 
geëvalueerd en indien nodig ook bijgesteld.  

 
Ouders, leerkracht en intern begeleider werken hierin nauw samen. We streven er naar om bij alle leerlingen 
minimaal de kerndoelen van het basisonderwijs te bereiken. De ondergrens ligt dan in principe bij de 
einddoelen van groep 6. 
 

• de schoolloopbaan van de leerling wordt verlengd, wat betekent dat er een doublure plaatsvindt. In 
de groepen 3-8 kan dit slechts eenmaal gebeuren.  

 
3.5. Meerbegaafde kinderen 
De leerlingen die binnen de groep opvallen door bijzonder goede prestaties of leerlingen waarvan wij 
vermoeden dat zij onderpresteren, verdienen ook onze zorg. (Het gaat dan prestaties in brede zin en niet bij 
1vakgebied.)  
 
Om deze leerlingen te kunnen signaleren wordt er bij nieuwe leerlingen en bij de leerlingen in groep 3 en 6 een 
protocol ingevuld om te screenen of de leerling wellicht hoog- of meerbegaafd is. Bij vermoedens hiervan 
worden ook de ouders van de betreffende kinderen hierbij betrokken.  
 
Afhankelijk van de screenings- en onderwijsresultaten wordt bekeken welke aanbod het kind gedaan wordt. 
We proberen aan de behoeftes van deze leerlingen te voldoen door verdieping en verrijking.  In uitzonderlijke 
gevallen kan overgegaan worden tot versnelling.  
 
Verdieping of verrijking 
Bij meerbegaafde kinderen werken wij met  ‘Op Ontdekkingsreis. Dat is een methode die speciaal bedoeld is 
om deze kinderen extra uitdaging te bieden. Naast het gewone ‘extra’ werk, wordt ook aandacht besteed aan 
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het ontwikkelen van goede leerstrategieën (leren leren) en een ondersteuning van de 
persoonlijkheidsontwikkeling. 
We hebben ervoor gekozen dat de kinderen, die voor verdieping/verrijking in aanmerking komen, zoveel 
mogelijk binnen hun klasse situatie aan de slag gaan met dit specifieke materiaal. De kinderen worden begeleid 
door hun eigen leerkracht en Marja Knol (leerkracht). 
 
Versnelling  
Hieronder verstaan wij het dusdanig versnellen in de leerstof met als doel de leerling bij een bepaald niveau 
door te laten stromen naar de volgende groep. Versnelling kan alleen als de leerling naar alle waarschijnlijkheid 
op alle gebieden goed mee kan doen met de kinderen van een hogere leeftijd. Ook de ouders worden 
betrokken bij het proces van versnelling, want in dit proces zal een kind niet alleen versnellen op school, maar 
ook in de thuissituatie. In de praktijk blijkt dat versnelling alleen vaak niet voldoende is. Naast versnelling zal 
ook verrijking en verdieping plaats moeten vinden.  
 
Sommige scholen voor voortgezet onderwijs bieden de mogelijkheid van een 8+ groep voor kinderen uit groep 
8. Indien ouders dit wensen (en er mogelijkheden zijn) kunnen kinderen hieraan deelnemen. Ouders dienen dit 
zelf aan te geven.  
De kosten voor het eventuele onderzoek en de lessen zijn voor rekening van de ouders. Ook het vervoer dient 
door ouders geregeld te worden.  
 
3.6. Speciaal (basis) onderwijs 
In uitzonderlijke gevallen kan een kind worden doorverwezen naar een school voor (speciaal) basisonderwijs. 
Dit gebeurt alleen als alle inspanningen, die hierboven beschreven zijn, onvoldoende resultaat hebben 
opgeleverd. Ook moeten we de overtuiging hebben dat die school voor speciaal (basis) onderwijs de 
mogelijkheden heeft om dit kind verder te begeleiden.  
Uiteraard wordt ook hier in nauw overleg met ouders gehandeld. Meer informatie is ook te vinden op 
www.passendonderwijsinfryslan.nl 
 
3.7. Zorg voor het jonge kind 
Om het kind een goede start op school te kunnen bieden is een 
kennismakingsperiode van groot belang. Ongeveer 4 weken 
voordat uw kind vier jaar wordt, wordt er vanuit school contact 
opgenomen. Er wordt een afspraak gemaakt voor een 
kennismakingsgesprek bij u thuis. De leerkracht ziet dan ook uw 
kind in zijn of haar thuissituatie. In dat gesprek worden afspraken 
gemaakt voor enkele proefdraai-dagdelen. Uw kind mag vier keer 
een dagdeel meedraaien. Daarnaast wordt er schriftelijke 
informatie uitgewisseld zodat de leerkracht van tevoren op de 
hoogte is van de achtergrond van uw kind. Uw kind mag pas naar 
school als hij/zij vier jaar is.  

1.  Om het sociaal-emotionele klimaat te bevorderen zijn de 
onderbouwgroepen heterogeen samengesteld (vier- en 
vijfjarige kinderen zitten bij elkaar in de groep).  

2.  In de onderbouwgroepen wordt gewerkt met observatielijsten 
en toetsen die tot doel hebben ontwikkelingen van de kinderen 
goed in beeld te brengen. Op deze manier kunnen we 
eventuele stagnaties in de ontwikkeling tijdig signaleren en op 
grond daarvan hulp bieden. 

 
3.8. De rol van de ouders  
Met de ouders willen we spreken over de ontwikkeling van hun 
kind.  
Dit gebeurt op de volgende manieren:  

• Er zijn gedurende het jaar een drietal vastgelegde 
gespreksmomenten ingepland. Het eerste gesprek 
voor groep 6-8 is het startgesprek. Vanaf groep 6 
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willen we graag het startgesprek met kind en ouders voeren. Naast een kennismaking bespreken 
we hier de individuele aandachtspunten en verwachtingen van de kinderen en ouders. In de 
groepen 1-5 gaat het om een regulier kwartiergesprek.  

• Bij zowel het eerste als het tweede gespreksmoment verwachten we alle ouders.  

• Bij het tweede gespreksmoment (+/- februari) wordt het eerste rapport meegegeven.  

• Het derde gespreksmoment is facultatief. Ouders kunnen zelf aangeven of ze hiervan gebruik 
willen maken. Het kan ook zijn dat de leerkracht graag een gesprek met de ouders wil. 

• Als school een externe deskundige in wil schakelen, wordt aan de ouders hiervoor (schriftelijke) 
toestemming gevraagd. 

• Indien ouders tussentijds een afspraak willen maken met de groepsleerkracht en/of intern 
begeleider kan dit altijd na het maken van een afspraak.  

• Bij leerlingen die om wat voor reden dan ook extra ondersteuning (Meer dan de 
basisondersteuning) nodig hebben wordt samen afgestemd hoe het contact wordt onderhouden.  

 
Als ouders van mening zijn dat ze andere deskundigen dan aan school verbonden zijn willen raadplegen, kan dit 
natuurlijk.  
Wel vinden wij het prettig om ook hierin betrokken te worden zodat wij als school kunnen afstemmen met de 
deskundige om te bepalen wat goed en vooral ook haalbaar is voor de leerling en leerkracht binnen school. 
Samenwerken is altijd in het belang van het kind! 
Nadrukkelijk wordt hierbij gesteld dat adviezen van externen zonder veel moeite ingepast moeten kunnen 
worden in ons onderwijs en niet tegenstrijdig mogen zijn met onze uitgangspunten en werkwijzen.  
Het kan voorkomen dat de ouders wordt geadviseerd om hun kind aan te melden bij het Speciaal Basis 
Onderwijs of het Speciaal Onderwijs. Dit kan alleen na een onderzoek en als de school niet meer in staat is om 
het kind te bieden wat het nodig heeft. Of wanneer het kind zich ongelukkig voelt bij ons op school.  
In dat geval zullen diverse formulieren moeten worden ingevuld door ouders en de school. Alle formulieren 
worden eerst door ouders gelezen en goed bevonden voor het verstuurd gaat worden naar een commissie die 
moet beslissen of het kind al dan niet toe gelaten kan worden. 
 
In het belang van het kind vinden we een goede 
samenwerking met ouders van uitermate groot 
belang. Echter, de verantwoordelijkheid voor de 
uiteindelijke besluiten over de (grenzen aan de) 
zorg voor kinderen ligt uiteindelijk bij de school.  
 
3.9. Waar ligt de grens van onze zorg?  
Voorwaarden: 
Door onze zorgstructuur kunnen we veel 
kinderen passend onderwijs geven, maar als 
‘gewone’ basisschool zijn onze mogelijkheden 
uiteraard niet onuitputtelijk.  
We proberen het voor de leerlingen zo optimaal 
mogelijk te organiseren, maar er zijn 
voorwaarden: 
 

• het kind moet zich aan de school- en 
groepsregels kunnen houden.  

• ouders en school kunnen goed 
samenwerken en staan open voor 
elkaars adviezen. 

• de leerbaarheid van het kind is zodanig, 
dat het ons regulier leerstofaanbod helemaal of grotendeels kan verwerken.  

 
Er kunnen zich situaties voordoen, waarbij het team moet besluiten dat de zorg voor één of een groep kinderen 
niet meer verantwoord is en dat de grenzen van onze mogelijkheden zijn bereikt. (Hierbij wordt nadrukkelijk 
ook het Schoolondersteuningsprofiel 2020-2024 betrokken.) 
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Deze grens wordt bereikt in de volgende situaties:  

• De verstoring van de rust en de veiligheid binnen de groep of op de hele school. Indien een (zorg) 
leerling ernstige gedragsproblemen heeft, leidend tot een ernstige verstoring van de rust en de 
veiligheid binnen de groep of op de hele school, dan is voor ons de grens bereikt. Het is dan niet meer 
mogelijk om goed onderwijs te geven aan de groep en aan het betreffende kind.  

• Interferentie tussen verzorging/ behandeling en het onderwijs. Indien een leerling zodanige 
verzorging/ behandeling vraagt dat daardoor zowel de zorg en behandeling als het onderwijs aan de 
betreffende leerling of aan de overige leerlingen van de groep onvoldoende tot zijn recht kan komen, 
dan is voor ons de grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs te geven 
aan de betreffende leerling en aan de overige leerlingen binnen de groep.  

• Verstoring van het leerproces voor de andere kinderen. Indien het onderwijs aan de leerling een 
zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht dat daardoor de tijd en aandacht voor 
de overige (zorg)leerlingen in de groep onvoldoende kan worden geboden. De grens is dan voor ons 
bereikt en is het niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de overige 
(zorg)leerlingen in de groep. 

• Gebrek aan opnamecapaciteit (aantal). Het aantal zorgleerlingen in een groep kan ook een reden zijn 
dat de school niet in staat is een (zorg) leerling op te nemen. Door een te groot aantal zorgleerlingen is 
de groepsleerkracht dan niet in staat om kwalitatief goed onderwijs te geven aan alle (zorg)leerlingen 
in de groep.  

• Gebrek aan opnamecapaciteit (niveau). Het aantal niveaus binnen een groep kan ook een reden zijn 
dat de school niet in staat is een (zorg) leerling op te nemen. Het kan zijn dat er in de groep al op 
meerdere niveaus gewerkt wordt en dat er geen tijd en ruimte meer is om nog een leerling op te 
nemen die een eigen leerlijn volgt door de basisschool en geen aansluiting vindt bij andere leerlingen 
binnen de groep. 

Per aanmelding zal steeds bekeken moeten worden of de leerling past in de betreffende groep en of er 
voldoende zorgruimte binnen die groep aanwezig is. Wij streven er naar de zorg aan onze leerlingen, 
waaronder mogelijk ook leerlingen met een handicap, op een verantwoorde wijze gestalte te geven.  
 
Andere aandachtspunten op het gebied van leerlingenzorg: 

• Het schoolteam heeft per kind beperkte mogelijkheden voor intensief overleg met ouders en 
eventuele externe deskundigen die bijdragen aan de zorg.  

• De school kent zeer beperkte voorzieningen voor lichamelijke zorg. De kinderen moeten in beginsel op 
dit gebied zelfredzaam zijn.  

• De school is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.  

• Mocht een kind logopedische ondersteuning nodig hebben, dan verzorgt school dit niet. Kinderen 
worden dan doorverwezen naar een onafhankelijke logopedist in de buurt. 

• Aan onze school is een motorisch remedial teacher verbonden. De inzet hiervan wordt in overleg met 
de intern begeleider bepaald 

• Soms is het noodzakelijk dat een leerling extra begeleiding krijgt die de school niet kan bieden. In dat 
geval kunnen ouders externe hulp van buiten de school vragen. Uitgangspunt hierbij is dat deze hulp 
buiten schooltijden plaatsvindt. In overleg met de directeur kan hier in bepaalde gevallen van worden 
afgeweken. Hierbij gelden de volgende afspraken: 

• als er sprake is van medische problemen, kan externe hulp onder schooltijd worden geboden 
indien de huisarts een medische verklaring afgeeft dat deze hulp noodzakelijk of gewenst is;  

• als er sprake is van psychische problemen kan de huisarts de leerling doorverwijzen voor 
extern onderzoek en externe hulp door deskundigen binnen de geestelijke gezondheidszorg, 
zoals de schoolmaatschappelijk werkster;  

• indien er sprake is van leerproblemen kan behandeling door externe deskundigen onder 
schooltijd alleen plaatsvinden als door een orthopedagoog of psycholoog is vastgesteld dat 
deze behandeling noodzakelijk of gewenst is. (Diagnose is vastgesteld) 

 
3.10. Regel overtredend gedrag. 
Een goed pedagogisch klimaat is belangrijk voor het welbevinden van kinderen, leerkrachten en ouders. Daar 

horen ook regels bij. We hebben een aanpak ontwikkeld over hoe om te gaan met regel overtredend en anti- 

sociaal gedrag van kinderen. Deze aanpak is gebaseerd op de kanjertraining.  
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De aanpak 

• Eén keer waarschuwen, kind kort aankijken en verder met de les. 

• Tweede keer waarschuwen en verder gaan met de les. 

• Bij de volgende overtreding gaat de leerling in een andere klas werken met meegegeven werk. Liefst 

een lagere klas. Vaste leerkracht per kind. 

• Ontvangende leerkracht begroet het kind, wijst zijn plek aan en gaat gelijk verder met de les. 

• Direct daaropvolgende pauze of na schooltijd individueel gesprek tussen leerkracht en kind.  

• De leerkracht neemt een vragende gesprekshouding aan waardoor het kind gedwongen wordt te 

reflecteren.  

• Kind laten benoemen waarvoor het 1e  en 2e   waarschuwing heeft gekregen.   

• Terugkeer groep bespreken.  

• Bij terugkomst in de groep maakt het kind zijn excuses naar de groep en verwoord het voor welk 

gedrag het gaat kiezen. De leerkracht helpt waar nodig bij het verwoorden.   

• In ‘glijdende werktijden’ en vrije tijd halen de kinderen hun werktijd in. 

 

Alleen bij terugkoppeling in de groep mag het kind weer deelnemen binnen de groep. Doel hiervan is dat de 
leerkracht zo laat zien dat er iets gedaan wordt aan regel overschrijdend gedrag.  

Wanneer er meerdere kinderen uit de groep moeten, dan ieder in een andere groep. Tot het moment waarop 
de leerkracht tijd heeft blijft het in de andere groep. 

Het werken in een andere groep is geen straf, maar een aanpak om het onderwijsproces van de andere 
kinderen te beschermen. Het is belangrijk dat de groep dit regelmatig hoort van de leerkracht. Kern is dat 
kinderen leren om de gevolgen van gekozen gedrag te zien en te kiezen voor ander gedrag.   

Het is mogelijk dat bovenstaande aanpak onvoldoende werkt. Dan wordt er voor een zogenaamde doorpak 
gekozen waarbij contact met ouders wordt opgenomen. Er vindt dan een gesprek plaats tussen leerkracht, kind 
en ouder. In dit gesprek worden afspraken gemaakt waarbij ouders wordt gevraagd om mee te werken.  

Kinderen die de ‘doorpak’ nodig hebben vertellen niet of vinden het moeilijk thuis te vertellen wat er precies 
gebeurd is. Dit gebeurt uit onvermogen; geen of beperkte omgevingsreflectie, grip op oorzaak-gevolg-relaties 
en of autoriteitsprobleem. Vaak vertellen ze wel wat hem is aangedaan. Dit is geen liegen(!), doch een 
subjectieve visie op de omgevingswerkelijkheid en eigen werkelijkheid. Kortom: onvermogen van het kind. 

 
3.11.  Schorsing en verwijdering van leerlingen  
Schorsing van een leerling is aan de orde wanneer het schoolbestuur of de directie bij ernstig wangedrag van 
een leerling onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken van een oplossing. Ernstig 
wangedrag van een leerling kan bijvoorbeeld zijn mishandeling, diefstal of het herhaald negeren van een 
schoolregel.  
Indien er wordt overgegaan tot schorsing of verwijdering van leerlingen, wordt het besluit ertoe genomen door 
het bestuur.  
 
In het geval de directeur verwijdering van een leerling overweegt, is het nauwkeurig  
doorlopen van de verwijdering procedure van groot belang. Deze procedure is hieronder beschreven.  
 
Bij verwijdering wordt onderscheid gemaakt tussen:  
A. Verwijdering omdat de school niet kan voldoen aan de zorgbehoefte van de leerling.  
De school houdt daarbij rekening met o.a. de volgende pedagogische en  
organisatorische factoren:  

• -groepsgrootte  

• -aantal leerlingen met extra zorg in een bepaalde groep  

• -effect op het onderwijs van de reeds aanwezige leerlingen  
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• -deskundigheid personeel  

• -beschikbaarheid personeel  

• -mogelijkheid van begeleiding door de ouder  

• -benodigde middelen (waaronder kosten extra personeel)  

• -de gevergde aanpassing in de organisatie, de begeleiding en het onderwijs  

• -werkdruk  
 
 
B. Verwijdering op andere gronden, zoals ernstig wangedrag van de leerling en/of de  
ouders.  
Bijvoorbeeld: (herhaaldelijk) schoolverzuim, overtreding van de schoolregels, agressief gedrag, bedreiging, 
vandalisme of seksuele intimidatie.  
Vóór dat tot verwijdering wordt overgegaan zorgt de directeur ervoor dat het dossier over de leerling is 
opgesteld. Dit dossier bevat in ieder geval:  

• -Informatie over de gronden van verwijdering.  

• -Verslag over andere maatregelen die zijn genomen om verwijdering te voorkomen  
             (Er zijn in ieder geval meerdere gesprekken gevoerd met de ouders).  

• -Verslagen van gesprekken waarop in ieder geval de datum, gesprekpartners en  
            de inhoud van het gesprek zijn vermeld.  

• -De datum waarop de laatste waarschuwing is gegeven.  

• -Een onderwijskundig rapport over de leerling.  
 
Voorgeschreven is, dat er eerst wordt besloten tot een voornemen tot verwijdering en dat er daarna een 
besluit tot verwijdering wordt genomen (zorg dat het wettelijk verplichte  
onderwijskundig rapport over de leerling is opgesteld: WPO artikel 42).  
De directeur vraagt, voor tot verwijdering te besluiten, in ieder geval de mening van de  
betrokken groepsleerkracht, het team en het college van bestuur. Geeft dit geen aanleiding een laatste keer te 
proberen de situatie op te lossen, dan besluit de directeur formeel tot verwijdering en zet de verwijdering 
procedure in gang.  
 
De directeur nodigt de ouders schriftelijk uit voor een gesprek waarin wordt gesproken over het voornemen 
van de school over te gaan tot verwijdering. Hij geeft de reden en het doel van het gesprek aan: waarom het 
belang van de ouders en de leerling moet wijken voor het belang van de school. Ook bespreekt hij de verdere 
procedure, zoals de mogelijkheid om na de schriftelijke mededeling en na een definitief besluit, daartegen 
bezwaren kenbaar te maken (In de vorm van een zienswijze of een bezwaarschrift. Er geldt een korte 
beslistermijn op bezwaar van 4 weken: WPO-artikel 40 lid 6). Het gesprek dient om van de ouders te vernemen 
wat zij van de voorgenomen verwijdering vinden. De directeur maakt een verslag van het gesprek en geeft dit 
ook aan de ouders. Vormt het gesprek met de ouders geen aanleiding van het voornemen af te zien, dan 
bericht de directeur dit, schriftelijk en onderbouwd, aan de ouders en het personeel.  
 
Binnen de Bisschop Möller Stichting is een protocol “schorsing en verwijdering” van leerlingen opgesteld. 
Hierin staat de procedure in nog meer uitgebreide vorm beschreven. Via de directeur kan een exemplaar van 
dit protocol ontvangen worden.  
 
3.12. Interne begeleiding. 
De verantwoordelijkheid voor de zorgstructuur bij ons op school ligt in handen van de intern begeleider*, 
Ingrid Wijbenga. De intern begeleider heeft een centrale rol bij de zorg bij ons op school. Als kerntaken van de 
intern begeleider wordt gezien:  
 
1. Bijdrage beleidsvoorbereiding (boven)schoolse zorgbeleid.  
2. Coördinatie en uitvoering zorgbeleid in de school.  
3. Begeleiding leraren.  
4. Onderhouden van contacten met het bv sociaal wijkteam en andere extern deskundigen. 
5. Coördinatie van contacten met ouders van zorgleerlingen en zorg dragen voor een doorgaande lijn. 
 
*Binnen de BMS heeft een intern begeleider de taak van coördinator passend onderwijs (CPO).  
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3.13. Motorisch remedial teaching 
Op onze school is een motorisch remedial teacher (MRT) werkzaam.  
MRT kan gedefinieerd worden als het verlenen van extra onderwijshulp in het kader van de 
bewegingsopvoeding. Zij richt zich op de ontwikkeling van het bewegingsgedrag van het kind.  
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HOOFDSTUK 4. DE OUDERS 
 
 
Wij vinden het van groot belang dat de ouders betrokken zijn bij de school. 
Ouder(s)/verzorger(s) en school hebben immers hetzelfde doel: een zo positief mogelijke ontwikkeling van de 
kinderen. 
Leerlingen voelen zich beter thuis op school als hun ouders een goed contact hebben met de school en 
wanneer ze weten wat er dagelijks gedaan wordt. Het is daarom belangrijk dat ouders en school met elkaar in 
gesprek blijven over hun opvattingen voor wat betreft onderwijs en opvoeding. 
 
Naast de betrokkenheid bij het eigen kind of de eigen kinderen vinden we het ook belangrijk dat ouders 
betrokken zijn bij het onderwijs in bredere zin. We vormen een gemeenschap waarin de doelen over vorming, 
opvoeding en identiteit gedeeld worden. De rol van ouders ligt daarin vooral op het gebied van de kwaliteit van 
het onderwijs, de onderwijskundige en de levensbeschouwelijke identiteit en niet op de beheersmatige 
aspecten ervan. De meer beheersmatige aspecten, de dagelijkse leiding, is in handen van de school zelf.  
 
Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop we communicatie en de samenwerking vormgeven.  
 
4.1 Wederzijdse verwachtingen 
Een onderdeel van een goede communicatie is het uitspreken van de verwachtingen. Om die reden is 
onderstaande tekst opgenomen waarin we uitspreken wat u als ouders van school kunt verwachten en wat we 
van u verwachten.  
 
Wat kunnen ouders van school verwachten? 

• De school informeert ouders regelmatig over hoe hun kinderen het op school doen. 

• De school zorgt ervoor dat de leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen op school; school zorgt voor 
een goed pedagogisch klimaat 

• Naast aanbrengen van kennis en vaardigheden heeft de school ook oog voor het ontwikkelen van 
sociaal emotionele aspecten 

• De school besteedt aandacht en tijd aan culturele en creatieve activiteiten 

• De leraren zijn bereikbaar voor ouders die vragen hebben. 

• De directeur is bereikbaar voor ouders die vragen hebben of zaken uitgebreider willen bespreken 

• De school zal doen wat in haar mogelijkheden ligt om de leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau te 
laten functioneren 

• De school besteedt extra zorg aan leerlingen die moeite hebben met de leerstof of die juist veel meer 
aankunnen 

• De school zal waar nodig de communicatie verbeteren 
 
De school zorgt voor: 

• Een schoolapp genaamd Social Schools  

• De schoolgids waarin ook praktische informatie te vinden is 

• De maandelijkse nieuwsbrief 

• Een informatieavond voor de groepen 1-5  aan het begin van het schooljaar 

• 3 x per schooljaar een kwartiergesprek 

• Een actuele website 

• Telefonisch contact zodra daar aanleiding voor is. 
 
Wat verwacht de school van ouders?  De school verwacht van ouders dat: 

• Ze erop toezien dat hun kinderen op tijd op school komen 

• Ze er zorg voor dragen dat hun kinderen voldoende uitgerust op school komen 

• Ze belangstelling tonen voor school en zoveel mogelijk aanwezig zijn op de informatieavonden, 
ouderavonden en kwartiergesprekken 

• Ze belangstelling tonen voor het schoolwerk van hun kinderen en hen aanmoedigen 

• Ze regelmatig met hun kinderen over school praten en hun een positieve schoolhouding bijbrengen 

• Ze tijdig en op relevante wijze informatie over hun kind doorgeven aan school 

• Ze erop toezien dat hun kinderen de leerplicht nakomen 
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• Ze ervoor zorgen dat hun kinderen zijn toegerust om aan alle activiteiten te kunnen meedoen 

• Ze hun kinderen stimuleren deel te nemen aan activiteiten die school organiseert (sport, excursies, 
schoolreizen etc.) 

• Ze met respect over school praten, zodat andere leerlingen, leraren en overig personeel en andere 
ouders, serieus worden genomen. 

 
4.2. Informatievoorziening aan ouders 
De school kent verschillende vormen en momenten van contact met de ouder. De data staan voor zover 
bekend op de schoolkalender. Anders worden ze tijdig aangekondigd via de nieuwsbrief. 

• Informatieve ouderavond voor de groepen 1-5 
Aan het begin van het schooljaar wordt er een informatieavond gehouden, waar de ouders geïnformeerd 
worden over de activiteiten van hun kind(eren).  

• Kwartiergesprekken  
Drie keer per jaar is er een spreekuur waarop de groepsleerkrachten met de ouders een gesprek hebben over 
de ontwikkeling en resultaten van hun kind(eren).  

• Nieuwsbrief 
Eén keer per maand ontvangt u de nieuwsbrief. Hierop staan belangrijke data en 
gebeurtenissen.  

• Schoolkalender 
Aan het begin van ieder schooljaar ontvangen de ouders een Schoolkalender. Hierin staan de praktische 
gegevens van het schooljaar vermeld. De meer onderwijsinhoudelijke informatie staat in de schoolgids. Deze is 
op de website te vinden.  

• De website: www.mattheusjoure.nl 
Op onze website kunt u allerlei informatie vinden over het reilen en zeilen van onze school. Naast de schoolgids 
worden ook de nieuwsbrieven hier gepubliceerd en kunt u informatie vinden van de oudervereniging en de 
medezeggenschapsraad.  
 
4.2.1. Informatie aan niet (meer) samenwonende ouders. 
We hebben op school een protocol opgesteld van de wijze waarop we willen omgaan met het 
geven van informatie aan ouders die niet (meer) samenwonen. Deze vindt u als bijlage in de 
schoolgids. 
Kort gezegd komt het erop neer dat niet meer samenwonende ouders beiden een Schoolkalender 
en een toegang tot de schoolapp ontvangen. (Hierop zijn uitzonderingen mogelijk; zie protocol)  
 
De ouder waarbij het kind woont (of waarvan de adresgegevens als woonplaats van het kind gelden) ontvangt:   
-het rapport  
Deze ouder stelt de andere ouder op de hoogte van het rapport en van de mogelijkheid en inschrijven van het 
kwartiergesprek. Ons uitgangspunt is dat bij dit kwartiergesprek beide ex-partners aanwezig zijn.  
 
Indien het niet mogelijk is dat de ouders elkaar hiervan op de hoogte stellen, geldt: De ouder die niet met het 
ouderlijk gezag belast is en geen informatie ontvangt van de ex-partner kan een schriftelijk verzoek indienen bij 
de directie.  
Deze betreffende ouder ontvangt (een kopie van) het rapport van het kind en  
kan een (telefonisch) gesprek met de leerkracht aan vragen. De frequentie daarvan is gelijk aan die van de 
kwartiergesprekken.  
 
4.3. Rapportage en Onderwijskundig rapport 
Rapportage over de vorderingen van de leerlingen aan de ouders/verzorgers. 
In het rapport worden de ouders geïnformeerd over verschillende aspecten: 

• Persoonlijkheidskenmerken: bijvoorbeeld inzet, werkhouding, motivatie en 
  concentratievermogen; 

• Vorderingen in de verschillende vak- en vormingsgebieden. 
 
Het rapport wordt twee keer per jaar meegegeven: halverwege het schooljaar en aan het eind van het 
schooljaar. We hebben gekozen voor een rapport dat per bouw een eigen inhoud heeft, maar de doorgaande 
lijn van school goed weergeeft. 
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Voor alle groepen is gekozen voor een woordrapport. 
 
Naast deze schriftelijke rapportage kennen we ook de mondelinge rapportage. Deze vindt plaats tijdens de 
kwartiergesprekken.  
 
Het moge duidelijk zijn dat indien de situatie daar aanleiding toe geeft er ook tussentijdse gesprekken kunnen 
worden gehouden. Dit kan zowel op initiatief van de ouders als de leerkracht plaatsvinden. 
 
Naast deze rapportage aan de ouders kennen we ook het onderwijskundig rapport. 
Het onderwijskundig rapport wordt verstrekt aan de school voor voortgezet onderwijs, waar de leerling naar 
toe gaat. Ook wordt het onderwijskundig rapport gebruikt wanneer een kind tussentijds naar een andere 
school voor primair onderwijs gaat.  
 
4.4 Helpende ouders 
Gelukkig zijn veel ouders op allerlei manieren actief op de IKC Sint Mattheüs. Een school kan eenvoudig niet 
meer zonder. Enige voorbeelden van 
activiteiten waarbij ouders onder of na 
schooltijd de helpende hand bieden: 
- het op orde houden van het 

documentatiecentrum; 
- vervoer en begeleiding bij 

excursies, speldag, sportdag 
en schoolreisjes 

- assistentie bij ouderavonden; 
- vieringen als: Sinterklaas, 

kerstmis en carnaval. 
Ouders die op school helpen, doen dit 
onder verantwoordelijkheid van de 
leerkrachten. De afspraak is dan ook 
dat helpende ouders aanwijzingen van 
de directie of van leerkrachten volgen. 
Tevens is er de afspraak dat ouders zeer zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie. 
 
4.5 Medezeggenschapsraad (MR) 
Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van de directie, de leerkrachten en 
de ouders samen. De MR heeft hierin een bijzondere en wettelijk verankerde taak.  
Alle onderwerpen die op school van belang zijn, kunnen in de MR aan de orde worden gesteld. De 
vergaderingen van de MR zijn (tenzij anders vermeld) openbaar. De taken en bevoegdheden van de MR. zijn 
nauwkeurig omschreven in een reglement. Daarin wordt precies aangegeven op welke terreinen van beleid de 
MR advies, dan wel instemming mag of moet geven. De MR op de IKC Mattheüs bestaat uit zes leden. Drie 
leden worden gekozen uit en door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de 
school. Medezeggenschap vraagt van de leden betrokkenheid bij het onderwijs en alles wat daarmee te maken 
heeft. Het vraagt om vertrouwen en overleg, om visie en deskundigheid en om de bereidheid tot 
samenwerking. De namen van de leden van de MR vindt u in het spoorboekje.  
 
Binnen de Bisschop Möller Stichting is een Gezamenlijke medezeggenschapsraad actief die bovenschools de 
belangen behartigt van personeel, kinderen en ouders.  
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4.6. Oudervereniging (O.V.) 
De taken van de O.V. zijn onder andere: 

• het behartigen van de belangen van de kinderen en de 
ouders; 

• het bevorderen van contacten tussen de ouders en het 
team; 

• het vertegenwoordigen van de ouders bij het team en 
contacten met de MR 

• het mede organiseren van allerlei activiteiten op 
school; 

• het innen van de contributie van de oudervereniging 
en het beheren van het ouderverenigingskapitaal; 

• het beheren van de oudpapier-inkomsten. 
 
Alle ouders zijn lid van de oudervereniging. Het bestuur van de 
O.V. wordt gekozen door en bestaat uit ouders van leerlingen 
op de school. (Het bestuur van) de O.V. vergadert maandelijks. 
Naast de bestuursleden van de O.V. worden de vergaderingen 
ook bijgewoond door een afgevaardigde van het team. De vergaderingen van de O.V. zijn- tenzij anders 
vermeld - openbaar. De taken en de bevoegdheden van de O.V. staan vermeld in een reglement. De 
oudervereniging is als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
De namen van de bestuursleden van de O.V. vindt u in het spoorboekje. 
 
4.6.1 Contributie van de oudervereniging. (=vrijwillige ouderbijdrage)  
Alle ouders zijn lid van de oudervereniging en betalen contributie om daarmee activiteiten, waarvoor de school 
geen of onvoldoende subsidie van het ministerie ontvangt, te kunnen uitvoeren. U kunt hierbij denken aan 
activiteiten als: schoolreisjes, schoolkamp van groep 8, Sinterklaas, kerstviering, carnaval, schoolkrant en 
speldag. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door het bestuur van de O.V. vastgesteld. Voor het 
schooljaar 2020-2021 is de ouderbijdrage vastgesteld op €35,00 per kind.  

 
Begint uw kind na 1 januari dan is de bijdrage € 17,50 per schoolgaand kind. Begint uw kind na 30 april, dan 
hoeft u voor het aflopende schooljaar geen bijdrage meer te betalen. 

 
De penningmeester van de O.V. int de contributie. Het bestuur van de O.V. legt jaarlijks verantwoording af aan 
de ouders over de besteding van de contributie. Dit vindt plaats tijdens de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering. De kascommissie controleert de in- en uitgaande geldstromen. Het rekeningnummer van de 
oudervereniging is: NL29RABO0128781777 t.n.v. oudervereniging IKC Sint IKC Sint Mattheüs te Joure. Wilt u de 
naam/namen en de groep/groepen van uw kind/kinderen erbij vermelden? 
 
4.7 Sponsorbeleid  
Onder sponsoring wordt verstaan: ”Geldelijke en/of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de 
onderwijswetgeving en niet zijnde ouder/leerling bijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op 
zich neemt waarmee de leerlingen in schoolverband (het overblijven daaronder begrepen) worden 
geconfronteerd”.  
 
Als er geen sprake is van een tegenprestatie gaat het niet om sponsoring maar om een schenking.  
 
Het ministerie van OC en W heeft op 19 februari 2009 met elf organisaties een convenant afgesloten waarin 
afspraken voor sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs zijn vastgelegd.  
(Convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring”)  
De IKC Mattheüs handelt in overeenstemming met de afspraken uit het convenant.  
 

• Voor een beslissing inzake sponsoring dient binnen de schoolorganisatie en tussen de school en bij de 
school betrokkenen draagvlak te zijn. Het moet altijd voor eenieder kenbaar zijn dat er sprake is van 
sponsoring.  
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• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van 
de school.  

• Sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van 
leerlingen.  

• Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen.  

• Sponsoring mag de onderwijsinhoud niet beïnvloeden.  

• Sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en kwalitatieve eisen die de school aan het 
onderwijs stelt.  

• Sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden.  

• Sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de 
betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen.  

 
Wanneer de school sponsoractiviteiten gaat ontwikkelen worden in elk geval de volgende zaken in de gaten 
gehouden.  
- De school blijft te allen tijde verantwoordelijk voor wat in schoolverband gebeurt. Dit geldt dus ook als 
bijvoorbeeld de oudervereniging contacten met een sponsor aangaat. De school moet immers toestaan dat in 
schoolverband een tegenprestatie wordt geleverd.  

- De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij het afsluiten van een sponsorovereenkomst.  

- Klachten over sponsoring worden conform onze klachtenregeling afgehandeld.  
 
4.8. Klachtroute Ouders BMS  
Inleiding 
Als er sprake is van een klacht of kritiek van ouders, dan willen we dat graag horen. We vinden het wenselijk 
dat we elkaar kunnen en durven aanspreken. Uiteraard op een respectvolle manier. Het algemene 
uitgangspunt daarbij is dat de klacht of kritiek altijd eerst besproken wordt met degene die het betreft, tenzij 
de aard van de klacht zich daartegen verzet. 
Als BMS hebben we voor onze 32 scholen een informele en een formele klachtroute. Het is de bedoeling om 
klachten zoveel mogelijk via de informele klachtroute (op schoolniveau) op te lossen. Pas als dat niet lukt, of als 
de aard van de klacht zich verzet tegen behandeling via de informele klachtroute, dient de formele klachtroute 
te worden gebruikt. 
In deze ‘handleiding’ staat beschreven hoe ouders gebruik kunnen maken van de informele en de formele 
klachtroute. 
 
Schoolcontactpersoon, de wegwijzer bij klachten. 
Als u een klacht heeft, dan kunt u contact opnemen met de schoolcontactpersoon. De schoolcontactpersoon is 
bekend met de informele en de formele klachtroute en kan helpen de juiste stappen te zetten en de juiste 
personen te benaderen. De schoolcontactpersoon zal vragen de klacht duidelijk te omschrijven. De 
schoolcontactpersoon treedt op als procesbegeleider maar neemt niet inhoudelijk deel aan de 
klachtbehandeling. 
 
Externe vertrouwenspersoon 
Voor klachten over gedragszaken kan een ouder terecht bij de externe vertrouwenspersoon van de school. De 
vertrouwenspersoon is onafhankelijk en in dienst van de externe ondersteuningsdienst van GIMD. De 
vertrouwenspersoon gaat na of de klacht door bemiddeling kan worden opgelost. De vertrouwenspersoon 
informeert de klager over instanties of instellingen die de klager behulpzaam kunnen zijn bij het oplossen van 
problemen die samenhangen met de klacht. 
 
Informele klachtroute 
I. Als een ouder een klacht heeft die een medewerker van een school aangaat 
1. Bij een klacht die een medewerker van een school aangaat bespreekt de ouder dat eerst met de betrokken 
medewerker zelf. Belangrijk daarbij is de klacht concreet te benoemen. 
2. Als dat naar de mening van de ouder onvoldoende oplevert, dan kan deze de schooldirecteur erbij 
betrekken. In dat geval laat de ouder de medewerker weten dat deze de schooldirecteur erbij zal betrekken. De 
ouder zet de klacht op papier (dat mag natuurlijk ook via de e-mail) en gaat daarmee naar de schooldirecteur. 
De schooldirecteur zal de ouder vragen of de betrokken medewerker ervan op de hoogte is dat deze de 
schooldirecteur erbij betrokken heeft. 
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3. De schooldirecteur vraagt de ouder de klacht toe te lichten en vraagt ook de betrokken medewerker om zijn 
versie van het gebeurde te vertellen. 
4. De schooldirecteur stelt ook de schoolcontactpersoon op de hoogte van de klacht (als die niet al is 
ingeschakeld). De schoolcontactpersoon neemt contact met de ouder op om deze te informeren over de 
informele en de formele klachtroute. 
5. Als de afhandeling van de klacht door de medewerker en de schooldirecteur naar de mening van de ouder 
onvoldoende oplevert, kan deze de klacht voorleggen aan het bestuur van de Bisschop Möller Stichting. In dat 
geval stuurt de ouder de klacht schriftelijk of per e-mail aan het bestuurssecretariaat, waarbij de ouder ook de 
schooldirecteur laat weten dat deze de klacht zal voorleggen aan het bestuur. 
6. Het bestuurssecretariaat stuurt de klacht door naar de bestuursadviseur en informeert hierover het bestuur. 
7. De bestuursadviseur vraagt de leerkracht en/ of de schooldirecteur om zijn versie van het gebeurde op 
papier te zetten. 
8. De bestuursadviseur nodigt daarna de ouder en de medewerker en/of de schooldirecteur uit voor een 
hoorzitting waarin de klacht besproken wordt. Daarna adviseert de bestuursadviseur het bestuur of de klacht 
(deels) gegrond moet worden geacht of niet. 
9. Als het bestuur de klacht (deels) gegrond acht, zal zij de medewerker en/of de schooldirecteur vragen welke 
maatregelen er getroffen zullen worden getroffen. De ouder wordt daarvan op de hoogte gebracht. 
10. Als het bestuur de klacht ongegrond acht zal zij de ouders hierover informeren. 
 
II. Als de ouder een klacht heeft die de schooldirecteur of schoolleider aangaat 
1. Bij een klacht die de schooldirecteur of schoolleider aangaat bespreekt de ouder dat eerst met de betrokken 
schooldirecteur of schoolleider zelf. Belangrijk daarbij is de klacht concreet te benoemen. 
2. De schooldirecteur of schoolleider stelt ook de schoolcontactpersoon en het bestuurssecretariaat op de 
hoogte van de klacht De schoolcontactpersoon neemt contact met de ouder op om deze te informeren over de 
informele en de formele klachtroute. 
3. Als de afhandeling van de klacht door de schooldirecteur of schoolleider naar de mening van de ouder 
onvoldoende oplevert, kan deze de klacht voorleggen aan het bestuur van de Bisschop Möller Stichting. In dat 
geval stuurt de ouder de klacht schriftelijk of per e-mail aan het bestuurssecretariaat waarbij de ouder ook de 
schooldirecteur of schoolleider 
laat weten dat deze de klacht zal voorleggen aan het bestuur. 
4. Het bestuurssecretariaat stuurt de klacht door naar de bestuursadviseur en informeert hierover het bestuur. 
5. De bestuursadviseur vraagt de schooldirecteur of schoolleider om zijn versie van het gebeurde op papier te 
zetten. 
6. De bestuursadviseur nodigt daarna de ouder en de schooldirecteur of schoolleider uit voor een hoorzitting 
waarin de klacht besproken wordt. Daarna adviseert de bestuursadviseur het bestuur of de klacht (deels) 
gegrond moet worden geacht of niet. 
7. Als het bestuur de klacht (deels) gegrond acht, zal zij de schooldirecteur of schoolleider vragen welke 
maatregelen er getroffen zullen worden. De ouder wordt daarvan op de hoogte gebracht. 
8. Als het bestuur de klacht ongegrond acht zal zij de ouder hierover informeren. 
 
III. Als de ouder een klacht heeft die het bestuur van de Bisschop Möller Stichting aangaat 
1. Bij een klacht die het bestuur van de Bisschop Möller Stichting aangaat, stuurt de ouder de klacht schriftelijk 
of per e-mail aan het bestuurssecretariaat. 
2. Het bestuurssecretariaat stuurt de klacht door naar de bestuursadviseur en informeert hierover het bestuur. 
3. De bestuursadviseur nodigt de ouder daarna uit voor een hoorzitting waarin de klacht besproken wordt. 
Daarna adviseert de bestuursadviseur het bestuur of de klacht (deels) gegrond moet worden geacht of niet. 
4. Als het bestuur de klacht (deels) gegrond acht, zal zij aangeven welke maatregelen er getroffen zullen 
worden. De ouder wordt daarvan op de hoogte gebracht. 
5. Als het bestuur de klacht ongegrond acht zal zij de ouder hierover informeren. 
 
Formele klachtroute 
De Bisschop Möller Stichting is aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek onderwijs te 
Den Haag. Wanneer de informele klachtroute niet heeft geleid tot het wegnemen van de klacht of wanneer de 
aard van de klacht zich verzet tegen het volgen van de informele klachtenroute, kan de ouder een schriftelijke 
klacht indienen bij deze klachtencommissie. Het klachtenreglement van de klachtencommissie is te verkrijgen 
via (de website van) de school en is te downloaden via de website www.gcbo.nl. 
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IV. Als de ouder een klacht indient bij de landelijke Klachtencommissie 
1. De ouder dient de klacht schriftelijk (of per e-mail) in bij de Klachtencommissie. 
2. De Klachtencommissie stuurt de klacht door aan het bestuur van de Bisschop Möller Stichting en vraagt het 
bestuur om een schriftelijke reactie. 
3. De Klachtencommissie nodigt de ouder en het bestuur uit voor een hoorzitting waarin de klacht wordt 
behandeld. 
4. Daarna doet de Klachtencommissie schriftelijk uitspraak, waarbij de Klachtencommissie aangeeft of het de 
klacht (deels) gegrond acht of niet. 
5. Als de Klachtencommissie de klacht (deels) gegrond acht, vraagt zij het bestuur om schriftelijk aan te geven 
welke maatregelen zullen worden getroffen. Het bestuur rapporteert dit aan de Raad van Toezicht. 
 
Anonieme klachten 
De Bisschop Moller Stichting neemt anonieme klachten niet in behandeling. 

 
Contactpersoon school:  
Jolanda Kramer, leerkracht groep 3 
 
Over de schoolcontactpersoon 
School is belangrijk. Goede gesprekken horen daarbij. Ook gesprekken over problemen en klachten. We vinden 
het de juiste weg als ouders met een klacht een afspraak maken voor een paar gesprekken met de leraar van 
hun kind. 
 
Als na drie gesprekken de klacht nog bestaat, zal de schoolleider het gesprek met de ouders overnemen van de 
leerkracht. De schoolleider is dan al goed op de hoogte van de klacht en zoekt met ouders verder naar een 
oplossing. 
  
Gesprekken met de schoolcontactpersoon zijn mogelijk als eerdere gesprekken de klacht van de ouders niet 
konden wegnemen. Vooraf is de schoolcontactpersoon al goed op de hoogte van het probleem. Samen met de 
SCP kunt u als ouders het probleem nog eens van alle kanten bekijken. De BMS heeft hier goede ervaringen 
mee. 
  
Als het nuttig of nodig lijkt om de vertrouwenspersoon van BMS in te schakelen, zal dat zeker gebeuren. Dan 
draagt de SCP het gesprek aan de vertrouwenspersoon over. 
  
Wie is op onze school de schoolcontactpersoon (SCP) voor ouders? 
  
Jolanda Kramer 
Jolanda.kramer@bms-onderwijs.nl 
 
Wat mag u als ouders verwachten?  
  
De schoolcontactpersoon van IKC St. Mattheüs  
is toegankelijk 
kent school en cultuur 
denkt mee in lastige kwesties 
communiceert goed en integer 
stelt zich in gesprekken raadgevend op 
onthoudt zich van een inhoudelijke behandeling 
heeft afgesproken deze taak drie jaar uit te voeren 
 
 
Externe vertrouwenspersoon: 
Dhr. Peter de Jong, externe vertrouwenspersoon voor ouders en kinderen 
Telefoon 06-10766798, email p.dejong@gimd.nl 
 
Mevr. Margriet Oosterhof, vertrouwenspersoon voor medewerkers 
Telefoon 06-18586003 

mailto:Jolanda.kramer@bms-onderwijs.nl
mailto:p.dejong@gimd.nl
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m.oosterhof@gimd.nl  
 
Klachtencommissie 
Stichting GCBO, 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
Telefoon: 070-3861697 
info@gcbo.nl 

 
4.9. Privacyverklaring 
Op de IKC Mattheüs gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het 
privacyreglement. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen 
gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de 
organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen 
zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de 
inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school 
gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere 
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische 
gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). In verband met de identiteit van onze school, willen wij graag de 
geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen 
houden, maar het geven van deze informatie aan de school is niet verplicht. 
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons digitale administratie- en leerlingvolgsysteem ESIS. Dit 
programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat de 
IKC Mattheüs onderdeel uitmaakt van de Bisschop Möller Stichting (BMS), worden daar ook (een beperkt 
aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie. Er worden geen 
automatische besluitvorming gebruikt m.b.t. besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. 
 
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met 
persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met 
deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de 
leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door 
de leverancier wordt voorkomen. Welke gegevens er worden gedeeld is opgenomen in een dataregister, kunt u 
opvragen bij de directeur. 
 
De BMS (info@bms-onderwijs.nl) heeft voor al haar scholen een gezamenlijk privacyreglement. Hierin staat 
beschreven hoe de school en de stichting omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en 
leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld. Om toezicht te houden op de naleving 
van de privacy is er voor de gehele BMS een functionaris gegevensbescherming (n.dechesne@bms-
onderwijs.nl) aangesteld. Bij hem kunt u te recht met algemene vragen of klachten ten aanzien van de privacy. 
Tevens kunt u zich terecht bij de www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, 
moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de 
school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw 
rechten, kunt u contact opnemen  
met de leerkracht van uw kind, of met de schooldirecteur.  
 
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de 
nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf (meestal voor de duur van inschrijving) uw toestemming. Ouders mogen 
altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u 
toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of 
het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de 
leerkracht van uw kind of bij de directeur. 
 
4.10 Filmen en fotograferen door ouders 
 

mailto:m.oosterhof@gimd.nl
http://www.bms-onderwijs.nl/privacy
http://www.bms-onderwijs.nl/privacy
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4.11. Verkeersplan 
Om de veiligheid van de kinderen ter vergroten en het verkeer rond ons IKC in goede banen te leiden is in 
samenwerking met de oudervereniging onderstaand verkeersplan gemaakt.  
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Wat wordt er van u verwacht bij brengen en ophalen van uw kind(eren): 
 

1. Lopend: Geen bijzonderheden. 
 

2. Fietsend: Ouders parkeren hun fietsen voor het schoolhek. De kinderen parkeren hun fietsen op het 
schoolplein in de fietsenrekken. Er wordt op het schoolplein niet gefietst. 

 
3. Auto:  

• Brengt u uw kind(eren) met de auto, dan kunt u parkeren in de aangegeven parkeerzones (in geel 
aangegeven). We vragen u het laatste stukje te lopen. 

• Zou u niet willen parkeren in bochten en/ of uitritten. 

• Er is een ‘verplichte’ rijrichting. Volg de gele stippellijn op het bijgevoegde verkeersplan. LET OP! Het 
blijft twee richtingsverkeer. 

• Rode zone voor school (eenrichtingsverkeer) is tut en d’r ut zone. Het is een drive idee. Je sluit aan in 
de rij en rijdt door tot het hek. Hier krijgt de leerling een tut en stapt uit de auto. De chauffeur rijdt 
meteen door, zodat de volgende brenger kan doorrijden tot het hek. Voor school, aan de stoeprand, 
staan dus ‘s middags geen auto’s geparkeerd. Dit is veiliger voor onze kinderen. 

 
Voor lopers, fietsers en automobilisten gelden natuurlijk de algemene verkeersregels. 
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HOOFDSTUK 5 KWALITEITSVERBETERING 
 
Op verschillende manieren wordt er op de IKC Mattheüs gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 
 
5.1. Methodes 
Op onze school worden moderne lesmethodes gebruikt. Bij het uitzoeken van methodes letten we er uiteraard 
op of de methodes voldoen aan de kerndoelen die de overheid stelt. Verder letten we erop of ze voldoen aan 
de eisen die nu aan goed onderwijs worden gesteld, of ze er aantrekkelijk uitzien en of ze passen bij onze 
manier van werken. Er zijn kinderen die extra oefenstof nodig hebben en kinderen die extra moeilijk werk 
aankunnen. Bij aanschaf van methodes onderzoeken we zorgvuldig of er voor beide groepen voldoende 
leerstof wordt aangeboden of dat de methode alternatieven aanreikt voor deze kinderen. 
 
In het schooljaar 2017-2018 zijn in de groepen 3-7 gestart met een nieuwe rekenmethode Getal en Ruimte 
Junior. Bij voortgezet technisch lezen startten we met FLITS, dit doen we in de groepen 4-6. In het schooljaar 
2017-2018 zijn we begonnen met een methode ‘Op Ontdekkingsreis’, deze is bedoeld voor meer- of 
hoogbegaafde kinderen.  
Tot slot begonnen we in het schooljaar 2018-2019 met een nieuwe taal- en spellingsmethode: Taalverhaal.nu.  
In het schooljaar 2019-2020 zijn we in groep 3 begonnen met de nieuwste Veilig Leren Lezen (Kim-versie), een 
methode voor aanvankelijk lezen.   
 
5.2. Professionalisering 
De kwaliteit van een organisatie wordt door vele aspecten bepaald, een belangrijk facet is de kwaliteit van de 
leerkrachten. Naast de basiskwalificatie is het belangrijk om de kennis, vaardigheden en inzichten voortdurend 
op peil te houden. Dit gebeurt door individuele scholingen, team scholingen, deelnemen in netwerken en het 
werken in vakgroepen. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van waar het team mee bezig is.  
 
In het kader van ‘de werkdrukproblematiek’ zijn er middelen beschikbaar gesteld om de werkdruk te verlagen. 
Er is gekozen om deze middelen in te zetten voor extra menskracht waardoor alle collega’s meer ruimte 
hebben om te werken aan het versterken van het onderwijs.  
 
5.3. Leerlingvolgsysteem 
Om onze leerlingen zo goed mogelijk te kunnen volgen in hun ontwikkeling maken we gebruik van de toetsen 
uit het CITO-leerlingvolgsysteem. Deze worden verwerkt in ons digitale registratiesysteem ESIS. In dit systeem 
worden de resultaten van alle methode onafhankelijke toetsen opgeslagen en beheerd. Het systeem levert in 
één overzicht alle relevante informatie op over de leerling en zijn ontwikkeling.  
Daarnaast levert het systeem informatie op over het onderwijs op school in het algemeen. Twee keer per jaar 
worden de resultaten geanalyseerd en wordt er op basis van die resultaten besproken of en op welke wijze 
aanpassingen in het onderwijsaanbod noodzakelijk zijn.  
 
5.4. Tevredenheidpeilingen 
Eens in de twee jaar vragen we aan het personeel, de ouders en de leerlingen van de bovenbouw of ze 
tevreden zijn over de kwaliteit van onze school. We gebruiken hiervoor de vragenlijsten van de 
Kwaliteitsmeter, een instrument dat door alle scholen binnen de stichting gebruikt wordt. De volgende meting 
zal in 2022 plaatsvinden.  
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HOOFDSTUK 6. DE ONTWIKKELINGEN VAN HET ONDERWIJS IN ONZE SCHOOL.  
 
6.1 Algemeen 
In 2021-2022 gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen/ontwikkelingen. 
 
Kanjer 

We gaan onderzoeken hoe we kinderen nog beter kunnen begeleiden in de sociaal emotionele ontwikkeling. 

Hoe kunnen we zo optimaal mogelijk gedrag en ontwikkeling van kinderen analyseren en hen tot ontwikkeling 

laten komen.  

Er komt een kwaliteitsdocument voor de Kanjertraining met aandacht voor de driehoek kind-ouders-school.  
 
IPC 
We gaan IPC meer vormgeven. Er zullen gezamenlijk units worden voorbereid en gegeven en leerkrachten 
worden bijgeschoold in IPC daar waar nodig.  
 
ICT 
Naast het ontwikkelen van een ICT-Beleidsplan voor de komende jaren gaan we het digitaal toetsen verder 
uitwerken. De digitale vaardigheden van teamleden zullen versterkt worden.  
 
Verdere uitwerking Integraal Kindcentrum (IKC) 
We gaan kijken hoe er op de meest optimale manier samen gewerkt kan worden en onderzoeken hoe deze 
samenwerking er dan uit kan komen te zien.  
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HOOFDSTUK 7. HET VOORTGEZET ONDERWIJS 
 
7.1. Schoolkeuze 
De specifieke voorbereiding op de keuze voor het voortgezet onderwijs gebeurt in groep 8. De leerlingen 
krijgen informatie over het voortgezet onderwijs. Ook besteden we in groep 8 aandacht besteed aan begrippen 
als lesrooster en agenda. Al eerder is er ervaring opgedaan met het begrip huiswerk.  
 
Aan het begin van het jaar organiseren bijna alle scholen van voortgezet onderwijs open middagen en of 
avonden. Wij raden u aan om die samen met uw kind te bezoeken. Soms bezoekt (een deel van) groep 8 onder 
schooltijd een bepaalde school. In maart krijgt uw kind het definitieve advies voor het voortgezet onderwijs. 
Het schooladvies wordt opgesteld door de leerkracht van groep 8, daarin bijgestaan door de leerkrachten van 
de bovenbouw.  
 
Dit schooladvies wordt met de ouders besproken. U als ouder beslist over op welke school u uw kind wilt 
aanmelden. De aanmelding vindt in maart plaats via de basisschool. De school van het voortgezet onderwijs 
besluit of zij de aangemelde leerling aannemen. Voor alle duidelijkheid: De basisschool is verantwoordelijk voor 
het advies en het Voortgezet Onderwijs is verantwoordelijk voor de plaatsing van het kind. 
 
7.2. De Plaatsingswijzer 
Bij de overgang tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs werken we met de Plaatsingswijzer. Zie 
ook www.Plaatsingswijzer.nl  
 
De Plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en goed onderbouwd advies te komen op 
basis van de gegevens uit de leerlingvolgsystemen van Cito. 
 
Vanaf groep 6 worden de gegevens uit het Cito-leerlingvolgsysteem opgenomen in de Plaatsingswijzer, zodat 
ouders, leerlingen en leerkrachten zien hoe de leerlingen zich ontwikkelen en naar welk schoolniveau in het 
Voortgezet Onderwijs zij zouden kunnen uitstromen. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij  
• begrijpend lezen  
• rekenen en wiskunde  
• technisch lezen  
• spelling  
 
De eerste twee onderdelen tellen hierbij het zwaarst.  
 
Profielen  
Per onderwijsniveau zijn er vier profielen waarop een leerling kan worden aangemeld. Dit heeft ermee te 
maken, dat een leerling niet altijd voldoet aan alle eisen, die nodig zijn voor het betreffende onderwijsniveau.  
De profielen staan hieronder omschreven. Voor sommige profielen is het nodig, dat de basisschool extra 
informatie aanlevert. De Toelatingscommissie van de school voor Voortgezet Onderwijs beslist over de 
plaatsing, na overleg met de basisschool.  
1. Het Basisprofiel is het vereiste niveau voor het betreffende onderwijsniveau.  
2. Het Plusprofiel is het profiel voor leerlingen die m.b.t. het betreffende onderwijsniveau wat over lijken te 
hebben en misschien in de toekomst kunnen opstromen naar een hoger niveau.  
3. Het Bespreekprofiel is het profiel voor leerlingen die niet geheel voldoen aan de eisen voor het betreffende 
onderwijsniveau. Zo kan er zich een situatie hebben voorgedaan in het (school)leven van de leerling, waardoor 
het presteren op school tijdelijk negatief is beïnvloed. Door middel van een schriftelijke onderbouwing geeft de 
basisschool aan op grond waarvan men van mening is, dat de leerling toch een plek zou moeten krijgen binnen 
het betreffende onderwijsniveau.  
4. Het Disharmonisch profiel is het profiel voor leerlingen die, op basis van het leerlingvolgsysteem, niet aan de 
eisen voor het betreffende onderwijsniveau lijken te voldoen, maar waarvoor de verklaring gevonden wordt in 
een gediagnosticeerde leerstoornis (bijv. dyslexie) of een diagnose op sociaal-emotioneel gebied (bijv. pdd-
nos). Ook hierbij geldt, dat de basisschool een schriftelijke onderbouwing aanlevert.  
 
De eisen per onderwijsniveau  
Plaatsingswijzer A: VWO  

http://www.plaatsingswijzer.nl/
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De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over het geheel 
genomen resultaten behaald op A/I-niveau.  
Plaatsingswijzer B: HAVO  
De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over het geheel 
genomen resultaten behaald op A- en B/II-niveau.  
Plaatsingswijzer C: VMBO-TL/MAVO  
De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over het geheel 
genomen resultaten behaald op C/III-niveau en heeft daarnaast ook B-scores.  
Plaatsingswijzer D: VMBO-KL  
De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over het geheel 
genomen resultaten behaald op hoog D- en lager C-niveau = IV-scores.  
Plaatsingswijzer E: VMBO-BL  
De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over het geheel 
genomen resultaten behaald met overwegend E/V-scores en voor technisch lezen E-en D-scores / IV-scores.  
Praktijkonderwijs  
De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over het geheel 
genomen resultaten behaald op E/V-niveau, Door onderzoek is vastgesteld, dat het IQ lager is dan 76*.  
 
* Het IQ-bereik 75 – 80 vormt het grensgebied tussen Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs. 
Vooral de leervorderingen en de persoonlijkheidsfactoren zijn doorslaggevend bij de keuze voor een 
beschikking Lwoo of Praktijkonderwijs.  
Op twee van de vier domeinen (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen) is sprake van 
een achterstand van 3 jaar of meer, waaronder in elk geval begrijpend lezen en/of inzichtelijk rekenen. 
 
7.3. Uitstroomgegevens  
Het aantal leerlingen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. 
Wij vinden het belangrijk dat een kind geplaatst wordt op die school die voor hem of haar het meest geschikt 
is. Met de scholen van voortgezet onderwijs bestaat een goed contact. Ze houden de basisschool nog 
gedurende een periode van drie jaar op de hoogte van de resultaten van de schoolverlaters. Aan de hand van 
deze informatie weten we of we de kinderen, in samenspraak met de ouders, op de juiste school hebben 
weten te plaatsen. 
 
Een tabel van uitstroomgegevens vindt u hieronder.  

  VMBO-B  VMBO-K  VMBO-T  Havo  VWO  Totaalaantal lln.  

2015- 2016  13%  27%  20%  20%  20%  30   

2016-2017  0  13%  45%  19%  23%  31  

2017-2018   14%  14%  21%  27%  24%  29  

2018-2019  9  26  30  22  13  23  

2019 – 2020   9%  9%  30%  39%  13%  23 

2020 - 2021   11%  32%  14%  29%  14%  28 

 
  

 
De tabel laat zien dat de uitstroompercentages elk jaar nogal kunnen verschillen; deze verschillen 
zijn ook moeilijk te duiden. Onze uitstroomcijfers sluiten in het algemeen aan bij de landelijke 
uitstroomcijfers.  
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HOOFDSTUK 8. PLAATSING VAN NIEUWE LEERLINGEN  
 
Hebt u interesse voor ons IKC, dan kunt contact opnemen met Debby Ramakers, directeur, voor een 
kennismakingsgesprek en een rondleiding plaats.  
 
In principe staan we open voor alle leerlingen uit Joure en omgeving. Bij leerlingen met een complexe 
zorgvraag of een specifieke ondersteuningsbehoefte zal de beslissing om toegelaten te worden pas gemaakt 
worden na een zorgvuldige afweging van de behoefte van de leerlingen en de mogelijkheden van school.  
 
De inschrijfprocedure begint met het invullen van een inschrijfformulier en ouderverklaring. Wij kunnen uw 
kind pas inschrijven vanaf de leeftijd van 3 jaar en 8 maanden. U kunt uw kind uiteraard wel eerder aanmelden.  
 
Bij een reguliere inschrijving ontvangen ouders een bevestiging van aanname/inschrijving.  
 
Bij nieuwe kinderen die van elders komen (zij-instroom of verhuizing) wordt contact opgenomen met de vorige 
school en volgt een bestudering van het onderwijskundig rapport of indien van toepassing bestudering van het 
zorgdossier.  
 
Bij leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zal er een gesprek plaatsvinden tussen ouders, directie en 
intern begeleider. Hierin wordt het motief van ouders besproken om het kind bij ons aan te melden als ook de 
mogelijkheden van het kind. Er wordt een toelichting  
gegeven op het Schoolondersteuningsprofiel en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden van school. Ook de 
procedure en het tijdpad worden toegelicht.  
 
Ouders krijgen binnen 6 weken bericht. Mocht er meer tijd nodig zijn om tot een afweging te komen dan kan er 
een verlenging plaatsvinden van vier weken. Wanneer ouders worden geconfronteerd met een afwijzing op 
hun verzoek om hun kind toe te laten, ontvangen ze binnen 6 weken een schriftelijk gemotiveerd besluit. Er 
kan binnen zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De school moet binnen vier weken na ontvangst 
van het bezwaarschrift een beslissing nemen. Daarvoor krijgen ouders nog een gelegenheid om gehoord te 
worden. Zijn ouders het niet eens met de eindbeslissing van de school, dan kunnen ze een civielrechtelijke 
procedure starten.  
 
Plaatsing van een kind dat al een Jouster school bezoekt. 
Tussen de Jouster basisscholen bestaat de afspraak hoe om te gaan met het overnemen van elkaars leerlingen. 
In beginsel vinden er tijdens het schooljaar geen overplaatsingen plaats. Pas na uitvoerige ruggespraak worden 
leerlingen van andere plaatselijke basisscholen toegelaten. Slechts bij hoge uitzondering kan een overplaatsing 
na wederzijds goedvinden plaats hebben tijdens een schooljaar, waarbij het liefst een moment gekozen wordt 
na een (korte) vakantie. 
Bij verzoeken tot aanmelding van deze kinderen wordt het volgende stappenplan gehanteerd. 

• Vragen naar de achterliggende motivatie van de wens tot overplaatsing. 

• In geval van problemen op de huidige school: eerst terugverwijzen naar de eigen school of de school 
binnen de eigen organisatie om daar de problemen aan te pakken. 

• Indien ouders en huidige school “alles” in het werk gesteld hebben om de problemen op te lossen en 
dit zonder bevredigend resultaat gebleven is, dan wordt met medeweten van de betreffende ouders 
contact gezocht met de directie van de toeleverende school. Er wordt informatie gevraagd over de 
problemen; gegevens van het leerlingvolgsysteem; de sociaal-emotionele ontwikkeling; 
handelingsplannen. in- en/of externe hulp; onderzoeksresultaten; mogelijke verwijzing naar speciaal 
onderwijs; leerlinggedrag en gedrag van ouders met betrekking tot de problematiek. 

• Hierna wordt weer met de ouders gesproken over bovengenoemde onderwerpen. 

• De schoolidentiteit komt uitdrukkelijk ter sprake. 

• Het geheel aan informatie en bevindingen wordt ingebracht in het MT-overleg. 

• Het MT-overleg geeft een advies aan de directie. 

• De directie neemt een besluit over toelating van de leerling. 

• Het besluit wordt gecommuniceerd met de directie van de leverende school. 

• Het besluit wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld. 
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• Overplaatsing vindt (in principe) alleen plaats aan het begin van het nieuwe schooljaar. 
 
Na aanname en inschrijving. 

• Het team wordt geïnformeerd en de leerling wordt geplaatst in één van de groepen. 

• De ontvangende leerkracht krijgt schriftelijke informatie over de leerling en alle relevante stukken 
(inschrijfgegevens, onderwijskundig- en/of zorgrapport en handelingsplannen). 

• Een rondleiding door de school voor zover dit nog niet heeft plaatsgevonden. 

• De leerkracht maakt met de ouders een afspraak om kennis te maken met ouders en een mogelijk 
kennismakingsmoment tussen klas en nieuwe leerling. 

• Definitieve afspraak over het moment van feitelijke overstap. 
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BIJLAGE 1. INFORMATIEVOORZIENING AAN NIET MEER SAMENWONENDE OUDERS. 
       
Protocol informatieplicht gescheiden ouders 
Uit artikel 11 en 13 van de Wet op het Primair Onderwijs vloeit de verplichting voort dat het bevoegd gezag 
ouders rapporteert en informeert over het functioneren van hun kinderen op school.  
 
Dit gebeurt enerzijds via mondelinge, persoonlijke communicatie tijdens de kwartiergesprekken en 
ouderavonden. Anderzijds is er sprake van schriftelijke communicatie via het rapport, spoorboekje, 
schoolgidsen en nieuwsbrieven.  
Ouders hebben tevens recht om het leerlingendossier van hun kind in te zien.  
In de omstandigheid dat de gezinssituatie uit beide ouders bestaat, zal de communicatie tussen school en 
ouders eenduidig zijn en nauwelijks tot problemen leiden. Dit kan anders zijn indien de ouders gescheiden zijn.  
 
Ouders, die gescheiden, zijn hebben in principe beide recht op dezelfde informatie. Het komt uiteraard voor 
dat maar één van de ouders van het kind belast is met het ouderlijk gezag en de andere ouder niet. In dat geval 
rust op de ouder die belast is met het ouderlijk gezag de verplichting om de ouder die niet belast is met het 
ouderlijk gezag op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen, zo volgt uit 
artikel 1:377b Burgerlijk Wetboek. Indien echter problemen tussen beide ouders ontstaan ten aanzien van de 
communicatie kan dit ertoe leiden dat de ouder die met het ouderlijk gezag is belast geen of slechts gebrekkige 
informatie verstrekt aan de andere ouder. 
  
Indien er sprake is van een gebrekkige of geheel ontbrekende communicatie tussen de gescheiden ouders is de 
school eveneens op grond van de wet verplicht om de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder desgevraagd 
informatie te verschaffen over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of de opvoeding van het kind 
betreffen. Een vereiste is wel dat beide ouders inhoudelijk dezelfde informatie ontvangen. 
  
Om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan is dit protocol opgesteld, waarin helder en concreet wordt 
aangegeven in welke situatie en op welke wijze de school zal handelen ten aanzien van de 
informatievoorziening.  
 
Informatieplicht ouders 
Voor een juiste en zuivere toepassing van de regels en richtlijnen van dit protocol is het van belang dat ouders 
de school op de hoogte stellen indien er wijzigingen zijn met betrekking tot de bestaande samenlevingsvorm. 
  
Indien als gevolg van een scheiding de situatie ontstaat dat één of beide ouders niet meer belast is met het 
ouderlijk gezag, dan kan de betreffende ouder desgewenst gevraagd worden om afschriften van de officiële 
stukken waarin dit is vastgelegd, waaronder bepalingen ten aanzien van het ouderlijke gezag, bezoekrecht en 
dergelijke, te overhandigen aan de school. De betreffende stukken zullen in het leerlingendossier worden 
bewaard. Uiteraard zal hierbij uiterste zorgvuldigheid worden betracht. Mocht de betreffende ouder dit 
nalaten, dan zal de school niet gehouden kunnen worden aan een correcte uitvoering van het onderhavige 
protocol. 
  
Informatieplicht school 
Op de school rust een informatieplicht aan beide ouders die het ouderlijk gezag hebben. Onder informatie in 
deze wordt verstaan: alle relevante zaken betreffende de leerling en de schoolorganisatie zoals rapporten, 
nieuwsbrieven, de schoolgids en kwartiergesprekken. 
 Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben en de leerling woont bij één van de ouders dan zal de 
informatie worden verstrekt aan de ouder bij wie de leerling in huis woont. Hierbij gaat de school ervan uit dat 
alle informatie welke door de school aan die ouder wordt verstrekt door die ouder aan de andere ouder wordt 
doorgegeven. Indien dit niet het geval is, dan dient de ouder die de informatie niet ontvangt op eigen initiatief 
contact op te nemen met de school.  
Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben, er sprake is van co-ouderschap en de leerling woont 
beurtelings bij één van de ouders, dan zal alle informatie worden verstrekt aan de ouder wiens adresgegevens 
ten behoeve van de registratie van de leerling zijn gemeld. Ook in dit geval gaat de school ervan uit dat alle 
informatie welke door de school aan die ouder wordt verstrekt door die ouder aan de andere ouder wordt 
doorgegeven. Indien dit niet het geval is, dan dient de ouder die de informatie niet ontvangt op eigen initiatief 
contact op te nemen met de school.   
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Indien één van de ouders het ouderlijk gezag heeft en de andere ouder is uit de ouderlijke macht gezet, dan zal 
de school slechts de ouder die met het ouderlijk gezag is belast informeren. Op grond van de wet is de school 
echter verplicht om ook de ouder die niet belast is met de ouderlijke macht desgevraagd te informeren, tenzij 
de informatie niet op dezelfde manier ook wordt verschaft aan de ouder die wel met het ouderlijk gezag is 
belast, of als het belang van het kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet. Voorts is de school 
hiertoe niet verplicht indien dit blijkt uit enig rechtelijk vonnis. 
  
Indien sprake is van de situatie dat een ouder een nieuwe relatie aangaat, dan zal de school geen informatie 
verschaffen aan de nieuwe partner van de ouder. Indien de ouder wenst dat de nieuwe partner samen met de 
ouder bij bijvoorbeeld rapport- of voortgangsgesprekken aanwezig is, dan zal dit in overleg worden bezien of 
en op welke wijze hieraan gehoor kan worden gegeven. De ouder kan de school schriftelijke toestemming 
verlenen om de nieuwe partner wel van de gewenste informatie te voorzien. Uiteraard is deze informatie gelijk 
aan hetgeen ook de ouder en de ex-partner (indien deze daar recht op heeft) ontvangt.  
 
Nog even samengevat:  
Bij niet meer samenwonende ouders, voor zover deze niet uit de ouderlijke macht gezet zijn, geldt het 
volgende: Beide ouders ontvangen*  
-het spoorboekje/kalender en informatie via Social Schools.  
*Dit gebeurt door de betreffende stukken in tweevoud mee te geven aan het kind. 
De ouder die de stukken ontvangt is verantwoordelijk voor het doorgeven ervan aan de andere ouder.  
 
De ouder waarbij het kind woont (of waarvan de adresgegevens als woonplaats van het kind gelden) ontvangt: 
(via het in enkelvoud meegeven aan het kind)  
-het rapport  
Deze ouder stelt de andere ouder op de hoogte van het rapport en van de mogelijkheid en inschrijven van het 
kwartiergesprek. Ons uitgangspunt is dat bij dit kwartiergesprek beide ex-partners aanwezig zijn.  
Indien het niet mogelijk is dat de ouders elkaar hiervan op de hoogte stellen geldt: De ouders die niet met het 
ouderlijk gezag belast is en geen informatie ontvangt van de ex-partner kan een schriftelijk verzoek indienen bij 
de directie.  
Deze betreffende ouder ontvangt (een kopie van) het rapport van het kind en  
kan een (telefonisch) gesprek met de leerkracht aan vragen. De frequentie daarvan is gelijk aan die van de 
kwartiergesprekken.  
NB. 1. Deze werkwijze geldt eveneens voor het adviesgesprek voor het voortgezet onderwijs in groep 8. 
NB.2. In de overgangsperiode tot de officiële scheiding zal zoveel mogelijk conform deze richtlijn gehandeld 
worden. 


