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VOORWOORD 

 

 

Soest, aug. 2018 

 

 

Geachte ouder(s) / verzorger(s), 

 

 

In deze schoolgids treft u belangrijke informatie over de 1e Van der Huchtschool aan.  

 

Deze gids is bedoeld om alle ouders / verzorgers op de hoogte te brengen van het reilen 

en zeilen op onze school.  

 

Voor hen die al kinderen op onze school hebben, zal deze gids veel vertrouwde informatie 

bevatten. Voor ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind(eren) is deze 

schoolgids een eerste kennismaking met onze school.  

 

Wij hebben ernaar gestreefd een zo volledig mogelijk beeld van de school te schetsen. U 

leest o.m. op welke visie ons onderwijs stoelt, hoe wij het onderwijs hebben 

georganiseerd, hoe wij de beschikbare onderwijstijd gebruiken en welke schoolregels er 

gelden. 

 

Mocht de inhoud van deze schoolgids vragen oproepen of onbeantwoord laten, dan 

nodigen wij u hierbij graag uit voor een gesprek. 

 

 

Namens het team van de 1e Van der Huchtschool. 

 

Inge Deichmann 
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1. DE STICHTING VAN DER HUCHTSCHOLEN 

 

1.1  Historie. 

Op 26 juni 1907 werd in Soest de Stichting Van der Huchtfonds opgericht, met als doel de 

humanitaire ideeën, zoals die werden uitgedragen door Johan Carel van der Hucht en zijn 

vrouw Caroline Constance Albertine van der Hucht-Kerkhoven, te bevorderen. Hun filosofie 

was gebaseerd op de mensvisie van Albert Schweitzer en het gedachtengoed van de 

Soestenaar Felix Ortt. Op 1 september 1913 werd de Engendaalschool geopend; een school 

voor neutraal bijzonder onderwijs op humanitaire grondslag. Vanwege deze grondslag kreeg de 

school rijkelijk steun vanuit het Van der Hucht-fonds. Daarom werd de naam van de 

Engendaalschool in 1929 officieel gewijzigd in de Van der Huchtschool. 

 

Centrale begrippen in de visie op mens en maatschappij, zoals verwoord door mevrouw Van 

der Hucht en Felix Ortt, zijn: tolerantie, respect, solidariteit, rechtvaardigheid en naastenliefde. 

 

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw verhuisde de Van der Huchtschool naar een nieuw 

gebouw aan de Paulus Potterlaan. De belangstelling voor ‘het Van der Hucht-onderwijs’ was 

dermate groot, dat in 1980 een tweede school werd gestart in Overhees. Vervolgens werd in 

1991 de derde Van der Huchtschool in Smitsveen geopend. 

 

1.2 Visie, missie en ambitie. 

 

Wij zijn een school voor algemeen bijzonder basisonderwijs en hechten aan onze humanitaire 

grondslag. Wij zijn toegankelijk voor kinderen van alle gezindten en uit alle etnische 

achtergronden, waarbij ieders persoonlijke levensbeschouwing wordt gerespecteerd.  

 

Als lerende organisatie gaan de Van der Huchtscholen toekomstgericht om met onderwijs. De 

koers voor de komende jaren tot uitvoer brengen en verder ontwikkelen is beschreven in onze 

missie en visie.  

 

De missie beschrijft de grondslag van onze stichting. De visie is het kompas dat de koers 

bepaalt voor de ontwikkeling van het onderwijs op onze scholen. Wij werken voortdurend aan 

de verbetering van ons onderwijs. Onze visie evolueert met dit proces mee.  

 

Missie = doel  

Kinderen hebben het volgende ontwikkeld als ze de school verlaten:  

 Zijn: identiteit; erbij horen (een plek hebben), zelfvertrouwen, spiritualiteit.  

 Weten: cognitieve kennis en vaardigheden naar vermogen.  

 Doen: kunstzinnige, ambachtelijke, sportieve vaardigheden naar vermogen.  

 Samenleven: respect en zorg voor het leven en van daaruit kunnen samenleven met 

mens en natuur alsmede het bevorderen van een gezonde leer- en werkomgeving voor 

leerkrachten en leerlingen in een betaalbaar, duurzaam gebouw.  

 

Visie = wijze waarop  

In de visie van het College van Bestuur zijn daarbij de volgende subdoelen cruciaal voor het 

bereiken van die doelstelling:  

 Een veilige, kleine school met vaste ritmes en tradities waarin het kind in geborgenheid 

tot ontwikkeling kan komen op alle bovengenoemde punten.  

In deze tradities wordt er ook aandacht besteed aan het ervaren van en kennis nemen 

van de verschillende religies en culturen.  

 Het (individuele) kind met zijn eigenheden centraal stellen, een breed aanbod doen en 

ruimte maken voor verdieping op specifieke talenten (T-model). Pedagogisch-didactisch 

nieuwe aanpakken kunnen dit ondersteunen.  

In dit brede aanbod dient er een andere balans gevonden te worden tussen de  

aandacht voor de cognitieve ontwikkeling(weten) en de drie andere ontwikkelpunten.  

Bovenstaande doelstellingen vragen onderwijs dat niet dominant klassikaal is.  
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 Een stevige relatie tussen ouders en school, zodat het kind zich makkelijk kan 

verbinden met school, wat ondersteunend is aan het leerproces. School en thuis 

ondersteunen zo elkaar en creëren synergie (1+1=3).  

 Een zichtbare maatschappelijke geëngageerdheid met de boodschap dat wij een positief 

verschil kunnen maken in de wereld.  

Hierbij is het de weg vinden op moderne media (de virtuele wereld) en in de overload 

aan informatie, die soms beangstigend voor kinderen is, ook een opdracht voor de 

school.  

 

Ambitie  

Ten aanzien van de missie en visie wil het College van bestuur een actieve opstelling 

realiseren; dus geen passief maar actief respect. Het respect voor de medemens komt tot 

uiting op het individuele niveau (erkennen van ieders kwaliteiten), het groepsniveau 

(samenwerken,  met elkaars verschillen omgaan), en het maatschappelijke niveau 

(geëngageerd en solidair). Het bewust zijn van en in contact staan met de specifieke 

ontwikkelingen van deze tijd hoort daarbij. Het bestuur heeft hierin haar eigen specifieke 

verantwoordelijkheid.  

 

Het College van Bestuur wil op de locaties meer gezamenlijke herkenbaarheid; waar staan de 

Van der Huchtscholen voor. Ze erkent daarbij dat er op onderdelen verschillen tussen locaties 

mogen zijn, ingegeven door de verschillen in de wijken en verschillen in specifieke kwaliteiten 

van de teams.  

 

Het College van Bestuur hecht belang aan een onderscheidend vermogen ten opzichte van 

andere scholen in verband met de continuïteit in de toekomst. De kleinschaligheid van de 

school en de ruimte die gemaakt wordt voor het beleven, waarderen en behouden van de 

natuur zullen daarbij opvallende onderscheidende kenmerken zijn.  

 

Op de jaarlijkse ‘Stichtingsdag’ wordt steeds meer duidelijk hoe deze missie en visie en het 

ambitieniveau concreet gestalte krijgen in de activiteiten van alledag.  

 

Ondanks een uniform luidende missie en visie is het dus niet zo dat de 3 Van der Huchtscholen 

deze uniformiteit tot in detail doortrekken. De scholen hebben verschillende voedingsgebieden, 

er kan door de school voor gekozen zijn om zich te profileren en te specialiseren op een 

onderwijskundig speerpunt.  

De scholen hebben binnen de kaders van de missie en visie dan ook de vrijheid om hieraan 

zelf invulling te geven. Deze “couleur locale” kan herkenbaar zijn aan de keuze van methoden 

tot en met de dagelijkse organisatie op de school. 

 

1.3  Het College van Bestuur (CvB) en de Raad van Toezicht (RvT). 

Aanleiding voor de wijziging van de bestuursvorm per aug. 2011 is een wetswijziging. 

Sindsdien hebben we een Raad van Toezicht, bestaande uit 5 ouders van de leerlingen van de 

scholen binnen onze stichting: 

 Arjan van Luipen (voorzitter) 

 Evelien Roos (secretaris) 

 Natasja Mets (penningmeester 

 Mariska van der Hoeden 

 Klaske de Hoop 

 

Het College van Bestuur wordt gevormd door de algemeen directeur: Henk Oudshoorn 

Elke school heeft een directeur is integraal verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van 

zaken. 

  

  

2. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 

 

2.1  Organigram. 

Onze organisatie kent: 

 Een Raad van Toezicht 
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 Een College van Bestuur = algemeen directeur 

 een directeur op elke school 

 onderwijzend personeel: 

o leerkrachten 

o intern begeleider 

o bouwcoördinatoren 

 onderwijs ondersteunend personeel 

 MT. Het managementteam van de stichting wordt gevormd door de algemeen directeur 

en de directeuren  

 KT. Het kernteam van een school wordt gevormd door de directeuren, de bouw 

coördinatoren. 

 

Organigram  

 

 

In de jaarlijks verschijnende ouderkalender vindt u welke leerkrachten er op onze school 

werken, in welke groep zij werkzaam zijn en of zij fulltime of parttime werken. Tevens ziet u 

welke personen speciale taken uitvoeren. 

 

2.2 Leerkrachten met bijzondere taken. 

Een aantal leerkrachten heeft bijzondere taken binnen de school. Doorgaans betreft het taken 

die specifieke deskundigheid vereisen en waarvoor mensen geschoold moeten zijn. Binnen 

onze school onderscheiden wij de volgende bijzondere taken: 

Bouwcoördinatoren: 

In een bouwvergadering is het team gesplitst in onderbouw- (groepen 1 t/m 4) en 

bovenbouwleerkrachten (groepen 5 t/m 8). In een bouwvergadering worden zaken 

besproken die met name op de betreffende groepen betrekking hebben. Deze 

bouwvergaderingen worden voorgezeten door de bouwcoördinator.  

Intern begeleider: 

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de coördinatie van de 

leerlingenondersteuning binnen de school. Zij helpt en adviseert de leerkrachten bij de 

begeleiding van kinderen en zij begeleidt de remedial teacher.  

Remedial Teacher: 

Soms ervaren kinderen problemen bij de verwerking van leerstof en blijkt het niet 

mogelijk de ervaren hobbel binnen de groep te nemen. In dat geval kan door de 

remedial teacher extra hulp buiten de groep geboden worden.  De remedial teacher kan 

ook binnen een groep hulp bieden en is dan even een extra leerkracht in de groep. 

Leerkracht plusgroep 

Raad van Toezicht 

Algemeen directeur / 

bestuurder 
GMR 

MR MR 

1ste VDH  

directeur 

OOP 

2de VDH  

directeur 

BC / IB 

OP/OOP 

BC / IB 

OP/OOP 

BC / IB 

OP/OOP 

3de VDH  

directeur 

MR 
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Sinds januari 2007 hebben wij een plusgroep. In deze groep krijgen meerbegaafde 

kinderen een ochtend in de week gezamenlijk les van een van de leerkracht die zich 

hierop bijzonder heeft gespecialiseerd.  

ICT-coördinator: 

De computer wordt in toenemende mate ingezet bij het onderwijsproces. De uitgevers 

van methodisch materiaal leveren tegenwoordig educatieve software bij het materiaal. 

Onze school heeft een netwerk en een wifi-netwerk. Er wordt gebruik gemaakt van 

desktops, laptops en chromebooks. De ICT-coördinator onderhoudt het contact met de 

netwerkleverancier en de ondersteunende helpdesk, ondersteunt het team, ontwikkelt 

een beleidsplan en voert dit samen met de groepsleerkrachten uit. 

Taalcoördinator: 

De taalcoördinator is de centrale persoon bij het doorvoeren van vernieuwingen en 

verbeteringen van het taalonderwijs in de school.  

Rekencoördinator: 

De rekencoördinator is de centrale persoon bij het doorvoeren van vernieuwingen en 

verbeteringen van het rekenonderwijs in de school.  

Vakleerkrachten: 

Bewegingsonderwijs (gymnastiek) 

Voor het geven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs zijn specialismen wenselijk of 

noodzakelijk. Dat geldt o.m. voor bewegingsonderwijs (gymnastiek). Vanaf september 

2008 zijn de uren van de vakleerkracht uitgebreid. Hierdoor hebben alle groepen, ook 

de kleutergroepen, elke week les in de grote gymzaal van de vakleerkracht. 

Bedrijfshulpverlener: 

Scholen in Nederland zijn verplicht een aantal bedrijfshulpverleners ‘in huis’ te hebben. 

Deze zijn geschoold in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken en weten hoe te 

handelen bij brand. De BHV-ers zijn tevens verantwoordelijk voor een deugdelijk 

ontruimingsplan en de periodieke ontruimingsoefeningen.  

 

2.3 Commissies binnen de school. 

Binnen de school is een aantal commissies actief, waarin ook ouders participeren. Zie hiervoor 

ook “Ouderparticipatie”. 

 

2.4  MR en GMR. 

In de WMO (Wet Medezeggenschap Onderwijs) is de medezeggenschap in scholen geregeld. 

Deze wet bepaalt voor welke zaken het bestuur advies of instemming van (een geleding van) 

de medezeggenschapsraad moet vragen alvorens een voorgenomen besluit geëffectueerd kan 

worden. Taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement. Iedere school 

heeft een medezeggenschapsraad, waarin ouders en leerkrachten zitting hebben. In MR-

vergaderingen worden schoolspecifieke zaken besproken.  

Wanneer een MR-lid aftreedt en niet herkiesbaar is, kiezen de ouders (wanneer het een 

vacature in de oudergeleding betreft) of het team (wanneer het een vacature in de 

personeelsgeleding betreft) een nieuw lid. De directeur woont, als adviserend lid, op 

uitnodiging van de MR de vergaderingen bij.  

Zaken die het schoolniveau overstijgen komen aan de orde in de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad. Iedere MR vaardigt zowel een ouder als een leerkracht af naar de 

gemeenschappelijke MR. 

De samenstelling van de MR in schooljaar 2017-2018 was: 

 Namens de ouders: 

o Lize Beekman 

o Jordi Butterhoff 

o Barbara Phoelich 

 

 Namens de leerkrachten: 

o Ingrid Jansen 

o Jacqueline Siebbeles  

o Robert Korndewal 

De samenstelling van de teamgeleding kan veranderen n.a.v. de verdeling van taken binnen 

het team. Middels de 2-wekelijkese ‘Infopotter’ worden ouders z.s.m. geinformeerd.  

 



 

 

9 

9 

3. KENMERKEN VAN DE SCHOOL 

 

3.1 De schoolpopulatie. 

In de missie van de Stichting Van der Huchtscholen staat vermeld dat de scholen toegankelijk 

zijn voor kinderen van alle gezindten en alle etnische achtergronden. De leerlingenpopulatie op 

onze school is een afspiegeling van de bevolking van de wijk waarin de school staat. In de 

dagelijkse speel- en leersituaties worden kinderen voorbereid op hun functioneren in de 

multiculturele samenleving. 

 

3.2 Onderwijskundig concept. 

In het onderwijskundig concept verwoordt de school hoe de visie van de stichting 

onderwijskundig wordt ‘vertaald’. Ons onderwijskundig concept luidt als volgt: 

 

De instructie staat in ons onderwijs centraal. Daarom starten wij vanuit de instructie 

aan de groep, gevolgd door het zelfstandig (ver)werken door de leerlingen.  

Er vindt verlengde instructie plaats (voor kinderen die dat nodig hebben) en er is 

verrijkende / verdiepende stof voor leerlingen die dat aankunnen.  

Het gebruik van ‘weektaken’ leert kinderen hun werk te plannen (verantwoordelijkheid 

voor de eigen ontwikkeling) en draagt bij aan het effectief gebruik van de leertijd.  

We streven naar maatwerk en passen het werk naar behoefte aan bij het tempo en 

niveau van het kind. Daarbij houden we oog voor gezamenlijkheid en samenwerking. 

 

De 3 kleutergroepen zijn heterogeen van samenstelling, terwijl de groepen 3 t/m 8 homogene 

jaargroepen zijn. 

 

3.3 Pedagogisch concept. 

In dit concept geven wij aan welke pedagogische opdracht wij aan de missie en visie van de 

stichting ontlenen en hoe wij daaraan willen werken.  

 

Ons pedagogisch concept beoogt kinderen een persoonlijke attitude bij te brengen op basis 

van respect en verantwoordelijkheid. Ons pedagogisch handelen richt zich op: moreel kennen, 

moreel voelen en moreel handelen; aspecten die in een pedagogische relatie ontwikkeld 

worden. De drie schoolbrede aspecten die daarbij aan de orde komen zijn: 

 

 de morele schoolcultuur 

 de relatie school, ouders, leeromgeving 

 de maatschappij als leeromgeving 

 

Binnen deze schoolbrede aspecten schenken wij aandacht aan: 

 

 de klas als morele leeromgeving, 

 de onderwijsgevende als moreel model, 

 regels voor de onderlinge omgang, 

 medezeggenschap, 

 waarde(n)volle leerinhouden, 

 samenwerkend leren, 

 intrinsieke leermotivatie, 

 ethisch reflecteren, 

 conflictoplossend werken. 

 

In schooljaar 2018-2019 is het pedagogisch klimaat een speerpunt. Wij gaan opnieuw met 

elkaar in gesprek over het einddoel dat wij op dit gebied willen bereiken: Wat willen wij onze 

leerlingen meegeven, welke vaardigheden hebben zij in hun ‘rugzak’ als zij onze school 

verlaten?  

Naast het formuleren van het einddoel buigen wij ons over de manier waarop wij dat doel 

willen bereiken met de kinderen; welke aanpak, methodes, interventies hebben wij nodig? 

 

Tot e.e.a. uitgekristalliseerd is maken wij gebruik van: 

 De methode ‘Leefstijl’ 



 

 

10 

10 

 Gelukslessen in gr. 7 of 8. 

 De gouden weken (aanvang schooljaar) om opnieuw de eenheid van de groep te vormen 

en ondersteunen. 

 De zilveren weken (halverwege het schooljaar) 

 Formuleren van groepsregels en - afspraken 

 Startgesprekken met ouder en kind (gr. 3 t/m 8) 

 Kindgesprekken 

 Verschillende interventies (indien noodzakelijk/wenselijk) 

 

Het mag (op grond van het voorafgaande) duidelijk zijn dat pesten op onze school niet wordt 

getolereerd! Het protocol dat de school m.b.t. pesten heeft geformuleerd vindt u op de website 

onder “afspraken en protocollen”. Hier vindt u tevens het  stichtingsbrede protocol “schorsing 

en verwijdering”. 

 

3.4 Gedragsregels en afspraken. 

Overal waar mensen samenleven en samenwerken gelden regels en worden afspraken 

gemaakt om die samenleving / samenwerking goed te laten verlopen (zie ook: pedagogisch 

concept). De school vormt daarop geen uitzondering. Elders in deze schoolgids treft u 

voorbeelden van regelingen en afspraken aan zoals die in onze school gelden. Ook in de 

groepen gelden regels en afspraken, die -bij voorkeur in samenspraak met de kinderen- 

worden opgesteld. Met deze regels en afspraken willen wij van de school een veilige omgeving 

maken, waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wanneer een kind zich bij herhaling 

niet aan afspraken houdt of problematisch gedrag vertoont, worden de ouders op school 

uitgenodigd voor een gesprek. Daarin zal de gezamenlijke aanpak van het gedrag besproken 

worden. 

Signaleert u dat er sprake is van “pesten” tussen kinderen van onze school, worden wij graag 

op de hoogte gebracht ten einde dit ongewenste gedrag aan te pakken. 

 

3.5 Schoolontwikkeling. 

Kenmerk van een ‘school als lerende organisatie’ is dat er systematisch en planmatig gewerkt 

wordt aan de verbetering van de kwaliteit van organisatie en onderwijs. Dit proces is in 

principe nooit ‘af’.  

In het schoolplan 2015 – 2019 beschrijven wij de voorgenomen activiteiten in het kader van 

de schoolontwikkeling. Het plan dat voor een schooljaar wordt opgesteld geeft aan hoe wij de 

doelen voor dat jaar denken te bereiken. Per schooljaar evalueren wij het schooljaar dat achter 

ons ligt en plannen wij de activiteiten voor het komende jaar. 

 

Voor het 4e en laatste schooljaar (2018-2019) van dit schoolplan zijn de volgende activiteiten 

gepland: 

 Implementatie van de nieuwe taalmethode ‘Staal’ in groep 7. In groep 8 starten we in 

dit schooljaar met het taal-onderdeel. Het spelling-onderdeel wordt volgend schooljaar 

ook in groep 8 ingezet. Omdat spelling in deze nieuwe methode op een totaal andere 

wijze wordt aangeboden, laten we groep 8 verder werken met de hun bekende 

spellingmethode ‘Zin in Spelling’.  In hun laatste schooljaar overstappen naar een 

geheel andere aanpak zou te verwarrend zijn. 

 Borgen van de registratie van de ontwikkelingen bij de kleuters (leerlijnen in 

ParnasSys). 

 Verder uitwerken en borgen van de nieuwe wijze van themavoorbereiding bij de 

kleuters met meer tijd en ruimte voor de eigenheid van de kleuter. 

 Ondersteuning van het team bij het opzetten van de kaders voor het pedagogisch 

klimaat. 

 Scholing i.v.m. het aanbod in de groep. We willen binnen de klassensetting een ruimer, 

meer gedifferentieerd aanbod waarbij er meer uitdaging is voor kinderen die dat nodig 

hebben en/of aankunnen. We starten met het uitproberen van de methode ‘Blink’ 

(geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie) 

 Verdere scholing rond executieve functies. 

 Klassenbezoeken door bouwcoördinatoren, intern begeleider en directeur. Tevens 

collegiale consultatie. Inzet van vervanging om iedereen in staat te stellen dit te 

kunnen realiseren. 
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 Continuering van de nieuwe werkwijze voor de werkgroepen; meer overleg met het 

kernteam over plannen en voortgang. 

 Faciliteren van de bouwcoördinatoren om het kernteam meer ruimte te geven 

schoolbreed draagvlak te creëren; meer vergadertijd inzetten in bouwvergaderingen. 

Meer onderwijsinhoudelijk vergaderen.  

 Verder implementeren en borgen van “Zien” (screeningsinstrument sociaal emotionele 

ontwikkeling).  

 Vorig jaar zijn er schoolstandaarden ontwikkeld voor rekenen & wiskunde, begrijpend 

lezen, spelling en studievaardigheden. We zullen dit jaar onze screeningsgegevens van 

juni 2018 en jan./febr. 2019 evalueren door deze te vergelijken met onze standaarden. 

De werkgroep-coördinator kan met de evaluatiegegevens een verbeterplan opstellen. 

 Ouderbetrokkenheid vergroten.  

o Inloopmomenten in gr. 3 t/m 8 (als bij de kleutergroepen) enige malen per jaar.  

o Informatieavonden op een andere manier. 

o Borgen van de aanpak en registratie van startgesprekken, 

voortgangsgesprekken, rapportgesprekken, adviesgesprekken. Aanpak van 

groep 7 en 8 uitbreiden naar groep 6 (de kinderen leggen hun plannen vast en 

bespreken deze met de leerkracht) 

o Parro, een eenvoudige manier om in contact te komen met elkaar en gesprekken 

te plannen. 

 

4. HET ONDERWIJS 

 

4.1 Besteding van de onderwijstijd. 

Om onze onderwijsdoelen te realiseren, moet de beschikbare onderwijstijd effectief benut 

worden. Daarom stellen wij jaarlijks vast hoeveel tijd er per week aan een vak of 

vormingsgebied wordt besteed. Als bijlage bij deze schoolgids treft u de tabel klokuren 

onderwijs aan, waarin is aangegeven hoe wij de beschikbare tijd besteden.  

 

4.2 Vak en vormingsgebieden. 

 

4.2.1  In de kleutergroepen 

Kinderen in de kleuterleeftijd hebben behoefte aan regelmaat en structuur. Iedere schooldag 

begint met een inloop vanaf 8.25 uur als de bel gaat. De kinderen komen binnen en mogen 

meteen “een werkje” gaan doen dat al op de tafels klaar ligt. De ouders kunnen / mogen met 

hun kind mee naar binnen komen en samen met het kind aan de slag gaan. Tevens is er 

gelegenheid even met de groepsleerkracht te praten of een afspraak te maken voor een 

uitgebreider gesprek. Om 8.40 uur gaan de kinderen in de kring zitten. Dan wordt de kinderen 

verteld wat er die dag gaat gebeuren. Met behulp van dagritmekaarten worden de activiteiten 

voor die dag visueel gemaakt. Doorgaans wordt er in de kleutergroepen projectmatig / rond 

een bepaald thema gewerkt. De onderwerpen sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. 

In werklessen en uren “arbeid naar keuze” wordt aan groepstafels of in hoeken gewerkt. Op 

een geïntegreerde manier worden kinderen begeleid in hun 

 

 zintuiglijke ontwikkeling, 

 taal- en denkontwikkeling, 

 motorische ontwikkeling, 

 sociaal-emotionele ontwikkeling en 

 muzikale en creatieve ontwikkeling. 

 

Hier wordt de basis gelegd voor al het verdere onderwijs. 

 

4.2.2 Nederlandse taal 

Het doel van het taalonderwijs is: kinderen zo ver te brengen dat zij in staat zijn zich 

mondeling en schriftelijk goed uit te  drukken. 

In de kleutergroepen wordt gewerkt met een lettermuur en beginnen de eerste verkennende 

stappen in het taalonderricht. 

In groep 3 start het systematisch leesonderwijs met behulp van de methode ‘Veilig leren 

lezen’. Aan de hand van structureerwoorden wordt de letterkennis opgebouwd en de 
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leeshandeling aangeleerd. Als de kinderen de eenvoudige leeshandeling goed kunnen 

toepassen, leren zij geleidelijk aan ook moeilijker woorden lezen.  

Naast het technisch lezen wordt aandacht geschonken aan begrijpend luisteren en lezen. 

Hiervoor maken wij vanaf groep 4 (start in jan.) gebruik van de methode ‘Leeslink’. Rond 

teksten over het actuele nieuws lezen en bespreken kinderen teksten en leesstrategieën. 

Voor het verwerven van de vereiste taalvaardigheden (inzicht in de structuur van de taal, 

uitbreiding van de woordenschat, stellen en correct spellen) gebruiken wij de methode sinds 

2017-2018 de methode ‘Staal’ in groep 3 (vanaf jan.), 4, 5 en 6.  

Vanaf schooljaar 2018-2019 gaat groep 7 ook deze methode gebruiken. In groep 8 wordt 

alleen het taalonderdeel van ‘Staal’ gebruikt. Zij werken dit schooljaar voor spelling nog met 

de oude methode  ‘Zin in Spelling’.  

In kringgesprekken, boekbesprekingen, spreekbeurten en toneel wordt aandacht geschonken 

aan de mondelinge taalvaardigheid. 

 

4.2.3 Schrijven 

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

handschrift. De fijn motorische vaardigheden worden ontwikkeld door het gebruik van de 

methoden ‘Schrijfdans’ (groepen 1 en 2) en ‘Pennenstreken’ (v.a. groep 3). In schooljaar 

2008-2009 hebben de leerkrachten zich verdiept in de ontwikkeling van de fijne motoriek. In 

de daarop volgende schooljaren zijn we hiermee verder gegaan. Op grond van deze ervaringen 

hebben wij het schrijfonderwijs enigszins aangepast. We starten wat later met de 

schrijfschriften in groep 3 en we zijn overgegaan tot het gebruik van andere schrijfmaterialen 

(potloden en pennen). 

Omdat er steeds meer met computers en dus met toetsenborden wordt gewerkt, is er altijd 

een aanbod van allerlei cursussen. Iedereen kan deze cursussen prive aanschaffen.  

In schooljaar 2017-2018 is een pilot in groep 8 geweest met een cursus 

‘toetsenbordvaardigheid’ onder schooltijd. Omdat vlot typen veel oefening vergt, zijn de 

introductie- en instructielessen op school en moeten de kinderen thuis oefenen. Hiervoor is op 

school onvoldoende tijd beschikbaar. Het vraagt dus ook veel inzet van ‘vrije tijd’.  

De resultaten van deze pilot zijn in september bekend. Daarna kunnen we besluiten of het 

zinvol is dit onderdeel structureel aan ons schrijfonderwijs toe te voegen. 

 

4.2.4 Engels 

Het onderwijs in de Engelse taal is gericht op het ontwikkelen van enige luister-/lees- en 

spreek-/schrijfvaardigheden. De methode ‘I-pockets’ wordt gebruikt in de groepen 1 t/m 4 en 

de methode “Discovery Island” wordt gebruikt in de groepen 5 t/m 8.  

 

4.2.5 Geschiedenis 

Ons geschiedenisonderwijs heeft als doel kinderen bekend te maken met oorzaken en 

gevolgen van historische gebeurtenissen en de leefomstandigheden van mensen in vroeger 

tijd. Door kennis van en inzicht in de gang van de geschiedenis zullen zij beter in staat zijn het 

heden te begrijpen. In de groepen 1 t/m 4 wordt aandacht geschonken aan chronologisch 

ordenen en wordt het tijdsbegrip ontwikkeld. Vanaf groep 5 gebruiken wij, m.i.v. aug. 2010, 

voor ons geschiedenisonderwijs de nieuwste uitgave van de methode ‘Wijzer door de tijd’. 

 

4.2.6 Aardrijkskunde 

Met ons aardrijkskundeonderwijs willen wij bereiken dat kinderen begrijpen dat naast fysieke 

omstandigheden als bodemgesteldheid en klimaat, ook sociale ontwikkelingen van invloed zijn 

op het gebruik en de inrichting van de beschikbare ruimte. Daarnaast moeten zij topografische 

kennis opdoen. In groep 5 heeft de leerstof m.n. betrekking op de directe leefomgeving, in 

groep 6 wordt Nederland behandeld, in groep 7 Europa en in groep 8 de continenten. Voor 

aardrijkskunde gebruiken wij vanaf sept. 2009 een nieuwe methode  ‘Geobas’. 

 

4.2.7 Natuuronderwijs 

Met behulp van het thematische materiaal van de methodes ‘Leefwereld’ en ‘Argus clou’ willen 

wij kinderen kennis van en inzicht in de hen omringende natuur bijbrengen. Het 

natuuronderwijs wordt verlevendigd door projecten en activiteiten van het Milieu Educatief 

Centrum. Gedurende hun basisschooltijd maken de leerlingen een aantal excursies. 



 

 

13 

13 

We  hebben inmiddels weer een schooltuin waar 2 groepen een heel seizoen per kind een 

tuintje hebben, zelf kunnen zaaien en in het najaar oogsten. 

 

In schooljaar 2018-2019 gaan wij ons verder verdiepen in een andere manier van werken met 

wereldoriëntatie en expressie. Hiertoe gaan we meteen bij de start van het schooljaar een 

project van de methode ‘Blink’ uitproberen. 

Deze methode lijkt op IPC waarvan we in 2016-2017 een project hebben gedaan. We hebben 

toen besloten eerst andere methodes te bekijken alvorens we een definitief besluiten zouden 

nemen over de aanschaf.  Bovendien moesten we ons eerst verder verdiepen in de executieve 

functies. 

Ook in ‘Blink’ wordt wereldoriëntatie en expressie geïntegreerd in thema’s aangeboden. 

Daardoor is de aangeboden leerstof betekenisvoller en zal beter beklijven, bovendien wordt er 

meer beroep gedaan op zelfstandigheid, een onderzoekende houding, presenteren en wordt de 

kinderen meer ruimte geboden om op hun eigen wijze te leren. 

succesvol op een geïntegreerde manier de onderdelen van wereldoriëntatie te kunnen geven.  

 

4.2.8 Rekenen en wiskunde 

Met ons onderwijs in rekenen en wiskunde willen wij leerlingen hoeveelheidbegrip en 

vaardigheden bijbrengen om rekenkundige en wiskundige problemen op te lossen. Kinderen 

leren dat er verschillende strategieën zijn om tot een oplossing te komen. Bij de introductie 

van een rekenkundig of wiskundig probleem, wordt uitgegaan van een concrete situatie 

(realistisch rekenen). Wij gebruiken de methode “Rekenrijk”. 

 

Deze methode is in schooljaar 2015-2016 vervangen door de nieuwste uitgave van Rekenrijk.  

 

In de groepen 4 t/m 8 werken de kinderen met tablets. Hierdoor is het mogelijk meer adaptief 

te werken: snel in te springen als er individuele hulp nodig is, meer verrijkende leerstof aan te 

bieden als kinderen daar behoefte aan hebben. 

 

4.2.9 Muzikale Vorming 

Muziek kan zowel ‘geconsumeerd’ (muziek beluisteren) als ‘geproduceerd’ worden (muziek 

maken). Muziek bestaat uit klank en ritme. Bepaalde ritmen nodigen uit tot  bewegen (muziek 

en beweging). Verschillende muziekstijlen en klankkleuren roepen uiteenlopende emoties op. 

Zo beschouwd draagt muzikale vorming bij aan de motorische en emotionele ontwikkeling van 

kinderen. Aan de genoemde aspecten wordt in de alle groepen (in iedere groep op het eigen 

niveau) aandacht geschonken. Het digitale schoolbord met al zijn mogelijkheden is daarbij een 

hoorbare ondersteuning. 

In schooljaar 2018-2019 starten we, na de herfstvakantie, met muzieklessen door een 

vakdocent. Alle groepen krijgen 1x per 2 weken een muziekles van deze docent. 

 

4.2.10 Geestelijke stromingen 

Om te kunnen functioneren in een pluriforme en multiculturele samenleving, zullen kinderen 

iets moeten weten van wat mensen drijft in het leven. Wij moeten kinderen leren dat 

uiteenlopende visies op mens en maatschappij en verschillende religieuze overtuigingen 

mensen tot andere keuzen in het leven bewegen. Vervolgens zullen zij respect moeten 

opbrengen voor andere opvattingen en andersdenkenden (zie missie en visie). Thema’s uit dit 

leer- en vormingsgebied zijn geïntegreerd in de aardrijkskunde en geschiedenisstof. Voor 

lessen over de wereldgodsdiensten maken wij gebruik van het boek ‘Wat geloven zij 

eigenlijk?’. Daarnaast zijn de besprekingen van de actualiteit van belang. 

Elke 4 jaar doen wij het project ‘De 5 grote wereldgodsdiensten’. Wij willen de kinderen laten 

kennis maken met alle religieuze stromingen zonder er een waardeoordeel over uit te spreken. 

De kinderen komen door dit project in hun basisschooltijd  2x nadrukkelijk in contact met de 

grootste godsdiensten. Tijdens het project zijn b.v de katholieke kerk, de moskee het Joods 

Historisch Museum in Amsterdam,  de Koninkrijks’ Zaal van de Jehova’s Getuigen bezocht. 

 

4.2.11 Sociale redzaamheid 

De doelstelling van onderwijs en opvoeding is dat kinderen mettertijd zelfstandig kunnen 

functioneren in een (complexe) maatschappij. Zij moeten zich een positief kritische houding 

eigen maken (meningsvorming) en over de noodzakelijke sociale vaardigheden beschikken. 
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Voor dit sociale aspect maken wij gebruik van de methode ‘Leefstijl’. Daarnaast komen in 

kringgesprekken veel zaken aan de orde die met sociale redzaamheid te maken hebben. 

 

In schooljaar 2016-2017 zijn wij gestart met het screeningsinstrument ‘Zien’ om de 

ontwikkeling in kaart te brengen, zowel individueel als op groepsniveau. In 2017-2018 zullen 

wij dit verder uitbreiden en ons laten scholen in het uitvoeren van mogelijke interventies als 

een groep dat nodig heeft. 

 

Daarnaast worden in de groepen 7 en 8 ‘Gelukslessen’ gegeven. De ‘Gelukskoffer’ heeft 

inmiddels ook een aanbod voor de groepen 5-6, 3-4 en de kleutergroepen. Of wij deze lessen 

ook gaan inzetten, moet onderzocht worden. 

 

Om het jaar goed te beginnen en een vanaf dag 1 een goed groepsklimaat te creëren, starten 

wij dit jaar met ‘De Gouden Weken’. In dit programma wordt in de eerste 6 weken expliciet 

gewerkt aan groepsvorming. 

 

Wij gaan dit schooljaar ons ook verdiepen in alle waarden, normen, gedragingen, 

vaardigheden die wij onze kinderen willen meegeven. E.e.a. kan leiden tot een andere aanpak, 

een andere methode.  

 

4.2.12 Verkeer 

Het is, omwille van zowel hun eigen als andermans veiligheid, van belang dat kinderen zich als 

verantwoordelijke verkeersdeelnemers gedragen. Om daartoe in staat te zijn, zullen zij kennis 

moeten hebben van de regels die in het verkeer gelden. Met behulp van de werkbladen van 

Veilig Verkeer Nederland dragen wij die kennis over. Leerlingen in groep 7 nemen deel aan het 

landelijk schriftelijk verkeersexamen. Daarnaast regelt onze verkeerscommissie een praktisch 

verkeersexamen dat 1 maal per 2 schooljaren wordt afgenomen in de groepen 7 en 8. 

 

4.2.13 Beeldende vorming 

Bij beeldende vorming komen de onderdelen handvaardigheid, tekenen en textiele 

werkvormen aan bod. Wij leren de kinderen de eigenschappen van verschillende materialen 

kennen, technieken om de materialen te bewerken en het omgaan met gereedschap. Wij 

proberen hen te prikkelen zich creatief te uiten. Vanaf schooljaar 2009-2010 is stapsgewijs de 

methode “Uit de Kunst” ingevoerd. 

 

4.2.14 Bewegingsonderwijs 

Met de lessen bewegingsonderwijs willen wij een bijdrage leveren aan de motorische en sociale 

ontwikkeling van kinderen. Tevens zijn de lessen erop gericht de kinderen bekwaam te maken 

voor blijvende deelname aan de bewegingscultuur. De kinderen leren bewegen, ze leren 

samen te bewegen en ze leren over bewegen. Daartoe is een vakleerkracht verbonden aan de 

school. De leerstofplanning wordt door de vakleerkracht jaarlijks geactualiseerd. 

Met ingang van schooljaar 2008-2009 krijgen onze kleutergroepen ook wekelijks een gymles 

van de vakleerkracht in de grote gymzaal. Daarnaast krijgen zij ook bewegingslessen in ons 

speellokaal. 

 

4.3  Leerlingenzorg. 

 

4.3.1 Samenwerkingsverband DE EEM 

Met ingang van 1 aug. 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Onze school hoort bij het 

‘Samenwerkingsverband de Eem’. 

 

Schoolgebonden Ondersteuningsteams 

 

Indien er extra ondersteuning nodig is voor uw kind werken wij als school in Soest met het 

Schoolgebonden Ondersteuningsteam. 

 

Samenstelling van de ondersteuningsteams: 

 

 ouder(s) / verzorgers; 
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 leerkracht; 

 intern begeleider; 

 onderwijsondersteuner van SWV de Eem; 

 medewerker van het wijkteam; 

 eventueel andere reeds bij het kind of het gezin betrokkenen 

 

Doel van de ondersteuningsteams is: 

 korte lijnen en snel overleg van direct betrokkenen, met goede monitoring; 

 het ontwerpen en realiseren van een aanpak die past bij wat er nodig is, zowel binnen het 

onderwijs als  in de thuissituatie 

 

Wie roept het ondersteuningsteam bij elkaar ? 

De IB’er neemt, met toestemming van ouders, het initiatief om (een deel van) het 

ondersteuningsteam bij elkaar te roepen wanneer er belemmeringen worden gesignaleerd in 

de ontwikkeling van een kind. 

De ondersteuningsvraag aan ‘SWV de Eem’ geldt als startinformatie voor het 

ondersteuningsteam. Ouders tekenen tijdens het startgesprek een toestemmingsformulier als 

zij akkoord gaan met de voorgestelde werkafspraken. 

 

Taken van het ondersteuningsteam: 

De ouders / verzorgers zijn als eerst verantwoordelijken en ervaringsdeskundigen betrokken. 

De leerkracht is de ervaringsdeskundige vanuit school en heeft een signalerende en 

informatieve taak. 

De intern begeleider is contactpersoon van de school en neemt binnen de school de regie 

wanneer een plan van aanpak is geformuleerd. 

 

De onderwijsondersteuner legt de verbinding met alles wat er mogelijk is aan 

bovenschoolse onderwijsondersteuning in de regio.  

De wijkteammedewerker doet hetzelfde m.b.t. de zorg. Deze neemt de regie wanneer er een 

plan van aanpak voor zorg is geformuleerd en blijft contactpersoon voor andere reeds bij het 

kind of het gezin betrokken mensen / hulpverleners. 

 

Opdracht van het ondersteuningsteam: 

De opdracht van het ondersteuningsteam is het komen tot ‘één gezin, één plan’; dit uitvoeren 

en evalueren. Er wordt oplossingsgericht gewerkt, vanuit de principes van ‘HGW’ (Handelings 

Gericht Werken). 

 

Wij geloven in de kracht van schoolgebonden ondersteuningsteams omdat het een 

samenwerkingsmodel is tussen school, ouders en wijkteam. 

Met korte lijnen en snel overleg tussen mensen die de kinderen elke dag zien; in een omgeving 

waar de kinderen spelen, leren en wonen. 

Naast snel overleg kunnen we in gezamenlijkheid (school- ouders–wijkteam) een plan 

realiseren dat past bij wat er voor het kind nodig is. 

 

 

Informatiepunt Passend Onderwijs voor Ouders 

‘SWV De Eem’ heeft voor ouders een ‘Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders’  

ingericht. 

Bij dit Informatiepunt kunnen ouders terecht met alle vragen die zij hebben over Passend 

Onderwijs in deze regio. 

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind, dan kan daarin worden  meegezocht 

naar een oplossing door: 

 objectieve  informatie  te geven 

 mee te denken 

 naar juiste personen of instanties te verwijzen 
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Het ‘Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders’ is telefonisch bereikbaar op 033 - 

7601191 

maandagmiddag van:  13.30 – 16.00 uur 

donderdagochtend van:      09.00 - 12.00 uur 

Verder kunnen ouders het Informatiepunt bereiken via mail:  info@swvdeeem.nl 

4.3.2 Twee typen zorg/ondersteuning 

In ons onderwijs willen wij alle kinderen de zorg bieden die zij nodig hebben. Toch zijn er altijd 

kinderen die bijzondere zorg vragen: kinderen die belemmeringen in hun ontwikkeling ervaren 

en kinderen die meer aankunnen dan het reguliere programma biedt. Wij willen zoveel 

mogelijk rekening houden met de verschillen die er tussen individuele kinderen bestaan. 

 

4.3.3 Leerlingvolgsysteem 

Binnen onze school volgen wij de ontwikkeling die kinderen doormaken, zowel op cognitief als 

sociaal-emotioneel gebied. Daartoe gebruiken wij toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem, 

‘Zien’ en observeren wij de kinderen tijdens het werk. Toetsresultaten en observatiegegevens 

worden door de leerkrachten besproken met de intern begeleider. Als deze aanleiding geven 

tot actie, wordt een plan opgesteld, waarin beschreven wordt welke acties de leerkracht in de 

groep gaat ondernemen om het betreffende kind verder te helpen. Het is mogelijk dat de 

remedial teacher daarbij wordt ingeschakeld. Materialen en hulpmiddelen die hierbij worden 

ingezet zijn: de orthotheek en computerprogramma’s.  

Relevante informatie over extra hulp wordt bewaard in het leerling-dossier.  

Het begeleidingstraject voor leerlingen die meer uitdaging vragen verloopt langs een zelfde 

patroon en kan resulteren in een eigen leerlijn of het plaatsen in de plusgroep. 

 

4.3.4 Intern begeleider 

Uit het voorafgaande kan worden afgeleid dat de intern begeleider een centrale positie in de 

ondersteuningsstructuur inneemt. 

 

4.3.5 Remedial Teacher 

De plaats van de remedial teacher in deze structuur en zijn/haar rol naast de intern begeleider 

zijn hierboven uiteengezet. 

 

4.3.6 De plusgroep 

Als het vermoeden bestaat dat een leerling meerbegaafd is, op grond van observaties en 

toetsresultaten, kan het kind verder getoetst worden met een speciaal daarvoor ontwikkeld 

instrument en protocol. In overleg met de ouders kan besloten worden het kind in de 

plusgroep te plaatsen. 

Deze groep bestaat uit kinderen uit de groepen 4 t/m 8. De groep is verdeeld over 3 dagen in 

de week. In de plusgroep krijgen de kinderen  les in Spaans, wordt er gefilosofeerd, werken zij 

aan projecten en met de materialen uit de “Pittige Plus Torens”. De huidige opzet van de 

plusgroep vraagt om een update. In 2018-2019 zullen wij het aanbod in de groepen uitbreiden 

waardoor er in de groep gewerkt kan worden op een wijze die lijkt op de huidige plusgroep. 

Hierdoor kunnen meer kinderen meer uitdaging krijgen dan nu het geval is. Als deze werkwijze 

in schooljaar 2018-2019 vorm zal krijgen, zal de huidige plusgroep aangepast worden.  

Hoe de nieuwe plusgroep eruit zal zien, wordt in de loop van schooljaar 2-10-2019 duidelijk. 

E.e.a. zal met de ouders gecommuniceerd worden.  

 

4.3.7 Rekenverrijking 

De kinderen uit de huidige plusgroep en de heel goede rekenaars krijgen extra opdrachten die 

zij in hun eigen groep maken tijdens het zelfstandig werken. Hiervoor mogen zij nog een 

moment in de week bij hun “plusgroepleerkracht” komen voor hulp en uitleg. Zij krijgen een 

extra blad in hun rapport waarop hun werk in deze groep beoordeeld wordt. 

 

4.3.8 Externe hulp 

Wanneer specialistische deskundigheid vereist is om een kind verder te helpen en de 

gevraagde expertise niet op school aanwezig is, staan ons verschillende mogelijkheden open: 

in eerste instantie roepen wij de hulp in van het samenwerkingsverband ‘De Eem’. Deze 

mailto:info@swvdeeem.nl
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stappen worden echter pas ondernomen wanneer de ouders zijn geïnformeerd. Deze 

deskundigen kunnen ons adviseren m.b.t. werkwijze, materiaal, tempo bij onze lessen. 

 

4.3.9 Hulp door externen 

Daar we in toenemende mate geconfronteerd worden met het feit dat ouder(s)/verzorger(s) op 

eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun 

kinderen te organiseren, is er een regeling vastgesteld voor alle scholen behorend tot het 

bevoegd gezag, getiteld "Leerlingenzorg door externen onder schooltijd". U vindt deze 

regeling op de website van de school en van de Stichting. 

 

T.a.v. externe hulp onder schooltijd in en buiten de school staat het bevoegd 

gezag hier in beginsel afwijzend tegenover. Indien er sprake is van een medische 

indicatie of indien er door het zorgteam van de basisschool kan worden 

aangetoond dat de te verlenen hulp een onmisbare schakel in het 

hulpverleningsproces is, wordt hierop een uitzondering gemaakt. 

 

Als dit is aangetoond, dient er door de ouders/verzorgers en de uitvoerder van de 

hulpverlening een verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid aan school te 

worden afgegeven. School en bevoegd gezag kunnen uiteraard geen 

aansprakelijkheid dragen voor de kwaliteit of gevolgen van de door de externe 

hulpverlener geleverde diensten en producten. De school is niet aansprakelijk voor de, 

door dit verzuim, gemiste lessen. Deze lessen worden in principe niet ingehaald maar 

natuurlijk zorgen wij ervoor dat de kinderen weer kunnen aansluiten bij hun 

klasgenoten. 

 

Wel dienen goede afspraken gemaakt te worden over de frequentie, 

tijdsduur en wijze waarop terugkoppeling naar school plaatsvindt. 

 

Uiteindelijk beslist de directeur voor elke aanvraag afzonderlijk of de school wel of geen 

medewerking verleent. De directeur maakt hierbij een afweging tussen het belang voor de 

leerling en de organisatorische en eventueel taakverzwarende elementen voor de school en 

haar medewerkers. 

 

4.4  Kwaliteitszorg. 

o De kwaliteit van organisatie en onderwijs vraagt onze permanente aandacht. Om tot een 

onderbouwde planning van verbeteractiviteiten te komen gebruiken wij WMK(PO) = 

‘Werken met Kwaliteitskaarten’ in het primair onderwijs. Een aantal enquêtes van WMK 

worden regelmatig afgenomen en dienen mede als input voor het schoolplan 2015-2019. 

 

o RIE 

De Arbo-dienst neemt een maal per 4 jaar een risico inventarisatie en evaluatie af. De 

laatste inventarisatie vond plaats in jan. 2014.  De adviezen komen in een plan van aanpak 

dat we in 4 jaar trachten te realiseren en die tevens onderdeel vormen voor het schoolplan. 

 

o Begrotingen voor investering en onderhoud 

Om onze omgeving, ons gebouw, onze inrichting op niveau te brengen en te houden wordt 

jaarlijks bekeken wat nodig is en wordt e.e.a. begroot. Dat geldt ook voor ons materiaal   

 

Om te voorkomen dat er een eenzijdig beeld ontstaat, worden de uitkomsten van deze 

onderzoeken gebruikt om een compleet en reëel beeld van de actuele situatie te krijgen. 

De acties, die naar aanleiding van de uitkomsten worden gepland, worden beschreven in 

het schoolplan. De resultaten van opeenvolgende onderzoeken maken duidelijk in hoeverre 

de ondernomen activiteiten de gewenste resultaten hebben opgeleverd. Binnen deze 

systematische aanpak is een belangrijke plaats voor de borging van bereikte resultaten 

ingeruimd. 
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5. RAPPORTAGE EN RESULTATEN 

 

5.1 Gesprekken, voortgang en rapport. 

Vóór een kleuter op school start, komt de leerkracht thuis op bezoek. Dat is de eerste 

kennismaking. Omdat de kinderen tijdens hun kleuterperiode in dezelfde groep blijven, hoeven 

zij het 2e jaar geen kennis meer te maken met de leerkracht. 

Dat is anders voor de kinderen van groep 3 t/m 8, zij krijgen (over het algemeen) elk jaar een 

andere leerkracht. 

 

Sinds schooljaar 2015-2016 starten we het schooljaar, voor de groepen 3 t/m 8, met een 

startgesprek. Hierbij zijn ouders en kind met de leerkracht in gesprek om kennis te maken en 

ideeën te bespreken voor het komende schooljaar (wat verwachten we, waar hopen we op, 

wat hebben we nodig van elkaar).  

 

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 leggen de plannen, wensen, ideeen, zelf vast in een 

document. Dat wordt individueel besproken als het voortgangsgesprek in november wordt 

voorbereid. 

 

In november zijn de voortgangsgesprekken voor alle groepen. Dan wordt besproken hoe het 

tot dan toe gaat. Wat is er gebeurd n.a.v. het startgesprek, hoe zijn de vorderingen, waar gaat 

het goed, waar is extra aandacht nodig. 

 

Alle groepen krijgen 2x per jaar een rapport, rond de voorjaarsvakantie en vlak voor de 

zomervakantie. 

 

Wij zijn van mening dat wij een kind langer dan 6 weken moeten kennen om een goed 

beeld te kunnen hebben van dit kind en dus een goed oordeel / rapport te kunnen 

geven. Als een leerling binnen 6 weken voor het verschijnen van het rapport op school 

komt, geven wij het eerste rapport nog niet. Hun eerste rapport is dus bij de volgende 

rapportdatum. 

 

Naar aanleiding van het rapport kunt u een afspraak maken voor het zgn. 10-minutengesprek. 

Hierin kunt u de vorderingen van uw kind met de leerkracht bespreken.  

 

In de aanloop naar groep 3 kunnen meer gesprekken plaatsvinden. E.e.a. is afhankelijk van 

ontwikkeling van het kind. Deze kan bij kleuters erg grillig verlopen. 

 

Voor de overgang van groep 2 naar groep 3 is een protocol ontwikkeld. U vindt dat op de 

website van onze school. 

 

Het 2e rapport verschijnt in de week voor de zomervakantie. Ziet de leerkracht, bij het invullen 

van het rapport bijzonderheden, dan worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek. Hebben 

ouders, na het verschijnen van het rapport, behoefte aan overleg met de leerkracht dan 

maken zij zelf een afspraak. 

 

Natuurlijk is het altijd mogelijk een andere afspraak te maken om met de betreffende 

leerkracht over uw kind te spreken. 

 

5.2  Overgang naar het voortgezet onderwijs. 

Aan het eind van groep 7 worden ouders en leerling op school uitgenodigd voor het ‘pre-advies 

gesprek’. In dit gesprek geeft de leerkracht aan wat de stand van zaken is m.b.t. het 

schooladvies: Wat zou het advies zijn, als school nu een advies zou moeten geven? Waaraan 

kan nog gewerkt worden?  

 

In groep 8 worden de resultaten van deze gesprekken meegenomen in het aanbod aan de 

groep en aan het individuele kind. 

 

In groep 8, in februari, is er opnieuw een gesprek met ouders en leerling en geeft de school 

het definitieve schooladvies. Daarmee gaan de ouders en leerling een school kiezen. De 
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aanmeldingen in Soest en Baarn gaan via de basisschool. Wordt voor een school in een andere 

gemeente gekozen, moeten de ouders het kind zelf aanmelden. De aanmeldingen moeten 

uiterlijk 15 maart op de VO-school zijn. 

 

De VO-scholen besluiten tot wel of niet plaatsing op basis van het advies van de basisschool. 

 

In april wordt de CET afgenomen (Centrale EindToets) afgenomen.  Wij maken gebruik van de 

toets van Cito. De uitslag van deze toets, die uit de onderdelen taal, rekenen, 

informatieverwerking en wereldoriëntatie bestaat, geeft een indicatie van het type voortgezet 

onderwijs dat de leerling kan volgen.  

De uitslag van de CET, het wettelijk verplicht objectief criterium wordt in mei verstuurd aan de 

VO-scholen.  

 

Na plaatsing vindt de ‘warme overdracht’ plaats. In een persoonlijk gesprek wordt alle 

relevante informatie over de leerlingen overgedragen.   

 

5.3 Verwijzing naar het voortgezet onderwijs. 

De ervaring leert dat er, afhankelijk van de mogelijkheden van de individuele kinderen, van 

jaar tot jaar verschillen zijn waar te nemen in de verwijzingen naar verschillende typen van 

voortgezet onderwijs. In de achterliggende jaren zijn de schoolverlaters als volgt uitgezwermd 

naar verschillende niveaus van voortgezet onderwijs. 

 

Schooladviezen van de laatste 10 schooljaren 

Schooltype ’08-‘09 ‘09-'10 ‘10-'11 ‘11-‘12 ’12-‘13 ’13-‘14 ’14-‘15 ‘15-'16 ‘16-'17 ‘17-‘18 

LWOO            

1 

       

VMBO/beroeps                 1 

VMBO/kader     1           2 

VMBO/gemengd   3 2              

VMBO/theorie 4 6 6 6 3 7 7 3 3 5 

VMBO-T/Havo 3 2 4 8 5 2   4   3 

Havo         1 5 6 3 6 4 

Havo/VWO 9 11 12 5 14 6 3 7 4 3 

VWO  

5 

  

9 

  

  

7 

  

  

7 

  

 

6 

 

8 

 

16 

 

11 

 

16 

 

11 VWO+ 

Gymnasium 

  __ __ __ __ __ __ __  __ _ _ 

Totaal aantal 

leerlingen 
21 31 32 26 29 29 32 28 29 29 

Uitslag CET (centrale eindtoets) van de laatste 10 schooljaren 

Landelijk gemidd. 535,5 534,9 535,1 535.1 534,7 534.4 534,8 534,5 535,1 534.9 

onze score 540,1 541,3 539,4 541.5 542,5 540.0 541,3 543,2 542,4 542.3 

 

6. SCHOOLTIJDEN EN VAKANTIES 

 

6.1 Schooltijden en ‘overblijven’. 

We hadden vanaf okt. 2009 een continurooster. Dat moesten wij m.i.v. aug. 2017 loslaten. 

E.e.a. heeft te maken met de wet op de arbeids- en rusttijden en de cao voor het primair 

onderwijs.  

Deze wet stelt dat leerkrachten tussen 10.00 en 14.00 uur een pauze moeten hebben van 1x 

30 minuten of 2x 15 minuten. Helaas kunnen wij dat niet regelen binnen het continurooster! 

 

U kind kan nog steeds continu naar school. Er is gewoon opvang tussen de middag. Daar zijn 

echter kosten verbonden die door de ouders gedragen moeten worden. 

Voor de TSO (TussenSchoolse Opvang = overblijf) gaan wij samenwerken met ‘Kinderstralen, 

lunchen op school’. De kosten bedragen € 1,30 per kind per dag als u een abonnement heeft 
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voor een vaste dag. De kosten voor losse dagen zijn € 1,70 per dag, per kind. Op de website 

van onze school vindt u meer informatie. (https://www.lunchenopschool.nl/scholen/1e-

van-der-hucht/) 

U kunt er ook voor kiezen thuis met uw kinderen te lunchen. 

 

De schooltijden zijn vanaf schooljaar 2017-2018 voor alle groepen gelijk. 

 

Maandag 08.30-12.00 uur TSO 13.00-15.00 uur 

Dinsdag 08.30-12.00 uur TSO 13.00-15.00 uur 

Woensdag 08.30-12.30 uur vrij 

Donderdag 08.30-12.00 uur TSO 13.00-15.00 uur 

Vrijdag 08.30-12.00 uur TSO 13.00-15.00 uur 

 

Kinderen van 4 jaar zijn niet leerplichtig. Als een hele week te vermoeiend is, kan een kind dus 

ook minder uren naar school. U kunt hiervoor met de leerkracht afspreken wanneer uw kind 

wel en niet op school komt. Hierbij is structuur, regelmaat en opbouw belangrijk. 

Datzelfde kan ook als uw kind 5 jaar en dus leerplichtig is. Dan is de structuur en de opbouw 

nog belangrijker. 

Vanaf groep 3 is het helaas niet meer mogelijk regelmatige hele of halve dagen thuis te 

blijven. Mocht er dan toch nog steeds behoefte aan minder schooluren bestaan, is wellicht 

overleg met de leerplichtambtenaar noodzakelijk. 

 

6.2 Vakantierooster. 

Jaarlijks brengt het overleg basis- en voortgezet onderwijs Soest / Baarn een voorstel uit voor 

het vakantierooster voor het komende schooljaar. Dit voorstel volgt in de regel het 

vakantierooster van het ministerie. In onderling overleg wordt een definitief vakantierooster 

vastgesteld, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de vakanties in het voortgezet 

onderwijs.  

 

Er kunnen kleine onderlinge verschillen tussen scholen optreden. Een enkele keer komt het 

voor dat een buurgemeente volstrekt afwijkt van de landelijke regeling. Dat kan in gezinnen 

wel eens tot vervelende situaties leiden, waarvoor wij helaas geen oplossingen kunnen bieden.  

 

Het vakantierooster vindt u in de jaarkalender voor ouders en op de homepage van onze 

website. (https://www.vanderhucht-pauluspotter.nl/) 

 

6.3 Leerplichtwet. 

Kinderen mogen vanaf hun 4e verjaardag naar de basisschool.  

In Nederland zijn kinderen leerplichtig vanaf 5 jaar tot het einde van het schooljaar waarin zij 

16 jaar worden. De leerplichtwet kent slechts een beperkt aantal redenen op grond waarvan 

ouders vrijstelling van het schoolbezoek voor hun kinderen kunnen vragen.  

 

6.4 Wettige gronden voor buitengewoon verlof. 

De bij wet geregelde redenen voor vrijstelling van schoolbezoek zijn: 

 Vakantieverlof: een verzoek om vakantieverlof kan alleen ingediend worden wanneer uw 

werkgever u geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties van uw kinderen. Doet 

deze situatie zich voor, dan moet u bij uw aanvraag verlof buiten de reguliere vakanties 

een werkgeversverklaring voegen; 

 De aard van uw beroep, die geen vakantie toelaat tijdens de eerste schoolvakantie van een 

cursusjaar. Deze vakantie mag niet langer duren dan 10 schooldagen en niet samenvallen 

met de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Het mag duidelijk zijn dat 

wintersportvakantie, langdurig bezoek aan familie in het buitenland en een lang weekend 

geen wettelijke redenen zijn om verlof aan te vragen. Aanvragen op deze gronden worden 

dan ook niet gehonoreerd! 

 Gewichtige omstandigheden: het betreft hier omstandigheden waarop u geen invloed kunt 

uitoefenen, zoals bezoek aan een medisch specialist, huwelijksjubilea, ernstige ziekte van 

familieleden etc. 

 Het vervullen van plichten wegens godsdienst of levensovertuiging. 

 

https://www.lunchenopschool.nl/scholen/1e-van-der-hucht/
https://www.lunchenopschool.nl/scholen/1e-van-der-hucht/
https://www.vanderhucht-pauluspotter.nl/
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Wanneer ouders buitengewoon verlof willen aanvragen (dat is alleen mogelijk wanneer aan de 

wettelijke voorwaarden is voldaan) kunnen zij daarvoor op school om een aanvraagformulier 

vragen of het downloaden van onze website (https://www.vanderhucht-

pauluspotter.nl/verlof).Schriftelijke verzoeken om vakantieverlof dienen uiterlijk 6 weken 

voor de gewenste periode bij de directeur van de school te worden ingediend. 

 

N.B.: De ouder / verzorger die zonder de vereiste toestemming een leerplichtige leerling van 

school houdt, begaat een strafbaar feit en kan juridisch worden vervolgd. Hetzelfde geldt voor 

de directeur die (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim niet meldt. Ongeoorloofd 

schoolverzuim wordt door ons gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Soest! 

 

Wij maken u erop attent dat privé-lessen, zoals zwemles en muziekles buiten schooltijd dienen 

plaats te vinden! Wij geven geen toestemming hiervoor later op school te komen of eerder van 

school te vertrekken. 

 

7. FINANCIËN 

 

7.1  Bekostiging door het Rijk. 

Het primair onderwijs in Nederland wordt bekostigd door het Rijk. Op basis van het aantal 

leerlingen dat de school op 1 oktober (de teldatum) bezoekt, bepaalt het ministerie de hoogte 

van de rijksvergoeding voor het daaropvolgende schooljaar. In tegenstelling tot het voortgezet 

onderwijs (voor leerlingen v.a. 16 jaar) betalen ouders voor het basisonderwijs geen 

schoolgeld. 

 

7.2  Ouderbijdrage. 

Jaarlijks vragen wij u een bijdrage: de ouderbijdrage. Dit is een vrijwillige bijdrage van €100,-- 

per kind per schooljaar. 

De 45% van de ouderbijdrage wordt gebruikt voor: sinterklaasfeest, kerstfeest, schoolreisjes, 

excursies, schoolkamp en andere evenementen. 55% wordt besteed aan extra leerkrachten. 

De hoogte van de ouderbijdrage wordt, overeenkomstig het gestelde in het betreffende 

reglement, na verkregen instemming van de oudergeleding van de GMR, ieder jaar opnieuw 

door het bestuur vastgesteld.  

 

7.3  Sponsoring. 

Het College van Bestuur heeft, met instemming van de GMR, een sponsorbeleid geformuleerd. 

Het stichtingsbeleid inzake sponsoring blijft binnen de kaders van het zgn. sponsorconvenant 

dat de staatssecretaris van OC&W destijds met besturenorganisaties, ouderorganisaties en de 

Stichting Stuurgroep Reclame heeft gesloten. 

 

Kern van dit beleid is, dat sponsoring onder voorwaarden is toegestaan. De belangrijkste 

voorwaarden zijn dat de inhoud en de voortgang van het onderwijs niet door sponsoring mag 

worden beïnvloed en dat kinderen niet worden geconfronteerd met onacceptabele reclame-

uitingen. Sponsoring is alleen mogelijk wanneer een daartoe opgestelde sponsorovereenkomst, 

waarin rechten en plichten van de partijen zijn vastgelegd, door de MR van de school is 

goedgekeurd. Belangstellenden kunnen informatie inwinnen bij de directeur van de school. 

 

7.4 Overige financiële zaken. 

Wij zamelen oud papier in. Hiertoe staat in elk lokaal een papierbak en hebben we  een 

container die bij de hoofdingang staat. De opbrengst van de oud papieracties wordt op enig 

moment aangewend voor zaken die de kinderen ten goede komen en waarvoor binnen de 

exploitatie geen middelen te vinden zijn. 

 

Het is mogelijk dat in de loop van het schooljaar een actie wordt gehouden t.b.v. een goed 

doel. Wij zijn van mening dat het omzien naar anderen past bij een stichting die de 

humanitaire gedachte als basis heeft. Voorbeelden van dergelijke acties uit het verleden zijn: 

Unicef, stichting de Regenboom in Hilversum, kindertehuis in Nepal, schoenmaatjes. 

 

 

 

https://www.vanderhucht-pauluspotter.nl/verlof
https://www.vanderhucht-pauluspotter.nl/verlof
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8.  OUDERPARTICIPATIE 

 

8.1  Algemene informatie. 

Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat een aantal zaken onmogelijk is zonder de hulp van 

ouders. Veel ouders zijn dan ook actief op allerlei gebieden. De school kent een aantal 

commissies met vaste leden en een duidelijke taakomschrijving, zodat u kunt kiezen op welke 

manier u op school kunt/wilt meehelpen. Elke commissie kiest een vertegenwoordiger die de 

contacten met het toegevoegde teamlid onderhoudt. Aan het begin van het schooljaar (en 

indien nodig ook later) komende verschillende commissies bij elkaar om zorg te dragen voor 

een goede ouderorganisatie binnen de school. 

Aan het begin van elk schooljaar kunnen ouders zich opgeven middels een brief met strookje. 

Een overzicht van de ouders die zich hebben opgegeven en de contactpersonen vanuit het 

team vindt u op de website, de weblog. (https://www.vanderhucht-

pauluspotter.nl/ouders-in-de-school) 

 

8.2  Klassenouders. 

De klassenouder helpt de leerkracht in en om de klas bij de voorbereiding en tijdens 

festiviteiten in de groep. In overleg met de groepsleerkracht wordt bepaald wat de 

klassenouder voor de groep betekent bij o.a. het regelen van excursies, verjaardagen, hulp bij 

het Sinterklaasfeest en het Kerstdiner e.d.  De afspraken die hiervoor gelden, vindt u op de 

website. 

 

8.3  Festiviteitencommissie. 

Deze commissie werkt gezamenlijk aan groepsoverstijgende activiteiten waar de hele school 

bij betrokken is, zoals projecten, Sinterklaasfeest, Kerstfeest enz. De festiviteitencommissie 

bestaat uit twee leerkrachten en enige ouders / verzorgers.  

 

8.4  Decoratiecommissie. 

Zoals u wellicht heeft gezien, is een aantal ramen in de gangen voorzien van vrolijke 

schilderingen. Dit is het werk van de decoratiecommissie, die meerdere keren per jaar rond 

een bepaald thema de ramen beschildert. De commissie bestaat (indien mogelijk) uit meerdere 

(ouder)leden.  

 

8.5   Hoofdluiscommissie. 

Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden is op school, in samenwerking met de 

ouders, gekozen voor een systematische aanpak. Dit houdt in dat alle kinderen verplicht altijd 

gebruik maken van een “luizenzak” voor hun jas. Deze zak wordt door school verstrekt en blijft 

eigendom van de school.   

Elke groep heeft een kleine commissie van ouders die hoofdluiscontroles uitvoeren. Dat 

gebeurt elke 1e week na een vakantie.. Ouders worden door een leerkracht gebeld als bij 

controle levende hoofdluis is gevonden. Het kind mag dan direct opgehaald worden om het 

haar te wassen met speciale shampoo. Daarna mag het kind direct naar school terug.   

Via e-mail worden ouders gewaarschuwd als bij hun neten zijn gevonden. 

Het protocol vindt u op de website. 

 

8.6  Sponsorcommissie. 

Enige jaren geleden is een aantal ouders enthousiast begonnen aan het organiseren van enige 

sponsoractiviteiten ten einde goede doelen te steunen en soms onze eigen kas te steunen. 

Jaarlijks wordt bepaald of een sponsoractiviteit georganiseerd zal worden, wanneer in het jaar 

en voor welk doel.  

 

8.7  Verkeerscommissie. 

In schooljaar 2004-2005 is deze commissie haar werk begonnen. Het doel van deze commissie 

is de veiligheid van de kinderen rond de school, tijdens de begin- en eindtijden van school. De 

werkzaamheden bestonden in het begin uit het in kaart brengen van knelpunten, het contacten 

leggen met organisaties die ondersteuning en advies kunnen geven. Inmiddels heeft de 

commissie een programma van jaarlijkse activiteiten om de verkeersveiligheid van onze 

kinderen onder de aandacht te brengen.  

https://www.vanderhucht-pauluspotter.nl/ouders-in-de-school
https://www.vanderhucht-pauluspotter.nl/ouders-in-de-school


 

 

23 

23 

In september 2007 hebben wij het schildje gekregen van het UVL (Utrechts Verkeerslabel). 

Het schildje dat op de gevel van de school zat, gaf aan dat wij een verkeersveilige school zijn 

op grond van onze aandacht voor dit onderwerp en onze activiteiten rond dit thema. Het UVL 

is inmiddels opgeheven. 

In 2018-2019 zal de verkeerscommissie zich weer actief gaan inzetten rond de school. Met 

name het parkeren zorgt voor onveilige situaties. De parkeerruimte in de Paulus Potterlaan is 

ook erg beperkt. Wij mogen daarom gebruik maken van het parkeerterrein van de Ichthuskerk 

aan de Albert Cuyplaan.  

 

9.  AANMELDEN EN STARTEN BIJ ONS OP SCHOOL. 

 

9.1 Aanmeldingsprocedure. 

Ouders die hun kind willen aanmelden voor de 1e Van der Huchtschool nemen telefonisch 

contact met school op. Er wordt een afspraak met de directeur gemaakt voor een rondleiding 

en een gesprek waarin de ouders hun vragen kunnen stellen. Indien de ouders, op grond van 

alle informatie, besluiten hun kind(eren) aan te melden,  wordt/worden meteen het/de 

aanmeldingsformulier(en) ingevuld. Ouders krijgen schriftelijk een bevestiging van aanmelding 

in enig schooljaar. Het schooljaar waarvoor wordt aangemeld, wordt bepaald aan de hand van 

de geboortedatum. Hiervoor gaan we uit van de periode 1 okt. van enig jaar t/m 30 sept. van 

het daaropvolgende jaar. 

 

9.2 Toelatingsbeleid 4-jarigen. 

Op grond van bestuursbeleid mogen per jaargroep maximaal 30 leerlingen worden toegelaten.  

Alle aangemelde leerlingen worden in het geboortejaar (tussen 1 okt. en 30 sept.) op een lijst 

van aangemelde leerlingen geplaatst. Hierbij is de datum van aanmelding van belang en het 

feit of de nieuwe leerling broertjes en/of zusjes bij ons op school heeft.  

De ouders krijgen bericht (schriftelijk of via e-mail) van plaatsing op de lijst van aangemelde 

leerlingen. 

 

Een jaar voor de start, na 1 okt. wordt bepaald welke leerlingen geplaatst worden. (b.v. na 1 

okt. 2018 voor schooljaar 2019-2020) 

Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende criteria: 

 Broertjes en zusjes van zittende leerlingen worden bij voorrang toegelaten, mits bijtijds 

ingeschreven.  

 De datum van aanmelding. Dit is de datum waarop het ingevulde aanmeldingsformulier op 

school is ontvangen. 

 Niet teveel leerlingen die extra zorg en/of aandacht nodig hebben of een niet 

Nederlandstalige thuistaal hebben.  

o Dit is van tevoren niet goed vast te stellen. Vaak blijkt pas dat er extra hulp nodig 

is, als het kind al op school zit. 

 Evenwichtige leeftijdsopbouw. D.w.z. geboortedata verdeeld over alle maanden van het 

jaar. 

 Een gelijk aantal jongens en meisjes. 

Zijn er meer dan 30 aanmeldingen dan komen een aantal kinderen op de wachtlijst. 

De ouders krijgen bericht van definitieve plaatsing of op plaatsing op de wachtlijst, via e-mail. 

 

In oktober van het jaar voorafgaande aan het schooljaar waarin het kind naar school zal gaan, 

krijgen de ouders bericht van plaatsing en het verzoek (schriftelijk of via e-mail) om binnen 3 

schoolweken schriftelijk aan te geven of zij daadwerkelijk gebruik maken van deze plaats. 

Indien zij binnen 3 schoolweken niet reageren, worden de gegevens van het kind uit onze 

leerlingenadministratie verwijderd. De vrijgekomen plaats wordt toegevoegd aan de eerste 

leerling op de wachtlijst die daarvoor in aanmerking komt (dus rekeninghoudend met 

bovengenoemde plaatsingscriteria). 

 

Deze ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de plaatsingsmogelijkheid. Zij 

worden verzocht binnen een termijn van 2 schoolweken te reageren. Indien zij niet reageren, 

wordt de plaats aan een ander aangemeld kind aangeboden. 
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Ouders van kinderen die niet toegelaten kunnen worden, blijven op de wachtlijst staan tot de 

kinderen in groep 3 zitten. Dan ontvangen de ouders een brief met strookje. Willen zij de 

wachtlijstplaats continueren, moeten zij het ingevulde strookje terugsturen. Indien we geen 

reactie ontvangen, worden de aanmeldingsgegevens vernietigd. 

 

9.3 Toelatingsbeleid kinderen ouder dan 4 jaar / tussentijdse aanmeldingen. 

Indien leerlingen tussentijds aangemeld worden, spelen de volgende criteria een rol: 

 Het totaal aantal leerlingen in de groep moet lager dan 30 zijn. 

 Het totaal aantal zorgleerlingen moet niet zo hoog zijn dat wij de benodigde hulp niet 

kunnen bieden. 

 Er is geen wachtlijst voor de groep. 

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan (met toestemming van de ouders) contact 

opgenomen worden met de andere school ten einde gegevens uit het leerlingvolgsysteem te 

verkrijgen. Deze gegevens worden besproken in het zorgteam. Zij besluiten of de leerling 

geplaatst kan worden. Het besluit wordt vervolgens in de teamvergadering vermeld en 

toegelicht. 

 

De datum van inschrijving (1e schooldag) is bij voorkeur de eerste dag na de zomervakantie. 

Indien dit niet mogelijk is, bij voorkeur de eerste dag na een andere vakantie. Mocht dit ook 

niet mogelijk zijn dan bepalen zorgteam en ouders in onderling overleg de dag en datum. 

 

N.B. 

De basisscholen in Soest hebben de afspraak dat kinderen niet lopende een schooljaar 

van school wisselen. Uitzonderingen op deze regel kunnen voorkomen. 

 

9.4 Toelating leerlingen van de wachtlijst 

Indien in een groep een plaats beschikbaar komt, doordat b.v. een kind verhuist, een jaar 

doubleert, een jaar overslaat, enz., wordt de plaats aangeboden aan de eerste leerling van de 

wachtlijst.  De directeur neemt contact op met de ouders om de ontstane situatie te 

bespreken. Indien de ouders gebruik willen maken van de plaats, moeten zij dit kenbaar 

maken aan de directeur van de school waarop het kind op dat moment zit. Vervolgens neemt 

de directeur contact op met deze school om gegevens uit het leerlingvolgsysteem te 

ontvangen. Op grond van deze gegevens wordt door het zorgteam bepaald of de plaats 

daadwerkelijk aan deze leerling gegeven kan worden. Hiervoor geldt het zorgprofiel van de 

groep en het zorgprofiel van de nieuwe leerling. Het maximale toelaatbare aantal 

zorgleerlingen mag niet overschreden worden. 

De directeur brengt de ouders z.s.m. op de hoogte van de beslissing. Indien een leerling 

toegelaten kan worden, wordt dit geëffectueerd op de 1e dag na de zomervakantie. 

 

9.5 Voor het eerst naar school: 

De leerkracht komt op huisbezoek. Tijdens het bezoek wordt het wennen afgesproken en kunt 

u al uw vragen stellen over de eerste periode. De leerkracht stuurt ruim voor het huisbezoek 

een informatieformulier. Dat formulier ontvangen wij graag, ingevuld, z.s.m. retour. Het 

betreft informatie over uw kind, zaken waarmee wij wellicht vanaf het begin rekening moeten 

houden. Daarnaast vragen wij zoveel mogelijk telefoonnummers zodat wij u kunnen bereiken 

als dat nodig zou zijn. 

 

Kinderen mogen in de laatste 2 maanden vóór hun 4e verjaardag 2x een hele dag komen 

wennen. Meestal hebben kinderen 2 leerkrachten in hun groep. Het is dan prettig als ze bij 

beide een dag in de klas zijn geweest en kennis hebben gemaakt. 

De leerkracht neemt hiervoor contact op met de ouders. 

 

Blijkt dat het wennen aan de nieuwe school moeilijk is voor uw kind, kunt u het beste met de 

leerkracht in gesprek gaan en een “wentraject” opzetten waarbij de tijd op school langzaam 

wordt opgebouwd en de (eventuele) aanwezigheid van ouders in de klas wordt afgebouwd. 

 

Kinderen van 4 jaar zijn niet leerplichtig. Voor kinderen van 5 jaar zijn wettelijk nog afspraken 

te maken. Het doel is natuurlijk om het kind zo snel mogelijk te laten wennen aan de structuur 

van het zelfstandig naar school gaan en daar ook van te genieten. 
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De benodigde hoeveelheid tijd die daarvoor nodig is, wordt in overleg tussen school en ouders 

vastgesteld, we streven daarbij naar een duidelijke structuur waar een kind houvast aan heeft. 

 

10. HUISHOUDELIJKE ZAKEN 

 

10.1 Brengen en halen. 

Ouders die hun kind met de auto naar school brengen wordt dringend verzocht niet dubbel te 

parkeren op de Paulus Potterlaan en Frans Halslaan. We hebben toestemming van de 

Ichthuskerk (Albert Cuyplaan) om de parkeerplaats bij het kerkgebouw te gebruiken. Klein 

stukje lopen maar veel veiliger! 

Kinderen die met de fiets naar school komen, plaatsen hun fiets (op slot!) in de rekken van de 

fietsenstalling. Voor de kleuters is er een apart fietsenhok op het kleuterplein. Na schooltijd 

moeten de fietsen weer mee naar huis worden genomen. 

  

NB.:  

Voor eventuele schade aan fietsen is de school niet aansprakelijk! 

Laat de fiets nooit “overnachten” in het fietsenhok. Het is wel op slot maar ……!! 

 

Wanneer uw kind door iemand anders wordt opgehaald, is het prettig als u dit aan de 

groepsleerkracht doorgeeft. In de kleutergroepen ligt een lijst op het bureau van de leerkracht 

waarop u kunt invullen door wie uw kind die dag opgehaald wordt.  

 

10.2  Ziekmelden. 

Wanneer uw kind wegens ziekte niet naar school kan komen, kunt u dat tussen 08.15 uur en 

08.25 uur telefonisch doorgeven. S.v.p. niet via de mail, die wordt niet altijd voor 8.25 uur 

gelezen! 

Als kinderen zonder ziekmelding afwezig zijn, neemt de groepsleerkracht in de loop van de 

ochtend contact met u op om navraag te doen. 

 

10.3   Eten en drinken. 

Wij “gruiten” op school. Gruiten is een samenraapsel van groente en fruit, wij voegen er brood 

aan toe. De kinderen nemen dus groente, fruit, brood mee voor hun pauzehapje en lunch. 

Tijdens het project over gezonde voeding (maart 2008) hebben we dit ingevoerd en dat 

willen we graag volhouden. De gezondheid van de kinderen is ons veel waard en wij 

hopen dat u daar ook zo over denkt en ons dus steunt en helpt de regel te hanteren. 

 

De kinderen mogen melk of vruchtensap van huis meenemen in een goed afsluitbare beker. 

Deze wordt in de daarvoor gereserveerde plaats in de klas neergezet. 

 

Ouders van kinderen met een voedselallergie wordt verzocht dit bij de leerkracht te melden. 

Wij zullen daarmee rekening houden. 

 

Als je jarig bent, is het feest en als het feest is mag je snoepen. Dat is enige uitzondering op 

onze gruiten-regel. Mocht de traktatie erg groot zijn, mag er wel iets van gesnoept worden 

maar niet alles! Dan mag de rest mee naar huis worden genomen. 

 

Uiteraard zijn wij een voorstander van een traktatie die meer in de “gruiten”-sfeer past. 

 

11. COMMUNICATIE 

 

11.1 Nieuwsbrief. 

Elke 2 weken gaat een nieuwsbrief “Infopotter” uit om u te informeren over actuele zaken in 

de komende 2 weken en om de school. De Infopotter wordt op de website geplaatst en u 

ontvangt via de e-mail een bericht daarover. Terugblikken op de weken achter ons doen we via 

de weblog. 
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11.2 Rapportavonden. 

Bij de informatie omtrent ‘rapportage’ hebt u al over de rapportavonden kunnen lezen. In dit 

verband wijzen wij nogmaals op de gesprekken rond de keuze van een school voor voortgezet 

onderwijs (voor ouders van leerlingen in groep 7 en 8). 

 

11.3 Informatieavonden. 

Aan het begin van het schooljaar wordt in de groepen 3 t/m 8 een informatieavond gehouden 

waarbij de kinderen de ouders rondleiden en uitleg geven over het reilen en zeilen in hun 

groep. Deze nieuwe vorm zal in schooljaar 2018-2019 voor het eerst vorm krijgen. 

Alle informatie over het programma is te lezen op de website waar elke groep een eigen 

pagina heeft. (https://www.vanderhucht-pauluspotter.nl/infopaginas-van-alle-

groepen) 

 

Uitzondering op deze aanpak zijn de kleutergroepen. Voor de ouders van de kleuters en de 

toekomstige leerlingen wordt een informatieavond op 24 sept. 2018 gegeven waarop de 

leerkrachten vertellen hoe de dagen van de kinderen in de groepen 1-2abc eruit zien. Dat doen 

zij aan de hand van foto’s.  

 

Omdat groep 3 toch ook altijd net iets anders is dan andere groepen, hebben de leerkrachten 

van groep 3 in juni 2018 een informatieavond gegeven. 

 

Deze nieuwe aanpak wordt in de loop van het jaar geëvalueerd. Dan wordt besloten of we deze 

vorm zullen continueren en/of aanpassen. 

 

11.4 Directiespreekuur. 

Wanneer u iets met de directeur wilt bespreken, loopt u even de directeurskamer binnen. 

Indien er op dat ogenblik tijd en ruimte is, kan het gesprek meteen plaatsvinden. Mocht dat 

niet het geval zijn, wordt er een afspraak gemaakt. U kunt ten alle tijden telefonisch een 

afspraak maken. Ook via de e-mail is veel te vragen en te regelen: info1e@vanderhucht.nl. 

 

11.5 Ouderenquête. 

Binnen het WMK (werken met kwaliteitskaarten) krijgt dit onderzoek vorm en wordt de 

frequentie bepaald. In het schoolplan wordt dit vastgelegd. 

 

12. HYGIËNE, ZIEKTE EN GEZONDHEID. 

 

12.1 Jeugdgezondheidszorg. 

 

De GGD voor kinderen in het basisonderwijs 

 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht ondersteunt en adviseert ouders, 

kinderen en jongeren bij het gezond opgroeien.  

Daarom onderzoekt de GGD alle kinderen op verschillende leeftijden, om zodoende kinderen 

die extra ondersteuning nodig hebben op tijd te signaleren.  

De GGD werkt nauw samen met andere professionals die zich inzetten voor de gezondheid, 

groei en ontwikkeling van de jeugd. 

Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat 

uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ. 

 

Gezondheidsonderzoeken 

U krijgt als ouder van ons bericht als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. De standaard 

preventieve onderzoeken vinden plaats op school. In principe is het eerste onderzoek in de 

basisschoolleeftijd het onderzoek in groep 2, daarna in groep 7. 

Na het onderzoek wordt u schriftelijk geïnformeerd over de bevindingen.  

Hierbij staat ook vermeld of er nog een vervolgafspraak wordt aangeboden met een jeugdarts 

of jeugdverpleegkundige. U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw kind naar het 

spreekuur te komen. 

De GGD verwijst als dat nodig is door naar de huisarts of andere instanties. 

 

https://www.vanderhucht-pauluspotter.nl/infopaginas-van-alle-groepen
https://www.vanderhucht-pauluspotter.nl/infopaginas-van-alle-groepen
mailto:info1e@vanderhucht.nl
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Spreekuur jeugdarts / jeugdverpleegkundige 

De spreekuren vinden plaats op de GGD locatie. Alle ouders en kinderen kunnen gebruik 

maken van het spreekuur. U kunt er terecht met vragen over de ontwikkeling of gezondheid 

van de kinderen of voor onderzoek of een gesprek.  

U kunt gebruik maken van het spreekuur, als: 

 U zelf vragen hebt over de ontwikkeling of gezondheid van uw kind 

 Het consultatiebureau aangeeft dat onderzoek of een gesprek gewenst is 

 De leerkracht zich zorgen maakt, en in overleg met u een afspraak op het spreekuur 

voorstelt en dit doorgeeft aan de GGD. 

 Het onderzoek op school aanleiding geeft tot extra onderzoek of een gesprek 

In het eerste geval maakt u zelf een afspraak door te bellen met de GGD. In de overige drie 

gevallen ontvangt u een uitnodiging van de GGD. 

 

 

Telefonisch spreekuur voor opvoed- en gezondheidsvragen 

Heeft u een vraag over de opvoeding of de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u contact met 

de GGD opnemen van maandag t/m vrijdag tijdens kantoortijden. U wordt dan zo mogelijk 

dezelfde dag nog teruggebeld door een jeugdverpleegkundige. U kunt de GGD bereiken op 

telefoonnummer 033 – 4600046. De GGD biedt ook opvoedondersteuning via de e-mail: 

opvoedvragen@ggdru.nl en de mogelijkheid om te twitteren met de jeugdarts via 

@deschoolarts. 

 

Vaccinaties DTP en BMR 

De GGD voert het rijksvaccinatieprogramma uit, waarbij kinderen worden ingeënt tegen een 

aantal infectieziekten zoals bof, mazelen, rode hond, difterie, tetanus en polio.In het jaar dat 

uw kind negen jaar wordt, krijgt u een oproep om uw kind te laten vaccineren. Kinderen 

krijgen twee vaccinaties. De DTP prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen 

bof, mazelen en rode hond. 

Wilt u meer weten? 

Voor meer informatie over het werk van de GGD of voor het maken van een afspraak kunt u 
bellen naar 033 – 4600046. Kijk ook eens op onze website:  

www.ggdru.nl of mail naar jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl 

 

12.2 Ziekte van het kind. 

Zie paragraaf 10.2 

 

12.3 Ziekte van een leerkracht. 

Wanneer een leerkracht zich wegens ziekte moet afmelden, spannen wij ons tot het uiterste in 

om vervanging te vinden. Hiertoe hebben wij m.i.v. schooljaar 2010-2011 een contract 

afgesloten met het PiO (Partners in Onderwijs). Deze organisatie heeft onderwijsbevoegd 

personeel dat kan invallen bij ziekte van leerkrachten.  

Mocht het onverhoopt niet lukken een invaller te vinden, dan zit er niets anders op dan de 

groep op te delen en de kinderen bij een collega van een andere groep te plaatsen. In een 

uiterste geval (bijv. tijdens een griepepidemie waarbij een aantal leerkrachten ziek wordt) 

moeten wij een groep naar huis sturen. Een dergelijk extreme situatie heeft zich gelukkig nog 

nooit voorgedaan. 

 

13. ACTIVITEITEN, FESTIVITEITEN EN VIERINGEN 

 

13.1 Excursies. 

Ieder schooljaar worden er excursies voor verschillende groepen georganiseerd. Deze worden 

vooraf aangekondigd in de nieuwsbrief. De aard van de excursie sluit aan bij de 

onderwijsinhoud. Excursies worden met educatieve doeleinden georganiseerd en staat ook in 

de agenda op de homepage van de website (https://www.vanderhucht-

pauluspotter.nl/) 

 

 

 

mailto:opvoedvragen@ggdru.nl
http://twitter.com/deschoolarts
http://www.ggdru.nl/
mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl
https://www.vanderhucht-pauluspotter.nl/
https://www.vanderhucht-pauluspotter.nl/
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13.2 Schoolreizen. 

In de loop van het schooljaar gaan de kinderen op schoolreis. Wij geven de voorkeur aan een 

bestemming die leuk en leerzaam is en wellicht aansluit bij het programma van school. 

 

13.3 Schoolkamp. 

Ter afronding van hun basisschooltijd gaan de kinderen van groep 8 aan het begin van hun 

laatste schooljaar een aantal dagen op schoolkamp. De groepen 1 t/m 7 hebben dan 2 niet-

les-dagen en zijn dus vrij. 

De leerkrachten zijn die dagen bij de verschillende activiteiten van groep 8 en zorgen voor het 

vervoer van de kinderen. 

Voor het vervoer van de bagage zal waarschijnlijk een beroep gedaan worden op hulp van 

ouders 

 

13.4 Sinterklaasfeest. 

Begin december brengt Sinterklaas een bezoek aan onze school. Leerlingen uit de groepen 1 

t/m 4 krijgen een presentje van school. Vanaf groep 5 worden er lootjes getrokken en 

verwachten wij van ieder kind een surprise en een gedichtje. 

 

13.5 Kerstdiner. 

Op een avond, kort voor de kerstvakantie, houden wij in de vooravond een kerstdiner op 

school. De ouders van de leerlingen leveren de gerechten voor dit diner aan. Over de 

organisatie gaat kort na Sinterklaas een afzonderlijke brief uit. Het is altijd een heel feestelijk 

avond; voor de kinderen in de lokalen, voor de ouders op het plein met een glühwein bij een 

vuurkorf. 

 

13.6 Paasontbijt: 

Normaal gesproken starten wij de dag op school met paasontbijt op de woensdag voor Goede 

Vrijdag. Helaas kan dat dit jaar niet op deze dag omdat de CET (centrale eindtoets) in groep 8 

op deze ochtend is. 

Welke dag wordt het in 2019? U leest het in de ouderkalender, op de website en in de 

Infopotter. Bovendien komt er van te voren een speciale brief i.v.m. lekkere hapjes. De 

organisatie komt overeen met het kerstdiner maar dan zonder glühwein en vuurkorven voor de 

ouders! 

 

13.7 Sport. 

De gemeente Soest coördineert allerlei sportactiviteiten van meerdere aanbieders. Wij 

proberen jaarlijks aan een aantal activiteiten mee te doen: 

Voetbal 

Schaken 

Handbal 

Slagbal 

Schaatsen 

Zwemspelendag 

Sportdag voor de hele school 

Avond 4 daagse 

 

13.8 Onderwijskundig project en toneel 

Vanaf 2012-2013 wisselen we toneel en project per jaar af. De ene jaar staan alle groepen een 

keer op het toneel en het andere jaar organiseren we een project. 

2011-2012 = project (17e -eeuwse kunstenaars) 

2012-2013 = toneel 

2013-2014 = project (onderwijs vroeger, nu en in de toekomst, in dit jaar bestond de 

school 100 jaar!) 

2014-2015 = toneel 

2015-2016 = project (de 5 grote wereldgodsdiensten) 

2016-2017 = toneel 

2017-2018 = schilderkunst 

2018-2019 = toneel 
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Als we een project doen, betekent het dat veel lessen in deze periode gerelateerd worden aan 

het projectthema. We streven altijd naar een leuke opening en afsluiting van het project. De 

projecten uit het recente verleden: 

Sprookjes 

Gezonde voeding 

Dieren 

Wereldgodsdiensten 

17eeeuwse kunstenaars 

Project in het teken van ons 100-jarig bestaan: “school in de toekomst en het 

verleden”. 

Schilderkunst 

 

13.9 Afscheid groep 8. 

Aan het einde van het schooljaar voeren de leerlingen van groep 8 een musical op voor hun 

ouders / verzorgers, opa’s en oma’s. Bij wijze van generale repetitie of toegift wordt de 

musical ook voor de leerlingen van andere groepen uitgevoerd. 

 

13.10 Incidentele activiteiten. 

Niet alle activiteiten zijn vooraf te plannen. Soms treffen wij bij de post een brief aan, waarin 

een leuke activiteit wordt aangeboden. Wanneer wij deelname in ons programma kunnen 

inpassen, zullen wij dat zeker doen. Via de Infopotter wordt u zo snel mogelijk op de hoogte 

gebracht. 

 

14. RECHTEN EN PLICHTEN 

 

14.1 Wat u van de school mag verwachten. 

U mag van ons verwachten dat wij –binnen de grenzen van onze mogelijkheden- samen met u 

de belangen van uw kind(eren) behartigen. Wanneer daartoe aanleiding bestaat, gaan wij 

graag met u in gesprek. Dat betekent niet, dat wij het iedereen onder alle omstandigheden 

volledig naar de zin kunnen maken. In een open dialoog zullen wij elkaar echter altijd weten te 

vinden. 

 

14.2 Wat de school van u verwacht. 

Wanneer u uw kind bij onze school aanmeldt, verwachten wij van u dat u instemt met de 

regels en afspraken die wij op school hanteren. Wij hopen ook dat u (wanneer u daartoe in de 

gelegenheid bent) uw steentje wilt bijdragen aan het optimaal functioneren van de school. Dat 

kan bijvoorbeeld door u aan te melden wanneer de school een beroep doet op de medewerking 

van ouders. 

 

14.3 Klachtenregeling en –commissie. 

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of 

een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij de school 

betrokken is, anderzijds.  

 

U kunt hierover praten met: 

 de schoolleiding, mevr. I.W.J. Deichmann (035-6037459) 

 de algemeen directeur, de heer H. Oudshoorn (035-6037664) 

 de vertrouwenspersoon van de school, mevr. E. Hellebrand (035-6020360) 

 

Hebt u met elkaar gesproken maar komt u toch niet tot een oplossing, dan kunt als ouder of 

leerling een klacht indienen over een beslissing of het gedrag van de betreffende persoon. 

Hiervoor is de school aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie van de VSB (Vereniging 

Bijzondere Scholen). U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar: 

Ambtelijk secretariaat LKC 

Postbus 82324 

2508 EH  Den Haag 

 

Voor meer informatie verwijzen wij naar de site van het samenwerkingsverband van alle 

landelijke commissies: www.gcbo.nl, geschillencommissies bijzonder onderwijs. 

http://www.gcbo.nl/
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14.4 Verzekering. 

 

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering 

en een aansprakelijkheidsverzekering.  

 

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; 

personeel; vrijwilligers) verzekerd.  Deze aanvullende verzekering geeft recht op een 

(beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige 

en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van 

betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, 

fiets etc.) valt normaliter niet onder de dekking. 

 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn 

(bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van 

onrechtmatig handelen. Over de aansprakelijkheid van de school bestaan soms misverstanden. 

Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. 

1. De school of het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens 

de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou 

zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden 

vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De 

school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake 

is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus 

te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt 

geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de 

school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die 

schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door 

de school vergoed.  

2. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. 

Leerlingen (en hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. 

Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde 

activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste 

plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat 

ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 

 

15 EXTERNE CONTACTEN 

 

15.1 Algemene informatie. 

Iedere school onderhoudt contacten met externe instanties die van belang zijn voor het 

functioneren van de schoolorganisatie. Een aantal instanties is in het voorafgaande al 

genoemd. Bepaalde contacten zijn echter zo belangrijk, dat wij daaraan een aparte paragraaf 

wijden. 

 

15.2 Inspectie. 

Het Rijksinspectiekantoor (RIK) in Utrecht houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en 

de schoolorganisatie. De regio Utrecht is verdeeld in subregio’s, waarbinnen een inspecteur 

werkzaam is. Tot de taken van de inspecteur behoren: het controleren, evalueren en 

stimuleren van scholen bij de ontwikkeling van het onderwijs, het uitbrengen van rapporten 

n.a.v. geconstateerde zaken en taken in de sfeer van klachtenbehandeling.  

 

Adresgegevens: 

Inspectie van het basisonderwijs, 

RIK Utrecht BaO-4, 

Park Voorn 4, 

Postbus 2730, 

3500 GS Utrecht. 

telefoon: 030 – 6690600 

telefax:  030 – 6622091 
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15.3 Gemeente Soest. 

In de achterliggende jaren is een aantal verantwoordelijkheden van het ministerie 

overgedragen aan de gemeente. Zo is de gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting van 

het onderwijs en moet men op gemeentelijk niveau een Lokaal Onderwijsplan opstellen. 

Daarnaast heeft iedere gemeente een leerplichtambtenaar in dienst die verantwoordelijk is 

voor de naleving van de leerplicht. 

 

TOT BESLUIT 

 

Deze Schoolgids heeft ten doel ouders van (potentiële) leerlingen te informeren over onze 

school en ons onderwijs. Wanneer de geboden informatie naar uw mening gebrekkig of 

onvolledig is, horen wij dat graag van u. In dat geval kunt u contact opnemen met de directeur 

van de school. 
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BIJLAGE:  

Schooljaar 2018-2019  urentabel gr. 1 t/m 8 
        

Groepen >>>> 
1 en 

2 
3 4 5 6 7 8 

Leeftijden >>> 4-6j 6j-7j 7j-8j 8j-9j 9j-10j 10j-11j 11j-12j 

        
Leer- en vormingsgebieden 

 
        
Bewegingsonderwijs 

Lichamelijke oefening 1 1/4 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 

Spel & beweging 5     1     1      3/4  1/2  1/2  1/2 

        
Nederlandse taal 

Taal bij kleuters 5 1/2 
      

Mondelinge taalvaardigheid, aanvankelijk 
 

9 1/2 9 1/2 9     9     9     9     
lezen en spelling, lezen, voorlezen, taal- 

 

methoden (taalbeschouwing en stellen),  
 

spelling, begrijpend en studerend lezen 
 

        
Schrijven 

 
2 1/2 1 3/4  1/2  1/2  1/2  1/2 

        
Motorische ontwikkeling 2 1/2 

      

        
Rekenen/wiskunde 5 1/2 5 1/2 5 1/2 5 1/2 5 1/2 5 1/2 5 1/2 

        
Engels 1     1     1     1     1     1     1     

        
Wereldorientatie 

Aardrijkskunde, geschiedenis, staatsinrich- 

1      3/4 1 1/2 3 1/2 3 3/4 3 3/4 3 3/4 ttiinngg,,  ggeeeesstteelliijjkkee  ssttrroommiinnggeenn,,  bbiioollooggiiee,,  nnaa--  

ttuuuurr  &&  tteecchhnniieekk,,  vveerrkkeeeerr  

  
  

      
SSoocciiaaaall  eemmoottiioonneellee  oonnttwwiikkkkeelliinngg  

Bev. gezond gedrag, burgerschapsvorming, 
1     1     1     1     1     1     1     

bev. soc. redzaamh. 

 
  

      
Expressie 

Tekenen, handvaardigheid, muziek, drama. 2     2     2     2     2     2     2     

        
Pauze 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 

        
totaal 26     26     26     26     26     26     26     

 

 

 

 

  

 


