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Beste ouders en verzorgers,  
 
U vertrouwt uw kind dagelijks toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Dat 
is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kiest u dan ook met zorg. Scholen 
verschillen in werkwijzen, sfeer en resultaat. Dat maakt het kiezen moeilijk. Deze gids helpt u 
bij het maken van uw keuze.  
 
Wij beschrijven in deze gids waar wij als school voor staan, welke uitgangspunten wij hanteren 
en hoe wij werken aan kwaliteit.  
 
We hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor 
een toelichting. Heeft u vragen of opmerkingen, dan horen wij dat graag. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het team van De Rietvink, 
 
 
Inez Wolters (clusterdirecteur Dr. De Visserschool/De Rietvink) 
Petra Sonke (locatiecoördinator) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresgegevens:  

De Rietvink 
Kraanvogel 92 
4822 RB  Breda 
 
Telefoonnr. : 076-5410132 
E-mail  : derietvink@pcpomiddenbrabant.nl 

Website : www.derietvink-breda.nl

mailto:derietvink@pcpomiddenbrabant.nl
http://www.derietvink-breda.nl/
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DE RIETVINK 
PCPO Midden-Brabant heeft een open christelijke identiteit en stamt uit de protestants-

christelijke traditie. In onze school delen we op een open manier met kinderen en met elkaar 

verhalen, gedachten, ervaringen en vragen over zingeving en christelijk geloof. Wij laten ons 

daarbij inspireren door de christelijke traditie. Vertellen van Bijbelverhalen, doen van 

levensbeschouwelijke rituelen, vieren van christelijke feesten, inzet voor goede doelen en 

willen (samen) leven vanuit morele keuzes en respect zijn voor ons van belang.  

Wij leggen geen geloofsovertuiging op en doen niet aan geloofsoverdracht. Medewerkers in 

onze scholen leven, ieder op de eigen, inspirerende en authentieke wijze, voor wat zingeving 

en (christelijk) geloof voor henzelf en voor de school betekenen. Wij zoeken daarin de 

verbinding met elkaar. Wij maken daarom ruimte voor gezamenlijke bezinning en reflectie op 

ieders zingeving, inspiratie en (christelijk) geloof. Ook besteden wij bewust aandacht voor 

ieders ontwikkeling, vorming en scholing op dit gebied. 

We streven naar kwalitatief goed onderwijs en zijn toegankelijk voor alle kinderen en ouders 

die de identiteit van de school respecteren. In de praktijk betekent dit dat er aandacht is voor 

christelijke feestdagen en dat er veel aandacht is voor waarden en normen. 

Respect voor elkaars ideeën en overtuigingen vormt de basis voor ons handelen. De wijze van 
omgaan met elkaar is de opvoedkundige pijler van ons onderwijs. Zorgvuldige omgang en 
betrokkenheid tussen leerlingen, ouders en leerkrachten zijn van wezenlijk belang om een 
goed leer- en leefklimaat te creëren waarin de leerlingen veiligheid en geborgenheid ervaren. 
 
Bij het dagelijkse schoolleven staan de volgende waarden en normen centraal: 

• Zoeken naar gezond evenwicht tussen emotie en kennis. 

• Gezond en sociaal gedrag, waaronder het ontwikkelen van respect voor het milieu. 

• Het bevorderen van positief groepsvormend gedrag. 

• Het stimuleren van zelfstandigheid.  

• Het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen. 
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ORGANISATIE                                                  

 

Bestuur: Stichting PCPO Midden-Brabant 

Onze school wordt bestuurd door Stichting PCPO Midden-Brabant. De stichting heeft scholen 
in zes gemeenten in de regio, te weten: Alphen-Chaam, Breda, Dongen, Geertruidenberg, 
Gilze en Rijen en Oosterhout. Onze scholen verzorgen protestants-christelijk onderwijs en zijn 
georganiseerd in clusters. Elk cluster wordt geleid door een clusterdirecteur die wordt 
ondersteund door een managementteam en een administratieve staf. 
Zowel binnen de clusters als tussen de clusters wordt er samengewerkt op de scholen. Zo 
werken leraren met specialistische kennis vaak ten behoeve van meerdere scholen binnen de 
organisatie. Deze intensieve samenwerking is goed voor de kwaliteit van ons onderwijs.  
Sinds 11 juli 2011 is onze stichting ook partner in de Internationale School in Breda. Onder 
onze (deel)verantwoordelijkheid wordt onderwijs in het Engels verzorgd voor kinderen van 0 
tot 19 jaar. 
 
De mission statement van de stichting is:  
 

 
 
Deze missie komt voort uit een aantal kernwaarden waarnaar wij handelen:  

• Het onderwijs op alle PCPO-scholen heeft een mensgerichte focus. Hierbij staat het kind, 
samen met het gezin waarin het kind opgroeit, centraal.  

• In ons onderwijs gaat het over meer dan opbrengsten en resultaten. Het mens worden 
heeft ook nadrukkelijk onze aandacht, waarbij wordt ontdekt waar de passie ligt van elk 
kind. Hier sluiten we zoveel mogelijk op aan met ons onderwijs.  

• We maken bij het leer- en ontwikkelingsproces gebruik van de natuurlijke 
nieuwsgierigheid van elk kind. Kinderen worden gestimuleerd om creatief te zijn in zowel 
handelen als denken. We erkennen en waarderen daarbij diversiteit op vele terreinen. 
Ieder kind mag anders zijn en uniciteit wordt gewaardeerd. 

• Vanuit onze Christelijke identiteit betekent dit ook dat er tijd is voor spiritualiteit en 
bewustwording: we maken ruimte voor bezinning en reflectie. 

• Ons onderwijs bereidt kinderen voor op hun rol als lid van de Europese gemeenschap. 
Onze (materialistische) welvaart is afhankelijk van economische ontwikkeling in de 
wereld. Het gaat hierbij om meer dan alleen een kenniseconomie, maar ook om 
productiviteit en vakkennis. Om kinderen kansen te bieden in de toekomstige 
maatschappij moeten ze in staat zijn om goed en verzorgd te kunnen communiceren, 
moeten ze vaardigheden hebben op het gebied van technologie en ICT en moeten ze in 
staat zijn om samen te kunnen leren en werken in netwerken. Hierbij wordt het 
traditionele rentmeesterschap, wat zo gekoppeld is aan onze levensovertuiging bewaakt. 
Al deze elementen willen we terug laten komen in ons onderwijsaanbod.  
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Er is een duidelijke link tussen onze vijf pijlers en onze kernwaarden. De vijf pijlers van PCPO 

zijn: 

 

Het bestuur leidt de stichting volgens de uitgangspunten van policy governance. Voor de 

ouders/verzorgers betekent dit dat de schoolleiding bevoegd is om een groot aantal zaken 

zelfstandig aan te pakken, waardoor de scholen flexibel, ondernemend en daadkrachtig 

blijven en maximaal in kunnen spelen op de onderwijsvraag uit de omgeving.  

Meer informatie over PCPO Midden-Brabant en haar scholen vindt u op de website: 

www.pcpomiddenbrabant.nl 

De contactgegevens van het bestuurskantoor: 

Stg. PCPO Midden-Brabant/Stg. tot Bevordering Internationaal Onderwijs in Zuidwest NL 
 
Bestuurder: De heer A.W. (Arnoud) Wever MLE 
 : Hooilaan 1, 4816 EM  Breda 
 :  +31 762046300 
 : info@pcpomiddenbrabant.nl 
 : www.pcpomiddenbrabant.nl 
 : www.isbreda.nl 
 

Het kantoor is het beste bereikbaar op maandag/dinsdag & donderdag van 08.30 tot 17.00 u.  

Overige PCPO scholen  

Naast onze school is nog een achttal scholen aangesloten bij PCPO Midden-Brabant. Onze 

scholen zijn heel divers en hebben elk hun eigen specialismen. Al onze scholen streven naar 

een brede ontwikkeling voor elk kind. Natuurlijk is er aandacht voor de wettelijk verplichte 

vakken, maar ook het leren samenwerken, omgaan met elkaar en onderzoeksvaardigheden 

vinden we belangrijk. Elke school ontwikkelde daarnaast een specialisme zoals bijvoorbeeld 

hoogbegaafdheid of dyslexie. 

Naast deze specialismen hebben we ook een tweetal scholen die een voor de regio ‘uniek’ 

specialisme hebben.  

Zo is de Fontein (Heusdenhoutsestraat te Breda) gespecialiseerd in de opvang van niet in het 

Nederlands aanspreekbare kinderen. Kinderen worden hier, in een periode van maximaal 

http://www.pcpomiddenbrabant.nl/
mailto:info@pcpomiddenbrabant.nl
http://www.pcpomiddenbrabant.nl/
http://www.isbreda.nl/
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anderhalf jaar, voorbereid op de overgang naar een reguliere basisschool. Deze afdeling is 

bedoeld voor kinderen met hun ouders/verzorgers die zich permanent in Nederland gaan 

vestigen. Daarnaast wordt er, op de locatie Kameelstraat, momenteel lesgegeven aan de 

kinderen van het asielzoekerscentrum in de Boschpoort. 

 

Aan de Dr. De Visserschool in het Ginneken te Breda is een internationale afdeling verbonden. 

Binnen deze afdeling (de Internationale School te Breda) kunnen kinderen les krijgen in het 

Engels. Deze Internationale afdeling is speciaal voor kinderen en hun ouders die voor een 

kortere periode in Nederland verblijven, of voor kinderen die binnenkort voor een periode 

naar het buitenland gaan. 

De PCPO-scholen zijn: 

• Het Beekdal te Alphen-Chaam 
• De Vijf Eiken te Rijen 
• De Schoof te Raamsdonksveer 
• De Wegwijzer te ’s Gravenmoer 
• De Menorah te Oosterhout 
• De J.J. Anspachschool te Dongen 
• De International School Breda (primary department) 
• De Rietvink te Breda 
• De Fontein te Breda 

Bestuursbeleid 

Steeds meer wordt beleid ontwikkeld op niveau van het bestuur. Dat betekent vooral dat 

beleidsvelden die alle personeelsleden en alle scholen aangaan centraal worden ingevuld. Dat 

geldt ook voor de beleidsterreinen op het gebied van kwaliteit. Voor ouders/verzorgers is het 

belangrijk te weten op welke terreinen beleid is ontwikkeld op stichtingsniveau en waar u 

deze beleidsdelen kunt vinden. Vindplaats van centraal beleid is de stichtingswebsite. Surf 

dus, wanneer u centrale beleidsstukken zoekt, naar www.pcpomiddenbrabant.nl.  

 

Op de website vindt u onder andere de volgende beleidsdelen: 

• Beleid op het terrein van aanname, schorsing en verwijdering van leerlingen 
• Beleid werving en selectie (personeel) 
• Beleid op het terrein van het omgaan met communicatiemiddelen, zoals e-mail, internet 

enz. (voor zowel leerlingen als personeel) 
• Beleid inzake het verstrekken van informatie naar ouders van ‘gebroken’ gezinnen 
• Protocollen, statuten en reglementen voor (G)MR 
• Beleid inzake klachtafhandeling  

http://www.pcpomiddenbrabant.nl/
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WAAR DE RIETVINK VOOR STAAT, MISSIE EN VISIE 

Missie 

De Rietvink is een basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het 
leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat de aangeboden lesstof afhangt van het leerjaar 
waar het kind zich op dat moment in bevindt. Onze school staat open voor alle leerlingen die 
aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. Het is ons doel om leerlingen cognitief en 
sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van 
vervolgonderwijs. Onze nadruk ligt op  de  vakken  Taal  (waaronder  Lezen  en  Spelling)  en  
Rekenen. We besteden veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot 
volwaardige en respectvolle burgers. Waarden en normen staan op De Rietvink hoog in het 
vaandel. 
 
Ieder jaar worden de leerlingen van alle scholen geteld op 1 oktober. Op teldatum 1 
oktober 2015 werd De Rietvink bezocht door 129 leerlingen. 
 
Kernwaarden 
 

Persoonlijk, Plezier, Samen, Ambitie en Respect 
 

 

Deze kernwaarden maken duidelijk dat het team de leerlingen meer wil bieden dan alleen 
maar situaties waarin zij kennis kunnen vergaren. Samen naar schoolgaan, met plezier, 
wederzijds respect en aandacht voor het individu. 
 
Ons streven naar kwaliteit uit zich op de volgende manieren: 

1. Goede instructies van de leerkrachten. De leerkrachten werken met 3 instructieniveaus. 
2. Op onze school wordt in de klas systematisch(gestructureerd) aandacht geschonken 

aan de sociaal- emotionele ontwikkeling. Ieder leerjaar heeft een specifiek speerpunt 
waaraan wordt gewerkt. 

3. Alle medewerkers werken aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de 
schoolontwikkeling. 

4. Op onze school werken we met een kwaliteitsinstrument voor kwaliteitszorg met als doel 
kritisch naar de organisatie kijken en zich op elk beleidsterrein blijven ontwikkelen. 

5. Op onze school werken we met moderne materialen. 
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Visie 

 
Algemeen 
Voor ons geldt dat kinderen zich veilig moeten kunnen voelen op school. Ons doel is dat de 
kinderen uitgedaagd worden om zich breed te ontwikkelen met respect voor elkaar. Moderne 
methoden, waarin de minimumdoelen worden aangegeven, zijn de basis voor ons onderwijs. 
Hierbinnen is steeds ruimte om het onderwijs breed, uitdagend en gevarieerd te houden door 
in te spelen op actuele zaken en interesses van leerlingen. Breed onderwijs kenmerkt zich in 
aandacht voor cognitieve vakken, als ook aandacht voor de creatieve, expressieve en sociaal-
emotionele ontwikkeling. 
 
Visie op levensbeschouwelijke identiteit 
We geven les vanuit de christelijke identiteit. Dit betekent dat activiteiten zoals het openen van de dag met 

bijvoorbeeld een gebed, gedicht o f  lied, maar ook vieringen vast onderdeel zijn van de dagelijkse routine en 

praktijk. Minimaal driemaal per week wordt gewerkt uit de methode Kind op maandag  in alle jaargroepen. 

In de bovenbouw wordt de nadruk gelegd op wereldgodsdiensten. 

Visie op lesgeven 
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen. 
Van belang daarbij is oog hebben voor het kind, een open houding en wederzijds respect.   
Op het gebied van didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang: 

• Interactief lesgeven: de leerlingen betrekken bij het onderwijs; 

• Onderwijs aanpassen aan de onderwijsbehoefte van het kind: differentiëren naar 
boven en naar beneden; 

• Gevarieerde werkvormen hanteren; 

• Kinderen zelfstandig (samen) laten werken. 
 
Visie op leren 
Om te kunnen leren schept het team van leerkrachten een plezierige omgeving en een fijn 
pedagogisch klimaat. Wij vinden orde en structuur belangrijk en hanteren duidelijke regels 
en omgangsvormen. 
 
Visie op zorg en begeleiding 

• Bij het afstemmen van het onderwijs op de behoeften van onze leerlingen maken we 
in elk geval gebruik van een aantal gegevens:  

• Gegevens die we nodig hebben bij  het  dagelijks  onderwijs.  Het gaat hierbij om 
resultaten van methodetoetsen, observaties, reflecties, foutenanalyses en de 
interactie met de leerling zelf. 

• Gegevens die de vorderingen afzetten tegen wat gemiddeld van leerlingen verwacht 
kan worden. We hanteren we Cito-toetsen bij (voorbereidend)lezen, begrijpend lezen, 
taal, spelling en (voorbereidend) rekenen. 

• Bij de groepen 1 en 2 (en ook bij de voorschoolse peuterperiode) wordt gebruik 
gemaakt van observatiematerialen om de diverse ontwikkelingsstadia af te zetten 
tegen de daadwerkelijke ontwikkeling van de leerlingen. Hiervoor gebruiken wij de 
registratiemethode ‘Kijk. 
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De hulpverlening  aan  leerlingen  die  in  de  leerlingenzorg  zijn  geplaatst  zal  zoveel  mogelijk 
plaatsvinden binnen de eigen groep door de eigen leerkracht. De intern begeleider heeft 
daarbij een ondersteunende, coachende en vooral ook coördinerende rol. De school beschikt 
over moderne extra materialen. Leerlingen komen op onze school in de leerlingenzorg op 
basis van zoveel mogelijk objectieve criteria. Het leerlingvolgsysteem is hierbij het 
belangrijkste instrument. Het afnemen van toetsen,  bespreken  van  leerlingen  (zowel  
cognitieve  als ook sociaal-emotionele ontwikkeling)  volgens een vastgesteld rooster, 
analyseren van toetsgegevens en het opstellen, uitvoeren en evalueren van daarbij 
behorende (groeps)handelingsplannen.  
 
Visie op beroepshouding 
Het is voor  de  kwaliteit  van  de  school  van  belang,  dat  de  leerkrachten niet  alleen 
beschikken over lesgevende capaciteiten. Op De Rietvink wordt veel waarde gehecht aan 
de professionele instelling van de leerkrachten, aan een juiste beroepshouding. Daarbij gaat 
het erom, dat alle teamleden: 
 

• handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school 

• zich collegiaal opstellen 

• zich medeverantwoordelijk voelen voor de school, de leerlingen en elkaar 

• met anderen kunnen en willen samenwerken 

• hun werk met anderen bespreken 

• zich adequaat voorbereiden op vergaderingen en bijeenkomsten 

• genomen besluiten loyaal uitvoeren 

• zichzelf en het klaslokaal openstellen voor anderen 

• aanspreekbaar zijn op resultaten en op het nakomen van afspraken 

• gemotiveerd zijn om zichzelf te ontwikkelen 

• anderen kunnen en willen begeleiden of helpen 

• planmatig werken 

• bereid zijn om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school 
 
Visie op leefstijl 
Op De Rietvink hecht men veel waarde aan een gezonde leefstijl. Een groeiend aantal kinderen 
beweegt te weinig en eet ongezond. Wij stimuleren gezond gedrag. Kinderen voelen zich 
beter als ze veel bewegen en gezond eten. Tevens leren ze bij sportactiviteiten, samenwerken, 
spelen, winnen, maar ook verliezen. In het schooljaar 2016-2017 besteden we daar op 
diverse wijze aandacht aan. 

• We stimuleren kinderen lopend of op de fiets naar school te laten gaan. 

• We stimuleren gezonde voeding tijdens de kleine pauze en lunchpauze. 

• Alle leerlingen in de groepen 3 t/m 8 hebben 2x per week gym. De gymlessen zijn 
zorgvuldig samengesteld, zodat alle activiteiten aan bod  komen.  Leerkrachten 
worden tijdens de lessen ondersteund door Breda Actief. 

• Jaarlijks wordt er een sportdag georganiseerd. 
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Visie op leiderschap 
Onze school wordt geleid door een clusterdirecteur. Zij legt verantwoording af aan het 

bestuur van Stichting PCPO Midden-Brabant. Kernwoorden bij het leiding geven zijn: 

ontwikkelen, organiseren en faciliteren. Het is van belang dat de leerkrachten voldoende tijd 

en middelen hebben om hun werk goed te doen. Tevens is het van belang dat medewerkers 

mogelijkheden krijgen om zichzelf te blijven ontwikkelen. De directie bestaat uit de 

clusterdirecteur en de locatieleiders. Samen met de intern begeleiders vormen zij het MT.  

Onderwijskundig beleid wordt samen met het team ontwikkeld. Het managementteam 

neemt uiteindelijk, na overleg met het team, bepaalde beslissingen. 
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Verwerking van persoonlijke gegevens 
 
Onze school verzamelt gegevens van leerlingen en van ouders en verzorgers. Grotendeels 

komt dit voort uit een wettelijke plicht. Scholen worden door het rijk bekostigd op basis van 

het aantal leerlingen en specifieke gegevens met betrekking tot de ouders / verzorgers van de 

leerlingen. Te denken valt aan het niveau van de hoogst genoten opleiding, het geboorteland 

en dergelijke. Ouders/verzorgers hoeven formeel niet geïnformeerd te worden wanneer hun 

gegevens worden vastgelegd of verstrekt op grond van een wettelijke plicht, maar soms 

worden gegevens ook voor andere zaken gebruikt. Bijvoorbeeld voor het innen van de 

vrijwillige ouderbijdrage. Ook worden gegevens gebruikt voor het opstellen van bijvoorbeeld 

een groeidocument of onderwijskundig rapport wanneer een kind onderzocht moet worden 

door een derde, of naar een andere school gaat. Wanneer gegevens worden gebruikt voor 

onderwijskundige rapporten of voor het groeidocument zijn vaak ook nog aanvullende 

afspraken gemaakt, meestal in vanuit het samenwerkingsverband.  

Uw gegevens zijn bij ons in goede handen en worden beveiligd opgeslagen. De schoolleiding 

is verantwoordelijk voor een verantwoorde verwerking van de gegevens volgens het door het 

bestuur vastgestelde reglement. Er zijn binnen de school afspraken gemaakt met betrekking 

tot wie toegang heeft tot de gegevens. Dat houdt in dat niet iedereen toegang heeft tot de 

gegevens en dat gebruikers alleen toegang hebben tot voor hen relevante gegevens.  

Voorts is het voor u van belang te weten dat u recht heeft op inzage in het dossier van uw 

kind. De hiervoor geldende regels, (deze komen uit het door het bestuur vastgestelde 

reglement) zijn: 

Inzage 

10.1 Elke betrokkene heeft het recht op inzage. Aan een verzoek om inzage kunnen 
kosten worden verbonden. 

10.2 Een verzoek om inzage dient te worden gedaan aan de verantwoordelijke* , die 
binnen vier weken na ontvangst van dit verzoek hierop schriftelijk reageert. 

10.3 Indien de betrokkene bij de verantwoordelijke* aantoont dat bepaalde opgenomen 
gegevens onjuist c.q. onvolledig zijn, dan wel gezien de doelstelling van het systeem 
niet ter zake doen, dan wel strijdig zijn met het vastgestelde reglement, draagt de 
verantwoordelijke* binnen vier weken nadat betrokkene de onjuistheid c.q. 
onvolledigheid heeft aangetoond, zorg te dragen voor verbetering, aanvulling of 
verwijdering. In dat geval worden eventueel betaalde kosten terugbetaald. 

10.4 Indien de verantwoordelijke* twijfelt aan de identiteit van de verzoeker, vraagt hij 
zo spoedig mogelijk aan de verzoeker schriftelijk nadere gegevens inzake zijn 
identiteit te verstrekken of een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Door dit 
verzoek wordt de termijn opgeschort tot het tijdstip dat het gevraagde bewijs is 
geleverd. 

10.5 Wanneer de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslag dat die 
verwerking: 
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a. noodzakelijk is voor de goede vervulling van een door de verantwoordelijke* 
verrichte publiekrechtelijke taak, of 

b. noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke* of 
een derde, 

kan betrokkene schriftelijk verzet aantekenen tegen de verwerking van de gegevens, 
op basis van zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden. 
De verantwoordelijke* dient binnen vier weken na ontvangst van het verzet te 
beoordelen of het verzet terecht is. Is dat het geval, dan dient de verwerking van 
persoonsgegevens onmiddellijk te worden beëindigd. 

10.6 Wanneer de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslag dat die 
verwerking geschiedt voor direct marketingdoeleinden, kan betrokkene eveneens 
schriftelijk verzet aantekenen tegen de verwerking van de gegevens. Indien 
betrokkene van dit recht gebruik maakt, dient de verwerking van persoonsgegevens 
voor dit doel onmiddellijk te worden beëindigd. 

Klachten 

13.1 Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet door 
de instelling worden nageleefd dient hij zich te wenden tot de verantwoordelijke*. 

13.2 Indien de ingediende klacht voor de betrokkene niet leidt tot een voor hem 
acceptabel resultaat, kan hij zich wenden tot het College Bescherming 
Persoonsgegevens. 

Reglement 

Een exemplaar van het totale reglement, inclusief een toelichting per artikel, is beschikbaar 

bij de leiding van de school. 

Schoolwebsite, nieuwsbrief en de wet 

Ook op de schoolwebsite en de nieuwsbrief is de wet op de bescherming van 

persoonsgegevens van toepassing. Dat betekent formeel dat er geen foto’s waarop uw kind 

herkenbaar is afgebeeld op de website geplaatst mogen worden, dus ook niet in digitale 

versies van de Nieuwsbrief die eventueel via de site nog beschikbaar zijn. Op onze school 

wordt nadrukkelijk gekeken welke foto’s wel en welke niet voor plaatsing in aanmerking 

komen, maar regelmatig worden er wel foto’s van schoolsituaties op de site geplaatst c.q. in 

de nieuwsbrief opgenomen. 

 

U wordt door de school gevraagd of u bezwaar heeft tegen het plaatsen van beeldmateriaal 

waarop uw kind staat. Dat gebeurt/gebeurde via het inschrijfformulier van de school. 

Wanneer dit zo is kunt u dit kenbaar maken. U toestemming kunt u op elk gewenst moment 

intrekken of alsnog geven. Dat doet u schriftelijk bij de schoolleiding. In PCPO Midden-Brabant 

verband (het bevoegd gezag van de school) betreft het hier altijd de schoolleiding
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DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 

Praktische organisatie 

 

Groep 1 en 2 

De kleutergroepen zijn heterogeen. Dit betekent dat vier-, vijf- en zesjarigen gemengd in één 

groep, in één lokaal, onderwijs genieten. Deze vorm van groeperen heeft een aantal 

voordelen: 

• Oudere kinderen zijn meestal verder in hun ontwikkeling dan hun jongere groepsgenoten. 
Dit blijkt zowel op motorisch als op sociaal-emotioneel gebied. Het motorische aspect 
(bewegingsaspect) komt duidelijk naar voren bij bepaalde technieken zoals knippen, 
plakken, schrijven en tekenen.  

• Oudere kinderen kunnen hun jongere klasgenoten bij deze vaardigheden behulpzaam zijn. 
Dit heeft tot gevolg dat de leerkracht meer tijd heeft voor de begeleiding van andere 
groepen kinderen.  

• Anderzijds kunnen jonge leerlingen die al wat verder zijn in hun ontwikkeling zich 
makkelijker ontwikkelen door zich op te trekken aan de wat oudere klasgenoten. Sociaal-
emotionele aspecten komen o.a. tot uitdrukking in kringactiviteiten en tijdens de vrije 
spelmomenten. Jongere kinderen zien het gedrag in de kring en in het spel van oudere 
kinderen. Vaak zien we dat jongere kinderen dit gedrag gaan nadoen, wat betekent dat 
het socialisatieproces sneller tot ontwikkeling komt. 

 
Werkvorm 
In groep 1/2 vindt het leren plaats tijdens speel- en leeractiviteiten. Het zelfontdekkende 
aspect speelt hierbij een belangrijke rol. Dit zelfontdekkend leren vindt onder begeleiding 
plaats. De begeleiding kan individueel maar ook in groepjes plaatsvinden. Dit is afhankelijk 
van het doel van de les en de behoefte van het kind. De basis voor de speel- en leeractiviteiten 
wordt gelegd in de ochtendkring. De speel- en leeractiviteiten vinden doorgaans plaats in 
hoeken in de klas of op de gang. Verschillende verwerkingsmogelijkheden, technieken en 
speelmomenten vinden hierin plaats. Daarnaast zijn de kinderen actief buiten op het 
schoolplein en binnen in de speelzaal.  
 
In groep 1/2 wordt gewerkt volgens een mengvorm van ontwikkelingsgericht onderwijs en 
basisontwikkeling. In de praktijk betekent dit dat kinderen steeds meer zelf hun 
ontwikkelingsprogramma ‘opstellen’ door het maken van keuzes bij de verdeling van het 
werk. Dit wil  niet zeggen dat kinderen geen einddoelen moeten halen. Een zekere sturing is 
een voorwaarde om bepaalde doelstellingen te realiseren. Bepaalde activiteiten in de groep 
zijn verplicht en worden via een roulatiesysteem aangeboden aan alle kinderen. Het 
roulatiesysteem doet al op jonge leeftijd een beroep op het zelfstandig functioneren van een 
kind. Deze manier van werken zorgt voor een hoge betrokkenheid van kinderen en dat is weer 
een voorwaarde voor leren en ontwikkelen. 
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Dagindeling 
De leerlingen van groep 1/2 werken volgens een vaste dagindeling. De dagdelen beginnen 
regelmatig met een inloopperiode. De dagindeling is per dag verschillend, maar bevat vaste 
elementen zoals: 

• bewegingsonderwijs (motorische en zintuiglijke ontwikkeling) 

• muziek 

• werken in hoeken/ met ontwikkelingsmateriaal 

• kringgesprek 
Alle leer- en ontwikkelingsgebieden worden aangeboden tijdens de kringactiviteiten en 
tijdens het werken in hoeken. Leerlingen mogen in principe vrij kiezen uit de activiteiten, mits 
hun groepje niet aan de beurt is voor een verplichte activiteit.  
 
Thema’s en projecten 
De leerlingen in groep 1/2 werken steeds volgens bepaalde thema’s. Deze thema’s zijn 
seizoengebonden of verbonden aan de actualiteit. In de klassen is in vrijwel elke periode een 
hoek te vinden die aansluit op het thema. De leerkrachten maken een basishoek, die tijdens 
het project voor een groot deel door de kinderen zelf wordt gevuld. De kinderen nemen 
hiervoor spullen mee van thuis. We bevorderen hiermee de betrokkenheid van kinderen bij 
het onderwijs. Schoolbreed werken we samen in de vorm van een project aan de 
Kinderboekenweek en hebben we jaarlijks een gezamenlijk project dat gekoppeld is aan een 
feestdag, De Vinkendag. 
 

Groep 3 t/m 8 

Hoewel sommige onderwijsvormen een bewuste keuze maken voor heterogene (gemengde) 
groepen in midden- en bovenbouw, werken wij in de groepen drie tot en met acht volgens 
het leerstofjaarklassensysteem. Daarmee bieden wij de leerlingen een gestructureerde 
aanpak. Het is onze ervaring dat leerlingen en leerkrachten zich veilig voelen in deze vorm 
van onderwijs. Natuurlijk zijn er tempo- en niveauverschillen binnen een groep. Dit betekent 
dat wij het onderwijsleerproces binnen de groep flexibeler organiseren. Om flexibel in te 
kunnen spelen op de onderwijsbehoefte van de kinderen differentiëren wij in de instructie 
en verwerking van de leerstof. Een van de voorwaarden hiervoor is dat leerlingen 
zelfstandiger binnen de groep moeten kunnen opereren. Vandaar dat zelfstandig leren 
werken vanaf groep 1 nadrukkelijk de aandacht heeft. Dagelijks krijgen de kinderen 
voldoende tijd voor zelfstandig (ver)werken van de leerstof. Op de Rietvink wordt ook 
gewerkt met combinatiegroepen waarin kinderen van meerdere leerjaren les krijgen. Die 
groepen worden ondersteund door een leerkracht die volgens een rooster groepjes kinderen 
meeneemt om extra activiteiten mee te doen.  
 
Werkvorm 
In de groepen drie tot en met acht vindt het leren plaats in activiteiten als luisteren, spreken, 
schrijven, lezen, opdrachten verwerken, werkstukken maken, samen werken en onderzoek 
doen. Hieraan voorafgaand vindt in de regel een individuele of een groepsinstructie op niveau 
plaats. Er wordt in de klassen op drie niveaus gewerkt. We noemen dat ‘driestromenland’. Er 
wordt gestart met een korte, klassikale instructie. Vervolgens gaat een deel van de kinderen 
aan het werk en een ander deel krijgt verlengde instructie. De instructies kennen 
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verschillende vormen. Daarna kunnen de kinderen de stof zelfstandig, individueel, of in 
groepjes verwerken. Tijdens deze verwerking moeten kinderen in eerste instantie zelfstandig 
werken. De leerkracht kan tijdens deze momenten de groep, een groepje of een individuele 
leerling observeren en/of begeleiden. Natuurlijk zal de leerkracht ook hulp bieden als er 
leerlingen zijn die een concrete hulpvraag hebben. We stimuleren het samen oplossen van 
vraagstukken van de kinderen. Het werk van de kinderen wordt, afhankelijk van leeftijd en 
soort verwerking, door de kinderen zelf dan wel door de leerkracht nagekeken. Het is van 
belang dat gemaakt werk direct wordt nagekeken en besproken. 
Om de overgang naar het voortgezet onderwijs te vergemakkelijken, wordt er in groep 6, 7 
en 8 regelmatig huiswerk opgegeven. 
 
Huiswerk groep 6 
In groep 6 kan er huiswerk worden gegeven voor de vakken aardrijkskunde, biologie, 
geschiedenis en spelling. De leerkracht geeft een proefwerk een week van tevoren op en de 
leerlingen moeten zich daarop thuis voorbereiden. Nieuwsbegrip, de methode die wij 
hanteren voor begrijpend lezen, wordt wekelijks ook digitaal thuis gemaakt. 
 
Huiswerk groep 7 
In groep 7 kan maximaal 2x per week huiswerk gegeven worden. Het is de bedoeling dat de 
kinderen het werk thuis maken en niet op school. We streven naar een belasting van 
ongeveer een half uur per dag. Proefwerken worden een week vooraf opgegeven. 
Nieuwsbegrip, de methode die wij hanteren voor begrijpend lezen, wordt wekelijks ook 
digitaal thuis gemaakt. 
 
Huiswerk groep 8 
In groep 8 maximaal drie keer per week huiswerk worden gegeven. We streven naar een 
belasting van gemiddeld een half uur per dag. In groep 8 besteden we vooral aandacht aan 
het leren plannen van huiswerk. Nieuwsbegrip, de methode die wij hanteren voor begrijpend 
lezen, wordt wekelijks ook digitaal thuis gemaakt. 
 
In het volgende gedeelte geven wij u in het kort een overzicht van de vak- en 
vormingsgebieden en de gebruikte methoden. Wij bieden het lesaanbod voornamelijk aan 
vanuit methoden die ontwikkeld zijn door educatieve uitgeverijen. Wij hechten er grote 
waarde aan onze methoden modern en up to date te houden.  Bij de selectie van methoden 
kijken we steeds of de leergang voldoet aan de kerndoelen die opgesteld zijn voor het 
onderwijs. 
 
Nederlandse taal 
Het taalonderwijs is veelomvattend. Leerlingen kunnen op verschillende manieren met taal 
bezig zijn: 

• Receptief en passief (ontvangen, luisteren, interpreteren) 

• Productief en actief (zenden, spreken, argumenteren) 
 
Bovenstaande activiteiten komen op onze school in de volgende deelgebieden aan de orde: 

• Taalbeschouwing  

• Taalverwerving 
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• Woord- en werkwoordspelling 

• Stellen 

• Mondeling taalgebruik 

• Luisteren 
 
Het taal-/leesonderwijs start met de methode “Veilig Leren Lezen”. Dit is in Nederland de 
meest gebruikte methode. De methode is vrij klassikaal van opzet, maar bevat een schat aan 
differentiatiemateriaal, waaronder een bijzonder bruikbaar softwarepakket, zodat toch kan 
worden ingegaan op de individuele behoeften van kinderen. Ook bevat de methode een 
groot aantal methodegebonden toetsen. Vanaf groep 4 werken we met de vernieuwde 
methode ‘Taal Actief’. De methode bevat methodegebonden toetsen die de prestaties van 
kinderen regelmatig in beeld brengen. Daarnaast nemen we twee keer per jaar de SVS-toets 
(Schaal Vorderingen in Spellingvaardigheid) van het Cito af. Met behulp van deze toets 
kunnen we de spellingprestaties van de kinderen afzetten tegen een landelijke norm. Een 
foutenanalyse helpt de leerkracht bij het bijstellen van haar/zijn onderwijs en bij het 
samenstellen van hulpprogramma’s voor kinderen met spellingsproblemen.  
 
Lezen 
Bij het leesonderwijs wordt er gewerkt met de methode ‘Timboektoe’. De methode heeft als 
doel kinderen strategieën aan te leren om verschillende soorten teksten technisch goed te 
kunnen lezen en om de inhoud beter te kunnen doorgronden. De methode kent een 
duidelijke structuur met leerkrachtgebonden en zelfstandig te verwerken lessen. De methode 
Nieuwsbegrip wordt gebruikt voor begrijpend lezen. Deze methode gebruikt actuele 
onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld en het niveau van de leerlingen. Lezen is 
een speerpunt binnen ons onderwijs en neemt een belangrijke plaats op ons lesrooster in.  
Twee keer per jaar nemen we de DMT-toets (Drie Minuten Toets) van het Cito af. Kinderen 
kunnen bij deze toets op een vijfpuntsschaal scoren. Ook wordt het AVI-niveau vastgesteld. 
Aan de hand van het uitkomstniveau starten we eventueel een traject van speciale 
leesbegeleiding. 
 
Schrijven 
Ondanks de komst van de computer blijft een leesbaar handschrift belangrijk. Ook de 
ontwikkeling van de fijne motoriek wordt gestimuleerd tijdens de schrijflessen, die meer 
bevatten dan alleen schrijven op papier. We maken gebruik van de methode ‘Zwart op Wit’.  
De nieuwe methode sluit aan bij het aanbod en de opzet van de aanvankelijk leesmethode 
‘Veilig Leren Lezen’. Kinderen op onze school blijven, zeker tijdens de schrijflessen, een 
verbonden rechtshellend schrift gebruiken en schrijven in principe vanaf oktober groep 4 met 
een vulpen.  
 
Rekenen 
Voor rekenen maken we gebruik van de methode ‘Pluspunt’. ‘Pluspunt’ is een moderne 
methode die voldoet aan de principes van het realistisch rekenen. In deze methodiek rekenen 
kinderen vanuit een realistische context. Ze maken dus sommen vanuit een situatie die ze 
ook in hun dagelijks leven tegen (kunnen) komen. De handleiding vermeldt per half jaar de 
tussen- en einddoelen. De methode biedt oefenstof op alle subgebieden van het 
rekenonderwijs: 
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• hoofdrekenen 

• cijferen 

• inzichtelijk rekenen 

• handig rekenen 

• wiskundige ‘ uitstapjes’  
 

Verder past de methode prima binnen onze ideeën over zelfstandig werken. Tegen één 
leerkrachtgebonden les staan in Pluspunt twee zelfstandig werklessen. Tijdens deze lessen 
kan een deel van de zorg voor leerlingen met speciale begeleiding uitgevoerd worden. 
‘Pluspunt’ biedt veel mogelijkheden voor het opnieuw aanbieden en verder uitbouwen van 
de lesstof. In elk blok is les 12 een toetsles. Aan de hand van een nadere analyse (les 13) kan 
de leerkracht bepalen op welke onderdelen kinderen extra hulp nodig hebben. Deze extra 
hulp vindt plaats tijdens de lessen 13 en 14 en eventueel les 15.  
Naast de methodegebonden toetsen van Pluspunt, nemen we ook twee keer per jaar de toets 
Rekenen en Wiskunde af van het Cito. Ook hierbij wordt de prestatie van het kind afgezet 
tegen de landelijke norm en kan de leerkracht weer beschikken over extra informatie met 
betrekking tot leerproblemen en extra hulp. 
 
In het schooljaar 2017-2018 start een aantal groepen met ‘Pluspunt Digitaal’. 
 
Sociaal emotionele ontwikkeling 
Het motto van onze school is ‘Meer dan kennis alleen’. Daarmee geven we aan meer te willen 
doen dan kinderen alleen feiten leren. We willen hen bijvoorbeeld ook strategieën bij 
brengen om problemen op te lossen en om informatie te vinden. We gaan hierin echter nog 
verder. We willen kinderen helpen om een vaardig wereld burger te worden die een positieve 
bijdrage kan leveren aan onze samenleving. Dat streven geven we inhoud door onder andere 
het les geven in sociale vaardigheden. Tijdens de lessen ‘Omgaan met elkaar’ (tenminste een 
half uur per week) wordt gewerkt binnen een achttal thema’s, te weten: 

• Ervaringen delen 

• Aardig doen 

• Samen spelen en werken 

• Een taak uitvoeren 

• Jezelf presenteren 

• Een keuze maken 

• Opkomen voor jezelf 

• Omgaan met ruzie 
 
Bij het geven van deze lessen volgen we de methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’. 
 
Wereldoriëntatie vakken 
Hieronder vallen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en staatsinrichting, biologie,  
maatschappelijke verhoudingen, waaronder gedrag in het verkeer en geestelijke stromingen.  
We gebruiken de methoden: 

• ‘Hier en daar’ voor aardrijkskunde; 

• ‘Bij de tijd’ voor geschiedenis; 
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• ‘Naut’ voor natuur en techniek.  

• In de groepen 5 t/m 8 werken wij met de pilot VAL. Dit is de methode: Virtual Action 
Learning. Hierbij worden de wereld oriënterende vakken in themavorm aangeboden 
en op diverse wijzen verwerkt. (werkstuk, muurkrant, presentatie, prezi ed. )  
Het thema van de pilot is: De Gouden Eeuw. 
 

Voor het verkeersonderwijs maken we gebruik van het materiaal van Veilig Verkeer 
Nederland, te weten ‘Op voeten en fietsen’ en ‘Jeugdverkeerskrant’. In groep 7 nemen de 
leerlingen deel aan het theoretisch verkeersexamen. Het praktische gedeelte organiseert de 
leerkracht zelf.  
Ter ondersteuning of ter verbreding van het wereldoriëntatie onderwijs wordt regelmatig 
gebruik gemaakt van het aanbod van de schooltelevisie, verzorgd door Teleac/ NOT. 
Met name in de bovenbouw laten we de kinderen werken aan projecten, werkstukken, 
praktische opdrachten en thuisopdrachten. Regelmatig wordt er een uitstapje gemaakt om 
het geleerde te bekijken, toe te passen of te toetsen aan de praktijk.  
Tijdens de Cito-entreetoets in groep 7 en de eindtoets voor groep 8 nemen de leerlingen deel 
aan het onderdeel studievaardigheden. 
 
Engels 
Op de meeste basisscholen in Nederland wordt het vak Engels vanaf groep zeven gegeven. 
Op onze school vinden we het belangrijk dat kinderen in een vroeg stadium kennis maken 
met de Engelse taal. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen les in de Engelse taal. We gebruiken 
daarvoor de methode ‘Groove me’. Deze digitale methode, die inspeelt op de actualiteit, 
werkt aan de hand van Engelse liedjes en biedt de leerlingen tot en met groep 4 visuele en 
verbale oefeningen. Vanaf groep 5 wordt er ook gebruik gemaakt van een werkboek. De 
kinderen zijn in elke groep intensief bezig om zich de Engelse taal eigen te maken. 
 
Techniek en duurzaamheid 
In onze constant veranderende maatschappij neemt techniek een steeds belangrijker plaats 
in. Techniek en duurzaamheid maken deel uit van het lesprogramma binnen de 
wereldoriënterende vakken, met name bij biologie in de methode NAUT. Daarnaast 
organiseert de school een aantal momenten waarop we extra aandacht aan techniek en 
duurzaamheid besteden. Bijvoorbeeld door een actie als ‘Wecycle’, maar ook tijdens onze 
‘Groene weken’. 
 
Expressievakken 
Hieronder vallen de vakken handvaardigheid, tekenen, dramatische expressie en muziek. 
Voor de lessen handvaardigheid, tekenen en muziek, maken we gebruik van de methode 
‘Moet je doen’. Het aanbod op het gebied van dramatische expressie is vaak geïntegreerd in 
het taalonderwijs. Bij muziek maken we ook gebruik van 1,2,3 ZING.  
 
Aan het eind van ieder schooljaar neemt groep 8 op een ludieke manier afscheid van de 
basisschool. Dat kan in de vorm van een musical of op een andere creatieve manier. 
 
Onze school maakt gebruik van het culturele aanbod van ‘De Grote Ontdekking’ van de 
gemeente Breda. Een onderdeel hiervan vormt het aanbod van het Brabants Instituut voor 
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school en kunst (Bisk). Dit houdt in dat we theater- en/of muziekvoorstellingen, dan wel 
tentoonstellingen bezoeken. Daarnaast krijgen de kinderen rondleidingen in o.a. de 
bibliotheek, de Grote Kerk, Artotheek, gemeente archief en het Chassé theater.  
  
Het creatief denken van uw kinderen wordt gestimuleerd in de zogenaamde Rietvinkateliers. 
Centraal in deze ateliers staan de thema’s: ICT-vaardigheden, theater, kidsontspanning, 
handvaardigheid, tekenen en muziek. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 nemen gedurende het 
gehele jaar deel aan de ateliers. Elke vrijdagmiddag komen er twee thema’s aan bod. Die 
thema’s staan gedurende zeven weken op het programma. 
 
Stuurgroepen: 
Alle leerkrachten maken deel uit van een stuurgroep. Een stuurgroep heeft een voorzitter die 
het contact met de directie onderhoud. Ook onze collega’s van clusterschool de Dr. De 
Visserschool nemen zitting in een stuurgroep. De directie monitort de stuurgroepen en gaat 
een aantal keer per jaar met de voorzitters in gesprek. De stuurgroepen informeren de 
teamleden op studiemomenten of op een locatieoverleg over vorderingen en plannen. Zo 
maken wij de leerkrachten mede-eigenaar van ons brede onderwijsaanbod. Uitgebreide 
informatie over de stuurgroepen staat op de website. 
 
We kennen de volgende stuurgroepen: 

• Cultuur 

• Onderwijs en Kwaliteit 

• Duurzaamheid en techniek 

• SEO (sociaal emotionele ontwikkeling) 

• ICT 
• Internationalisering en burgerschap.  

 
Lichamelijke oefening 
Naast verstandelijke ontwikkeling is ook lichamelijke ontwikkeling van belang. De kleuters 
hebben die lessen in ons eigen speellokaal in de school en groep 3 tot en met 8 maakt gebruik 
van de sportzaal van het Graaf Engelbrechtcollege.  Groep 4 t/m 8 heeft twee keer per week 
les in bewegingsonderwijs. In onze wijk biedt Breda Actief, sportieve activiteiten onder en 
buiten schooltijd. De lessen bewegingsonderwijs worden door bevoegde gymdocenten 
gegeven en stagiaires van het CIOS, of door onze eigen groepsleerkrachten. Groep 3 gymt 
één keer en speelt elke middag nog even buiten. De groepen 1 en 2 hebben twee gymlessen 
per week die worden gegeven in de kleuterspeelzaal in ons gebouw. 
 

Computers, Tablets en chromebooks in de groep 

Doelstelling is dat de computer/tablet/laptops in het onderwijsaanbod van de school 

geïntegreerd wordt. De computer/tablet/chromebook wordt gebruikt ter aanvulling op de 

leerstof. De computer/tablet/chromebook wordt ingezet daar waar de methode aansluiting 

geeft met behulp van software of ter verrijking of ter verdieping van de stof die wordt 

aangeboden. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van diverse softwareproducten die daarvoor 

speciaal ontwikkeld zijn. M et het team zijn de volgende afspraken gemaakt ten behoeve van 
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het computergebruik: 

• De leerlingen werken met software bij taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie. 

• De leerlingen kunnen werken met Word, Excel, PowerPoint of Prezi (einde basisschool). 

• De leerlingen kunnen een werkstuk maken met een verzorgde lay-out. 

• De leerlingen zijn vertrouwd met Internet. 

• De leraren beschikken over voldoende ICT-kennis en –vaardigheden. 

• De school beschikt over technisch en inhoudelijk goed (werkende)hard- en software. 
Leerkrachten geven instructie met behulp van het digitale schoolbord. 
 
Overige activiteiten 
In onze kalender vindt u meer informatie over de planning en inhoud van de activiteiten. 
 
Combinatiegroepen 
Op de Rietvink zitten sommige groepen als combinatiegroep bij elkaar. Dat heeft te maken 
met de groepsgrootte. 
De leerlingen in een combinatiegroep volgen het programma van hun leerjaar, maar doen 
ook activiteiten en lessen samen als groep. Net als in een enkele groep krijgen kinderen 
instructie op verschillende niveaus en werken deels zelfstandig, deels in groepjes en soms als 
hele groep. 
 
Groepsgrootte 
Er zijn op school afspraken gemaakt met betrekking tot de maximale groepsgrootte. De 
maximale groepsgrootte in groep 1-2 is 30 leerlingen. Hierop moeten we echter wel eens een 
uitzondering maken, vooral in het tweede deel van het jaar bij flinke groei. In de groepen 5 
t/m 8 streven we ernaar als bovengrens 35 leerlingen per groep te houden. In incidentele 
gevallen (zoals instroom van een nieuw gezin) wordt hierop een uitzondering gemaakt. 
 
In de klas 
De opstelling van tafels en stoelen verschilt per groep. Dit heeft te maken met de activiteit 
waar de kinderen mee bezig zijn. Tijdens een groepsinstructie of bijvoorbeeld het afnemen 
van toetsen zitten de leerlingen in tweetallen of zelfs apart. Tijdens het zelfstandig werken of 
tijdens groepsopdrachten kiest de leerkracht voor een opstelling in groepen.  
 
Extra instructie 
De basis van zorg ligt op onze school in de eigen klas. Tijdens de reguliere lessen wordt door 
middel van de drie stromen in het geven van instructie en begeleiding rekening gehouden 
met de zorg die een leerling nodig heeft. Voor kinderen die zorg nodig hebben,  die niet 
binnen de klassensituatie is uit te voeren, is er incidenteel extra tijd en ruimte. De interne 
begeleider is in dit traject de spil. Zij/hij stuurt, leidt en begeleidt het proces.  
 

1. Kwaliteitsbewaking 

 
De Rietvink werkt op drie manieren aan kwaliteitsverbetering: 

• werken met goede lesmethoden; 
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• gemotiveerd en deskundig personeel; 

• zo goed mogelijk volgen en analyseren van de leerresultaten van de leerlingen. 
 
Op De Rietvink wordt lesgegeven met moderne  methoden.  Aan de hand van  een 
meerjarenplanning worden de onderwijsmethoden vernieuwd, waardoor er met moderne 
methoden lesgegeven kan worden. Deze methoden houden rekening met de verschillende 
niveaus van leerlingen. Door de snel veranderende maatschappij wordt ook gebruik gemaakt 
van digitale lesmethoden. 
De leerkrachten werken als team samen om het onderwijs aan uw kind één doorlopend proces 
te laten zijn. Om in het vak bij te blijven, wordt er jaarlijks veel tijd besteed aan nascholing.  
Door goed gemotiveerde  en  toegeruste  leerkrachten  kan  De Rietvink  kwalitatief goed 
onderwijs geven. 
 
Een derde manier om de kwaliteit te bewaken en waar mogelijk te verhogen is het volgen van 
leerresultaten door middel van toetsen. Door een juiste registratie en kennis van het 
leerproces kunnen wij de vorderingen van de leerlingen goed volgen. 
 

2. Schoolontwikkeling 

 
Jaarlijks staan er andere onderwerpen centraal om te onderzoeken en te beschrijven. We zijn 
bezig met de implementatie van groepsplannen op 3 niveaus binnen het model 3 – 
Stromenland. Hiermee wordt een betere aansluiting bij de onderwijs- en instructiebehoefte 
van onze leerlingen bereikt. Daarnaast levert het een betere afstemming van de 
lesactiviteiten en leerstof op voor de kinderen die intelligent of (meer)begaafd zijn. Het 
maken van groepsoverzichten geeft ons inzicht in de belemmerende en stimulerende 
factoren van onze leerlingen. Op die manier kunnen we ons onderwijs nog beter op maat 
aanbieden. Gedurende het schooljaar informeren wij de ouders over veranderingen in onze 
didactische aanpak. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



23 

      

 
 Schoolgids schooljaar 2017/2018 

PASSEND ONDERWIJS 

Inleiding 
Alle scholen van PCPO Midden-Brabant maken deel uit van samenwerkingsverband RSV Breda 

e.o. In dit samenwerkingsverband participeren 27 schoolbesturen voor primair onderwijs met 

in totaal 128 basisscholen, 5 scholen voor speciaal basisonderwijs en 6 schoolbesturen voor 

speciaal onderwijs. Niet alle schoolbesturen voor speciaal onderwijs zijn wettelijk deel van het 

nieuwe samenwerkingsverband. Alleen scholen voor langdurig zieke leerlingen, zeer moeilijk 

lerende leerlingen, leerlingen met een lichamelijke beperking en leerlingen met 

gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen doen in het samenwerkingsverband mee. 

Met de schoolbesturen speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en 

slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. 

 

Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die 

extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een 

verstandelijke beperking, een chronische ziekte of bijvoorbeeld gedrags- of leerproblemen. 

Maar ook hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn om extra ondersteuning te organiseren. De 

Wet Passend Onderwijs schrijft enerzijds een aantal zaken voor die het 

samenwerkingsverband moet regelen, anderzijds geeft de wet vrijheden om op lokaal niveau 

zelf beleid te maken. Dit beleid wordt gemaakt door het bestuur van het 

samenwerkingsverband dat bestaat uit een vertegenwoordiger van alle deelnemende 

schoolbesturen. De schoolbesturen die in het samenwerkingsverband samenwerken krijgen 

van het ministerie van OC&W geld om het onderwijs te regelen voor leerlingen die deze extra 

ondersteuning nodig hebben. Hiertoe maakten de schoolbesturen gezamenlijk een 

ondersteuningsplan dat garandeert dat iedere leerling een passend onderwijsaanbod krijgt.  

Voor de meeste leerlingen verandert er door de invoering van passend onderwijs in de 

dagelijkse praktijk weinig. Wel verandert de organisatie van de ondersteuning op school en 

worden er steeds minder kinderen doorverwezen naar het speciaal onderwijs. 

Zorgplicht 

Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dit betekent dat de scholen ervoor 

moeten zorgen dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en die 

extra ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. Dit houdt in dat na 

aanmelding de school eerst zorgvuldig gaat onderzoeken wat het kind nodig heeft en of de 

school die ondersteuning zelf kan realiseren, eventueel met ondersteuning vanuit het 

samenwerkingsverband. Als de school de ondersteuning niet zelf kan bieden en aangeeft dat 

het kind het beste naar een andere school kan gaan, moet de school, na overleg met de ouder 

, zorgen dat er een andere school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en 

het kind kan toelaten. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal 
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basisonderwijs of speciaal onderwijs. Goed overleg met de verzorgers is in deze situatie 

uiteraard belangrijk. 

Nieuwe visie op ondersteuning 

Tot 1 augustus 2014 waren we in Nederland gewend aan een proces van verwijzing en 

toewijzing dat is gebaseerd op de vraag wat er met het kind aan de hand is. Op basis van 

handelingsverlegenheid van de school en kindkenmerken zijn tot nu toe besluiten genomen 

over verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs of de toekenning van 

een rugzakbekostiging als de leerling ondanks indicatie op de basisschool blijft. Nu kijken we 

niet meer naar wat er met het kind aan de hand is, maar proberen we de vraag te 

beantwoorden welke extra onderwijsbehoefte de leerling heeft en welke extra ondersteuning 

dan geregeld moet worden. De handelingsverlegenheid van de school is dan niet langer een 

criterium voor indicatie, maar meer een signaal dat de leerling een beter passend 

onderwijsaanbod nodig heeft.  

Positie van de ouders 

De Wet Passend Onderwijs leidt ook tot een andere positionering van de ouders in trajecten 

van toeleiding, verwijzing en extra ondersteuning. Indien het kind meer ondersteuning nodig 

heeft dan de basisondersteuning van de school, moet de school op basis van de zorgplicht in 

actie komen. Dit betekent dat de school de verantwoordelijkheid heeft te onderzoeken welke 

onderwijsbehoeften de leerling heeft en op welke manier daarop een passend antwoord kan 

worden gegeven. Uiteraard betrekt de school van meet af aan de ouders in dit traject. De 

school is in dit traject leidend en zorgt ervoor dat onderzoek plaatsvindt. Het onderzoek kan 

leiden tot verschillende uitkomsten, te weten: 

1. De leerling blijft op school met extra ondersteuning; een arrangement; 
2. De leerling gaat naar een andere basisschool; 
3. De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen voor 

plaatsing op school voor speciaal basisonderwijs; 
4. De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen voor 

plaatsing op school voor speciaal onderwijs; 
5. De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor onderzoek voor toelaatbaarheid tot 

speciaal onderwijs voor blinde, slechtziende, dove, slechthorende en 
spraak/taalgebrekkige leerlingen, dan wel voor een arrangement voor de leerling in de 
basisschool. 
 

Voor de eerste vier trajecten zijn wettelijk afspraken gemaakt over de positionering van 

ouders en kunnen ouders zich beroepen bij een mogelijk geschil. Het traject met betrekking 

tot de aanmeldingen voor toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende 

en dove en slechthorende en spraak-/ taalgebrekkige leerlingen, dan wel voor een 

arrangement voor de leerling in de basisschool valt buiten de wettelijke bevoegdheden van 

het samenwerkingsverband passend onderwijs. 
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Met betrekking tot de eerste vier trajecten kunnen ouders verschillende commissies 

benaderen. 

• Geschillencommissie Passend Onderwijs. Deze commissie beslecht geschillen in po, vo en 
(v)so, over toelating van leerlingen, die extra ondersteuning behoeven, de verwijdering 
van leerlingen en het ontwikkelingsperspectief. 

• Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring. Het samenwerkingsverband heeft 
een eigen bezwaaradviescommissie ingericht, waar ouders zich tot kunnen richten bij een 
bezwaar tegen een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring. Bij deze 
bezwarencommissie kunnen ouders en/of scholen terecht alvorens een stap te zetten 
naar de genoemde Geschillencommissie Passend Onderwijs.  

• Ouders behouden daarnaast de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan het 
College voor Mensenrechten en Gelijke Behandeling en kunnen een beroep aan tekenen 
bij de rechter. 
 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)  
Iedere school stelt binnen passend onderwijs een ondersteuningsprofiel op, waarin de school 

beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De 

medezeggenschapsraad heeft adviesrecht bij het vaststellen van het 

schoolondersteuningsprofiel. In dit SOP maakt de school duidelijk of de school zich wil 

specialiseren in een bepaald type ondersteuning of in principe een school wil zijn voor alle 

leerlingen. Het schoolondersteuningsprofiel speelt een rol in het toelatingsbeleid van de 

school en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden als zij op zoek zijn 

naar een school voor hun kind. 

De belangrijkste zaken uit het schoolondersteuningsprofiel van onze school staan hieronder in een kort overzicht 

bij elkaar. 

Richt onze school zich in 
principe op alle leerlingen? 

Gezien de grootte van de groepen, gemiddeld 25 leerlingen, is 
de leerkracht niet in staat om meer dan 10% van de leerlingen 
per groep met zeer specifieke ondersteuningsbehoefte te 
begeleiden.  
Bij kinderen met een gedragsstoornis wordt per situatie 
bekeken of de school in staat is om de juiste ondersteuning te 
bieden. Daarbij wordt gekeken naar de extra 
ondersteuningsmiddelen en groepssamenstelling. De school 
denkt in mogelijkheden, maar het plaatsen van een 
zorgleerling met specifieke gedragsproblematiek mag de 
veiligheid en het welbevinden van andere leerlingen uit de 
groep niet in gevaar brengen. 

Kent onze school een 
specialisatie en zo ja 
waaruit blijkt dat? 

Er is expertise op het gebied van sociaal emotionele 
ontwikkeling, faalangstreductie, hoogbegaafdheid en 
remedial teaching. Ook is er op school een opgeleide 
vertrouwenspersoon. Op het gebied van faalangst en sociaal 
emotionele ontwikkeling is expertise in huis, maar er is tevens 
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een plan om de expertise op dit gebied uit te breiden. Op taal- 
en rekengebied wordt tevens scholing ingezet om de expertise 
onder de leerkrachten te vergroten.  

Hoe scoort onze school op 
basisondersteuning? 

Onderdeel Onvoldoende Voldoende Goed 

 Een veilig pedagogisch 
klimaat              

     x 

 Afstemmen van 
leerstof, instructie en 
onderwijstijd 

      x  

 Werken aan 
opbrengsten op basis 
van ambitieuze doelen 
en een goed 
leerlingvolgsysteem 

      x 

 Leerkrachten die 
voldoen aan de 
bekwaamheidseisen 

     x 

 Handelingsgericht en 
planmatig werken 

      x  

 Zorg dragen voor de 
ondersteuning van 
leerlingen met extra 
onderwijs behoeften 

      x  

 De overdracht van 
informatie over een 
leerling intern en extern 

     x 

 De betrokkenheid van 
ouders bij de 
ontwikkeling van hun 
kind 

     x 

 Visie op en organisatie, 
uitvoering en evaluatie 
van het beleid op 
ondersteuning van 
leerlingen 

      x 

 De resultaten die school 
bereikt met leerlingen 
met en zonder extra 
onderwijsbehoeften 

     x 

Welke belangrijke 
deskundigheden heeft de 
school intern en extern 
georganiseerd? 

Intern: 
Wij zijn van mening dat 
leerkrachten meer bagage 
moeten hebben op het 
gebied van dyslexie en 
dyscalculie.  

Extern: 
Er is een intensieve 
samenwerking op het gebied van 
maatschappelijke organisaties.  
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Ook willen wij als school 
dat in de toekomst 70% 
van de leerkrachten de 
sova-training heeft 
gevolgd en in staat is om 
vaardigheden toe te 
passen in de praktijk. 
  
Binnen het team is een 
leerkracht opgeleid om les 
te geven aan de leerlingen 
van de bovenschoolse 
plusklas ‘Breinstein’. Deze 
klas is gesitueerd in het 
gebouw van de Dr. De 
Visserschool aan de Burg. 
Serrarislaan in Breda. 
Meer collega's moeten 
profiteren van de kennis 
die in huis is op dit gebied.  
De expertise van de 
leerkrachten op de zorg 
naar boven moeten 
worden vergroot. 

Specifieke kennis op het gebied 
van motoriek, auditieve -, en 
visuele beperkingen en gedrag 
wordt ingehuurd 
 

Welke specifieke 
ondersteunings-
voorzieningen heeft de 
school? 

Er is een hoogbegaafdengroep/plusklas aanwezig.  
 

 

Welke specifieke 
voorzieningen in de fysieke 
omgeving heeft de school? 

Het gebouw heeft een invalidentoilet en een 
verzorgingsruimte. De school is drempelvrij en is 
gelijkvloers. 

Met welke ketenpartners 
werkt school samen? 

Er is een intensieve samenwerking met maatschappelijke 
organisaties. Er is regelmatig overleg met de andere 
primair onderwijsscholen uit de wijk en scholen voor 
voortgezet onderwijs van heel Breda.  
Er wordt incidenteel samengewerkt met een school voor 
speciaal onderwijs. 
Binnen het ZAT (zorg advies team) wordt samengewerkt 
met CJG.( centrum voor jeugd en gezin) De school heeft 
een eigen school CJG’er die regelmatig op school is om 
leerkrachten, maar ook ouders te ondersteunen bij de 
opvoeding. 

 



28 

      

 
 Schoolgids schooljaar 2017/2018 

Indien de schoolgids u onvoldoende informatie verschaft over een mogelijk passend 

onderwijsaanbod voor het kind kunt u de volgende acties ondernemen: 

• U kunt het schoolondersteuningsprofiel opvragen nagaan of het profiel past bij wat 

voor uw kind belangrijk is. 

• U kunt een afspraak maken met school en de vragen voorleggen. Graag informeert 

de school u over de aanwezige kennis met betrekking tot de onderwijsvraag van uw 

kind, de beschikbare voorzieningen, de leerlingenpopulatie en alle andere zaken die 

belangrijk zijn. 

• U kunt de website van de inspectie voor het primair onderwijs raadplegen voor 

rapportage van de school op basis van het toetsingskader van de inspectie. 

Verwijzingscommissies.  
Binnen het nieuwe samenwerkingsverband zijn drie commissie voor 

toelaatbaarheidsverklaringen ingericht, voor elke sub regio één. De sub regio’s zijn Breda, 

Etten-Leur en Oosterhout. De scholen van PCPO vallen of in sub regio Breda, of in sub regio 

Oosterhout.  De contactgegevens van de CLTV’s staan op de website van het 

samenwerkingsverband. 

Ondersteunings Team (OT) en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

Binnen onze school is een ondersteuningsteam samengesteld. Dit team bestaat uit de intern 

begeleider en een adviseur van de Edux-Onderwijsadviseurs. Dit zorgteam komt 4 keer per 

jaar bij elkaar in het ondersteuningsteam (OT). Een groeidocument en een 

ontwikkelingsperspectief wordt door de leerkracht en/of intern begeleider opgesteld voor 

leerlingen met een ontwikkelingsachterstand en/of specifieke onderwijsbehoeften. Alle 

betrokkenen krijgen de gegevens toegestuurd. Tijdens de bespreking wordt het kind goed in 

beeld gebracht vanuit de thuis- en schoolsituatie. Vanuit dit overleg worden er doelen gesteld 

en handelingsadviezen gegeven voor in de groep en voor thuis. Eventueel wordt het advies 

gegeven om verder onderzoek te laten doen. 

Afhankelijk van de onderwijsbehoeften kan er worden verwezen naar andere instanties zoals 

bijvoorbeeld: logopedie, speltherapie, externe RT etc. Na een periode van ongeveer 10 weken 

komen de betrokkenen weer bij elkaar om te evalueren. Tijdens evaluaties wordt bekeken of 

de gestelde doelen bereikt zijn en hoe het plan eventueel aangepast moet worden. Indien er 

zeer specifieke onderwijsbehoeften zijn bij een leerling kan het zijn dat school een 

arrangement gaat aanvragen bij het de Commissie van toelaatbaarheid. 

Bij cluster 1,2,3 of 4 kan het arrangement worden aangevraagd via de Commissie van 

toelaatbaarheid. De intern begeleider stelt samen met de leerkracht en de ouders het 

volledige groeidocument op. Hierin is duidelijk opgenomen wat de onderwijsbehoeften zijn 

van de leerling en wat de (specifieke) ondersteuningsbehoeften zijn. De commissie beoordeelt 

of het arrangement wordt toegekend. De extra faciliteiten worden aan het Bestuur (school) 
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uitgekeerd. Met de extra financiële middelen trekken we een deskundige persoon aan die de 

leerling met het arrangement extra ondersteund in de school. Dit kan binnen of buiten de 

groep plaats vinden. Een ambulant begeleider vanuit de clusterschool volgt de leerling en is 

steeds aanwezig bij het groot overleg moment. 

Tijdens de groot overleg momenten (4 x per jaar) wordt met alle betrokkenen afgestemd over 

de ontwikkeling van de leerling in en buiten de groep en de doelen waaraan wordt gewerkt. 

Ouders hebben recht op: 

• Inzage in het OPP/ Groeidocument 

• Informatie over de voortgang van de leerling 

• Een periodiek evaluatiegesprek; 

• Instemming bij het vaststellen van handelingsplan. 
 

Ouders verplichten zich om: 

Afspraken uit het contract na te komen en relevante informatie te verstrekken voor het 

handelingsplan. (Voor uitgebreide informatie zie het Zorgplan) 

Vragen? 

De transitie onder de nieuwe Wet Passend Onderwijs is nog lang niet afgerond. De regering 

zal ook komend schooljaar nog vele aanpassingen en aanvullingen op de huidige wet bekend 

maken en het samenwerkingsverband en de schoolbesturen moeten ten aanzien van 

verschillende thema’s nog verder beleid ontwikkelen. Al deze ontwikkelingen worden op 

termijn opgenomen in de schoolgids. Beleidsontwikkeling zal sneller gaan dan bijstelling 

schoolgids, vandaar dat school graag wijst op belangrijke informatiebronnen. We starten 

hierbij met het noemen van de website van het samenwerkingsverband zelf: 

http://www.rsvbreda.nl/po Op deze website houdt het samenwerkingsverband u op de 

hoogte van de laatste ontwikkelingen en zijn ook alle beleidsstukken en beleidsafspraken te 

vinden. Daarnaast wijzen we u graag ook nog op de volgende websites: 

• www.steunpuntpassendonderwijs.nl 

• www.passendonderwijs.nl 

• www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl 

• www.mensenrechten.nl 

• www.onderwijsconsulenten.nl 

• www.onderwijsgeschillen.nl 

http://www.rsvbreda.nl/po
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/
http://www.mensenrechten.nl/
http://www.onderwijsconsulenten.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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DE ZORG VOOR DE KINDEREN 
 
Gedurende de hele schoolloopbaan volgen we de ontwikkeling van uw kind. Dat begint al bij 
de aanmelding van uw kind en dat eindigt op de dag dat uw kind onze school verlaat. 

Toelating tot de school 

Vanaf de leeftijd van 4 jaar kan uw kind op school komen. De inschrijving vindt eerder plaats. 
Voor de school is het prettig als de inschrijving minimaal 6 maanden voor de 4e verjaardag 
plaatsvindt. Om jonge kinderen alvast een beetje te laten wennen aan onze school, mogen zij  
voordat  ze  vier  jaar  worden  komen  wennen.  De kinderen krijgen hiervoor een uitnodiging. 
Ze mogen in de twee weken voorafgaand aan hun verjaardag 2 dagdelen komen proefdraaien. 
In overleg met de leerkracht bepaalt u wanneer dat het beste uitkomt. De leerkracht maakt 
met u een afspraak voor een huisbezoek. Dit zorgt ervoor dat de stap naar de basisschool 
kleiner wordt. Het kind heeft de leerkracht dan immers al een keer op eigen, vertrouwd terrein 
ontmoet. 
 
De Rietvink is een smalle zorgschool. Dit houdt in dat de zorg die de Rietvink kan bieden 
beperkt is. Er wordt, voordat de leerling geplaatst wordt, goed onderzocht of De Rietvink de 
hulp kan bieden die het kind nodig heeft. Indien dit niet het geval is zal De Rietvink zich 
inspannen voor het zoeken naar een school die aansluit bij de onderwijsbehoefte van het 
kind. 
 
Het toetsingscriterium van onze school bij plaatsing van een leerling van een andere school 
is altijd:  
 
“Kunnen wij als school, op basis van de wettelijke mogelijkheden en voorzieningen, de zorg 
bieden die het kind gedurende de resterende basisschoolperiode nodig heeft?”   
 
Belangrijke zaken hierbij zijn: 
• Het is niet te verwachten dat de leerling de rust, orde en veiligheid op school ernstig 

verstoort. 
• De school kan de noodzakelijke zorg verlenen. 
• De ouders verlenen medewerking aan een evt. plaatsing naar het speciaal onderwijs.  
 
Worden deze criteria positief beoordeeld dan vindt een voorwaardelijke inschrijving plaats. 
 
De ouders hebben een gesprek met de intern begeleider en directeur. Vervolgens doen wij 
onderzoek om de bovenstaande vraag beantwoord te krijgen. De ouders dienen 
toestemming te geven om:  
 

• contact op te mogen nemen met de huidige school van de leerling; 

• de beschikking te krijgen over toetsgegevens / gegevens uit het leerlingvolgsysteem 
van de huidige school 

 
De directie van de school bestudeert en beoordeelt deze gegevens. De directie bespreekt de 
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vraag met de IB-er en met de groepsleerkracht van de ontvangende groep. In sommige 
gevallen wordt de kwestie aan de orde gesteld in de eerstvolgende teamvergadering. In 
principe nemen wij als ontvangende school het advies van de verwijzende school over. Als er 
een vermoeden bestaat dat er sprake kan zijn van een leerstofachterstand doet de intern 
begeleider aanvullend onderzoek na overleg met de ouders/verzorgers. Dit komt 
bijvoorbeeld voor bij leerlingen die in het buitenland op school hebben gezeten en weinig 
onderwijs in Nederlandse taal en spelling hebben gehad. Indien het kind een verwijzing voor 
het speciaal basisonderwijs heeft, kunnen wij niet tot plaatsing overgaan. Nadat het besluit 
genomen is, neemt de directeur contact op met de ouders om hen op de hoogte te stellen 
van de beslissing of het advies van de school.  
 

Tussentijdse wisseling van school of verhuizing 
Wanneer u door verhuizing of om andere redenen uw kind van school wilt nemen, vernemen 
we dat graag tijdig. We zorgen dan voor een soepele overgang naar de nieuwe school. Dit 
betekent onder andere dat wij de volgende documenten aanleveren: 

• een uitschrijfverklaring; 

• een onderwijskundig rapport. 
 

Het volgen van de ontwikkeling van kinderen 

De vorderingen van de kinderen worden regelmatig getoetst. Alle leerlingen worden 
geobserveerd op sociaal-emotioneel gebied en er worden toetsen afgenomen m.b.t. lezen, 
schrijven, taal, spelling en rekenen. Onze school houdt voor ieder kind een leerlingdossier 
bij. Daarin wordt onder andere opgenomen: leerlingverslagen, verslagen van 
oudergesprekken en toets- en rapportgegevens. Dit leerlingendossier is vertrouwelijk. U heeft 
als ouder het recht om dit leerlingdossier van uw kind in te zien. Het kan zijn dat de school het 
leerlingdossier aan anderen wil laten zien, bijvoorbeeld aan externe hulpinstanties of 
onderwijskundige adviseurs. Dat kan alleen als u daarvoor schriftelijk toestemming hebt 
gegeven. 
 
De leerkrachten bespreken de resultaten. Als er aanleiding toe is, nemen we maatregelen. 
Een leerling krijgt dan bijvoorbeeld extra hulp of een aangepast programma voor een bepaald 
vak. Dit gebeurt door de eigen leerkracht. Leerlingen kunnen, naast problemen op een 
bepaald vakgebied ook moeite met het leren hebben, omdat er sociaal-emotionele 
problemen zijn. Indien nodig kunnen wij hulp aan de schoolarts vragen, of advies van andere 
deskundigen inroepen. Uiteraard wordt er in al deze gevallen eerst contact met u als ouders/ 
verzorgers opgenomen. 
 
De kinderen die wat niveau betreft ver boven het landelijk gemiddelde uitstijgen geven we op 
een zinvolle manier verdieping en verbreding van de leerstof in de groep, we noemen dit 
plustaken. Daarnaast kan het zijn dat deze leerlingen worden begeleid door de remedial 
teacher buiten de groep.  
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De zorg voor kinderen met specifieke behoeften 

 
De school heeft een zorgteam. Hieraan wordt deelgenomen door een adviseur vanuit de 
speciale school voor basisonderwijs, de schoolpsycholoog van de onderwijsadviseurs van Care 
to connect (voorheen edux), de directeur, de intern begeleider en de leerkracht van het 
betrokken kind. Het zorgteam komt vier keer per jaar bij elkaar. 
 

Intern begeleider. 
De taak van de intern begeleider die in het volgen van de leerling heel belangrijk is, kent 
drie onderdelen: 
 

1. Het coördineren en organiseren van intern overleg, onderzoek en hulp.  
2. Het onderhouden van contacten met intern begeleiders uit de regio en instanties als 

bijvoorbeeld de onderwijsbegeleidingsdienst Edux, de Permanente Commissie 
Leerlingenzorg (PCL) en speciaal onderwijs.  

3. Het adviseren van leerkrachten bij gedrags- en leerproblemen van leerlingen.  
4. Het begeleiden van de leerkracht bij het maken van  handeling- en groepsplannen.  
5. Het bewaken en verbeteren van de leerlingenzorg en de zorgstructuur. 

 
 

Eerste signalen 
Wanneer een leerling (leer)problemen heeft, is het belangrijk dit tijdig te onderkennen. 
Leerproblemen worden vaak het eerst door leerkrachten gesignaleerd. Dit gebeurt vaak aan 
de hand van observaties waarbij met name in groep 1/2 gebruik gemaakt wordt van het 
observatie-instrument ‘Kijk!’ en de groepen 3 t/m 8 ‘SCOL’. Verdere signalen van 
leerproblemen komen vanuit de leerprestaties en observaties van de leerkracht. In de klas 
(groep 3 t/m 8) worden prestaties zeer geregeld afgezet tegen het groepsgemiddelde. Vaak 
is het herhaaldelijk afwijken van het groepsgemiddelde een eerste signaal dat er iets 
bijzonders aan de hand is.  
 
De verschillende methoden kennen bepaalde toetsmomenten. De resultaten van de 
methodegebonden toetsen kunnen gezien worden als signalering en voorspeller van 
bepaalde problemen. Onze school werkt, zoals hiervoor al aangegeven, ook met nationaal 
gestandaardiseerde toetsen van het Cito. Hier worden resultaten van  individuele leerlingen 
afgezet tegen nationale gemiddelden. Ook deze gegevens kunnen gezien worden als 
signalering of voorspeller van bepaalde problemen.  
 
Niet alleen leerkrachten, maar ook ouders kunnen vanuit de thuissituatie bepaalde signalen 
oppikken die wijzen op een leer- en/ of een gedragsprobleem. Ouders kunnen hiermee altijd 
terecht bij de leerkracht.  
 
 

 



33 

      

 
 Schoolgids schooljaar 2017/2018 

In de groep 
Als een leer-, en of gedragsprobleem wordt gesignaleerd zal de leerkracht in eerste instantie 
binnen het normale programma tijd vrij proberen te maken om aandacht te schenken aan 
dat probleem. Overigens zien we, met name als het om nieuw aangeboden stof gaat, dat 
kinderen met wat extra ondersteuning van de leerkracht vrij snel het tempo van de groep 
weer kunnen volgen. Het plan van aanpak voor de hele groep staat beschreven in het 
groepsplan 
 

Handelingsplan 
Wanneer de extra inspanningen van de leerkracht echter geen duidelijke resultaten 
opleveren, bespreekt de leerkracht dat met de ouders. Vervolgens stelt de leerkracht een 
plan op, waarin de  systematische aanpak beschreven wordt.  
Als er daarna toch nog sprake is van onvoldoende ontwikkeling of vooruitgang, wordt de hulp 
van de Intern Begeleider (IB-er)  ingeroepen. Daarover worden altijd  de ouders op de hoogte 
gesteld. Onder leiding van de IB-er wordt nu het verdere zorgtraject vastgesteld.  
 

Externe deskundigen 
Als de hierboven genoemde hulp niet het gewenste resultaat oplevert, zal de leerkracht 
samen met de IB-er externe hulp vragen bij een collega uit het speciaal onderwijs. Als dit 
gebeurt is er sprake van collegiale consultatie. Daarnaast kan de hulp van Edux of een andere 
externe organisatie ingeroepen worden. De onderzoeker bekijkt het kind aan de hand van 
een door school en ouders opgestelde hulpvraag. De school heeft vooraf specifieke afspraken 
gemaakt  over het uitvoeren van een beperkt aantal onderzoeken. Een nader onderzoek biedt 
de basisschool de mogelijkheid specifiekere zorg  te bieden, 
wanneer de extra zorg geen resultaat heeft. Dit kan de volgende acties als gevolg hebben: 
* een eventuele verwijzing naar een andere school voor basisonderwijs voorbereiden; 
* een verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs voorbereiden. 
 
Het staat ouders vrij om een beroep te doen op andere externe deskundigen. De opbrengst 
van deze externen kan door de school als aanvullend worden toegevoegd aan het leerling-
dossier en hoeft niet vanzelfsprekend leidend te zijn. Hierbij moet worden opgemerkt dat de 
kosten van deze externe deskundigen voor rekening van de ouders komen: 

• logopedist; 

• orthopedagoog; 

• orthodidacticus; 

• le bon départ (centrum voor psycho-sensomotoriek); 

• privé remedial teacher. 
 
De school hanteert  een extern onderzoeksrapport met betrekking tot het kind als één van 
de voorwaarden voor externe begeleiding. 
 

Leerlingenbespreking 
De IB-er spreekt de ontwikkelingen van de leerlingen met de leerkracht door. In deze 
bespreking licht de leerkracht haar/zijn activiteiten toe die zij/hij heeft ondernomen rond de 
leerlingen die extra aandacht krijgen of nodig hebben. Plannen worden geëvalueerd, 
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eventuele nieuwe trajecten worden besproken.  
Ten aanzien van gedragsproblemen wordt op onze school een soortgelijk traject, zoals 
hierboven beschreven, bewandeld. Zowel bij leerproblemen als bij gedragsproblemen 
informeren wij ouders altijd direct. Ouders worden betrokken bij een traject en spelen 
mogelijk ook een rol daarin. Gesprekken over leerlingen worden zoveel mogelijk met alle 
betrokken begeleiders en ouders gehouden.   
 

Remedial teaching door externen tijdens schooltijden 
Het kan zijn dat ouders te kennen geven de diensten van een externe remedial teacher ten 
behoeve van hun kind te willen inzetten. Zolang dit buiten de lestijden gebeurt, is dat de 
vrijheid en verantwoordelijkheid van de ouders. Het wordt echter een andere zaak als de 
betreffende remedial teacher tijdens schooltijd leerlingen wil begeleiden.  
Indien de ouders verzoeken om remedial teaching door een externe remedial teacher onder 
schooltijd, dus tijdens  het reguliere lesprogramma te laten verzorgen, dan kan dat onder de 
volgende voorwaarden: 
 

• er is een rapport aanwezig  van een externe deskundige, bijvoorbeeld een 
geregistreerde: orthopedagoog, onderwijskundige of psycholoog;  

• de externe onderzoeker is lid van een beroepsgroep binnen zijn / haar vakgebied, en  
beschikt over de juiste bekwaamheid, certificaten en / of diploma’s om remedial 
teaching te mogen geven (LBRT gecertificeerd); 

• de leerling kan niet effectief het onderwijs in de groep volgen zonder voortvarende 
aanpak van de gerezen problematiek. De externe deskundige adviseert expliciet dat 
de extra hulp niet na schooltijd maar tijdens de lessen dient te worden gegeven; 

• de externe deskundige geeft een afgebakend tijdspad aan, zodat duidelijk wordt 
wanneer het effect van de extra hulp geëvalueerd en de extra hulp, eventueel 
gefaseerd,  afgebouwd dan wel verlengd kan worden; 

• De externe begeleider informeert de school over de inhoud en voortgang van de 
begeleiding; 

• Uit het LVS blijkt dat de leerling een achterstand heeft. 
 
Bovenstaande voorwaarden zijn door het bevoegd gezag opgesteld in samenspraak met de 
directie van De Rietvink. Wanneer kinderen in aanmerking dienen te komen voor externe RT 
onder schooltijd, nemen de ouders hierover contact op met de directeur. Per half jaar met 
zomer en kerst zal opnieuw schriftelijk (of per mail) toestemming gevraagd moeten worden 
voor voortzetting van extern RT onder schooltijd. 
 

Hoogbegaafdheid 
Het meerbegaafde kind ofwel het kind dat duidelijk behoefte heeft aan meer uitdaging, 
hebben wij nadrukkelijker in beeld. Het helpen van deze kinderen vergt een speciale aanpak. 
Er is een heel duidelijk verschil aan te geven tussen vlotte leerlingen en (hoog) begaafde 
leerlingen. Vlot lerende kinderen kunnen over het algemeen zelfstandig aan de slag. Ze zijn 
leergierig en worden door de leerstof uitgedaagd en gestimuleerd.  
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(Hoog)begaafd zijn leerlingen als ze voldoen aan de kenmerken die daarvoor in de 
onderwijskundige literatuur worden genoemd:  

• Creativiteit en motivatie om zelfstandig met verdiepingsmateriaal aan de slag te gaan. 

• Een didactische voorsprong van minimaal 1 jaar en presteren op A-niveau (Cito-
leerlingvolgsysteem) 

• Een vastgesteld IQ van 130 of hoger, (gemeten met een gestandaardiseerde test)  
 
In maart 2014 is een start gemaakt met de Plusklas ‘Breinstein’ voor alle (hoog)begaafde 

leerlingen van groep 3 t/m 8. Op school is ook een passend aanbod voor deze leerlingen 

aanwezig om mee te werken in de groep. De intern begeleider begeleidt deze leerlingen op 

locatie. De kinderen worden gescreend om te kijken of ze in aanmerking komen voor de 

plusklas. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het protocol Begaafdenbeleid. Dit protocol is ter 

inzage op te vragen bij de intern begeleider. 

 

Beleid met betrekking tot langdurig zieke kinderen 

De school heeft voor langdurig zieken een procedure vastgesteld. Deze procedure heeft een 
relatie met de zorgprocedure binnen de school. Specifiek voor deze kinderen is vastgesteld 
wanneer er sprake is van langdurige ziekte; wie de contacten met het kind en de ouders 
onderhoudt; wie het besluit neemt tot het inschakelen van externe hulp;  wie 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van het plan, dat opgesteld wordt als externe hulp 
noodzakelijk is. 
 

Regeling dyslexie 

Sinds de invoering van Passend Onderwijs en de doordecentralisatie van de jeugdzorg naar de 

diverse gemeenten is de financiering van de ondersteuning van kinderen met ernstige dyslexie 

een zaak van de gemeenten geworden. Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

overlegt met de diverse gemeenten en probeert tot gemeenschappelijke afspraken te komen. 

Om te weten te komen hoe de ondersteuning in uw gemeente is geregeld vindt u op de 

website van de gemeente. Bezoek ook de website van het samenwerkingsverband voor meer 

informatie www.rsvbreda.nl   

 

Zorg op school 

Hoe onze zorg op school geregeld is staat in het zorgplan van de school.  In dit plan staan de 
gemaakte afspraken over bijvoorbeeld ondersteuning in de groep, maar ook bijvoorbeeld 
informatie over de overgang van groep 2 naar 3 en dyslexie. 
Het zorgplan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Het zorgplan ligt ter inzage bij de 
directie en intern begeleider. 

http://www.rsvbreda.nl/
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Onderwijsbegeleiding en advies 

Wij maken gebruik van de expertise en diensten van het bureau voor onderwijsbegeleiding en 
advies Edux, in  Ulvenhout. De medewerkers van Edux adviseren ons over aanschaf van 
materialen en het invoeren van nieuwe werkwijzen. Ook verzorgen zij een deel van de 
nascholing. 
Een andere taak is het geven van adviezen over individuele kinderen. Als er leer- en/of 
gedragsproblemen  zijn,  die  wij  niet  zelf  kunnen  oplossen,  vragen  wij hen om  een 
onderzoek te doen. Een medewerker onderzoekt dan de desbetreffende leerling en bekijkt 
wat de oorzaak van de problemen kan zijn. Daarna volgt er een advies over de aanpak van de 
moeilijkheden. 
Voordat met een onderzoek wordt begonnen, worden de ouders op de hoogte gebracht 
van het feit dat er gegevens worden verzameld en geregistreerd en wordt om schriftelijke 
toestemming gevraagd. Op deze gegevens is de wet Persoonsregistratie van toepassing, die 
zorgt voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

GGD 

Alle kinderen op 5-6 jarige leeftijd en op 10-11 jarige leeftijd, krijgen een oproep van de 
afdeling Jeugd  en Gezin van de GGD West-Brabant. Er wordt preventief gewerkt, dat wil 
zeggen, uit voorzorg. Het Centrum voor Jeugd en Gezin helpt bij het bewandelen van de juiste 
weg als er problemen worden gesignaleerd. 
 
Vragenlijst voor ouders en leerkrachten 
Voor het onderzoek op school krijgt u een uitnodiging. Hierin wordt uitgelegd hoe het 
onderzoek in zijn werk gaat. U krijgt ook een vragenlijst met vragen over de ontwikkeling en 
gezondheid van uw kind. Deze lijst moet ingevuld worden, en kunt u per post aan de GGD 
West-Brabant terugsturen, of aan uw kind meegeven naar het onderzoek. Aan de kinderen 
van 10-11 jaar wordt ook gevraagd om een vragenlijst in te vullen, zij kunnen de ingevulde lijst 
meenemen naar het onderzoek. 
Ook de leerkracht vult een lijst in waarop hij/zij kan aangeven bij welke kinderen extra 
aandacht gewenst is. Hierbij wordt gevraagd of de afdeling Jeugd en Gezin hulp of advies kan 
bieden bij (ongeoorloofd) verzuim of problemen bij het functioneren op school. Hierbij kunt 
u denken aan bijvoorbeeld concentratieproblemen en gedragsproblemen in de 
sociale omgang. Voordat de leerkracht deze signalen aan ons doorgeeft zal hij/zij dat met u 
bespreken. 
 
Onderzoek op 5-6 jarige leeftijd en 10-11 jarige leeftijd 
De doktersassistente voert het onderzoek, de screening, uit. Tijdens deze screening doet ze 
geen uitgebreid onderzoek, maar kijkt ze of er aanleiding is om nader onderzoek door de 
jeugdarts of jeugdverpleegkundige te laten doen. Ze bekijkt daarvoor de vragenlijst en meet 
de lengte en het gewicht. Bij kinderen van 5-6 jaar wordt ook standaard de ogen getest. Als 
daar aanleiding toe is, gebeurt dat ook bij de kinderen van 10-11 jaar. Op deze manier krijgt 
de doktersassistente een goede indruk van de ontwikkeling en gezondheid van uw kind. 
Gezien de aard van de screening is uw aanwezigheid bij het onderzoek niet nodig. Als u dat 
wilt kunt u er natuurlijk wel bij aanwezig zijn. U kunt dat aangeven bij het afsprakenbureau 
(tel. 076-5282486). 
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Na het onderzoek: resultatenformulier 
Na het onderzoek informeert de GGD u per brief over de resultaten van het onderzoek. 
Eventueel volgt later een uitnodiging voor een spreekuur van de jeugdverpleegkundige of de 
jeugdarts. 
 
Informatiefolders voor ouders 
De GGD West-Brabant heeft voor ouders folders met informatie over verschillende 
onderwerpen. Als een folder voor u interessant kan zijn, geeft de doktersassistente die mee 
met de resultaatbrief. Sommige folders worden aan alle kinderen meegegeven. 
 
Zelf een afspraak maken voor het spreekuur 
Ook als uw kind buiten de onderzoeksgroep valt, kunt u met uw vragen terecht op het 
spreekuur bij de jeugdarts en/of de jeugdverpleegkundige. Contactgegevens vindt u op de 
laatste pagina van de schoolgids. 
 
Doorverwijzen naar het spreekuur door een leerkracht 
Als de leerkracht van uw zoon of dochter aanleiding ziet voor een onderzoek door een 
jeugdarts of jeugdverpleegkundige, zal hij/zij dit doorgeven aan de GGD West-Brabant. De 
leerkracht zal dit altijd eerst met u overleggen. 
 
Logopedische screening 
Op advies van de leerkracht kan uw kind doorverwezen worden naar  een logopedist en 
worden gescreend op spraak-, taal-, stem- of gehoorstoornissen. Uiteraard met uw 
toestemming. De resultaten bespreekt u in eerste instantie met de leerkracht. Daarna worden 
afspraken gemaakt over de logopedische behandeling, begeleiding of controle. 
Wanneer u vragen heeft over de stem, spraak, taal of het gehoor van uw kind, kunt u de 

logopedist vragen om een onderzoek of een advies. Voor het onderzoek kunt u terecht bij de 

vestiging van de GGD bij u in de buurt. 

 

Mijn Kind in Beeld 

De jeugdgezondheidszorg in de regio West-Brabant is behoorlijk in ontwikkeling. Zij hebben 

ons gevraagd om u te informeren over Mijn Kind in Beeld. In de bijlage treft u ook een 

presentatie over Mijn Kind in Beeld aan. Mijn kind in Beeld is een gezamenlijk initiatief van 

Careyn, GGD West-Brabant, TWB (Thuis- zorg West-Brabant) en Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Zij hebben sinds kort de website www.mkib.nl gelanceerd. Het is een website die voor u als 

ouders van belang is om de ontwikkeling van uw kind goed bij te kunnen houden via dit online 

volgsysteem. Tijdens de onderzoeken door de doktersassistente van de GGD op de school, 

wordt uw kind namelijk gewogen en gemeten. De resultaten hiervan kunt u zelf terugzien op 

de website van Mijn Kind in Beeld. 
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Op de website van Mijn Kind in Beeld vindt u als ouder: 

• verschillende groeicurves (lengte, gewicht, BMI en hoofdomtrek) terug; 
• kunt u zelf snel afspraken maken en wijzigen voor uw kind; 
• kunt u bovendien gebruik maken van de 'Advies op maat' module waarbij u als ouder met 

vragen over verschillende onderwerpen terecht kunt. 
• kunt u als ouders via de website inloggen met uw DigiD om bij de gegevens van uw 

kind(eren) te komen. 
 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)           
Het CJG is er voor kinderen en ouders die problemen ervaren op school of in de thuissituatie.  

Bij het in beeld brengen van het probleem, wordt gekeken naar het kind, naar de ouders en 

de school en de invloed die deze op elkaar hebben. Gezamenlijk wordt er gezocht naar een 

oplossing. Aan elke school in Breda is een CJG’ er verbonden. 

De CJG’ er zoekt met u en de school naar de beste manier van ondersteuning van u en uw 
kind.  
 
Uw kind heeft met drie leefklimaten te maken: gezin, school en buurtomgeving. Op al deze 
gebieden kunnen zich situaties voordoen waar u vragen over heeft. 
Bijvoorbeeld: 

• Uw kind wordt geplaagd en wil helemaal niet graag naar school; 
• Uw kind is onzeker, faalangstig en u heeft het idee dat uw kind op z’n tenen moet lopen; 

• U vraagt zich weleens af waarom uw kind thuis zo ongehoorzaam is en slecht luistert?; 

• U denkt soms: doe ik het wel goed met de opvoeding van de kinderen en hebben andere 
ouders ook vragen over de opvoeding?; 

• Uw kind heeft geen vriendjes en daar maakt u zich zorgen over; 
• Uw kind heeft vaak ruzie met andere leeftijdsgenootjes; 

• Het kan ook zijn dat de contacten tussen u en de school moeizaam verlopen; 
• U heeft vragen rondom echtscheiding, rouwverwerking of financiële problemen. 
 
In dit soort situaties kan de CJG’er u wellicht verder helpen. Indien u twijfelt of het 
schoolmaatschappelijk werk u kan helpen, dan kunt u dit altijd eerst met de leerkracht of 
intern begeleider bespreken. 
 
Werkwijze 
De CJG’er praat met u over de vragen die er zijn. Samen bespreekt u op welke manier u het 
beste geholpen kunt worden. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van wat de vraag 
is. Het kan zijn dat u als ouder(s) een aantal gesprekken voert met de CJG’er. Of de 
schoolmaatschappelijk werker ondersteunt u wanneer er een verwijzing plaatsvindt naar een 
andere organisatie, zoals bijvoorbeeld GGD, of Steunpunt Opvoeding. 
 
Bereikbaarheid 
U kunt bij de leerkracht van uw kind aangeven dat u een gesprek wenst met de CJG’er. Hij/Zij 
neemt dan zelf contact met u op. U kunt ook zelf contact opnemen met de CJG’er. Op het 
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prikbord van de school hangt een poster met een foto en contactgegevens.  

Klachtenregeling 

De mensen die bij ons op school werken doen hun best het onderwijs aan uw kind zo goed 
mogelijk te verzorgen en het verblijf van uw kind op school zo plezierig en veilig mogelijk te 
laten zijn. Dat past bij een correcte en zorgvuldige manier van omgaan met elkaar. 
Overal waar gewerkt wordt, dus ook op school, worden af en toe fouten gemaakt. Deze zaken 
kunnen het beste in eerste instantie met de leerkracht en/of andere direct betrokkenen 
worden besproken. Wij verwachten dat elke leerkracht iedere leerling en ouder serieus neemt 
en goed naar hem of haar luistert. Bij problemen probeert de leerkracht samen met de leerling 
of zijn/haar ouders de beste oplossing te vinden. 
 
Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u 
geluisterd wordt, dan kunt u de zaak bespreken met de directie of de interne contactpersonen 
van de school die door het bestuur zijn aangesteld voor de bespreking van de klachten.  
 
De interne vertrouwenspersoon is er voor het belang van de leerlingen en de ouders.  
Op onze school is dat: Mw. A. (Annet) Sneep – Maris (annet.sneep@pcpomiddenbrabant.nl)  
 
De externe vertrouwenspersoon voor alle PCPO-scholen is Mw. A. de Koning.  
Zij is werkzaam bij Edux onderwijsadviseurs. Haar telefoonnummer is: 06-10585367 
 
U kunt een beroep op haar doen als er problemen zijn, van welke aard dan ook, waar u of uw 
kind niet met de groepsleerkracht of met anderen over durft of wilt praten. Het gesprek wordt 
vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming of die van 
uw kind. Zeker wanneer het gaat om machtsmisbruik door leerkrachten of iemand van de 
schoolleiding is het van belang met de contactpersoon hierover te praten. 
 
We spreken van machtsmisbruik als het gaat over zaken als (seksuele) intimidatie, pesten, 
mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld, inbreuk op privacy. Ook 
wanneer het gaat om onderwijskundige en/of organisatorische aanpak van uw kind of de 
groep waarin uw kind zit, kunt u dit bespreken. 
 
De contactpersoon bespreekt met u wat u zelf zou kunnen doen om tot een oplossing te 
komen. In elk geval zal de contactpersoon u wijzen op de mogelijkheid om een van de 
vertrouwenspersonen in te schakelen. Als de groepsleerkracht van uw kind tevens de 
contactpersoon van de school is, dan kunt u direct met de directie overleggen. Ook kan het 
bestuur worden ingeschakeld.  
 
U kunt een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon, als uw klacht door de school niet 
naar tevredenheid is behandeld. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en zal een gesprek 
vertrouwelijk behandelen. Zij kan advies geven, nagaan of er mogelijkheden zijn om tot een 
oplossing te komen en zo nodig verwijzen naar hulpverlenende instanties. Zij kan de klager 
wijzen op de mogelijkheid om het bestuur in te schakelen. 
 
 

mailto:annet.sneep@pcpomiddenbrabant.nl
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Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) 
Als alle genoemde mogelijkheden, ondanks de activiteiten van de contactpersoon en/of de 
externe vertrouwenspersoon en de inschakeling van het bestuur niet tot een oplossing leiden, 
dan kan de vertrouwenspersoon u vertellen hoe u de klacht schriftelijk kunt indienen bij de 
landelijke klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs). 
 
Het adres van de stichting GCBO is: 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
T 070- 3861697 
F 070- 3020836 
e-mail: info@gcbo.nl 
Website: www.gcbo.nl 
 
Medewerkers 
Voorzitter; Mr. S.J. (Simon) Steen 
Coordinator GCBO; Mr. A.C.(Achien) Melis-Gröllers 
Website van de beroeps- , geschillen- , en bezwarencommissies: www.gcbo.nl 
  
De school is aangesloten bij deze landelijke klachtencommissie van de Besturenraad PCO en 
heeft ook de klachtenregeling die hiervoor geldt overgenomen. 
 

Samengevat 

1. Altijd eerst overleg met de groepsleerkracht. 
• Indien dit onvoldoende resultaat heeft, verwijzing naar directie of interne 

vertrouwenspersoon. 
2. Overleg met de directie of met de vertrouwenspersoon. 

• De directeur wijst op de mogelijkheid de vertrouwenspersoon in te schakelen; de 
vertrouwenspersoon wijst op de mogelijkheid de externe vertrouwenspersoon in te 
schakelen. 

• Bij onvoldoende resultaat wordt verwezen naar het bestuur. 
3. Overleg met het bestuur. 

• Het bestuur wijst klager altijd op de mogelijkheid de externe vertrouwenspersoon in 
te schakelen.  

4. Overleg met de externe vertrouwenspersoon 
• Geven van advies, nagaan van mogelijkheden om tot een oplossing te komen en zo 

nodig verwijzen naar hulpverlenende instanties. 
• Mocht dit niet voldoende zijn, dan kan verwezen worden naar het bestuur of de 

onafhankelijke klachtencommissie, die behulpzaam zijn bij het indienen van de klacht. 
5. Schriftelijk indienen van de klacht bij de landelijke klachtencommissie. 

• In de wet zijn ook bepalingen opgenomen hoe directie en personeel van een school 
moet handelen als zij weten of vermoeden dat een zedenmisdrijf is gepleegd, door 
iemand die op school taken uitvoert. 

• Directie en personeel zijn verplicht hiervan direct het bestuur op de hoogte te stellen. 
6. Het bestuur overlegt met de vertrouwensinspecteur. 

http://www.gcbo.nl/
http://www.gcbo.nl/
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• Als het bestuur en de vertrouwensinspecteur oordelen dat inderdaad sprake is van 
een (vermoeden van) zedenmisdrijf, doet het bestuur hiervan aangifte bij de politie. 

 De vraagbaak voor ouders: 5010 

Soms heeft u vragen over het onderwijs die door school niet kunnen worden beantwoord. 
Daarom is door de landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs 5010 in het leven 
geroepen. Een gratis dienstverlening, onafhankelijk en deskundig.  
Bel het gratis nummer 0800-5010 of bezoek de internetsite: www.50tien.nl.  
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DE RESULTATEN VAN DE RIETVINK 
 

Rapportage 

Elk schooljaar krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 twee keer een rapport. Daarnaast 

worden alle ouders in oktober/november uitgenodigd voor een gesprek. De sociaal-

emotionele ontwikkeling staat hierbij centraal. Tijdens dit gesprek worden de bevindingen 

naar aanleiding van observaties en de methode gebonden toetsen besproken. Na de uitreiking 

van het eerste rapport is er een ouderavond. Bij rapport 1 en 2 zit een overzicht van de 

Citorapportage. U kunt vragen en opmerkingen n.a.v. het rapport met de groepsleerkracht 

bespreken. De rapportgesprekken vinden plaats in de groep van uw zoon of dochter. Voordat 

u het gesprek heeft met de leerkracht wordt u in de gelegenheid gesteld om het werk van uw 

kind te bekijken. Uiteraard kunt u bij vragen over uw kind ook buiten deze ouderavonden bij 

de leerkracht terecht. Het eindrapport wordt een week voor de zomervakantie uitgereikt. De 

leerkracht nodigt u alleen uit voor een 10- minuten gesprek over het eindrapport indien hij/zij 

dit nodig acht. Uiteraard kunt u ook zelf contact opnemen met de groepsleerkracht indien er 

vragen zijn. 

Zelf kunt u tussentijds altijd inloggen in de ouderportal ParnasSys om de resultaten van uw 

kind te volgen.  

 

Cito toets / entreetoets 

In april nemen alle kinderen van groep 8 deel aan de Cito-eindtoets. Deze toets is landelijk en 
wordt verdeeld over drie dagen afgenomen. Dit gebeurt in de eigen groep. De toets bestaat 
uit vier onderdelen: taal, rekenen, studievaardigheden en wereldoriëntatie. De CITO-toets is 
uitsluitend een middel om de leervaardigheden te toetsen. De gegevens vermelden  niet  de  
inzet,  creativiteit,  motivatie  in  relatie  tot  het  eindresultaat.  Het gemiddelde van de 
resultaten wordt uitgedrukt in een standaardscore, een getal dat ligt tussen de 500 en 550. 
Het landelijk gemiddelde ligt jaarlijks rond de 535. 
 
De entreetoets wordt eind mei afgenomen bij de leerlingen van groep 7. Deze toets maakt 
duidelijk hoe de kinderen ervoor staan en waar in de volgende groep nog extra aandacht 
besteed moet worden. 
 
Gedurende enkele dagen wordt er een aantal testonderdelen afgenomen op het gebied van 
rekenen, taal en wereldoriëntatie. Bij de uitslag worden de resultaten van ieder kind voor elk 
onderdeel vergeleken met de resultaten van leeftijdsgenoten uit het hele land. U wordt op 
de hoogte gebracht van de resultaten van de entreetoets en krijgt een uitdraai van de 
resultaten mee naar huis. Op basis van de resultaten van deze entreetoets maakt het CITO 
(centraal instituut voor toetsontwikkeling) een inschatting van een uitstroomniveau na groep 
8. 
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Cito eindresultaten van De Rietvink van de afgelopen 5 jaar: 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Landelijk 
gemiddelde 

534,9 535,1 535,1 535,2 534,4 534,8 534,3 535,1 

De Rietvink 535,8 536,5 539,7 531,2* 536,5 536,5 ? ? 

 
* Groep 8 had in leerjaar 2016/2017, 19 leerlingen in groep 8, waarvan 4 zij-instromers in de 
laatste jaren. 
 

De entreetoets wordt in mei afgenomen bij de leerlingen van groep 7. Deze toets maakt 

duidelijk hoe de kinderen ervoor staan en waar in de volgende groep nog extra aandacht 

besteed moet worden. 

Enkele dagen worden er een aantal test onderdelen afgenomen op het gebied van rekenen, 

taal, begrijpend lezen en studievaardigen. Bij de uitslag worden de resultaten van ieder kind 

voor elk onderdeel vergeleken met de resultaten van leeftijdsgenoten uit het hele land. U 

wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van de entreetoets. 

 

Onderwijsverlenging 

Wanneer de leerkracht zich zorgen maakt over de leerresultaten of sociaal emotionele 
ontwikkeling van uw kind wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien er sprake 
is van een jaar onderwijsverlenging, ofwel doubleren, wordt dit uiterlijk in de maand april met 
de ouders besproken. Een uiteindelijke beslissing kan vanzelfsprekend later genomen worden.    
 

Doorstroming naar het voortgezet onderwijs 

Als uw kind in groep 8 zit, geeft de groepsleerkracht u in november een eerste, voorlopig 
advies over de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs voor uw kind. U kunt dan 
gericht open dagen op scholen voor voortgezet onderwijs gaan bezoeken. 
Dit schooladvies is gebaseerd op de kennis en de ervaringen die de leerkrachten met uw 
kind tijdens de basisschoolperiode hebben opgedaan. In februari wordt er in een tweede 
gesprek met de ouders een advies gegeven over de in onze ogen meest geschikte school 
voor uw kind. Dit schooladvies bestaat uit een diplomaperspectief (enkelvoudig advies) en 
een plaatsingsadvies (dit mag dubbel zijn; bijvoorbeeld mavo/havo). U ontvangt dit advies 
schriftelijk voor 1 maart samen met het OWKR. (Onderwijskundig rapport). U moet zelf uw 
kind bij de school voor voortgezet onderwijs aanmelden. Na de aanmelding neemt de VO 
school contact op met de basisschool voor de zogenaamde “warme overdracht”. De centrale 
eindtoets van Cito is verplaatst naar april.  
 
Naar welke vorm van voortgezet onderwijs uw kind uiteindelijk gaat, hangt af van de 
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capaciteiten, de doorgemaakte ontwikkeling en het karakter van uw kind. 
Ons onderwijs is er in ieder geval op gericht de ontwikkeling van uw kind zo adequaat mogelijk 
te begeleiden en te stimuleren om op die manier hem of haar maximale ontplooiingskansen 
te bieden. 
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HET TEAM VAN DE RIETVINK 
Het team van De Rietvink probeert de zorg voor de leerlingen zo goed mogelijk vorm te 
geven. Binnen onze schoolorganisatie werken veel mensen. De volgende functies zijn te 
onderscheiden: 
 
De clusterdirecteur  
De clusterdirecteur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en voor het 
vastgestelde beleid. Haar belangrijkste taak is het onderwijskundig leiden van de school.  
 
De locatiecoördinator 
De locatiecoördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school. Hij/zij 
is het directe aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten. 
 
De intern begeleider (IB-er)  
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg op school. Zij maakt 
het toetsrooster ten behoeve van het leerlingvolgsysteem, zorgt ervoor dat toetsgegevens 
worden ingeleverd en besproken. Ook coördineert zij alle afspraken met ouders en 
hulpverleners, zodra meerdere mensen bij dit gesprek betrokken zijn. De IB-er houdt zich ook 
bezig met de directe begeleiding van leerkrachten bij het realiseren van onderwijs en zorg in 
de groep. 
 
De remedial teacher (RT-er)  
De remedial teacher geeft leerlingen individueel of in groepjes extra instructie, of voert delen 
van handelingsplannen uit. Deze ondersteuning wordt uitgevoerd in overleg met de 
groepsleerkracht en de IB-er.  
 
De groepsleerkrachten  
De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de 
organisatie van het onderwijs in de hun toevertrouwde groep(en). Daarnaast voeren zij niet  
schooltaken uit en zijn zij verantwoordelijk voor het bijhouden en uitbreiden van hun 
vakkennis. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders. 
 
De conciërge  
De conciërge heeft een aantal zorgtaken, een aantal administratief ondersteunende taken en 
coördineert de uitvoering en de eventuele aanbesteding van het kleine en 
klachtenonderhoud. Kleine reparaties worden door de conciërge zelf uitgevoerd.  
 
De onderwijsassistent  
De onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht bij het verzorgen en voorbereiden van de 
lessen. De onderwijsassistent heeft zowel huishoudelijke en verzorgende taken als onderwijs 
gerelateerde taken. Zo kan zij/hij bijvoorbeeld kleine groepjes kinderen helpen bij het 
uitvoeren van taken en geeft hij/zij instructie aan groepen leerlingen. 
 
De administratief medewerk(st)er  
De administratief medewerker assisteert de directie en de locatiecoördinator bij de 
uitvoering van representatieve en administratieve werkzaamheden.  
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Stagiaires 
Stagiaires bezoeken jaarlijks onze school. Onze stagiaires van de Pabo komen voornamelijk 
van de Avans Hogeschool uit Breda.  
Ook kan het voorkomen dat de school een stageplek biedt aan een student van een SPW-
opleiding (sociaalpedagogisch werk). Het gaat dan meestal om studenten die worden 
opgeleid tot onderwijsassistent.  
Wij bieden ook stageplaatsen aan studenten die bezig zijn met een andersoortige opleiding, 
zoals bijvoorbeeld de opleiding voor remedial teacher of gymleraar, onderwijsassistent of ict-
er. 
 
Scholing van leerkrachten 
Onderwijs is altijd in beweging. Voor goed onderwijs nu, maar ook in de toekomst is het 
noodzakelijk dat leerkrachten zich bekwamen in allerlei zaken, die op hun vak betrekking 
hebben. De scholing hiervoor vindt plaats door middel van cursussen, onderwijsbegeleiding 
en workshops. Soms gebeurt dit onder schooltijd en heeft het team een studiedag. 
 

Overzicht personeel 

Managementteam: 

mw. I. (Inez) Wolters Clusterdirecteur 

mw. P. (Petra) Sonke Locatiecoördinator  

 

Zorg en Begeleiding: 

 

Mw. S (Sietske) MacLean Intern begeleider 

  

Onderwijzend Personeel: 

mw. N. (Natalie) van Poppel 

mw. H. (Hettie) Wever 

mw. H. (Hanneke) van der Does 

mw. W. (Wieke) Postma 

mw. L. (Leonie) Kroeze 

mw. B. (Baukje) Sikma 

dhr. E. (Erik) van Bezooijen 

dhr. L. (Lennart) Marinissen 

mw. A. (Annet) Sneep 

mw. P.  (Petra) Sonke  

 

Onderwijsondersteunend personeel:  

Mw. I. (Irma) van der Schaar 

Mw. I. (Irma) van der Schaar 

mw. S. (Susan) Kokx 

Administratief medewerkster 

Onderwijsassistent 

Onderwijsassistent 

Dhr. A. (André) de Haas Conciërge  
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DE RIETVINK  EN DE OUDERS 
De Rietvink hecht veel waarde aan een goed contact met de ouders van onze leerlingen. 
Wanneer kinderen  voor  het  eerst  naar  school  gaan,  lijkt  het  of  ze  een  nieuwe  wereld 
binnen treden. Het is daarom noodzakelijk dat de ouders en de school voor een duidelijke 
afstemming tussen thuissituatie en schoolsituatie zorgen. Het is dus belangrijk voor uw 
kind om het contact zo plezierig mogelijk te maken. Om dit zo effectief mogelijk te 
organiseren, kennen we binnen de school diverse mogelijkheden: 
 
Direct contact 
Dit zijn vaak de momenten als de kinderen gehaald of gebracht worden. Zeker in de 
kleutergroepen is er vaak contact tussen ouders en leerkracht. 
Voor schooltijd is er echter geen gelegenheid voor een gesprek, alleen voor korte vragen of 
mededelingen en om een afspraak. 
 
Huisbezoek of bezoek op school 
Alle nieuwe kinderen krijgen een huisbezoek van de leerkracht. De groepsleerkracht zal 
binnen 2 maanden na binnenkomst contact met u opnemen om een afspraak te maken. 
De leerkracht zal u informeren over de school en u kunt vragen stellen en de leerkracht 
informeren over uw kind en zijn/haar leefwereld. 
 
Oudergesprekken 
Twee keer per jaar kunt u, op vooraf geplande momenten, met de leerkracht de vorderingen 
van uw kind bespreken tijdens de tien minutengesprekken. 
Een eerste gesprek wordt gevoerd in november en gaat voornamelijk over het sociaal 

emotioneel functioneren van uw kind. 

Als u zelf graag in gesprek wilt met de leerkracht neem dan gerust contact op met de 
leerkracht. Indien de leerkracht dit nodig acht zal hij/zij ook contact met u opnemen. 
 
Informatieavond 
Op deze avond wordt informatie gegeven over de leerstof van het jaar. Er wordt uitleg 
gegeven over diverse vakken en methodes. Uiteraard kunt u tijdens deze avond allerlei vragen 
stellen aan de leerkracht. Daarnaast zijn er twee geplande inloopmomenten om in de groep 
te kijken, tussen 8.30 en 9.00 uur. 
 
Andere afspraken 
Natuurlijk bent u van harte welkom om een afspraak te maken met de leerkracht of de directie 

van de school. We gaan graag met u in gesprek als u vragen heeft of iets met ons wilt delen. 

Inspraak 
Ouders kunnen op verschillende manieren aangeven wat ze vinden van de gang van zaken op 
onze school. Inspraak is zowel formeel (MR en het stichtingsbestuur) als informeel 
(gesprekken met leerkrachten of directie) mogelijk.  
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De Medezeggenschaps Raad (MR) 
De medezeggenschapsraad is een door het ministerie van onderwijs ingesteld adviesorgaan 
dat de algemene zaken van de school bespreekt. Haar legitimiteit ligt vast in de WMS.  
(Wet Medezeggenschap Scholen). De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. De MR heeft 
instemmings- of adviesrecht ten aanzien van diverse zaken die de school aangaan. Meer 
informatie vindt u op de website. 
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
Bij de stichting PCPO Midden-Brabant zijn zeven basisscholen aangesloten. In de GMR 
worden zaken besproken die voor alle zeven scholen binnen de stichting gelden. De 
GMR bespreekt beleidszaken op bovenschools niveau. 
 
Betrokkenheid ouders binnen de school 
Op verschillende manieren tonen ouders betrokkenheid bij de organisatie van de school door 
het aanbieden van hulp. U kunt daarbij denken aan: 

• Sport- en speldagen 

• Luizencontrole 

• Vieringen zoals Kerst en Pasen 

• Versieren van de school 

• Musical 

• Kamp 

• Vervoer naar voorstellingen/excursies 

• Kluswerkzaamheden 
 
Ouderbijdrage/contributie 
De vrijwillige contributie van de oudervereniging die in een fonds wordt gestort, gebruiken 
we om de vieringen van Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en andere feestelijkheden te bekostigen. 
Daarnaast wordt door de ouders een bedrag betaald voor de bosdag, schoolreis en het 
schoolkamp van groep 8. Ook uitgaven op onderwijskundig gebied, die niet door de overheid 
worden gesubsidieerd, worden deels uit de contributie van de oudervereniging gefinancierd.  
 
De hoogte van de contributie is €21,00 per kind, per jaar. De contributie wordt door de 

administratieve dienst van De Rietvink geïnd en beheerd. De directie stelt in overleg met het 

team een begroting op voor het hele schooljaar.De medezeggenschapsraad controleert of de 

uitgaven gedaan zijn volgens de begroting. Een kascontrolecommissie controleert weer of 

alles gelopen is volgens afspraak. 

Regeling kwijtschelding/reductie contributie oudervereniging /ouderbijdrage                               

De stichting PCPO Midden-Brabant is wettelijk verplicht beleid te hebben op het gebied van 

het kwijt schelden c.q. het werken met gereduceerde tarieven betreffende de school- / 

ouderbijdrage. De manier waarop de ouderbijdrage wordt geïnd op de scholen is heel divers. 

De regelingen zijn tot stand gekomen in samenspraak met de ouders c.q. het voormalige 

bestuur van de eigen school en zijn dus ook maximaal afgestemd op het publiek van de school. 
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Op sommige locaties is de lokale oudervereniging een aparte rechtspersoon. In deze gevallen 

draagt de vereniging of stichting zelf zorg voor beleidsontwikkeling op dit vlak en voor het 

innen en verantwoorden van de ouderbijdragen c.q. contributies. 

Op elke school van PCPO is beleid ontwikkeld met betrekking tot het kwijtschelden van 

contributie. Er is echter geen sprake van centraal beleid. In alle gevallen is de regeling 

vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. 

Wanneer ouders/verzorgers de ouderbijdrage c.q. de bijdragen voor verplichte 

schoolactiviteiten zoals schoolreis en of schoolkampen niet kunnen betalen bestaat ook de 

mogelijkheid om contact op te nemen met de stichting Leergeld. Deze stichting is landelijk 

actief. De stichting Leergeld zorgt in dit soort gevallen voor het voldoen van (een deel van) de 

gevraagde bijdrage.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERZEKERINGEN 
Het bestuur van PCPO Midden-Brabant heeft voor al haar scholen een collectieve verzekering 

afgesloten. We zijn via Verus (Vereniging voor Katholiek en Christelijk onderwijs) verzekerd 
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via verzekeringsmakelaar Raetsheren van Orden bv. in Alkmaar. We zijn verzekerd via het 

basispakket. 

Het basispakket omvat: 

1. een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen  
2. een schoolongevallenverzekering  
3. een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuursleden  
 

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

zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van 

onrechtmatig handelen. Op de aansprakelijkheidsverzekering (1) kan een beroep worden 

gedaan, wanneer blijkt dat de schade voortkomt uit nalatigheid van een personeelslid. Wij 

attenderen u in dit verband op twee aspecten die vaak leiden tot misverstanden.  

Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat 

tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een 

schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die 

voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht.  

Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige 

onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld als tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril komt. Die 

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

school vergoed. In dat geval biedt de W.A-verzekering van de ‘dader’ vaak een oplossing 

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van 

leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, 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 

hebben afgesloten.  

Tijdens schoolreizen en schoolactiviteiten zijn kinderen, personeelsleden en vrijwilligers bij 

ongevallen (2) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een 

ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten 

gedeeltelijk verzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt 

(bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de 

dekking. Bagage en persoonlijke eigendommen zijn niet meeverzekerd. Het collectief afsluiten 

van een reis- en bagageverzekering is vele malen duurder dan wanneer u dit zelf regelt via uw 

bank of verzekeraar. Daarbij is ook rekening gehouden met het feit dat steeds meer gezinnen 

beschikken over een doorlopende reis- en bagageverzekering. 
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Onze school heeft geen W.A.-verzekering afgesloten voor de leerlingen. Wij gaan ervanuit dat 

ieder gezin over een dergelijke verzekering beschikt.  

Afwikkelingen van eventuele schadegevallen lopen via de schoolleiding. 

 
Autovervoer leerlingen 
De ongevallenverzekering heeft tevens betrekking op leerlingenvervoer per auto voor 
excursies of  andere  schoolevenementen,  met  dien  verstande  dat  letselschade  van 
inzittenden zal worden verhaald op de W.A.-verzekering van de veroorzaker van het ongeval. 
In dit kader is het overigens altijd verstandig om privé een ongevallen- inzittendenverzekering 
af te sluiten. Wanneer er uitstapjes worden georganiseerd wordt er regelmatig gevraagd of 
ouders kinderen kunnen brengen en halen naar de plek van bestemming. 
 
Wij attenderen u erop dat er een maximum is gesteld aan het aantal personen dat u in de 
auto mee mag nemen. Dat maximum is afhankelijk van type auto. Tevens is het gebruik 
van autogordels op de achterbank verplicht en moeten kinderen die kleiner zijn dan 1.40 
meter in een autostoel zitten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSORING 

Convenant sponsoring en reclame 

Stichting PCPO Midden-Brabant, het bevoegd gezag van onze school is aangesloten bij de PO-
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raad. De PO-raad behartigt de belangen van het Primair Onderwijs in Nederland. Door dit 
lidmaatschap hebben we ons verbonden aan de inhoud van een landelijk convenant waarin is 
beschreven wat wel en niet kan op het gebied van het accepteren van sponsoring en het 
maken van reclame. Het huidige convenant geldt tot 1 januari 2013. De inhoud van het 
convenant is zowel met de MR (medezeggenschapsraad) van onze school als met de GMR 
(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van de stichting besproken. In dit convenant 
is bijvoorbeeld bepaald dat het geven van onderwijs niet afhankelijk mag worden van 
sponsorgelden, dat een gezonde levensstijl wordt gepromoot en dat reclame niet mag 
oproepen tot gedrag in strijd met de Nederlandse wet. 
Op onze school worden de afspraken uit het convenant uitgevoerd. Wanneer het convenant 
niet voorziet in een afspraak op een bepaald gebied stelt de directeur van de school 
desgewenst aanvullende afspraken op. 
 
Wanneer u wilt beschikken over de tekst van het convenant en/of de bijbehorende 
toelichting: neemt u alstublieft contact op met de directeur. Heeft u bezwaar tegen de inhoud 
van een bepaalde sponsoring of tegen de inhoud van een bepaalde reclame-uiting, al dan niet 
verbonden met de school? Dus ook reclameboodschappen op radio, televisie, in tijdschriften 
en of kranten. Neemt u dan contact op met de reclame Code Commissie. 
Deze commissie bereikt u via: 
 
Stichting Reclame Code 
Buitenveldertselaan 106 
1081 AB Amsterdam 
Telefoon: 020-6960019 
Fax: 020-6965659 
E-mail: info@reclamecode.nl 
www.reclamecode.nl  
 

Sponsoren van De Rietvink 

De Rietvink onderscheidt twee vormen van sponsoring: financieel (a) en materieel (b). 

1. Financiële sponsoring 
Van financiële sponsoring is sprake als een persoon of bedrijf jaarlijks een geldbedrag 
aan de school doneert. Daarbij maakt de directie onderscheid tussen individuele personen 
(ouders) en bedrijven. 

 
Individuele personen 
Wanneer u als individueel persoon, bijvoorbeeld als ouder of opa en oma, de school een 
financiële bijdrage wilt doneren dan zou ons dat natuurlijk heel erg helpen. Het staat 
u vanzelfsprekend vrij om zelf het bedrag vast te stellen. 

 
Ondernemers 
Als ondernemer kunt u jaarlijkse een financiële bijdrage leveren. Als tegenprestatie biedt 
De Rietvink u hiervoor vermelding op de website. Daar zijn verschillende opties in 
mogelijk. 

mailto:info@reclamecode.nl
http://www.reclamecode.nl/
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Uw bedrijfslogo op onze website voor € 100,00 per jaar. 

Uw bedrijfslogo op onze website met link naar uw bedrijf voor € 250,00 per jaar 

 
2. Materiële sponsoring 
U kunt de school als sponsor ook steunen door het schenken van materialen zoals petjes,    
t- shirts en sport -en spelattributen of materiaal dat kan worden gebruikt voor de creatieve 
vakken. Ook immaterieel kunt u steunen door bijvoorbeeld een muziekles of een sportles 
te geven. Dit altijd in overleg met de directie. 

 
Bent u geïnteresseerd om De Rietvink te steunen en de school te sponsoren, dan kunt  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN 2017-2018 

Schooltijden en vakantierooster 
 
Vanaf het schooljaar 2017/2018 werken we volgens het vijfgelijkedagen model. 
Ochtend pauze en lunchpauze zit in het rooster verwerkt. 
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Maandag t/m vrijdag is er school vanaf 8.30 uur tot 14.30 uur. 
Kinderen van groep 1 zijn op vrijdag vrij. 
 
Vakantierooster 2017/2018 
 
  VAN.......  TOT EN MET..... 

 Herfstvakantie  14 oktober 2017  20 oktober 2017 

 Kerstvakantie  23 december 2017   5 januari 2018 

 Voorjaarsvakantie  10 februari 2018  16 februari 2018 

 Goede vrijdag  30 maart 2018  

 2e paasdag   2 april 2018  

 Koningsdag   27 april 2018  

 Meivakantie (po)  21 april 2018  5 mei 2018 

 Hemelvaart  10 en 11 mei 2018  

 2e pinksterdag  21 mei 2018  

 Zomervakantie  7 juli 2018  17 augustus 2018 

 

Schoolverzuim en schoolverlof 

Schoolverzuim, om welke reden dan ook, is in de Nederlandse leerplichtenwet aan vrij strenge 
regels gebonden. De informatie die hieronder volgt is een uitwerking van de richtlijnen, die 
wij van de overheid hebben gekregen. Ook wordt aangegeven wanneer kinderen recht 
hebben op extra verlof en hoe het zit met vakantieverlof, buiten de schoolvakanties om. 
 
Leerplicht 
Ieder kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op de maand waarin 
het kind vijf jaar is geworden. Ouders zijn verplicht om een leerplichtig kind op een school in 
te schrijven. 
 
Extra vakantieverlof 
Dit is vakantieverlof buiten de normale schoolvakanties om. Extra vakantieverlof is niet 
iets waar men zomaar recht op heeft. Het kan alleen worden toegestaan als de 
omstandigheden daartoe aanleiding geven. Dit kan zijn: 

• Wanneer door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers 
slechts mogelijk is om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit 
moet echter aangetoond worden door bijvoorbeeld een werkgeversverklaring. We 
verzoeken u om dit 8 weken van tevoren aan te vragen.  

• Wanneer er bijzondere persoonlijke of sociale omstandigheden zijn. 

• Wanneer het kind tijdens de schooluren plichten moet vervullen die voortvloeien uit 
godsdienst/levensbeschouwing. 

 
Een verzoek om extra (vakantie) verlof mag slechts eenmaal per jaar worden verleend. Het 
verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar. Redenen als 
verkeersdrukte, geen boekingsmogelijkheden, goedkope tarieven, gelden niet als argument 
voor het vakantieverlof. 
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Verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden 
In de hierna genoemde omstandigheden bestaat recht op bijzonder verlof: 
Voor het voldoen van een wettelijke verplichting voor zover dit niet kan gebeuren buiten 
de normale lestijden om; 

• Voor verhuizing voor ten hoogste een dag; 

• Voor het bijwonen van een huwelijk van familie (bloedverwanten tot en met derde 
graad); 

• Bij ernstige ziekte of overlijden van een van de ouders of familie; 

• Bij 25-,40-,50-jarig ambtsjubileum of het 12 en een half-, 25-,40-,50-, of 60- jarig 
huwelijksjubileum van ouders of grootouders; 

• Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen. 
 
Als uw kind niet naar school komt, omdat het bijvoorbeeld ziek is, dan verwachten we dat 
u ons op de hoogte brengt. U kunt een melding doen via de website. Het bericht komt dan 
automatisch bij de betreffende leerkracht. U kunt ook telefonisch contact opnemen. 
 
Ongeoorloofd schoolverzuim 
In Breda hebben alle scholen met de gemeente Breda afgesproken dat zij wekelijks het 
verzuim van de leerlingen melden bij de leerplichtambtenaar. Het gaat hierbij om 
ongeoorloofd verzuim of vermoedelijk ongeoorloofd verzuim.  
De leerplichtambtenaar onderneemt in alle gevallen actie. Slechts bij hoge uitzondering en in 

bijzondere omstandigheden wordt toestemming gegeven om uw kind van school thuis te 

houden. Wilt u daar meer over weten, vraag dan op school naar de folder 'Samen 

verantwoordelijk voor de leerplicht'. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente 
Breda, telefoon: (076) 5294656/20 of met de leerplichtambtenaar van  uw eigen gemeente. 
 
Incidentenmelding                           

Alle incidenten die zich voordoen op onze school worden geregistreerd in IRIS in ParnasSys. 

Het betreft incidenten als diefstal, vermissing, vernieling, ordeverstoring, pesten, 

cyberpesten, vechtpartij, mishandeling, bedreiging, discriminatie, seksuele intimidatie, 

ongeval, anders... We krijgen op deze wijze een beeld van gebeurtenissen in de groep en de 

school die aandacht nodig hebben/hadden. 

 
Schorsing of verwijdering 
Wanneer een kind zich ernstig misdraagt, kan het geschorst of van school verwijderd worden. 
De beslissing tot verwijdering wordt genomen door het bestuur van PCPO Midden Brabant, 
nadat ouders, groepsleerkracht en directie hun mening hebben gegeven. Wanneer het besluit 
is genomen, heeft de directeur maximaal acht weken de tijd om, eventueel in samenwerking 
met de leerplichtambtenaar en onderwijsinspectie- een andere school te zoeken. Wanneer 
dat na acht werken nog niet gelukt is, mag de toegang tot de school geweigerd worden. Wij 
hopen natuurlijk dat het nooit zover hoeft te komen. Goed overleg tussen school en ouders 
kan veel voorkomen. 
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Aanbod voor- en naschoolse opvang PCPO Midden-Brabant scholen 
 

Iedere Nederlandse basisschool is verplicht om voor de ouders/verzorgers van de leerlingen voor- en/of 

naschoolse opvang te (laten) verzorgen. Om onze ouders/verzorgers een hoogwaardig en doorlopend product 
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te kunnen bieden werken wij met zes verschillende partners. Deze partners verzorgen voor ons een breed scala 

aan mogelijkheden. De samenwerkingsrelatie met onze partners is vastgelegd in een overeenkomst. Een kopie 

van de overeenkomst kunt u opvragen bij de schoolleiding. Nadere informatie met betrekking tot het aanbod en 

de kwaliteit van de opvang vindt u op de website van onze partners. Wij werken samen met de volgende 

partners: 

 

Sport BSO-Flekss www.flekss.nl 

• De Rietvink te Breda 

Kindcentrum Bellefleur www.bellefleur.nl 

• De Rietvink te Breda 

Kober kindercentra www.kober.nl 

• Het Beekdal te Chaam 

• Dr. De Visserschool te Breda 

• De Rietvink te Breda 

• De Fontein te Breda 
 

Stg. De Toverdroom 

• De Schoof te Raamsdonksveer 

• De Wegwijzer te ‘s Gravenmoer 
 

Stichting KID: www.stgkid.nl 

• JJ Anspachschool te Dongen 
 

Pepito’s: www.pepitos.nl 

• JJ Anspachschool te Dongen 
 

Stichting Kinder Opvang Oosterhout (SKO): www.kinderopvangoosterhout.nl 

• De Menorah te Oosterhout 
 

Stichting Humanitas: www.kinderopvanghumanitas.nl 

• De Vijf Eiken te Gilze en Rijen (kern Rijen) 
 

http://www.flekss.nl/
http://www.bellefleur.nl/
http://www.kober.nl/
http://www.stgkid.nl/
http://www.pepitos.nl/
http://www.kinderopvangoosterhout.nl/
http://www.kinderopvanghumanitas.nl/

