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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van 't Reigerbos
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
't Reigerbos
Zaagmolenpad 1
2761TL Zevenhuizen (Zuid-Holland)
 0180638333
 http://www.obsreigerbos.nl
 info@reigerbos.nl
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Extra locaties
't Reigerbos - loc. Koningskwartier
Koning Willem Alexanderlaan 121 - 123
2761HK Zevenhuizen
 0180-638333
Locatie Koningskwartier wordt opgeleverd in september 2019. In schooljaar 2019-2020 zullen de
groepen 7 en 8 hier gevestigd worden. In schooljaar 2020-2021 wordt overwogen te starten met
kleutergroepen op deze locatie.

Schoolbestuur
Scholengroep Holland, Stichting voor openbaar primair onderwijs
Aantal scholen: 13
Aantal leerlingen: 3.774
 http://www.scholengroepholland.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Kim Molenaar - de Vroedt

k.molenaar@reigerbos.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland
.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2018-2019

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

461

2018-2019

't Reigerbos is sterk aan het groeien, mede door de bouw van verschillende nieuwe woonwijken in
Zevenhuizen.
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In schooljaar 2018-2019 zijn wij gestart met ongeveer 460 leerlingen en aan het eind van het jaar is dit
uitgegroeid naar ruim 520 leerlingen.
In schooljaar 2019-2020 zullen wij starten met ongeveer 490 leerlingen, verdeeld over 20 groepen. De
groepen hebben een gemiddelde groepsgrootte van 25. Hierbij zijn echter behoorlijke verschillen
tussen de onder-, midden en bovenbouw. De groepen 1 tot en met 6 zijn gevestigd aan het
Zaagmolenpad en de groepen 7 en 8 zijn gevestigd aan de Koning Willem Alexanderlaan.
Wij starten met 6 kleutergroepen 1-2 op het Zaagmolenpad. Vermoedelijk zullen wij in de loop van het
jaar wederom een instroomgroep starten voor leerlingen van 4 jaar. Tevens kunnen we nog een aantal
leerlingen laten instromen in de groepen 3 tot en met 8, maar hierbij zit in principe de grens op 30
leerlingen.

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.

Kernwoorden
Veiligheid en respect

Betrokkenheid en eigenaarschap

Duidelijkheid en structuur

Samenwerken en verbinden

Missie en visie
De wereld verandert razendsnel. We hebben maar beperkte tijd beschikbaar voor een zo rijk mogelijk
onderwijsaanbod. Naast het goed aanbieden van de kernvakken taal, rekenen, lezen en burgerschap,
vinden wij het belangrijk dat een leerling van 't Reigerbos:
•
•
•
•
•

met plezier terugkijkt op de basisschooltijd,
zelfbewust is,
zelfverzekerd de volgende stap zet,
goede sociale vaardigheden heeft,
zich veilig voelt om zichzelf te kunnen zijn.

Dit doen wij door te werken vanuit onze kernwaarden. Hierbij vinden we het belangrijk om een veilige
en respectvolle leeromgeving te creëren, met duidelijke afspraken en een heldere structuur, waar
fouten worden gezien als een mogelijkheid om te leren. Dit realiseren we onder andere door te werken
en te leren vanuit een wij-cultuur, waarbij leerlingen, leerkrachten en ouders samenwerken. Op die
manier zorgen we voor een actieve betrokkenheid van de leerlingen en leren wij hen eigenaar te zijn
van het eigen leerproces.
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Prioriteiten
Wij hebben ons voor de komende jaren de volgende onderwijskundige doelen gesteld:
1.

2.

3.

Meer leerplezier door groeimindset Het kind is zich bewust van de eigen talenten en wil deze
ontwikkelen. Door inzicht te geven in de te behalen doelen en de succescriteria inzichtelijk te
maken, kan iedere leerling groeien op zijn eigen niveau. Kinderen hebben succeservaringen en
geloven in eigen kunnen.
Hoge leerrendementen We behalen hoge leerrendementen door effectieve instructie,
afgestemd op de onderwijsbehoefte van de individuele leerling en door het vastleggen, naleven
en monitoren van schoolbrede afspraken, waarbij het voorbeeldgedrag van de leerkracht
centraal staat.
Meer samenwerken en zelfstandig leren Het kind voelt zich verantwoordelijk voor het eigen
werk en de eigen resultaten door samen met de leerkracht leerdoelen te stellen. Het kind is
intrinsiek gemotiveerd. Er is een doorgaande lijn (afspraken en regels) voor zelfstandig werken,
waardoor we het werken met weektaken, of een deel daarvan, verder kunnen uitbouwen. Door
coöperatieve werkvormen in te zetten, leren kinderen gestructureerd samen te werken.

Identiteit
‘t Reigerbos is een openbare school.
•
•
•

Wij maken geen onderscheid naar godsdienst of levensovertuiging.
Wij schenken aandacht aan de verschillende religies en levensbeschouwingen en de
uiteenlopende denkbeelden en meningen.
Wij leren kinderen om te gaan met verschillen en respect te hebben voor elkaar. Ook als mensen
een andere mening of levensovertuiging hebben.

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar het mag niet zo zijn dat anderen zich daardoor
minderwaardig of gediscrimineerd voelen. Als uw kind zich welkom voelt en weet dat je mag zijn wie je
bent, is de basis voor ontwikkelen gelegd. Wij zijn in onze doelstellingen geslaagd als uw kind, wanneer
het naar het voortgezet onderwijs gaat, de juiste aansluiting gevonden heeft en met veel plezier
terugkijkt op de basisschooltijd.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

't Reigerbos werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. De kleuters starten in gecombineerde
groepen 1/2. In principe zijn de groepen erna enkelvoudige groepen. Op basis van het leerlingenaantal
kiest 't Reigerbos soms ervoor om een combinatiegroep te starten. Zo is er in schooljaar 2019-2020 een
combinatiegroep 4/5.
De meeste instructies vinden plaats binnen de groep. In de onder- en middenbouw kan er
groepsdoorbrekend gebruik worden gemaakt van uitdagend hoekenwerk buiten de klas. In deze
hoeken leren de leerlingen vaak spelenderwijs aan de doelen.
Tevens hebben verschillende groepen, ook in de bovenbouw, binnen het leerjaar groepsdoorbrekende
activiteiten met betrekking tot rekencircuits, waarbij wederom spelenderwijs aan de doelen wordt
gewerkt.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel
Naast groepsleerkrachten zijn er verschillende taken en functies op school, waarbij teamleden geen
klassenverantwoordelijkheid hebben. Denk aan de bouwcoördinatoren en vakspecialisten. Daarnaast
probeert 't Reigerbos ook een of meerdere leerkrachten in te zetten ter vervanging van andere
leerkrachten om administratieve werkzaamheden te verrichten ten behoeve van leerlingen.
Bij afwezigheid van de vaste leerkracht wordt de groep op verschillende manieren opgevangen:
•
•
•
•
•
•
•

onderwijsassistente en/of leraarondersteuner wordt gevraagd de groep over te nemen.
teamlid die vrij is, wordt gevraagd terug te komen.
externe remedial teacher wordt gevraagd in te vallen.
ouders met een pabo-diploma worden gevraagd in te vallen.
teamlid zonder klassentaak wordt ingezet voor de groep.
groep wordt verdeeld over andere groepen.
groep wordt naar huis gestuurd.

Niet alle teamleden zonder klassentaak verzorgen opvang van zieke collega's. In principe zijn leden van
het managementteam (MT), vakspecialisten (gym en muziek) en vakcoördinatoren uitgezonderd
hiervan, aangezien de werkzaamheden buiten de klassen van belang zijn voor de kwaliteitszorg voor
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alle leerlingen.
De laatste twee opties worden alleen benut in het geval van extreme gevallen, zoals meerdere onverwachte- afwezigen op school

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

2.2

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
In de groepen 1/2 wordt het aanbod beredeneerd samengesteld door middel van thema's. In groep 1
ligt de nadruk op het sociale proces en het leren spelen in een groep. In groep 2 verschuift de aandacht
steeds meer naar het spelend leren, waarmee de nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de
executieve functies.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 15 min

2 u 15 min

5 uur

6 u 30 min

6 u 30 min

6 u 30 min

6 uur

6 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

2 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
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Kunstzinnige en
creatieve vorming

3 u 30 min

3 u 30 min

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Muziek
Sociaal emotionele
ontwikkeling

De onderwijstijd van de groepen is niet eenduidig vast te stellen. De gemiddelde schoolweek bedraagt
24 uur en 45 minuten.
De onderwijstijden per vakgebied worden afgestemd op de behoeften van de groep in samenspraak
met de collega's in hetzelfde leerjaar en de intern begeleider. Alle activiteiten die op school worden
ondernomen, hebben een bepaald doel. Er zijn wel vrijere situaties, maar iedere activiteit wordt bewust
gepland. Ook worden diverse activiteiten met elkaar gecombineerd.

2.3

Extra faciliteiten
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•

2.4

Bibliotheek
Speellokaal

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
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Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
Samenwerkingsverband
’t Reigerbos maakt deel uit van het samenwerkingsverband SWV Primair Onderwijs Midden Holland.
Dit samenwerkingsverband ontvangt geld van de overheid om te voorzien in de kosten voor
basisondersteuning en extra ondersteuning van leerlingen. Binnen het samenwerkingsverband maken
de scholen afspraken over hoe de extra ondersteuning geregeld is en hoe het geld wordt ingezet en
verdeeld.
Basisondersteuning
Vanuit de basisondersteuning is het van belang, dat wij zorgen voor een goed zorgstructuur. Onze
zorgstructuur houdt in dat wij werken aan het verbeteren van de leerprestaties van alle leerlingen aan
de hand van Handelingsgericht en Opbrengstgericht Werken. Concreet houdt dit in dat wij voor de
vakken technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen werken met een groepsplan in de
groepen 3 tot en met 8. De groepen 1-2 werken vanuit een themaplan.
Vanuit de gelden voor basisondersteuning zetten wij extra personeel in voor extra lessen in kleine
groepjes, met name enkelvoudige leermoeilijkheden, zoals:
•
•
•
•
•
•

remedial teaching bij lees- en spellingsproblemen en dyslexie,
remedial teaching bij rekenproblemen en dyscalculie,
extra ondersteuning van meer- en hoogbegaafde leerlingen,
extra ondersteuning van moeilijker lerende leerlingen,
groepstrainingen sociaal-emotionele ontwikkeling a.d.h.v. Rots- en Watertraining,
individuele ondersteuning sociaal-emotionele ontwikkeling a.d.h.v. leerlingcoaching en
talentgesprekken.

Extra ondersteuning
Wanneer de basisondersteuning voor leerlingen onvoldoende blijkt, kunnen we gebruikmaken van de
gelden voor extra ondersteuning. Wanneer een leerling hiervoor in aanmerking komt, wordt dit
aangevraagd door de intern begeleider. Veelal wordt er een bijeenkomst georganiseerd met het
schoolondersteuningsteam (SOT). In het SOT zit vaak de intern begeleider, orthopedagoog, jeugdarts
en leerkracht. Indien noodzakelijk kunnen ook anderen aansluiten, zoals schoolmaatschappelijk werk,
sociaal team Zuidplas, externe onderzoekers en behandelaars, leerplichtambtenaar en directie. Ouders
worden ook altijd uitgenodigd voor een SOT.
Wanneer leerlingen in een SOT worden besproken zijn is er vaak sprake van meerdere problematieken /
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moeilijkheden bij elkaar. Dit maakt dat de leerkracht en/of school handelingsverlegen is. Vaak wordt er
dan extra onderzoek uitgevoerd en extra inzet getoond. Deze ondersteuning is vaak individueler van
aard.
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Soms moeten wij als school erkennen, dat het ons niet lukt om voldoende zorg te bieden. Soms omdat
we de expertise niet hebben, soms omdat we de faciliteiten niet hebben. Vaak gaat het dan om
meervoudige problematiek, waar we onvoldoende adequaat op kunnen handelen. Wanneer een
leerling al enige tijd op school heeft gezeten, zijn er twee signalen waar wij goed op letten:
•
•

zit de leerling sociaal-emotioneel nog goed in zijn/haar vel?
is er nog (cognitieve) ontwikkeling zichtbaar?

Wanneer deze twee vragen negatief worden beantwoord, gaan wij wederom met elkaar in gesprek. En
soms moeten we dan concluderen, dat een leerling beter op zijn plek is op een andere reguliere
basisschool, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of een school voor speciaal onderwijs (SO).
Een dergelijk besluit nemen wij niet lichtvoetig. Dit gaat vaak gepaard met vele gesprekken, maar ook
een uitgebreide administratie in de vorm van een groeidocument. Uit het groeidocument moet naar
voren komen:
•
•
•
•

wat onze handelingsverlegenheid betreft,
wat we hebben gedaan om de leerling te ondersteunen,
welke expertise we hebben ingezet van buitenaf,
welk uitstroomniveau we verwachten voor de leerling.

Op basis van deze documentatie kan het samenwerkingsverband een TLV toekennen voor een speciale
school.
Interne begeleiding
Binnen de zorgstructuur is een bijzondere rol weggelegd voor de intern begeleider. Wij hebben op dit
moment 3 intern begeleiders, namelijk:
•
•
•

Nancy Brenkman, interne begeleider groep 1-2
Ineke van Wiggen, interne begeleider groep 3-4-5
Patricia Groenewoud, interne begeleider groep 6-7-8

De intern begeleiders ondersteunen de leerkrachten. Zij observeren in de groepen, of de leerkrachten
ondersteuning nodig hebben bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Daarnaast zijn zij de spil in
het web voor het coördineren van onderzoeken en ondersteuning bij leerlingen. Tevens houden zij
groepsbesprekingen en coachen zij leerkrachten bij het verbeteren van hun vaardigheden, zowel bij het
analyseren van de data, als het bieden van ondersteuning in de groep.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist
Intern begeleider

Aantal dagdelen
22

11

Onderwijsassistent

5

Rekenspecialist

10

Remedial teacher

4

Specialist hoogbegaafdheid

10

Fysiotherapeut

1

School Maatschappelijk Werker

2

Leerlingcoach

4

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
School- en klassenregels
Wij brengen de kinderen normen en waarden bij die gebaseerd zijn op respect en onderling vertrouwen.
In de school heerst een goede sfeer die orde, rust en discipline uitstraalt. Vriendelijke, spontane en
correcte omgangsvormen tussen kinderen, ouders en leerkrachten vinden wij van groot belang. Wij
maken heldere afspraken met kinderen over wat wel en wat niet mag en leggen hen uit waar omdat zo
is. Onderstaande schoolregels vormen de basis, die door de leerlingen aangevuld worden met eigen
klassenregels.
Schoolregels:
1.
2.
3.

Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
Als het rustig is in het gebouw, is het leuk voor mij en jou.
Wees zuinig op het materiaal, dat geldt voor ons allemaal.

Klassenregels worden aan het begin van het schooljaar door de leerkracht in samenspraak met de
leerlingen opgesteld.
Groepsdynamica
Na de zomervakantie wordt extra aandacht besteed aan het groepsgevoel, de regels en de afspraken.
Dan worden de klassenregels geformuleerd en wordt er actief gewerkt aan groepsvorming door middel
van gesprek, spel (klas- en teambouwers) en evaluatie. Na iedere vakantie wordt hier weer tijd aan
besteed en wanneer er leerlingen instromen, wordt dit ook weer actief opgepakt. Groepsdynamica
wordt gecombineerd met de thema's van de methode Leefstijl.
Methoden
Wij gebruiken de methode Leefstij. Leefstijl staat voor sociaal-emotionele vaardigheden. De sociaalemotionele vaardigheden zijn vaardigheden zoals elkaar leren kennen, luisteren naar elkaar, respectvol
communiceren, zelfvertrouwen opbouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten
oplossen, omgaan met groepsdruk, risico's inschatten en doelen stellen. Als er geruzied of gepest
wordt, spreken wij in eerste instantie de betrokkenkinderen hierop aan.
Als wordt vastgesteld dat het om structureel pesten gaat, stoppen we het pestgebruik door de aanpak
van de ‘No-blame methode’ in de klas te introduceren. Kenmerkend hierbij is dat de groep als zodanig
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een bijdrage levert aan het oplossen van het pestprobleem.
Daarnaast gebruiken we in de groepen 3 tot en met 8 Taakspel. Het is ontwikkeld om een positief en
veilig klassenklimaat te scheppen, het taakgericht gedrag te bevorderen en het regel overtredend
gedrag te reduceren. Taakspel is meermaals onderzocht en een effectief
gedragsveranderingsprogramma gebleken. Uit het onderzoek ‘Wat werkt tegen pesten’ blijkt Taakspel
ook een positieve invloed te hebben op pestgedrag. In de middenbouw wordt Taakspel structureel
ingezet. In de bovenbouw blijkt het niet altijd nodig te zijn, om taakspel structureel in te zetten. Daar
wordt het na iedere vakantie ingezet als onderhoud zodat het, indien nodig, ingezet kan worden.
In de groepen 4, 6 en 8 bieden we de leerlingen in de gehele groep Rots- en Watertraining aan.
Daarnaast wordt het ingezet voor kleine groepjes en individuele leerlingen. Doel van het Rots en Water
programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en
jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten,
uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het Rots & Water programma kan
worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en anti-pest-programma, maar dan één dat
zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere
pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling
van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in
balans gepresenteerd en getraind. Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke
invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening
worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd. Spel en fysieke oefening
worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd
door het maken van verwerkingsopdrachten.
Anti-pestcoördinator en contactpersoon
Wanneer leerlingen zich gepest voelen en zich onvoldoende gehoord voelen door de eigen leerkracht,
kunnen zij contact opnemen met de anti-pestcoördinator Patricia Groenewoud en/of de interne
contactpersoon Karin Enthoven. Dit kan persoonlijk, per mail of telefonisch.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquetetool van Vensters.
Jaarlijks nemen wij de monitor sociale veiligheid af bij onze leerlingen.
Vorig jaar hebben we dit samen met de algemene tevredenheidspeiling onder leerlingen gedaan. Dit
jaar hebben we de veiligheidsmonitor van 'Venster / Scholen op de kaart' uitgevoerd in de maand april.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Patricia Groenewoud. U kunt de anti-pestcoördinator
bereiken via p.groenewoud@reigerbos.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Karin Enthoven. U kunt de vertrouwenspersoon
bereiken via k.enthoven@reigerbos.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Goed onderwijs is teamwerk. Wij staan open voor de mening van ouders en kinderen.
Ouderbetrokkenheid is belangrijk. Zowel leerkrachten als ouders hebben hun eigen expertise.
Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en ouders voor de opvoeding. Er is echter een
gemeenschappelijk doel, namelijk de optimale ontwikkeling van het kind. Interactie is essentieel. Het is
belangrijk dat ouders zich realiseren dat niet alleen de school, maar ook zijzelf invloed hebben op het
schoolsucces van hun kind. Van de ouders wordt dan ook actieve ouderbetrokkenheid bijzonder
gewaardeerd.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Gesprekken
Ieder jaar beginnen we met een startgesprek en een informatieavond. Het doel van de informatieavond
is vooral het leren kennen van de leerkracht en de andere ouders in de groep. Daarnaast wordt er
stilgestaan bij de leerstof en bijzondere activiteiten gedurende het schooljaar. Het startgesprek is
vooral gericht op de informatie omtrent de leerling die al bekend is en die mogelijk kan worden
aangevuld. In de groepen 7 en 8 worden deze gesprekken gevoerd in aanwezigheid van de leerling.
In november krijgen de ouders van groep 3 tot en met 8 via het ouderportaal van ons
administratiesysteem Parnassys, inzicht in de huidige stand van zaken op het gebied van cognitieve
leervakken. Wij realiseren ons, dat dit een eenzijdig beeld geeft van slechts een deel van de
vorderingen, maar dit zijn wel de onderdelen waarbij oefening thuis helpend kan zijn in de
ontwikkeling.
In februari ontvangt alle leerlingen die langer dan 4 maanden op school zijn een portfolio en worden
alle ouders verwacht voor een voortgangsgesprek. In de groepen 1 tot en met 5 is dit een gesprek met
alleen ouders en leerkracht, in de groepen 6 tot en met 8 worden ook de leerlingen hierbij uitgenodigd.
Zij zijn immers degenen over wie het gaat en die uiteindelijk het werk zullen moeten doen.
In mei worden de ouders van groepen 3 tot en met 8 wederom digitaal geïnformeerd via het
ouderportaal.
In juni ontvangen alle leerlingen wederom een portfolio en is de gespreksronde n.a.v. het portfolio
facultatief. Wij willen een laagdrempelige school zijn, dus ook de directie is te allen tijde bereid met u in
gesprek te gaan.
Schriftelijke informatie
Voorafgaand aan de informatie-avond in september ontvangen ouders de belangrijkste informatie wat
betreft het leerjaar en de groep, zodat er gerichte vragen kunnen worden gesteld op de betreffende
avond.
Gedurende het jaar worden er regelmatig contact gehouden met ouders via mail. Meestal is het contact
rechtstreeks met de leerkracht, soms wordt er ook een bericht vanuit het managementteam (MT)
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verzonden. Ook worden de ouders via mail geattendeerd op plaatsing van de maandelijkse nieuwsbrief
(soms iets vaker) op de website.
Ieder groep / leerkracht heeft ook een laagdrempelig Parro-account. Deze app kan gedownload worden
op de mobiele telefoon, maar kan ook worden bereikt via de computer. Via Parro kunnen oproepen
worden gedaan voor ouderparticipatie, ingeschreven worden voor oudergesprekken en kan de
leerkracht ouders snel op de hoogte stellen van gebeurtenissen in de groep.

Klachtenregeling
De klachtenprocedure “Een goed gesprek voorkomt erger”
Heeft u een probleem op school, dan raden wij u aan dit probleem te bespreken. Problemen zijn er om
in een vroeg stadium herkend en onderkend te worden. Nog even afwachten, draagt niet bij aan een
snelle oplossing. Door te wachten worden negatieve effecten alleen maar versterkt. In zes stappen
wordt kunt u meewerken aan een vroegtijdige oplossing van problemen.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Spreek de juiste persoon aan, het personeelslid dat het meest direct betrokken is.
Wacht niet te lang na het signaleren van het probleem. Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter.
Maak snel een afspraak. Wanneer u dat per mail doet, leg het probleem dan niet schriftelijk neer,
maar vraag alleen om een afspraak.
Geef in het gesprek duidelijk aan wat het probleem is. Beperk u tot hoofdzaken, vermijd details.
Voorkom machtsongelijkheid. De leraar met wie u praat is een deskundige op onderwijsgebied. U
bent een deskundige op het gebied van het opvoeden van uw kinderen. Zo moet u die
gelijkwaardigheid beleven en van daaruit het gesprek ingaan.
Bedenk mogelijke oplossingen. Voorstellen voor oplossingen kunnen het gesprek in de goede
richting duwen.

Wanneer het een probleem omtrent leerlingenzorg betreft (onvoldoende aansluiting bij
onderwijsbehoeften) en de leerkracht en u, als ouder, komen er samen niet uit, kan de intern begeleider
om hulp worden gevraagd. Wanneer het probleem niet met de leerkracht en/of intern begeleider kan
worden opgelost, kunt u uw klacht neerleggen bij de directie.
Wat is een klacht?
Wanneer een ouder komt met een uiting van ongenoegen waarbij het kind emotioneel, psychisch,
lichamelijk of cognitief/didactisch hinder ervaart van met school gerelateerde problemen, spreken we
van een klacht. Wanneer uw kind hiermee te maken krijgt, leidt een gesprek met de leerkracht, intern
begeleider of de directie vrijwel altijd tot een goede oplossing.
Contactpersoon
Het kan ook zijn dat uw klacht een zeer vertrouwelijk karakter draagt. U wilt daarmee niet naar de
schoolleiding, maar u vindt het wel noodzakelijk dat er contact is met iemand van de school. U kunt in
dergelijke gevallen terecht bij de contactpersoon van onze school, mevrouw Karin Enthoven (leerkracht
groep 3). Zij kan informatie geven over de te volgen procedure bij klachten. Eventueel kan hiervoor ook
contact worden opgenomen met de (externe) vertrouwenspersoon (zie hieronder).
Daarnaast heeft de contactpersoon op school de taak om samen met de directie en de andere
teamleden te werken aan een veilig klimaat. De contactpersoon zal altijd vertrouwelijk omgaan met de
verkregen informatie van ouders en kinderen.
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De (externe)vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is benoemd door het bevoegd gezag en is onafhankelijk. Indien de klacht voor
verdere behandeling in aanmerking komt, onderzoekt een onafhankelijke klachtencommissie de klacht
en adviseert het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. Het bevoegd gezag beslist wat
het met het advies doet en laat dat alle partijen weten.
Externe vertrouwenspersoon:
•
•

GGD Hollands Midden, Secretariaat Jeugdgezondheidszorg 088 - 308 33 42
externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl

Stichting Onderwijsgeschillen
Soms is een meningsverschil van dien aard, dat u een klacht hierover wil indienen bij een onafhankelijke
instantie. Die mogelijkheid is er. De school is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een
onafhankelijke klachtencommissie Stichting Onderwijsgeschillen. Stichting Onderwijsgeschillen
onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De Stichting
Onderwijsgeschillen brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen
verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de
aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. Een klacht kan rechtstreeks of via het schoolbestuur
schriftelijk bij de Stichting Onderwijsgeschillen worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan
u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst.
•
•
•
•
•
•

Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD
Utrecht
Tel. 030-28095 90.
www.onderwijsgeschillen.nl
info@onderwijsgeschillen.nl

Vertrouwensinspecteurs
De wet verplicht personeelsleden om de algemene directie onmiddellijk te informeren als zij – hoe dan
ook - informatie krijgen over een mogelijk zedenmisdrijf, gepleegd door een medewerker van de school
jegens een minderjarige leerling. Het bestuur heeft de plicht om in alle gevallen dan aangifte te doen bij
de vertrouwensinspecteur. Bij de inspectie van het onderwijs werken vertrouwensinspecteurs bij wie
ook u terecht kunt voor het melden van klachten op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel
misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen; geweld, extremisme, discriminatie,
onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering.
De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900-1113111
(lokaal tarief). Een vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen en helpt bij
het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte. Ook de
externe vertrouwenspersoon kan de klager bijstand verlenen bij het doen van aangifte bij politie of
justitie.
Medezeggenschapsraad en ouderraad
Wij vinden dat persoonlijke klachten of klachten betreffende de zorg om uw kind niet thuishoren bij de
ouderraad of de medezeggenschapsraad, omdat ze dan via een omweg bij de schoolleiding
terechtkomen. Vragen en klachten over het beleid van de school kunt u wel delen met leden van de
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Medezeggenschapsraad. Zij kunnen beleidszaken bespreken in de MR-vergaderingen.

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Ouderraad
Medezeggenschapsraad

•
•

Ouderparticipatie op 't Reigerbos
De medezeggenschapsraad bestaat voor de helft uit ouders. Tijdens MR vergaderingen worden
actuele ontwikkelingen besproken, en wordt er advies of instemming gegeven op het beleid van school.
Alle ouders zijn welkom op de vergaderingen van de MR. Ook is het fijn als ouders bepaalde informatie
inbrengen via mr@reigerbos.nl.
De ouderraad van ’t Reigerbos heeft als belangrijkste taak het organiseren en hulp bieden bij allerlei
activiteiten (sinterklaasfeest, kerstrestaurant, paasontbijt). Hiervoor zijn regelmatig helpende handen
nodig. Wanneer u bereid bent om te helpen, wordt u uitgenodigd dit kenbaar te maken via
or@reigerbos.nl.
Ieder klas heeft 1 of 2 klassenouders. Via de klassenouders of via Parro vraagt de leerkracht ook hulp.
Dit kan bijvoorbeeld hulp bij de begeleiding van bepaalde activiteiten zijn, zoals educatieve uitjes, hulp
bij workshops, schoonmaakavonden in groep 1-2, hulp bij technieklessen etc.
De tussenschoolse opvang is ook met hulp van ouders tegen een vrijwilligersvergoeding.
En ook 't Reigerbos heeft behoefte aan 'luizenmoeders (of vaders, uiteraard)'.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00
Daarvan bekostigen we:
•

bijdrage leesbevordering

•

snack sport-en spelmiddagen

•

voorleesontbijt, paasontbijt

•

Sinterklaas
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Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Er worden schoolkosten berekend voor:
•
•
•

zomerfeest (groep 1-2)
schoolreis (groep 3-7)
schoolkamp (groep 8)

De ouderraad zorgt voor een bijdrage in:
•
•
•
•
•
•

4.3

sinterklaascadeautjes
activiteiten ter bevordering van het lezen, zoals een nieuw boek bij de kinderboekenweek en
gastlessen in de bibliotheek.
het ouderportaal van ons administratiesysteem
versieringen voor de school op verschillende feestelijke evenementen
schoolfonds voor minder bemiddelde leerlingen
reservering voor jubilea

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
De schoolverzekering geldt voor leerlingen vanaf 4 jaar. De verzekering dekt claims vanaf €500,=.
Indien het bedrag onder €500,= is, proberen we eerst de individuele aansprakelijkheidsverzekeringen
aan te spreken. Dit doen bij uiteraard in goed overleg met de betrokkenen.
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4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ziekmeldingen kunnen op verschillende manieren worden gedaan:
•
•
•

Via Parro (direct bij de leerkracht) - bij voorkeur
Per telefoon vanaf 7.30: 0180 - 638333
Per mail: administratie@reigerbos.nl

Het kan zijn dat de leerkracht of administratie de melding wel heeft gezien, maar niet direct een
antwoord teruggeeft. U mag ervan uitgaan dat de melding is gezien, anders wordt er vanuit school
contact opgenomen.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Verlofaanvragen dienen in principe 6 weken voor het verlof worden ingediend bij de directie. Indien dit
termijn korter is, kan toekenning niet worden gegarandeerd. Indien er bijzonder vakantieverlof wordt
aangevraagd, is het belangrijk dat dit wordt gedaan vóórdat de reisplannen worden geconcretiseerd.
Economische redenen zijn nooit grond voor toekenning van extra verlof.
Indien er bijzonder verlof wordt aangevraagd voor bijvoorbeeld een huwelijksfeest of ander jubileum,
dient de aanvraag te worden voorzien van een kopie van de uitnodiging.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

BOSOS
In de onderbouw worden de leerlingen gevolgd door middel van het kleutervolgsysteem BOSOS. De
leerlingen worden gevolgd op het gebied van visuele-motorische ontwikkeling, taal/denk-relaties,
auditieve ontwikkeling, ontwikkeling rekenvoorwaarden, sociaal-emotionele ontwikkeling.
In groep 1 wordt op leeftijdsmaanden geobserveerd om zo een duidelijk beeld te krijgen van de
ontwikkeling van de leerling. Na de 4.3 wordt om de drie maanden geobserveerd aan de hand van de
tussendoelen van SLO: 4.6 jr, 4.9 jr, 5.0 jr en als de leerling nog in groep 1 zit ook bij 5.3 jr, 5.6 jr en 5.9 jr.
In groep 2 wordt eerst nog observatie van 5.0 jr uitgevoerd, als de leerling in groep 2 pas 5 jaar wordt,
en daarna op vaste maanden oktober, januari, april (voor items die in januari nog niet goed zijn) en
tenslotte eind groep 2.
Aan de hand van de observatiegegevens plannen de leerkrachten hun beredeneerde aanbod middels
een themaplanner. Hierin komen de doelen samen in een voor de leerlingen aansprekend thema.
Wanneer bepaalde items niet geobserveerd worden bij een leerling, wordt hier niet meteen iets in het
lesaanbod aangepast. Aangezien de ontwikkeling van kleuters sprongsgewijs verloopt, wordt de
leerling eerst een periode nader gevolgd. Wanneer een belangrijk item de tweede periode nog steeds
niet wordt geobserveerd, gaat de leerkracht het aanbod voor de leerling aanpassen, om te stimuleren
dat de leerling de ontwikkeling in de groep laat zien.
Handelings- en opbrengstgericht werken
Vanaf groep 3 brengen wij de tussenresultaten van de vakken technisch lezen, spelling, rekenen en
begrijpend lezen (v.a. gr 4) in beeld met de niet-methodetoetsen van het Cito leerlingvolgsysteem
(toetsen in januari en juni) en de toetsen van de lesmethodes. Twee keer per jaar (juni en januari) wordt
er een uitgebreide analyse gemaakt van de groepsresultaten op de CITO-toetsen en individuele
resultaten. De uitkomst van deze analyse wordt verwerkt in een groepsplan. In de groepsplannen staat
de instructiebehoeften van de verschillende leerlingen in de groep begrepen, grofweg verdeeld in drie
categorieën: veel instructie, gemiddelde instructie en weinig instructie. In november en april wordt er
een tussenevaluatie gemaakt aan de hand van de resultaten op de methodetoetsen.
Instructie onafhankelijk
Binnen deze structuur vinden wij het van belang dat leerlingen die weinig instructiebehoefte hebben,
deze instructie ook niet krijgen. Veelal maakt instructie deze leerlingen gemakzuchtig en afhankelijk
van de leerkracht. Wellicht goed voor de toetsresultaten, maar minder goed voor het leren leren van de
leerling. Deze leerlingen kunnen vaak na een korte (of geen) instructie aan de slag, waarna ze werken
aan verrijkingswerk. Wanneer deze leerlingen onvoldoende (ten aanzien van de verwachting) scoren op
een methodetoets wordt er geanalyseerd wat het probleem is:
•
•
•

maakt slordigheidsfouten
gebruikt een onhandige / onjuiste strategie
heeft toch instructie nodig
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•

moet werken aan reflectief vermogen, leren leren, leren hulp vragen etc.

Op basis van deze informatie kijkt de leerkracht, welke ondersteuning deze leerling moet krijgen om de
volgende toetsen wel naar verwachting te maken.
Instructie-afhankelijk
Leerlingen die veel instructie nodig hebben, krijgen een zogeheten verlengde instructie. Hierbij wordt
de stof herhaald met behulp van andere materialen of andere uitleg die beter past. Voor leerlingen die
nog steeds moeite hebben met bepaalde stof kunnen we binnen de groep helpen, door lesaanbod in
een subgroep. Dit is vaak op een ander moment, bijvoorbeeld tijdens lezen of zelfstandig werktijd.
Hierbij wordt er in een korte periode doelgericht gewerkt aan een bepaalde vaardigheid.
Methodetoetsen
De methodetoetsen worden ook gebruikt om het lesaanbod te plannen. Op basis van de
instructiebehoeften van de leerlingen uit het groepsplan, beslist de leerkracht aan welke doelen
gewerkt moet worden en op welke manier. Er worden notities gemaakt van leerlingen die een bepaald
onderdeel extra uitgelegd moeten krijgen en dit wordt opgenomen in de planning. Voor leerlingen die
instructie-afhankelijk zijn, wordt ook gekeken wel materialen of oefeningen wellicht beter aansluiten
bij de instructie en verwerking.

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
Op 't Reigerbos nemen wij de IEP Eindtoets in groep 8 af. De uitkomst is een richtlijn die het niveau
bepaalt voor het voortgezet onderwijs. De toets is een alternatief voor de CITO eindtoets. De IEP
Eindtoets is samengesteld door Bureau ICE en staat voor ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs. De IEP
Eindtoets is goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
De IEP toets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalvaardigheden en rekenen aan het einde van
groep 8 en is bedoeld om te kijken waar een leerling staat. Dit gebeurt niet door de prestaties van een
leerling te vergelijken met die van andere leerlingen, maar door de prestaties te meten langs
een onafhankelijke meetlat.
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Wat waren de gemiddelde scores op de IEP
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in
eerdere jaren?

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

Het schooladvies is een resultaat van de volgende gegevens:
•
•
•

CITO-toetsen, met nadruk op begrijpend lezen en rekenen-wiskunde.
Observaties leerkracht t.a.v. werkhouding en taakgerichtheid.
Ontwikkeling in de laatste 3 leerjaren.

De adviezen worden samengesteld door de leerkrachten van leerjaar 8, de intern begeleider en de
directeur. Indien de uitslag van IEP-toets hoger is dan het gegeven advies, wordt deze altijd
heroverwogen. Wanneer de heroverweging resulteert in een hoger advies, dan worden ouders en
vervolgonderwijs hiervan op de hoogte gesteld.
In leerjaar 7 wordt overwogen of een leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteunend
onderwijs (LWOO). Indien dit het geval is, worden ouders hiervan op de hoogte gesteld en zal er door 't
Reigerbos worden meegewerkt aan de aanvraag voor een indicatie LWOO. Soms blijkt pas in januari
van leerjaar 8, dat LWOO-aanvraag tot de mogelijkheden behoort. In dat geval laten we de aanvraag
over aan de ontvangende VO-school.

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

2,8%

vmbo-b / vmbo-k

2,8%

vmbo-k

11,1%

vmbo-k / vmbo-(g)t

8,3%
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vmbo-(g)t

13,9%

vmbo-(g)t / havo

2,8%

havo

25,0%

vwo

33,3%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

samenwerken en verbinden

veiligheid en respect

betrokkenheid en eigenaarschap

Kinderen komen tot leren, wanneer zij zich fijn voelen op school. Een veilig klimaat is dus een
voorwaarde voor een gezonde ontwikkeling. Op 't Reigerbos werken we aan een veilige en uitdagende
leeromgeving, waar kinderen geprikkeld worden stappen te maken op alle gebieden. Niet alleen de
cognitieve vakken zijn belangrijk, maar ook sociale en creatieve vaardigheden.
Wij brengen de kinderen normen en waarden bij, gebaseerd op respect en onderling vertrouwen. In de
school heerst een goede sfeer die orde, rust en discipline uitstraalt. Vriendelijke, spontane en correcte
omgangsvormen tussen kinderen, ouders en leerkrachten vinden wij van groot belang. Wij maken
heldere afspraken met kinderen over wat wel en wat niet mag en leggen hen uit waarom dat zo is. Wij
vinden het belangrijk dat alle leerlingen respectvol naar elkaar zijn en met elkaar kunnen werken.
Samenwerking moet niet afhankelijk zijn van vriendschap.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Ieder jaar besteedt 't Reigerbos veel tijd en aandacht aan groepsvorming in de groepen. In de eerste
weken van het schooljaar wordt er tijd besteed aan het leren kennen van elkaar en het vormen van een
positieve groep. Gedurende het jaar wordt hier, met name na vakanties, weer aandacht aan besteed.
Gedurende het jaar komen verschillende thema's van de methode Leefstijl aan bod. Met
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Leefstijl worden leerlingen bewust gemaakt van de normen en waarden in de maatschappij. Dit leren ze
niet op een theoretische manier, maar in de praktijk. Samen met klasgenoten doen leerlingen allerlei
activiteiten en opdrachten die het besef van ‘goed met elkaar omgaan’ versterken.
In de groepen 4, 6 en 8 geven we jaarlijks Rots en Watertraining.
Tevens werken wij met Taakspel. Wij bieden dit aan vanaf groep 3. In de middenbouw wordt Taakspel
regelmatig gespeeld. In de bovenbouw is het meer een onderhoudsprogramma, waarop teruggevallen
kan worden wanneer de klas hier behoefte aan heeft.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Kwaliteitsmonitor
In het kader van de kwaliteitsmonitor van Stichting Scholengroep Holland werkt 't Reigerbos jaarlijks
met een jaarplan, schoolanalyse M-toetsen, analyse E-toetsen, monitor schoolveiligheid en jaarverslag.
Deze gegevens worden beschreven, gedeeld en besproken met de beleidsmedewerker kwaliteit en
voorzitter college van bestuur. Daarnaast werken we sinds vorig jaar met zelfevaluaties in het kader van
duurzame schoolontwikkeling, waarbij een groep moderatoren aan de hand van een onderzoeksvraag
op school komen observeren. Met welke regelmaat dit zal gebeuren, is op dit moment niet bekend.
Vermoedelijk komt iedere school een keer in de twee jaar aan de beurt.
Jaarplan
Voor schooljaar 2019-2020 zijn de focuspunten:
•
•
•
•

Leren Zichtbaar Maken: hoe kunnen we zorgen voor meer eigenaarschap bij onze leerlingen?
Begrijpend lezen: kennis nemen van de nieuwe inzichten en afspraken maken over de inzet
hiervan
Portfolio: verdere ontwikkeling van een leerlingportfolio
Bewegend leren: op welke manier kunnen we het automatiseren van vaardigheden combineren
met beweging?

Zelfevaluatie
In schooljaar 2019-2020 is 't Reigerbos aan de beurt voor de zelfevaluatie. Tijdens deze zelfevaluatie
wordt gekeken naar de leerkrachtvaardigheden op schoolniveau, waarbij we de focus leggen op ons
rekenonderwijs. Wij hebben hier de afgelopen twee jaar aan gewerkt en zijn benieuwd of het positieve
effect wordt teruggezien. Dit willen wij ook relateren aan Leren Zichtbaar Maken. Vervolgens wordt
aan de hand van de onderzoeksresultaten een plan gemaakt ter ontwikkeling. Dit zal in september /
oktober plaatsvinden.
Afspraken omtrent lesgeven
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In groep 1 ligt de focus voornamelijk op het leren spelen. Leerlingen in groep 1 kunnen vaak wel spelen,
maar het leren samen spelen is een vaardigheid die zich in deze leeftijdsfase pas goed ontwikkelt.
Ruimte geven, ruimte nemen, uitgestelde aandacht etc. zijn belangrijke punten die leerlingen in groep
1 leren. In groep 2 komt de focus op het leren spelen. Hierbij is de ontwikkeling van de executieve
functies van wezenlijk belang voor een goed werkhouding en taakgerichtheid in de verdere
schoolcarrière. De executieve functies regelen bijvoorbeeld het starten met een taak en het richten en
vasthouden van de aandacht.
Leerlingen in groep 1-2 zijn vaak nog niet intentioneel aan het leren. Dit maakt een directe instructie
van vaardigheden minder relevant voor deze leeftijdsgroep. Door middel van spel en een rijke
leeromgeving daagt de leerkracht de leerlingen uit de doelen te behalen.
In groep 3 wordt er al een meer schoolse benadering toegepast. Vooral in de ochtend wordt er
voornamelijk getraind door middel van een directe instructie. In de middagen mogen de kinderen nog
wat meer spelenderwijs aan de doelen werken.
Vanaf groep 4 wordt nieuwe stof op het gebied van taal, spelling, lezen en rekenen in principe
aangeboden via een directe instructie (IGDI). Hierbij is het belangrijk dat helder het doel van de les
wordt verwoord en dat deze ook gerelateerd wordt aan de leerlijn waarin deze staat. Tevens zijn wij
momenteel bij verschillende doelen ook succescriteria aan het formuleren, zodat de leerlingen
helderder voor ogen krijgen hoe ze een bepaald doel kunnen behalen.
Tijdens de instructie wordt gebruik gemaakt van activerende werkvormen, zoals coöperatieve
leerstrategieën, waarbij de leerkracht feedback geeft op inhoud en proces. Tijdens de begeleide
inoefening en het zelfstandig werken zijn er afspraken ten aanzien van materiaalgebruik, uitgestelde
aandacht, vaste looproutes etc.
Observaties
Naast de zelfevaluaties wordt er ook door de directie en intern begeleiders regelmatig in de groepen
geobserveerd. De focus bij de directie is voornamelijk de ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden en
de focus bij de intern begeleiders is gericht op onderwijs- en ondersteuningsbehoeften bij leerlingen en
leerkracht. Tevens is het de gewoonte dat de coördinatoren van technisch lezen, spelling, begrijpend
lezen en rekenen ook een ronde klasbezoeken doen om te observeren welke ontwikkeling nodig is en
elkaar te inspireren.
Studiedagen
Voor schooljaar 2019-2020 zijn verschillende studiemomenten ingepland voor de professionalisering
van het geheel team.
•
•

•
•

De eerste studiedag (augustus 2019) gaat over de start van het schooljaar met het jaarplan,
voorbereiding op de zelfevaluatie en groepsdynamica.
Een studiedag (oktober 2019) staat in het teken van de sociaal-emotionele ontwikkeling staan:
hoe observeren wij de sociaal-emotionele ontwikkeling en wat doen wij vervolgens met deze
informatie?
Twee studiedagen (november 2019 en maart 2020) staan in het teken van Leren Zichtbaar
Maken, waarbij we nader ingaan op het werken met succescriteria en het geven van feedback.
Twee studiemomenten (december 2019 en april 2020) zijn ingepland voor begrijpend lezen,
waarbij we kennis nemen van de nieuwste inzichten en vervolgens kijken op welke manier deze
geïmplementeerd kunnen worden.
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•

Tevens hebben we twee studiedagen ingepland (januari en juni 2020) , zodat de toetsanalyses en
groepsplannen kunnen worden gemaakt.

Tevens kunnen leerkrachten individuele professionaliseringsactiviteiten aanvragen en inplannen.
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6

Schooltijden en opvang

Voor voorschoolse- en naschoolse opvang is in en buiten het gebouw Kern Kinderopvang - Zevenhuizen
(zie bovengenoemde website) aanwezig. Er zijn gastoudergezinnen bekend waar u ook een beroep op
kunt doen. Informatie is via school te verkrijgen.

6.1

Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week
vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

13:15 - 15:15

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

13:15 - 15:15

-

Woensdag

-

08:30 - 12:15

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

13:15 - 15:15

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

13:15 - 15:15

-

Opvang
Schooltijd

Maandag: Inloop 10 min. voor aanvang van de les.
Dinsdag: Inloop 10 min. voor aanvang van de les.
Woensdag: Inloop 10 min. voor aanvang van de les.
Donderdag: Inloop 10 min. voor aanvang van de les.
Vrijdag: Inloop 10 min. voor aanvang van de les.

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

groepen 1 tm 8

ma, di, wo en do

Groepen 1-2 hebben wekelijks 2 gymlessen in de speelzaal. 1x per 2 weken van de vakdocent gym,
overige lessen van de eigen leerkracht. Naast de gymlessen spelen de kleuters ook dagelijks buiten.
Groepen 3-6 hebben 2 x per week een gymles van 45 minuten van de vakdocent. Groepen 7-8 krijgen 1x
per week 90 minuten gym van zowel de vakdocent als de vakleerkracht. Op gymdagen is het voor de
groepen 3-8 niet vanzelfsprekend dat de kinderen ook in de pauze buiten spelen.
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6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met IJsselkids, in en buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders en IJsselkids, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met IJsselkids, loc. Kwartelnest en IJsselkids,
loc. Fit en Fun, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
wordt ook verzorgd door IJsselkids, mits ouders klant zijn.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2019-2020
Vakantie

Van

Tot en met

Studiedag

14 oktober 2019

Herfstvakantie

19 oktober 2019

Studiedag

13 november 2019

Kerstvakantie

21 december 2019

Studiedag

03 februari 2020

Voorjaarsvakantie

21 februari 2020

Studieochtend

11 maart 2020

Studiedag

30 maart 2020

Goede vrijdag - Pasen

10 april 2020

13 april 2020

Meivakantie

25 april 2020

10 mei 2020

Hemelvaart

21 mei 2020

22 mei 2020

Studiedag

26 juni 2020

Zomervakantie

18 juli 2020

27 oktober 2019

05 januari 2020

01 maart 2020

30 augustus 2020
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6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Spreekuur

Dag(en)

Tijd(en)

Schoolmaatschappelijk Werk

donderdag

op afspraak

U kunt altijd contact opnemen met school om een afspraak te maken directie, intern begeleiders en
leerkrachten via 0180-638333
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