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Inleiding
Beste ouders, verzorgers en lezers van onze schoolgids,
U leest hier de schoolgids van Openbare Basisschool Goejanverwelle te Hekendorp voor het
schooljaar 2019-2020.
Met deze schoolgids willen wij u vertellen waar wij voor staan, wat onze drijfveren zijn en hoe
wij zaken trachten te realiseren op onze school.
Als ouder krijgt u regelmatig te maken met de school. Het contact met de school en de
leerkrachten is waardevol voor uw kind én voor de school.
Voor ouders is het goed om te weten wat zij van de school kunnen verwachten én wat de
school van ouders verwacht.
Deze schoolgids kan daarbij helpen. Wij wensen alle kinderen samen met hun ouder(s) en/of
verzorger(s) een leerzame, plezierige en succesvolle tijd toe op onze school!
Mocht u na het lezen van deze gids vragen, op- en/of aanmerkingen hebben, dan bent u
vanzelfsprekend welkom om contact op te nemen met de directie, de locatieleider of de
leerkracht van uw kind.
Dionne Tieman
directeur
Hekendorp, oktober 2019
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Contact
Adres school:

OBS Oudewater
locatie OBS Goejanverwelle
Kolonel Stamfordstraat 2
3467PT Hekendorp

Brinnummer:

18ER01

Website:

www.obsgoejanverwelle.nl

Directeur:

Mevrouw D. Tieman
directie.goejanverwelle@onderwijsprimair.nl

Locatieleider

Mevrouw C. Pinkse
chantalpinkse@onderwijsprimair.nl

Coördinator leerlingenzorg:

Mevrouw I. van den Berg
inavandenberg@onderwijsprimair.nl

Informatie en/of aanmelden:

directie.goejanverwelle@onderwijsprimair.nl
chantalpinkse@onderwijsprimair.nl

Adres en contactgegevens
Stichting Onderwijs Primair

't Vaartland 3-5
2821 LH Stolwijk
0182-351708
www.onderwijsprimair.nl
KvK: 24349878

Directeur bestuurder
Voorzitter College van bestuur
Stichting Onderwijs Primair

Mevrouw L. Augustijn

Nevenvestiging:

OBS De Schakels-UnIQ Athena
Kluwen 3
3421 KW Oudewater
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Een eerste kennismaking met OBS Goejanverwelle
OBS Goejanverwelle is de openbare school van Hekendorp. Hekendorp is een klein, maar
levendig dorp. De school heeft leerlingen uit de dorpskern en ook vanuit het buitengebied. De
ligging van de school is landelijk, rondom de school is veel ruimte. Er zijn twee speelpleinen
en daaromheen is er veel ruimte en groen. Daar zijn een uitdagende speeltuin met
speeltoestellen en een prachtige schooltuin.
Het schoolgebouw heeft recentelijk een opknapbeurt gehad. De hal is zo ingericht dat deze
actief betrokken wordt bij het dagelijkse onderwijs o.a.; zelfstandig werken, duo lezen
(technisch lezen volgens de List methode), begeleiden van de kangoeroegroepen
(meerbegaafdenbeleid), Vier keer Wijzer (thematisch onderwijs) etc.
Als openbare school heten wij iedereen welkom, waarbij altijd ons schoolondersteuningsprofiel
en het zo passend mogelijk maatwerk per kind leidend is. Wij hebben leerlingen vanuit diverse
godsdienstige stromingen en levensovertuigingen.
OBS Goejanverwelle vormt samen met OBS De Schakels in Oudewater, OBS Oudewater. Op
OBS De Schakels is er een afdeling voor regulier onderwijs en een afdeling voor voltijd
hoogbegaafden onderwijs (HBOO). Veel studiedagen en momenten zijn met de twee teams
van beide scholen samen. Dit heeft voordelen: leren van elkaar en tevens de beide scholen
goed leren kennen. Dit laatste is ook van belang bij eventuele verplaatsing (interne mobiliteit)
van leerkrachten tussen de beide locaties.

VISIE
Wij geven onze leerlingen die kennis en vaardigheden mee, die nodig zijn in onze 21ste
eeuwse maatschappij.
MISSIE
Groots door klein te zijn
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Stichting Onderwijs Primair

“WIJ HELPEN JE GROEIEN” en “GROEIEN MET LEF”.
OBS Goejanverwelle behoort met nog 17 andere basisscholen tot Stichting Onderwijs Primair.
Het bestuur heeft op afstand een toezichthoudende rol ten opzichte van het management. De
schooldirecties zijn integraal verantwoordelijk voor zowel het onderwijskundige management
en het beheer van de school / scholen en zijn betrokken in de ontwikkeling van het
bovenschools beleid. De verdeling van taken is vastgelegd in het managementstatuut:
www.onderwijsprimair.nl
Het openbaar toegankelijk onderwijs verwelkomt elke leerling. Afhankelijk van de leerling en
de omstandigheden waarin de school zich bevindt, zijn er ook grenzen aan deze
toegankelijkheid.
Bijvoorbeeld als de bandbreedte van de zorg op school niet toereikend is voor benodigde zorg
voor de aangemelde leerling. Deze grenzen horen echter voor ouders, leerlingen en personeel
duidelijk te zijn. Hiervoor heeft OBS Goejanverwelle een schoolondersteuningsprofiel
opgesteld en ligt ter inzage. Dit plan is gebaseerd op kansen, niet op belemmeringen.
Het bestuur/ de school stelt zich tot taak om optimale ontplooiingsmogelijkheden voor alle
kinderen (adaptief onderwijs met pedagogisch tact) te bieden en maximaal de aanwezige
talenten van kinderen te ontwikkelen binnen een passende leerroute met respect voor sociale,
culturele en religieuze aspecten in de omgeving. Daarnaast moet de kwaliteit van alle scholen
voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen. Voor het overige mogen scholen maximaal
verschillen. Hiermee biedt het bestuur de scholen de ruimte om binnen de gestelde kaders de
eigen identiteit te garanderen of op zoek te gaan naar een ‘eigen’ identiteit.
Vanuit de Stichting is elke school bezig met (her-of bij) scholing van de teams op pedagogisch
vlak. Deze cursus heet "Pedagogische tact". Dit doen wij in samenwerking met het NIVOZ
(www.nivoz.nl).
Bestuur Stichting Onderwijs Primair
Directeur bestuurder, Voorzitter College van bestuur Mevrouw L. Augustijn
't Vaartland 3-5
2821 LH Stolwijk
0182-351708
info@onderwijsprimair.nl
www.onderwijsprimair.nl

Raad van toezicht Stichting Onderwijs Primair
Het interne toezicht is in handen van de Raad van Toezicht van Onderwijs Primair. De Raad
van Toezicht is een onafhankelijk orgaan dat zich primair moet richten op het belang van de
stichting. De Raad van Toezicht toetst het bestuurlijk handelen, de maatschappelijke
doelstellingen en het eigen functioneren. De Raad van Toezicht moet belanghebbenden
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kunnen verzekeren dat het goed gaat met de stichting en dat er sprake is van goed bestuur.
De Raad van Toezicht is de werkgever van het bestuur.
De Raad van Toezicht van Stichting Onderwijs Primair bestaat uit:
Voorletters en achternaam

Woonplaats

Rol
J-W. (Jan-Willem) van Riet

Schoonhoven

Beoogd voorzitter/ contactpersoon
wethouders en
Remuneratie/HR/sparring partner
bestuurder
W.M. (Wencke) Boerrigter

Lopik

Contactpersoon GMR/
Remuneratie/HR
B. (Bernard) Drost

Gouda

Plv voorzitter/communicatie/
contactpersoon gemeente
/Financiën/Auditcie
F. (Ferdinand) van Kampen

Bergen op
Zoom

Contactpersoon GMR/Financiën/
Auditcommissie
D. (Daan) Zwaneveld

Bodegraven

Onderwijs en Kwaliteit
M.B. (Marco) Frijlink

Harmelen

Onderwijs en kwaliteit
Het bestuur is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de instandhouding van openbaar
primair onderwijs in de Krimpenerwaard, Oudewater en Montfoort en voor het geven van
onderwijs volgens de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs in deze scholen. Het
bestuur is de werkgever van de medewerkers van Onderwijs Primair. Het bestuur legt
verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
Het bestuur van Stichting Onderwijs Primair bestaat uit:
Mevrouw L. Augustijn, voorzitter Raad van Bestuur
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Doelstellingen van onze school
OBS Goejanverwelle wil staan voor hedendaags adaptief, zinvol en betekenisvol onderwijs.
Mede gebaseerd op het gedachtegoed van Luc Stevens, hoogleraar en verbonden aan het
NIVOZ.
Adaptief onderwijs gaat uit van het CAR principe, te weten:
•
Competentie
•
Autonomie
•
Relatie

Het CAR-principe is nodig om een kind (ieder mens) zo goed mogelijk te laten functioneren en
ontwikkelen. Je moet succeservaringen opdoen, ontdekken dat je veel meer zelf(standig) kan
dan je in eerste instantie gedacht had. Door samenwerken, communicatie, interactie kan je
juist veel leren.
Differentiatie, omgaan met verschillen. Niet ieder mens is immers hetzelfde? Ieder mens heeft
zijn eigen manier van leren, zijn of haar ingang tot intellect.
Het klassikale leerstofjaarklassensysteem houdt geen rekening mee, past ook niet meer in
deze geïndividualiseerde tijd, in onze maatschappij. Hierdoor ontstaat namelijk een grote kans
op frustratie, tegenzin of onderprestatie, bij leerling èn leerkracht.
Doen wij dan niets meer met de hele groep? Jazeker wel, iedere les wordt gestart met een
stukje klassikale aanbieding, instructie. Ook zijn er diverse momenten in het rooster waar de
hele groep aan meedoet. Omgaan met elkaar, leren van elkaar, je staande leren houden in
een groep, is vanzelfsprekend heel belangrijk.
In de praktijk van alledag betekent dit dat we werken met gelaagde instructie, dus
instructiemodellen en gedifferentieerde verwerking. Met verschillende werkvormen, niet alleen
lezen, luisteren, maar ook doen! We gebruiken ICT hierbij als een middel, andere middelen
blijven hiernaast in gebruik. Door het inzetten van ICT zien wij meer `kilometers`, d.w.z. gericht
meer oefening van de te leren stof. Hierdoor gaan de leerresultaten over het algemeen vooruit.
We werken met een instructietafel, met zelfstandig werken en een takenblad en weektaak.
Voor de vakken biologie (natuur), aardrijkskunde en geschiedenis werken we vanuit
concentrische leerlijnen, d.m.v. de methode van Vier keer Wijzer.
Dit houdt in dat onze kinderen meer betekenisvol en meer in verbanden leren. Onderwijs dat
naast zinvol meer betekenisvol is voor een kind, zal beter beklijven.
Je leert niet meer voor de korte termijn, het geleerde is toepasbaar en inzetbaar in de rest van
je leven. Wij noemen dit het thematisch werken. Wij gaan hierbij uit van de landelijk opgestelde
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kerndoelen (SLO https://slo.nl/sectoren/po/kerndoelen/). Daarnaast hanteren wij ook nog een
leerlijn Topografie van groep 5 t/m 8.
Vandaag de dag kun je als school niet meer volstaan met alleen maar werken met een boekje
en een schriftje. Onze maatschappij is aan snelle veranderingen onderhevig, wij moeten onze
kinderen zo goed mogelijk hierin begeleiden en voorbereiden. Het gebruik van touchscreens,
Chromebooks en I-Pads, is dan ook in alle lessen geïmplementeerd als een middel. Natuurlijk
werken wij ook uit boeken en schriften. Immers, juist de verscheidenheid in aanbod maakt
leren prettig! Het vak schrijven/fijne motoriek staat schoolbreed op het lesrooster.
Door dit ruime aanbod ontstaat meer variatie in en verwerking van de leerstof. Vanuit de
gedachte “meerdere intelligenties”, het omgaan met verschillen, bieden wij gevarieerde lessen
die mogelijkheden kunnen bieden aan iedere leerling.
Wij willen onze kinderen qua ontwikkeling, sociaal emotioneel en cognitief, kwalitatief volgen.
Vanzelf door dagelijks te observeren, door onze leerlingenzorg, maar ook door middel van ons
digitale leerlingvolgsysteem (www.parnassys.nl).
Wij willen onze leerlingen de juiste kansen bieden, te kunnen laten zien wat ze kennen en
kunnen door te stimuleren en gericht te sturen. Laat maar zien wie je bent en wat je kunt!
Hierbij letten wij op kansen tot excellentie. Kinderen die meer aan kunnen (meer- of
hoogbegaafd) moeten hiertoe meer gerichte kansen en aanbod krijgen. Sturend (vanuit
zinvolle context), maar ook motiverend en stimulerend (vanuit betekenisvolle context). Dit
laatste mede ook door goed te letten op de uitdagende en voorbereide leeromgeving.
Leerlingen vanaf groep 7 die moeite hebben met de reguliere lesstof werken gericht aan
doelen en werken daarnaast gericht aan vaardigheden en aan projecten.

Onderwijsklimaat
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, team en ouders zich veilig voelen op school. Als je je
veilig, vertrouwd en genoeg zelfverzekerd voelt, kun je optimaal presteren. Kansen op
succeservaringen opdoen is voor ieder mens een must. Een duidelijke en vooral voor
leerlingen herkenbare structuur en een sfeer van vertrouwen zijn daarbij erg belangrijk. Om
deze structuur handen en voeten te geven werken we met schoolregels.
Wij besteden tijdens het onderwijs op onze school regelmatig aandacht aan de diversiteit van
culturen en levensbeschouwingen in onze samenleving. Wij noemen dit burgerschaps− en
identiteitsontwikkeling.
Ook kijken wij naar ons eigen gedrag omdat voorspelbaarheid van ons gedrag belangrijk is
voor onze leerlingen. Elk teamlid binnen Stichting Onderwijs Primair wordt geschoold in
Pedagogisch Tact (Luc Stevens).
Ieder kind mag er zijn. Goed onderwijs, ook in de ogen van de kinderen.

Prioriteiten schooljaar 2019-20202
- Visieontwikkeling van ons onderwijs aan kleuters
- Implementeren methode voor seksuele vorming (Lentekriebels)
- Verder uitdiepen en borgen van Vier keer Wijzer, Meerbegaafdenbeleid, Snappet en List
- Gericht werken aan de vaardigheden
- Bordfolio en Kindgesprekken implementeren en borgen
- Teamscholing TOS
- Ontwikkelen nieuw logo en flyer
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De organisatie van ons onderwijs
Wij hebben hoge verwachtingen en willen een school zijn waar leerling, leerkracht en ouder
zich goed voelen, een school waar je trots op mag zijn!
Het onderwijsconcept wat hieruit ontstaat moet wettelijk verantwoord, duidelijk leerzaam en te
volgen /monitoren zijn. Ontwikkelingen staan niet stil, aanpassingen en verbeteringen zullen
altijd nodig blijven. Dit zijn wij naar onze leerlingen en de maatschappij verplicht. Dit houdt
meteen ook in dat leerkrachten die werken op OBS Goejanverwelle open minded, flexibel en
leergierig dienen te zijn. Mede door de borging moet de grondgedachte en uitwerking van ons
onderwijsconcept staan als een huis.
Door middel van nieuwsberichten, de schoolapp, de website, de informatieavond en de
oudergesprekken (3 keer per jaar) zullen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden.

Groep 1-2
De groepen 1 en 2 werken vanuit het principe spelend leren. Het jonge kind leert op een andere
wijze dan het kind vanaf ongeveer 6-7 jaar. Daarom ligt de nadruk in groep 1-2 op veel spelen.
Wij werken vanaf 2016-2017 met het nieuwe LVS Leerlijnen jonge kind.
Voor alle groepen geldt vanzelfsprekend dat wij werken vanuit de kerndoelen (en leerlijnen)
www.leerlijnen.cedgroep.nl/

Spelling
We volgen het onderdeel spelling vanuit de taalmethode en de verwerking hiervan is op papier
en op de Chromebooks. Soms gebruiken wij aanvullend materiaal (soms van remediërendeen soms van andere methodes). Voor de meerkunners gebruiken wij spellingsopdrachten
gebaseerd op de Taxonomie van Bloom. Ook letten wij op de toegepaste praktische spelling.
Met name tijdens thematisch werken wordt er gelet op toegepast spellen. Daarnaast natuurlijk
nog tijdens het opstel. Waarbij ook op inhoud en grammatica gemonitord wordt.

(Technisch) Lezen
In groep 1 en 2 wordt gewerkt met beginnende geletterdheid, fonemisch bewustzijn, vergroting
van de woordenschat en aan begrijpend luisteren. Mochten wij signaleren dat een kind rijp is
om te gaan lezen, dan gaan wij daarop in. Natuurlijk houden wij u hiervan op de hoogte.
In groep 3 starten we met aanvankelijk lezen dat overgaat in voortgezet lezen. Dit doen wij
aan de hand van de methode List met ondersteuning van de methode Veilig Leren Lezen.
Vanaf groep 4 besteden wij veel aandacht aan het technisch lezen. Dit doen we door middel
van de methode List, het aanbieden van zinvolle teksten en vooral ook boeken lezen. Er wordt
in elke groep elke dag zelfstandig gelezen en/of gelezen in duo’s/tutoring. Ook leest elke
leerkracht voor aan de kinderen. De onderwijstijd wordt hierin naar aanleiding van de
schoolbespreking van aanpak indien nodig aangepast.
Leerlingen die een stagnerend beeld laten zien krijgen, na overleg in de school van de eigen
leerkracht extra leertijd en hulp d.m.v. o.a. Ralfi-lezen. Ook hiervan wordt u op de hoogte
gebracht. Soms kan de leerkracht aan u vragen ook thuis (meer) aandacht aan het lezen te
besteden.
Daarnaast geven wij nog begrijpend lezen en studerend lezen. Zwakkere lezers hebben in de
eigen stamgroep nog extra leestijd nodig.

Taal
In groep 1 en 2 werken wij thematisch volgens de methode Vier keer Wijzer en werken wij
gericht aan de leerdoelen van Leerlijnen Jonge Kind en gebruiken wij voor beginnende
geletterdheid de map Fonemisch Bewustzijn.
In groep 3 werken wij vanuit List en we zetten de methode Veilig Leren Lezen in als .
SCHOOLGIDS OBS GOEJANVERWELLE 2019-2020
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Daarna wordt Taal gegeven door middel van de taalmethode Taal actief.
Deze methode is adaptief te gebruiken.
Taal komt natuurlijk terug in alle vakken en zelfstandig werken. Taal wordt voornamelijk
toegepast in thematisch werken.

Begrijpend lezen
In groep 1 en 2 gaat het vooral om Begrijpend Luisteren.
In groep 3 wordt er nog veel aandacht besteed aan Begrijpend luisteren en aan het leesproces.
Verder zit Begrijpend Lezen in de methode List en wordt Humpie Dumpie ingezet.
Vanaf halverwege groep 4 werken wij aan de hand van de digitale methode Nieuwsbegrip
(XL). Elke week wordt er ook gewerkt met een (papieren) lees- en werkblad. We werken met
behulp van het touchscreen. Zoveel mogelijk betekenisvol, dus passend bij het thema of de
actualiteit. Elke week staan er op deze website nieuwe leesteksten en opdrachten op vier
niveaus. Adaptief en betekenisvol dus. De school heeft een abonnement op Nieuwsbegrip XL
waardoor leerlingen nog meer verwerkingsopdrachten over de teksten kunnen maken.
Nieuwsbegrip biedt veel extra modules voor o.a woordenschat.
Nieuwsbegrip XL

Rekenen
In groep 1 en 2 werken wij thematisch volgens de methode Vier keer Wijzer en werken wij
gericht aan de leerdoelen van Leerlijnen Jonge Kind en gebruiken wij voor de map Cijferend
Bewustzijn als leidraad.
Vanaf groep 3 wordt dit vak gegeven door middel van de methode Alles telt.
Dit is een adaptieve methode, dus werkend met instructiemodellen en verschillende niveaus
en verwerking. Naast de methode wordt er veel aandacht besteed aan het automatiseren van
het optellen/aftrekken t/m 20 en van de tafels.

Studievaardigheden
In groep 6, 7 en 8 zetten wij de methode Blits in. Ook zorgt het werken met Vier keer Wijzer
voor een goede ontwikkeling van de studievaardigheden en het vergroten van de
woordenschat.

Schrijven
In alle groepen wordt, zeker tijdens het schrijven, op zit-en werkhouding gelet.
In groep 1 en 2 wordt op pengreep en penvoering gelet.
In groep 3 verloopt het schrijfonderwijs via de methode Veilig Leren Lezen. Daarnaast
hanteren wij in de hele school de schrijfmethode: Pennenstreken Blokschrift.
In groep 7 en 8 wordt gelet op duidelijk schrijven, leesbaar schrijven in eigen handschrift. Met
daarbij als ondersteuning de methode Pennenstreken.
Vanzelfsprekend wordt met alle vakken gelet op schrijven, dit dient dan functioneel, netjes en
goed leesbaar te zijn. Het blokschrift dat met de schrijfmethode wordt bewerkstelligd, wordt
met deze schrijfles geoefend.

Creatieve ontwikkelingsvakken
We willen de creatieve vaardigheden (ook muziek) meer tot uiting laten komen in het
thematisch werken, Vier keer Wijzer. Verder is er op onze school een kunst/cultuurcoördinator.
Er worden gedurende het schooljaar intern en extern activiteiten en lessen georganiseerd in
het scala van kunst en cultuur.

Gymnastiek
De kinderen moeten tijdens de gymlessen dragen:
•
een T-shirt en een korte broek of een turnpakje.
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•
zaalschoenen (gymschoenen met een lichte kleur zolen), o.a. als bescherming tegen
besmetting voetwratten.
Deze gymspullen worden mee naar school genomen in een apart tasje.
De ouders van leerlingen in de groepen 1 en 2 worden verzocht die dag geen “ingewikkelde
kleding” zoals panty’s, maillots en dergelijke aan te laten trekken. Wij gymmen op
vrijdagochtend in Oudewater. De gemeente verzorgt het leerlingenvervoer met een bus. Door
de inzet van een grotere bus is de opstapplaats op de parkeerplaats tussen de Provinciale
weg en het bruggetje.
We adviseren waardevolle spullen zoals: horloges en sieraden op de dag dat uw kind
gymnastiekles heeft niet mee naar school te geven. De school is niet aansprakelijk voor het
zoekraken van bovengenoemde spullen tijdens de gymnastieklessen.
Wilt u ons melden, wanneer een kind op doktersadvies niet mee mag doen met de
gymnastieklessen?
De lessen worden door de eigen (gecertificeerde) leerkrachten gegeven.
De gedragscode (bijlage 1) is ook binnen het gymlokaal van kracht.

Muziek
Van groep 1 t/m 8 wordt er muziekles gegeven d.m.v. de methode 1-2-3 Zing. Ook ontvangen
de leerlingen van groep 5 t/m 8 negen keer per jaar een muziekles bij het Muziekhuis in
Oudewater. De leerlingen van groep 1 t/m 4 krijgen negen keer per jaar een muziekles van
een muziekdocent vanuit het Muziekhuis op school.

Verkeer
Er is op onze school een doorgaande lijn voor Verkeer, dus vanaf groep 1 tot en met 8. Om
het jaar neemt groep 7/8 deel aan het theoretisch en praktisch Verkeersexamen, dit wordt bij
toerbeurt georganiseerd door de scholen in Oudewater.

Thematisch werken: biologie(natuur), aardrijkskunde, geschiedenis
Wij werken thematisch d.m.v. de methode Vier keer wijzer (www.vierkeerwijzer.nl), leren vanuit
concentrische leerlijnen, leren in de context, in verbanden. Dit met name voor de vakken
biologie(natuur), geschiedenis en aardrijkskunde.
Wij werken vanuit leervragen, een themamuur/tafel, opdrachtkaarten en presentaties waarbij
bijgehouden wordt welke kerndoelen aan bod komen en welke behandeld dienen te worden.
Filmpje http://www.vierkeerwijzer.nl/bekijk-filmpje.html
Vier keer Wijzer biedt materiaal en VIER stappen. De stappen moeten ervoor zorgen dat er
een doorgaande lijn door de school ontstaat en dat de manier van werken herkenbaar geborgd
is in de hele school:
1. De V van Vragen
2. De I van Ik
3. De E van Experimenteren en Ervaren
4. De R van Resultaat
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Schoolbreed werken we aan een overkoepelend thema. Iedere bouw diept een onderdeel van
het thema uit, gericht op de kerndoelen. Het tijdsbestek van één thema duurt van vakantie tot
vakantie.
Daarnaast hanteren wij ook nog een leerlijn Topografie. Deze gaat van groep 6-8. En start met
dichtbij naar (veel)verderaf. Je eigen woonplaats –Nederland –Europa –Wereld.
Verder trachten wij binnen Vier keer Wijzer rekening te houden met de meerdere intelligenties
(MI) theorie gebaseerd op de gedachtegang van de Amerikaanse professor Howard Gardner.

Onderwijs op maat
Naast ons reguliere aanbod bieden wij onze meerbegaafde leerlingen een extra aanbod aan,
opgenomen in ons beleid meerbegaafden. Ook voor de leerlingen vanaf halverwege groep 7
en 8 die het eindniveau van groep 8 niet halen, bieden wij een extra programma aan.
Twee keer per jaar worden alle leerlingen besproken met de groepsleerkracht, de coördinator
leerlingenzorg en de locatieleider. Er wordt per leerling bekeken of het reguliere aanbod
voldoende is of de leerling iets extra’s nodig heeft. Ouders worden hiervan op de hoogte
gebracht.
Extra aanbod:
Leerlingen vanaf halverwege groep 7 en 8 die het eindniveau van groep 8 niet halen, werken
gericht aan hun onderwijsdoelen voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en taal. Daarnaast
werken ze aan een project zoals houtbewerking.
Voor leerlingen die meer aankunnen op het gebied van rekenen, spelling en/of begrijpend
lezen wordt het reguliere aanbod compact aangeboden. Daarnaast werken ze volgens het
rooster aan verdiepende opdrachten.
Eén keer per week werken buiten de groep ze aan verbredende opdrachten.
Verder bieden wij voor alle leerlingen van de school die dit nodig is gerichte begeleiding op de
vaardigheden. Dit gebeurt zowel binnen als buiten de groep.
Vaardigheden (executieve functies) waar de leerlingen aan werken:
 Metacognitie
 Responsinhibitie
 Emotiregulatie
 Flexibiliteit
 Samenwerken
 Organiseren
 (Werk)geheugen
 Samenwerken
 Time management
 Taakinitiatie
 Plannen en prioritiseren
 Doelgericht gedrag
 Hiaten
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Team OBS Goejanverwelle
Op OBS Goejanverwelle werken formatief 9 personen en facilitair 2 personen vanuit GVO
(Godsdienstonderwijs RK/PC).
Naast de leerkrachten is er een directeur, een locatieleider, een coördinator leerlingenzorg en
een ICT-er. en facilitair twee godsdienstleerkrachten (waarvan één vacant). Buiten deze vaste
bekende gezichten zijn er daarnaast nog externen, zoals van het Samenwerkingsverband
Passenderwijs en van Onderwijsondersteunende bureaus. Ook zijn er regelmatig
beleidsmedewerkers vanuit ons Stafbureau binnen de school. Er zijn stagiaires,
maatschappelijk of van de PABO en soms zijn er tijdelijke invallers aanwezig. Regelmatig
maken wij gebruik van expertise van externen met betrekking tot lessen met bepaalde
onderwerpen.

De samenstelling van de groepen
Op OBS Goejanverwelle hanteren wij drie combinatiegroepen. De groepen 1 t/m 4 zijn
samengevoegd. In de ochtend werkt groep 3-4 apart en in de middag zijn de groepen samen.
Verder is er een combinatiegroep 5-6 en 7-8.
Groep
1-4

Mevrouw Annemarie Vink

MA DI

Mevrouw Daniëlle de Zwart

WO DO VR

Mevrouw Josée Kam*

MA DI WO DO (ochtenden)

Groep
5-6

Mevrouw Chantal Pinkse

MA DO VR

Mevrouw Ellen van ‘t Hof

DI WO

Groep
7-8

Mevrouw Ellen van ‘t Hof

MA

Meneer Mario Peeters

DI WO DO VR

*Onderwijsassistent; 4 dagen per week (in de middag inzetbaar in
alle groepen)
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Ambulante teamleden
Naam
Mevrouw Dionne Tieman
dionnetieman@onderwijsprimair.nl
Mevrouw Chantal Pinkse
chantalpinkse@onderwijsprimair.nl

Mevrouw Ina van den Berg
inavandenberg@onderwijsprimair.nl

Mevrouw Jacqueline Segeth
jacquelinesegeth@onderwijsprimair.nl

Functie/taak (ambulant)
Directeur OBS Goejanverwelle en OBS
De Schakels-UnIQ Athena
Locatieleider(verantwoordelijk voor
dagelijkse gang van zaken op locatie
OBS Goejanverwelle)
Coördinator Leerlingenzorg
(verantwoordelijk voor monitoring zorg
op beide locaties, OBS Goejanverwelle
en OBS De Schakels)
ICT (verantwoordelijk voor alle ICT
zaken op beide locaties, OBS
Goejanverwelle en OBS De Schakels)

GVO-Gefaciliteerde leerkrachten

(1 middag)

Mevr. Bep Verweij

Godsdienstleerkracht PC

Vacature

Godsdienstleerkracht RK

Onderwijsondersteunend personeel (OOP)
Onderwijsondersteuning oftewel OOP. De rol van een OOP is ondersteuning bieden in het
onderwijsproces, de leerkracht geeft instructie, tijdens de daarop volgende verwerking kan
de OOP de klas overnemen, de leerkracht heeft dan de handen vrij om bijvoorbeeld
verlengde instructie te geven of een groepje met individuele handelingsplannen te
ondersteunen. Dit kan binnen de groep en soms gebeurt dit buiten de groep.
Als een OOP voor een groep staat is dat dus altijd onder leiding (verantwoordelijkheid) van
een leerkracht. Deze heeft van tevoren het dagprogramma klaarliggen. De OOP voert dan
een uitvoerende taak uit.

Stagiaires
Onze school wil graag een aandeel leveren aan en voor de toekomstige leerkrachten van het
onderwijs in Nederland. Wij willen ons als open leerschool opstellen en hebben daarvoor al
van diverse opleidingen een officieel leercertificaat mogen ontvangen.
Ook stagiaires (met een andere maatschappelijke insteek) zijn bij ons voor zover mogelijk
welkom.
Soorten stages:
 LIO stagiaires, afstuderende leerlingen van de PABO (lerarenopleiding)
 Stagiaires van verschillende leerjaren, studerend aan de PABO
 Stagiaires van andere MBO/HBO -opleidingen (bijvoorbeeld Onderwijs
Ondersteunend Personeel, SPW)
 Maatschappelijke stages (leerlingen van het Voortgezet Onderwijs)
Contact:
De locatieleider is aanspreekpunt voor eventuele stageverzoeken:
chantalpinkse@onderwijsprimair.nl
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Uitgangspunten stages:
Voor stages geldt dat zowel de stagiaire als de school baat (win-win) heeft bij de inbreng in de
klas en de school, waarbij de opleiding, het leerjaar en de doelen als uitgangspunt worden
genomen voor de te verrichten werkzaamheden. Wij hebben hoge verwachtingen van
stagiaires. Leerlingen van diverse opleidingen die graag een stage zouden willen vervullen,
dienen zich zelfstandig te melden, d.w.z. het gesprek is met de stagiaire zelf en niet
bijvoorbeeld met een ouder. Wij gaan er van uit dat de stagiaires zelf de verantwoordelijkheid
nemen voor hun eigen ontwikkeling en voor de benodigde papieren van hun school/instelling
zorgen.
Privacy en stagiaires:
Op het gebied van privacy zijn in het team duidelijke afspraken gemaakt omtrent informatie
met betrekking tot de leerlingen die wel en/of niet aan de stagiaires wordt medegedeeld.
Uitgangspunt is dat alleen die informatie wordt uitgewisseld die onmisbaar is bij een goede
invulling van de stage. Vanzelfsprekend dient de stagiaire het protocol te onderkennen en na
te leven.
Mede ook om bovenstaande prefereren wij geen stages door leerlingen die in Hekendorp
wonen en/of leerlingen zijn geweest van OBS Goejanverwelle. In die situatie is het immers
altijd nog mogelijk om dan stage op OBS De Schakels-UnIQ Athena te lopen.

Vervanging van een groepsleerkracht
Het is nooit te hopen, maar mocht het gebeuren dat een leerkracht door afwezigheid
vervangen dient te worden, dan zijn dit de stappen die wij volgen:
1.
Intern een oplossing zoeken door een collega te vragen
2.
De vervangingspools opdracht geven (stichtingsbrede vervanging)
3.
Leerlingen verdelen volgens het verdeelrooster*
4.
De leerlingen blijven thuis*
Vanzelfsprekend dient de invalleerkracht zich aan de afgesproken regels binnen onze school
te houden. Dat er kleine verschillen kunnen zijn tussen “de eigen leerkracht” en de “inval
leerkracht” spreekt voor zich, immers ieder mens is ook weer anders.
Verder zijn er, zoals u weet, in deze tijd vrijwel geen invallers en/of collega’s te krijgen. Helaas
staan steeds minder mensen klaar om zich in dit mooie vak te willen verdiepen.
* Punt 3 Gezien het feit dat we drie groepen hebben op OBS Goejanverwelle komt de 3e actie
in het geding. Het is erg belastend voor de leerlingen en het team om een hele groep over de
twee andere groepen te verdelen.
* Punt 4 is in de afgelopen jaren slechts één dag voorgekomen, wij hopen op uw begrip mocht
het door het leerkrachtentekort toch vaker voor gaan komen. Mocht dit, door bijvoorbeeld een
griepuitbraak toch aan de orde zijn, dan zal er geprobeerd worden om dit niet meer dan 1 dag
per groep per week te laten zijn.
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De zorg voor onze leerlingen
De leerkracht volgt in eerste instantie de cognitieve en sociaal emotionele voortgang van de
leerlingen in de groep. Zowel de ouders als de leerkracht(en) kunnen een extra gesprek
aanvragen met elkaar wanneer dit wenselijk is. Indien nodig kan de leerkracht advies vragen
aan de coördinator leerlingenzorg (CLZ). Ook kan de CLZ-er aanschuiven bij bv. een
oudergesprek om samen af te stemmen wat de leerling nodig heeft.
Het kan zijn dat er via de CLZ, in samenwerking en met toestemming van de ouders, verder
onderzoek en/of hulp nodig is. Daarbij wordt waar nodig externe hulp ingeschakeld.

Coördinator leerlingenzorg (CLZ)- Interne begeleiding (IB)
Deze coördinator is de spil in de zorg van de school. De CLZ bewaakt samen met de leerkracht
alle ontwikkelingsgegevens. Eén keer per jaar is er een leerlingbespreking Sociaal emotioneel,
twee keer per jaar is er een schoolbespreking en twee keer per jaar is er een tussenevaluatie.
Wat zijn belemmeringen, opvallende zaken, hoe spelen we hierop in? De Onderwijsbehoefte
en de onderwijsplannen worden geëvalueerd en afgestemd.
Eerste aanspreekpunt voor de ouder is de groepsleerkracht, soms is dan de conclusie dat het
ook nog raadzaam is om een afspraak met de CLZ te maken.
De CLZ heeft ook een coachende rol naar de leerkracht. Tevens onderhoudt de CLZ contacten
met externen betreffende zorg. Wij werken vanuit ons zorgplan en ondersteuningsprofiel.

Passend onderwijs
Meer dan 17.000 leerlingen vallen met hun (speciale)basisschool onder het
Samenwerkingsverband (SWV) Passenderwijs. Zo ook OBS Goejanverwelle.
Iedere school dient de standaard basisondersteuning te bieden, soms kan er extra
ondersteuning nodig zijn, dan kan het SWV ingeschakeld worden.
SWV Passenderwijs:
Passenderwijs ziet het als haar maatschappelijke opdracht om in samenwerking met ouders
en ketenpartners (speciaal onderwijs, gemeenten, jeugdhulpverlening etc.) kinderen voor te
bereiden op een actieve, zelfstandige deelname aan de maatschappij. Vanuit onze
kernwaarden hebben wij een missie en visie geformuleerd, waar ons dagelijks werken op is
gebaseerd.
Het merendeel van de scholen van stichting Onderwijs Primair vallen onder SWV Midden
Holland. Slechts 4 van onze scholen , die in Montfoort, Oudewater en Linschoten, ressorteren
onder het SWV Passenderwijs. www.passenderwijs.nl
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Een SWV heb je nodig om die zorg, nodig vanuit het Passend Onderwijs, te kunnen blijven
bieden. Maar ook om die zorg steeds meer te kunnen verbeteren. Doel is; help de scholen het
zelf te doen. Ook kan het SWV veel know how opleveren voor een school. Er worden
bijvoorbeeld cursussen en studiemomenten aangeboden. Ook kunnen er externe disciplines
de school ingehaald worden.
Soms kan het door een bepaalde hulpvraag nodig zijn een zogenaamd groeidocument op te
stellen voor een leerling. Deze wordt slechts dan opgesteld na zorgvuldige afweging en
gesprekken met ouders. Deze externe hulpvraag (want hij gaat de school “uït”) kan alleen als
u als ouders daar toestemming voor heeft verleend. Dit gebeurt door middel van
ondertekening.
Op de website van onze stichting staat het ondersteuningsplan Passenderwijs.
www.onderwijsprimair.nl

Zorg op onze school
Opbrengstgericht werken is een belangrijke pijler van de kwaliteitsagenda PO (Primair
Onderwijs), met kwaliteitszorg als grootste onderdeel. Leerkrachten focussen zich in het
bijzonder op de leeropbrengsten. Hierin spelen toetsresultaten natuurlijk een belangrijke rol,
maar zeer zeker ook de dagelijkse praktijk van observeren, adaptief onderwijzen en borging
(leerlingvolgsysteem).
In schooljaar 2017-2018 hebben wij Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO)
geïmplementeerd als middel.
Definitie van de onderwijsinspectie;
Het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties
De 5 indicatoren, vanuit het waarderingskader:
•
Leraren volgen vorderingen systematisch
•
School gebruikt een samenhangend systeem voor het volgen van deze vorderingen
•
School gaat de effecten van de zorg na
•
School evalueert systematisch kwaliteiten van de opbrengsten
•
School evalueert regelmatig het onderwijsproces

De 6 uitgangspunten van Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO):

De borging vindt plaats in vier stappen:

Conclusie inspectie onderwijsverslag;
www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsverslag
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Onze stichting stelt dat opbrengstgericht werken één van de voornaamste speerpunten is en
zal zijn voor de komende jaren. Leerlingen op een opbrengstgerichte school presteren beter.
Wij werken cyclisch om onze opbrengsten te monitoren en te verbeteren. Dit doen wij volgens
Ontwikkelingsgericht Passend Onderwijs (OPO), https://www.masterclassopo.nl. De
leerkrachten werken vanuit onderwijsplannen en groepsoverzichten, de groepsoverzichten
staan in ons leerlingvolgsysteem Parnassys.
De gegevens van de leerprestaties en vorderingen en de sociaal emotionele ontwikkeling van
de leerlingen worden via ons leerlingvolgsysteem (Parnassys) digitaal verzameld.
Om de leerprestaties van onze leerlingen te volgen, maken we gebruik van de methodetoetsen
en vanaf groep 3 de midden- en eindtoetsen van Cito.
Om de sociaal emotionele ontwikkeling te volgen maken wij gebruik van Zien!
Om het onderwijs vorm en inhoud te geven, maken we schoolbreed voor de vakken rekenen,
(werkwoord)spelling, technisch lezen en begrijpend lezen gebruik van onderwijsplannen. In de
onderwijsplannen zijn de schoolambities, leerlijn, leertijd, didactisch handelen, didactische
strategieën, differentiatie en de organisatie opgenomen. Aan het onderwijsplan hangt als
bijlage de midden- en einddoelen per leerjaar voor het desbetreffende vak. De
onderwijsplannen worden 4 keer per jaar met het team geëvalueerd en waar nodig bijgesteld
tijdens de schoolbesprekingen (2 keer) en de tussenevaluatie OPO (2 keer).
Op de schoolbespreking worden de school- en groepsresultaten met het team besproken en
naast de schoolambities gelegd. Door samen met het team ons onderwijs te evalueren en
waar nodig bij te stellen, werken wij doelgericht aan onze kwaliteit.
Per groep worden voor de vakken rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen
groepsoverzichten gemaakt via het programma Focus PO. De leerlingen worden ingedeeld in
instructiegroepen, naast de basisgroep is er een verlengde instructiegroep en een
verrijkingsgroep. De invulling van de differentiatie is opgenomen in het onderwijsplan.
Waar nodig wordt het groepsoverzicht aangevuld met individuele notities die van belang zijn
voor de individuele leerling. Het groepsoverzichten staan bij de groep in Parnassys.

Veiligheidsmonitor
Wij werken hard aan een verantwoord en veilig pedagogisch- en didactisch klimaat. Onder
andere door vernieuwing van het onderwijsconcept en het bijhouden en verruimen van de
vakkennis middels trainingen en studiedagen.
Wij maken gebruik van de volgende instrumenten om de beleving van veiligheid en het
welzijn van de leerlingen te volgen:

De ouderenquête (WMK)
Alle ouders worden om het jaar gevraagd de ouderenquête in te vullen. Dit schooljaar (voorjaar
2020) ontvangen alle ouders via de mail een link om de enquête in te vullen.
De uitslagen resulteren in een terugkoppeling naar team, MR, bevoegd gezag en ouders. De
risico’s worden geanalyseerd en waar nodig zullen er passende maatregelen genomen worden
voor verbetering.

Zien!
Twee keer per jaar (oktober/november-april) vult het team voor alle leerlingen de vragenlijsten
van Zien! in Parnassys in. Ook de leerlingen vanaf groep 5 vullen de vragenlijsten zelf in. Dit
systeem brengt het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart, maar stelt waar
nodig ook concrete doelen op en geeft de leerkracht handelingssuggesties. De resultaten
worden met de leerlingen besproken in het kindgesprek en met de ouders in het eerste sociaal
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emotionele oudergesprek in november. Waar nodig worden de ouders geïnformeerd na het
tweede invulmoment.

Sociogram
Een sociogram is een grafische weergave van onderlinge relaties, hierdoor kan een leerkracht
zien hoe de sociale verbanden in een klas zijn. Het sociogram kan helpen bij het onderkennen
van hiërarchie, de leiders en de kinderen die sociaal geïsoleerd zijn.
In dezelfde periode als Zien! wordt in iedere groep het sociogram ingevuld en ingevoerd en
geanalyseerd in Parnassys. De resultaten worden, waar nodig besproken met leerling en
ouders.

Overstapservice Onderwijs (OSO)
Wij werken met OSO: Overstapservice Onderwijs is ons middel van overdracht naar het
Voortgezet Onderwijs.
De plaatsingswijzer is gebaseerd op het leerlingvolgsysteem van de basisschool in de
schooljaren 6, 7 en 8. De leervorderingen van begrijpend lezen, spelling en rekenen van de
Cito toetsen geven aan hoe de ontwikkeling van de leerling is. Het is dus geen
‘momentopname’.
Per schoolniveau worden twee profielen onderscheiden:
● basisprofiel. Een leerling met een basisprofiel voldoet aan de normen .
● bespreekprofiel. Is het profiel voor leerlingen die niet geheel voldoen aan de eisen voor het
betreffende onderwijsniveau.
Naast schoolprestaties wordt ook gekeken naar zaken als interesses en voorkeuren,
doorzettingsvermogen, aanpakgedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Voor adviezen naar het voortgezet onderwijs (VO) is op Stichtingsniveau besloten:
“Ten aanzien van enkel- dan wel dubbelvoudig adviseren inzake VO is afgesproken dat het
uitgangspunt is enkelvoudig adviseren. Daar waar het echt niet anders kan is dubbelvoudig
adviseren aan de orde”.

Naar groep 3
De wet voor het Primair onderwijs (WPO art. 8, lid 7b) gaat er van uit dat kinderen in beginsel
binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren het primair onderwijs doorlopen. Natuurlijk
is er verschil in de ontwikkeling van ieder kind en dat wordt ook onderkend.
Wij gaan er niet zonder meer vanuit dat alle kinderen die voor 1 januari vijf jaar worden in het
daaropvolgende jaar naar groep 3 gaan. Ook kan het zijn dat een kind na 1 jaar kleutergroep
al klaar is om naar groep 3 te gaan. We bekijken zorgvuldig waar het kind het best zal
functioneren en waar de ontwikkeling op lange termijn het beste bij gebaat is.
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We hebben afgesproken dat we de kinderen vanaf hun binnenkomst op school stringent volgen
binnen m.b.v. Leerlijnen Jonge Kind (LVS Parnassys).
Hierin zijn alle ontwikkelingsgebieden opgenomen, o.a. beginnende geletterdheid en
beginnende gecijferdheid.
Kinderen waar dit voor nodig is, worden extra en nader besproken door middel van een
leerlingbespreking, binnen het zorgteam en met de ouders/ verzorgers. Het sociaal-emotionele
aspect nemen wij zwaarwegend mee in ons advies. Wij proberen een beslissing over wel of
niet doorgaan van kinderen naar groep 3 na gezamenlijk overleg met de ouders te nemen,
waarbij de school het initiatief voor dit gesprek neemt.

Jeugdarts, schoolarts
Een gezonde jeugd heeft de toekomst! De GGD doet er alles aan om hun gezondheid te
beschermen en te bevorderen. Wat wij hieraan doen verschilt wel per gemeente. Bij het
centrum Jeugd en Gezin werken jeugdartsen, doktersassistenten en jeugdverpleegkundigen.
In de meeste gemeenten van onze regio komen zij regelmatig op de scholen en onderhouden
nauwe contacten met de scholen. Ook als wij een meer partijen overleg (MPO) willen houden
neemt de jeugdarts deel vanuit zijn/haar expertise.
Voor onze school is dat mevrouw Dr. M. van Andel www.cjgoudewater.nl/ , binnenkort stopt
zij als jeugdarts en ontstaat er een vacature.
Wat zij doen voor kinderen en jongeren:
•
Bekijken hoe gezond uw kind is en of hij/zij goed groeit en zich goed ontwikkelt.
•
Praten over de opvoeding van uw kind en antwoorden geven op hun vragen.
•
Informatie geven over uiteenlopende zaken die te maken hebben met de ontwikkeling
van kinderen.
•
Uw kind inenten volgens het Rijksvaccinatieprogramma.
•
Praten met uw kind over de puberteit en wat dit met een jongen of meisje doet.
•
Informeren over het gebruik van genotmiddelen.
•
Uw kind aanmelden voor verder onderzoek als dat nodig is. U kunt dit doen aan de
hand van het signaleringsformulier.
Wat de GGD nog meer doet voor ouders en de kinderen:
•
Telefonisch spreekuur of spreekuur op locatie voor ouders en kinderen.
•
Opvoedondersteuning via de e-mail: jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl
•
Extra zorg en begeleiding geven aan kinderen en hun ouders als dat nodig is.
•
Overleg plegen met andere zorgprofessionals.
•
Doorverwijzen naar bieden van jeugdhulpverlening in de regio.
•
Kinderen helpen als er sprake is van kindermishandeling en/of seksuele intimidatie.
GGD geeft over uiteenlopende onderwerpen folders uit.

Logopedist
Indien logopedische behandeling nodig blijkt te zijn kan de CLZ/leerkracht u adviseren in het
vinden van een logopediepraktijk bij u in de buurt.
De eventueel behandelende logopediste staat meestal in direct contact met de CLZ. Deze is
immers binnen de school, spil in de zorg.

Dyslexieprotocol
De nieuwe regelgeving binnen het dyslexieprotocol is samengevat in het
Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. Het Stimuleringsprogramma wordt uitgevoerd in
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opdracht van het ministerie van OCW door een aantal samenwerkende partners. Dit vierjarig
programma loopt tot en met december 2021.
https://www.dyslexiecentraal.nl/stimuleringsprogramma-aanpak-dyslexie
Het Stimuleringsprogramma wil bevorderen dat scholen systematisch en duurzaam werken
aan goed lees- en spellingonderwijs. Met een preventieve en integrale aanpak van
leesproblemen en dyslexie kunnen onterechte verwijzingen naar de dyslexiezorg en het risico
op laaggeletterdheid worden voorkomen. Een effectieve aanpak in onderwijs en zorg zal er
toe leiden dat alle leerlingen - met of zonder dyslexie - zo geletterd mogelijk worden en zich
hierbij competent en gewaardeerd voelen.
Op onze school lezen wij volgens het programma LIST! Dit programma is erop gericht
leesproblemen te voorkomen. Voor leerlingen die achterblijven in het leesproces handteren wij
de volgende aanpak:

Onze school zet individuele handelingsplanning, schoolanalyse en diagnostiek in op kinderen
met dyslectische kenmerken, oftewel leesproblematieken.
Voor het onderwijs binnen onze school maakt het dus geen verschil, d.w.z. andere benadering
van uw kind of er nu wel of niet een dyslexieverklaring is. Met een dyslexieverklaring mag de
eindtoets in groep 8 voorgelezen worden.

Onderwijskundig rapport of DOD
Bij verhuizing of overplaatsing naar een andere school, vult de leerkracht een onderwijskundig
verslag in. Dit verslag gaat naar de CLZ en directeur. Na fiat en ondertekening door de
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directeur gaat dit document naar de ouders en de ontvangende school. Hoe zorgvuldiger deze
overdracht is ingevuld, hoe makkelijker de overgang voor het kind.
De DOD betekent Digitaal Overdrachts Dossier. Dit rapport gaat digitaal ingevuld naar de
school van keuze in het Voortgezet Onderwijs. Wij gebruiken hiervoor OSO.
Overigens wordt ook dit rapport met de ouders besproken. Zij krijgen hiervan een exemplaar.
De school hangt beide rapporten in het digitale leerlingvolgsysteem (Parnassys).

Onderwijsinspectie
De inspecteur bezoekt regelmatig de scholen. Hij/zij geeft onderwijskundig advies en
controleert of er wordt voldaan aan de wettelijke eisen. Hierbij zijn de door OC&W opgestelde
kwaliteitsindicatoren leidend. Onze school heeft het basisarrangement.
Inspectie van het onderwijs:
Park Voorn 4, 33544 AC Utrecht
Correspondentieadres:
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
www.onderwijsinspectie.nl
T (088) 6696514

Onze uitstroom

Opbrengsten eindcito
Dit zijn de gemiddelde scores, op de landelijke CITO, die onze leerlingen de afgelopen jaren
aan het einde van de school behaalden. Omdat er kleine groepen tussen zaten kunnen
scores een wat vertekend beeld opleveren.
Wat betreft de Centrale Eindtoets:
•
dat alle leerlingen van groep 8 in het regulier basisonderwijs verplicht zijn een
eindtoets te maken.
•
dat het verplicht is om te rapporteren op referentieniveaus;

SCHOOLGIDS OBS GOEJANVERWELLE 2019-2020

26

•

dat de digitale Centrale Eindtoets gelijktijdig gemaakt kan worden met de papieren
Centrale Eindtoets;
dat het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie ook digitaal afgenomen kan worden;
dat er een aangepaste versie van de Centrale Eindtoets is voor slechtzienden.

•
•

Onze gemiddelde CITO eindscores (scorerange 500-550):
Jaar

Score zonder correctie

Score landelijk gemiddelde

2015 (4 schoolverlaters)

536,3

535,1

2016 (12 schoolverlaters)

534,8

534,5

2017 (6 schoolverlaters)

533

535,1

2018 (10 schoolverlaters)

536

534,9

2019 (5 schoolverlaters)

532,6

532,8

Oudercontact
Wij vinden het heel belangrijk de ouders goed te informeren over de cognitieve en sociaal
emotionele voortgang van hun kind(eren). Dit doen wij volgens onze gesprekscyclus:

Oudergesprek Sociaal emotioneel
Bij dit gesprek zijn ouders en de leerkracht aanwezig. De inhoud van dit gesprek zal met name
gericht zijn op het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, waarbij wij
ook benieuwd zijn naar uw ervaring als ouder(s). Wanneer uw zoon of dochter voor het eerst
extra hulp of uitdaging krijgt voor een bepaald vak, wordt dit in dit voortgangsgesprek met u
besproken.
Gebaseerd op de zeven dimensies uit Zien! zullen waar nodig de volgende onderwerpen aan
bod komen:
Betrokkenheid: Het kind is met aandacht en plezier bezig met de leervakken of de
activiteiten op school. Het kind is innerlijk gericht op de taak of de activiteit.
Welbevinden: Het kind laat positieve gevoelens zien ten opzichte van schoolse situaties, bij
deze leerkracht en klasgenoten. Het kind heeft een opgewekte, levenslustige, vitale,
ontspannen en open houding.
Sociaal initiatief: Het kind stapt uit zichzelf af op anderen, het maakt contact met andere
kinderen of volwassenen. Het kind begint vanuit zichzelf met vertellen of stelt zelf vragen.
Sociale autonomie: Het kind heeft een eigenheid, maakt zelf keuzes en blijft bij die keuzes.
Sociale flexibiliteit: Het kind past zijn gedrag aan als de situatie verandert of als een ander
dat vraagt. Het is in staat om een compromis te sluiten en zijn eigen plan los te laten als dat
nodig is en kan zich over een teleurstelling heen zetten.
Impulsbeheersing: Het kind houdt zich aan de regels, vraagt weinig aandacht en heeft
controle over zijn eigen gedrag. Het kind denkt na voordat het iets doet.
Inlevingsvermogen: Het kind laat door zijn gedrag merken dat het rekening houdt met de
gedachten en gevoelens van anderen. Het kind luistert, toont belangstelling, zegt aardige
dingen en gedraagt zich
Veiligheidsbeleving: Het kind voelt zich op school, op het plein en onderweg veilig en heeft
het gevoel dat hij erbij hoort.
SCHOOLGIDS OBS GOEJANVERWELLE 2019-2020

27

U als ouder wordt van te voren uitgenodigd om over bovenstaande onderwerpen na te denken
en ons in het gesprek te vertellen waar extra aandacht naar toe zou kunnen gaan. Tijdens het
gesprek wordt ook de uitslag van de leerling-(vanaf groep 5) en leerkrachtvragenlijst van Zien!
besproken. Ook de kindgesprekken worden waar in het gesprek meegenomen.

Rapportgesprekken
Twee keer per jaar, in feb/mrt en jun/jul(facultatief) wordt u uitgenodigd voor het
rapportgesprek. Leerlingen vanaf groep 4 en hun ouder(s) zullen bij het gesprek aanwezig zijn
en worden uitgenodigd actief aan het gesprek deel te nemen. De opbrengsten, ontwikkeling
en eventuele aandachtspunten worden besproken.
Wanneer de leerkracht of u als ouder behoefte heeft aan een extra gesprek kan er een
afspraak worden ingepland.
Wanneer dit mogelijk is, vragen wij u om veranderingen in de gezinssituatie of heftige
gebeurtenissen in de familie met de leerkracht te delen. Op die manier kunnen wij uw kind het
beste opvangen.

Overig oudercontact en ouderparticipatie
Naast de gesprekscyclus organiseren wij aan het begin van het schooljaar de informatieavond
met daarbij een extra uitleg aan de ouders van groep 8 over de weg naar het voortgezet
onderwijs.
Ook organiseren wij jaarlijks een gezamenlijke ouderavond met De Schakels-UnIQ Athena
waarin een bepaald onderwerp wordt uitgelicht.
Wij trachten onze informatievoorziening zo transparant en efficiënt mogelijk te houden.
Dit doen wij door:
•
Nieuwsbrief (via de app)
•
Website
•
Schoolapp
•
Oudergesprekken
•
Rapportgesprekken
•
Prognosegesprekken
•
Eindgesprekken
•
Informatieavond
•
Ouderavond thema
•
De schoolgids
•
Jaarverslag
•
Inspectierapport www.onderwijsinspectie.nl
Maar bovenal hopen wij door wederzijds vertrouwen, laagdrempelig te zijn en zodoende
kwalitatief contact, communicatie te hebben.

Medezeggenschapsraad
Wij werken vanuit het beleid van www.onderwijsprimair.nl “Overzicht bevoegdheden GMR en
MR”.
De MR is samengesteld uit ouders (gekozen door de ouders) en leerkrachten (gekozen door
de leerkrachten).
De directeur is geen lid van de MR, maar is gastlid en adviseert de MR, waar nodig en
desgevraagd. De MR vergaderingen zijn openbaar.
De MR is bevoegd alle aangelegenheden, die de school betreffen, te bespreken en daarover
voorstellen te doen. Over veel zaken heeft de MR instemmingbevoegdheid (onderwijskundige
doelstellingen, schoolplan, schoolgids, veiligheid en gezondheid, schooltijden enz.) of
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adviesbevoegdheid (bijv. Besteding financiële middelen, schoolorganisatie, vakantieregeling,
onderhoud van gebouw).
Ouders kunnen met hun vragen en opmerkingen bij de oudergeleding van de MR terecht.
In onze stichting is er ook een GMR waarin alle 18 scholen van de stichting vertegenwoordigd
zijn.
De MR bestaat uit ouders en personeel van beide locaties, vallende onder OBS Oudewater.
Verdere informatie en de samenstelling van de MR vindt u onder het kopje “MR/AC” op onze
website.

GMR
Visie GMR Stichting Onderwijs Primair:
De Stichting Onderwijs Primair heeft een GMR ingesteld bij de oprichting van de stichting
(Artikel 14 WMO). Het is het orgaan voor advies- en instemmingsrecht over bovenschoolse
zaken. Het is de bedoeling dat de GMR alleen onderwerpen behandelt die voor de scholen
van gemeenschappelijk (schooloverstijgend) belang zijn. De GMR is het inspraakorgaan dat
met het bestuur en de algemeen directeur contact heeft. De GMR en MR werken aanvullend.
De advies – en instemmingrechten zijn overeenkomstig de taken van het bestuur en de
algemeen directeur. De primaire gesprekspartner van de GMR is de algemeen directeur. De
GMR bestaat uit 16 leden (een lid per school). Per school zal er tevens een plaatsvervangend
lid zijn. In verband met de wettelijke verplichting tot een gelijk aantal leden uit de personeelsen oudergeleding, bestaat de raad uit ouders en onderwijspersoneel.
Op onze website kunt u onder het kopje “MR/AC” lezen wie onze school vertegenwoordigd in
de GMR.

Activiteitencommissies (AC)
Samen met de ouders dragen wij als team, de verantwoordelijkheid voor het organiseren van
activiteiten voor onze kinderen. Ouders geven in het begin van elk schooljaar aan welke
activiteiten ze mede willen helpen organiseren. Denk hierbij aan het educatieve uitje, het
sinterklaasfeest, het kerstfeest, het paasfeest, de sportdag of een afscheidsavond groep 8.
De activiteitencommissie bestaat uit ouders + een leerkracht van de school. Samen nemen zij
de organisatie en de uitvoering van de activiteit op zich. Er kunnen extra hulpouders worden
gevraagd voor het helpen bij de uitvoering van de activiteit.
Drie á vier keer per jaar komen de leden van de vaste vergadering van de AC bijeen. Leden
worden door alle ouders gekozen. De AC vergaderingen zijn openbaar. Daarin worden de
financiën en de activiteitenvoortgang besproken.
Eén keer per jaar worden alle ouders uitgenodigd in de vergadering en wordt er
verantwoording afgelegd over de besteding van de geïnde vrijwillige ouderbijdragen.
De leden van de vaste vergadering kunt u vinden onder het kopje MR/AC op de website van
de school.
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Ouderbijdrage
Ieder schooljaar wordt de vrijwillige ouderbijdrage door de penningmeester geïnd. De vrijwillige
ouderbijdrage wordt op een zo efficiënte en prettig mogelijke wijze ingezet om uw kind die
extra’s op school te gunnen waar anders misschien geen budget voor zou zijn.
Te denken valt aan iets extra’s met feesten en thema/projecten, maar ook het schoolreisje
wordt uit deze pot betaald. Hoewel de bijdrage in principe vrijwillig is, is het dus wel degelijk
van groot belang dat u mee wilt doen. Immers, uw eigen kind profiteert hier natuurlijk ook op
positieve wijze van.
De hoogte van de bijdrage kunt u vinden op de website onder het kopje MR/AC.

Leerlingenraad
De leerlingenraad is halverwege het schooljaar 2014-2015 opgericht. Kinderen uit groep 5 t/m
8 die in de leerlingenraad willen, doen aan het begin van het schooljaar mee met de
verkiezingen. Zij denken na over wat zij graag willen bereiken voor onze school en maken daar
een partijprogramma van. De leerlingenraad vergadert 1x in de maand. Eén teamlid zit deze
bijeenkomsten voor. Voordat de leerlingenraad begint, inventariseren deze kinderen in hun
groep wat er besproken gaat worden.
1 x per jaar wordt de leerlingenraad uitgenodigd door de MR.
Onder het kopje “praktische informatie-leerlingenraad” kunt u op onze website meer lezen over
de leerlingenraad.

Klachtenregeling
Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Sinds 1 augustus 1998 zijn scholen
verplicht gesteld een klachtenregeling te hebben. Als school voelen wij ons verantwoordelijk
voor het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er
ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons
hierop aanspreken.
In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en
overige klachten. Overige klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen,
toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie.
Mocht er sprake zijn van ernstige klachten over een vorm van machtsmisbruik ten opzichte
van een leerling, dan kunt u een beroep doen op de (interne) contactpersoon, de externe
vertrouwenspersoon of een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie.
Op onze school is een contactpersoon benoemd. De naam van de interne vertrouwenspersoon
van onze school is Daniëlle de Zwart danielledezwart@onderwijsprimair.nl .
Bij haar kunt u altijd terecht om, vertrouwelijk, een geval van (vermeend) machtsmisbruik te
bespreken. Zij zal naar uw verhaal luisteren en bespreken welke stappen ondernomen zouden
kunnen worden.
De contactpersoon kan u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school,
aangesteld door onze stichting. De externe vertrouwenspersoon is er om met u verder over de
klacht te praten en u te ondersteunen bij eventuele verdere stappen. De externe
vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ook de gesprekken met deze persoon zijn strikt
vertrouwelijk.
Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht officieel ingediend bij het bevoegde gezag. Deze
onderzoekt dan de klacht en adviseert over de te nemen maatregelen. Het bevoegde gezag
beslist en laat dat alle partijen weten.
Contactgegevens van de (externe) vertrouwenspersoon Stichting Onderwijs Primair:
Stichting School & Veiligheid
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
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030 - 285 65 31
vertrouwenswerk@schoolenveiligheid.nl
Giti Bán – g.ban@schoolenveiligheid.nl – 030 - 285 66 08
Frank Brouwer – f.brouwer@schoolenveiligheid.nl – 030 - 285 66 35
We gaan er vanuit dat u met klachten in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijvoorbeeld
de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht. Bent
u daarna nog niet tevreden dan kunt u de vertrouwenspersoon inlichten die samen met u naar
een oplossing zal zoeken.
Verder kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met de vertrouwensinspecteur:
Vertrouwensinspecteur
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs.
Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur
benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:
 seksuele intimidatie en seksueel misbruik
 psychisch en fysiek geweld
 discriminatie en radicalisering
De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111
(lokaal tarief).
Verder verwijzen wij u naar de website van onze stichting: “Klachtenregeling” of naar de
website van de school.

Privacyreglement inzake verwerking leerlinggegevens
Wij verwijzen u naar de website van onze stichting “Privacyreglement inzake leerlinggegevens”
of naar de website van de school.

AVG inventarisatie
Om het schooljaar inventariseren wij uw voorkeuren wat betreft de privacybescherming van
uw kind(eren). Wilt u tussentijds uw privacy voorkeuren wijzigen dan kunt u het formulier
vinden op de website van de school onder het kopje “Ouders”.
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Aanspreken van leerlingen op eventueel foutief gedrag
Alle leerkrachten binnen onze school zijn verantwoordelijk voor alle leerlingen en spreken hen
indien nodig aan. Als leerlingen zich niet aan de afspraken binnen OBS Goejanverwelle
houden, zullen zij vanuit pedagogische tact aangesproken worden en indien nodig correcties
en/of sturing ontvangen. Indien nodig wordt de ouder, verzorger vanzelfsprekend op de hoogte
gebracht. Ouders die van mening zijn dat er een bepaalde leerling of groep aangesproken
dient te worden, zullen dit met de leerkracht of met het management moeten bespreken. Het
is absoluut niet de bedoeling dat ouders het plein, de school of de klas in komen om zelf
“verhaal” te halen. Dit geldt natuurlijk niet voor de normale sociale interactie, waarbij men
elkaar rustig aan kan spreken op eventueel ongewenst gedrag. Wij moeten met elkaar onze
leerlingen een veilige en sociale leeromgeving kunnen bieden.
Wij verwijzen u naar de website van de school voor de “Gedragscode OBS Goejanverwelle”
te vinden onder het kopje Ouders.
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Naar School
Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
Ochtend 08:30 - 12:00 uur
Middag 13:00 - 15:00 uur
Woensdag:
Ochtend 08:30 - 12:15 uur

Vakanties en vrije dagen
Op de website kunt u onder het kopje “Praktische informatie” het actuele vakantierooster en
de studiedagen vinden. Ook in de app is het goed terug te vinden.

Voor schooltijd en pleingebruik
Tien minuten voor de aanvang van de lessen en gaan de deuren open en staan de
leerkrachten in de deur van hun lokaal om de leerlingen te verwelkomen. We verzoeken u
vriendelijk uw kind niet eerder dan een kwartier voor aanvang van de lessen naar school te
sturen. Dit, om de overblijfkrachten het overzicht te kunnen laten behouden over de aan hen
toevertrouwde overblijfkinderen.
Het spelen op de pleinen is uiteraard aan regels gebonden. Er wordt van de leerlingen
verwacht dat zij zich aan deze regels houden. Zo mag er beslist niet op schooldagen op het
plein gefietst of gevoetbald worden. Verder zijn er natuurlijk de normale omgangsregels die wij
hanteren.
De groepen 1 en 2 spelen op het kleine plein. De groepen 3 t/m 8 spelen op het grote plein en
in de speeltuin.
De buitenpauze duurt 15 minuten.
Verder hebben wij een hek om ons plein staan. Dit is voor de veiligheid, niet om het plein af te
sluiten. Na schooltijd mag de jeugd gewoon op ons schoolplein spelen. Waarbij wel gevraagd
wordt alles netjes achter te laten. Wij trachten dan leerlingen, indien nodig, op hun
verantwoordelijkheid aan te spreken. U, als ouders, kunt ons helpen door ook een oogje in het
zeil te houden en zelf (uw) kinderen, aan te spreken.

Uw kind halen en brengen
Als u uw kind naar school wilt brengen, stellen we dat zeer op prijs. De school verwacht van u
een positieve houding en de geldende normen en waarden in omgang met de mensen en de
spullen binnen de school te respecteren. De school is een grote voorstander voor het
zelfstandig maken van onze leerlingen. Stimulering van de eigen redzaamheid en
competentiebeleving staan hoog in het vaandel.
Om de zelfstandigheid van onze leerlingen te helpen vergroten, de dag rustiger te laten
beginnen en geen onderwijstijd te verliezen, hebben wij onderstaande opbouw ingesteld;
Groep 1 en 2 mag elke dag naar binnen gebracht worden tot de deur van het lokaal.
Groep 3 en 4 mag tot de herfstvakantie naar binnen gebracht worden.
Vanaf groep 5 nemen de kinderen bij de buitendeur afscheid en lopen zelfstandig naar hun
eigen lokaal. Deze leerlingen komen via de bovenbouwingang naar binnen.
Vanzelfsprekend bent u altijd welkom na schooltijd als u de leerkracht iets wilt vragen of
mededelen.
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Fietsen
Kinderen die dichtbij school wonen, komen natuurlijk gewoon lopend. Als je verder woont, is
fietsen een gezonde manier van vervoer. Zeker ook in en rondom een klein dorp is het
belangrijk de kinderen de verkeersregels en verkeersveiligheid aan te leren.
We hebben een fietsenrek op het grote plein, waar de fietsen ordelijk gestald dienen te worden.
Kleine ongelukjes kunnen zo makkelijk voorkomen worden.
Kleuters kunnen hun fiets achter het kleuterschuurtje zetten. Dus niet ervoor of ernaast. Dit is
gevaarlijk wegens struikelgevaar en de fietsen raken beschadigd.

Pauze en wat eten en drinken
Met de pauze is er tijd om wat te eten en/of te drinken. Voor een aantal kinderen is het ontbijt
dan al een tijdje geleden. Fruit, een boterham of “gezonde” koek is prima. Snoep, koek, taart,
chocoladebars en chips e.d. bewaren we voor een verjaardag of bijzondere gelegenheid. Wij
achten dit niet gezond als “Pauze-hapje”.
We merken wel dat er toch ook snoep wordt meegegeven. Behalve dat dit ongezond is, geeft
dit ook problemen bij kinderen onderling. Het is voor iedereen prettiger het eventuele snoep te
bewaren tot het kind thuiskomt. Ook zit er regelmatig een te grote hoeveelheid eten in de tas.
Dit levert frustratie voor uw kind op. Een te grote hoeveelheid duurt erg lang om op te eten en
is niet gezond; een kind eet nu eenmaal veel kleinere porties dan een volwassene.
Voor de jonge kinderen is het fijn, als fruit gepeld of geschild wordt meegegeven.
Er mag geen kauwgom worden gegeten in school. Ook zijn blikjes met priklimonade uit den
boze. Momenteel is er ook veel nieuwsaandacht voor de ongezonde pakjes drinken die er te
koop zijn.
OBS Goejanverwelle is in het schooljaar 2019-2020 uitgeloot voor het SCHOOLFRUIT.

Overblijven
De kinderen kunnen altijd gebruik maken van de overblijfregeling op school. Iedere school
heeft de keuze om de overblijf in eigen beheer te houden of uit te besteden aan derden. Dit
kan een gespecialiseerde organisatie voor kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn of
derden die voor opvang tijdens de middag gekwalificeerd zijn.
In het geval van OBS Goejanverwelle is de organisatie van de overblijf in handen van een
groep ouders.
Kinderen kunnen op vaste dagen overblijven, maar kunnen ook op de dag zelf worden
aangemeld.
Op de website van de school vindt u onder het kopje “Ouders” de actuele informatie over het
overblijven op onze school.

Trakteren en uitnodigingen
Wij hebben een aantal uitgangspunten voor het trakteren voor u op een rijtje gezet.
Voor veel kinderen is een verjaardag pas compleet als er getrakteerd mag worden, natuurlijk
ook op school. Het feest begint thuis al, bij het samen maken van de traktaties. Hoe de traktatie
eruit ziet, is vaak belangrijker dan de smaak. Het moet vooral een aardigheidje blijven, het
gaat er niet om wie de grootste, leukste, duurste of lekkerste traktatie geeft. Je kunt beter op
een feestelijke manier de traktatie uitdelen: in een versierde mand of doos of iets dergelijks.
Het beste moment om te trakteren is rond een pauze of ander eetmoment. Als het samenvalt
met de pauze voorkomt dat een extra eetmoment, beter voor het gebit.
Houdt u er ook rekening mee dat voor jonge kinderen een traktatie al gauw een hele maaltijd
is? Het hoeft daarom niet groot te zijn en er kunnen beter niet teveel calorieën in zitten. De
traktatie zelf zou aan een aantal voorwaarden moeten voldoen: lekker, betaalbaar, gemakkelijk
mee te nemen, evt. makkelijk te maken, vooral niet te groot en/of teveel en bij voorkeur gezond.
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Eén ding als traktatie is echt genoeg!
Om verdrietige kinderen te voorkomen verzoeken wij
verjaardagspartijtjes geen uitnodigingen in de klas uit te delen.

u vriendelijk

om

bij

de

Leerplicht en schoolverzuim
Als uw kind afwezig is in geval van ziekte of doktersbezoek, horen wij dat graag de dag ervoor
of op de dag zelf, ’s morgens voor half 9. Op deze manier hoeft de leerkracht zich ook niet
ongerust te maken. Onze voorkeur gaat uit naar ziekmelden via de app van de school.
Regelmatig komt het voor dat ouders vrij vragen voor hun kind. De inspectie en de gemeente
zijn de afgelopen jaren steeds strikter geworden. Alleen in heel bijzondere gevallen is vrij
vragen nog mogelijk, zoals bij een huwelijk in de familie of een begrafenis.
Vrij vragen voor een eerder vertrek naar een weekendhuisje of eerder op vakantie mag dus
niet.

Verlof aanvragen
Een aanvraag voor verzuim moet officieel schriftelijk en zes weken van te voren ingediend
worden!, Op de schoolapp staan de betreffende verlofformulieren. Voor informatie over het
recht op verlof https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-enantwoord/wanneer-hoeft-mijn-kind-niet-naar-school

Te laat komen
Te laat komen valt onder schoolverzuim. Bij veelvuldig te laat komen, wordt u na geattendeerd
te worden door de leerkracht, uitgenodigd voor een gesprek met de directeur en indien nodig
volgt melding bij de leerplicht.
Veelvuldig te laat komen geeft niet alleen verminderde onderwijstijd (en vaak het missen van
instructie) voor uw kind, het verstoort de les, de andere leerlingen en de leerkracht hebben
hier ongevraagd last van.

Leerplicht
In ons land mogen alle kinderen op of vanaf hun 4e verjaardag naar de basisschool. Eerder
mag niet, wat wel mag is in totaal hooguit 5 dagen (10 dagdelen) “wennen”. De noodzaak
hiertoe is natuurlijk per kind verschillend. Omdat uw kind dan nog niet leerplichtig is, mag u het
thuishouden naar goeddunken. Wel graag altijd even melden aan de leerkrachten. Alle
kinderen moeten naar school als ze vijf jaar oud zijn. Ze zijn dan leerplichtig. Deze leerplicht
is wettelijk vastgelegd.
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De gemeente Woerden voert de dienst leerplichtzaken uit voor de gemeente Oudewater.
De leerplichtambtenaar:
Chiel de Smale, smale.c@woerden.nl, 0635115415
Coördinator RMC-leerplicht: Edwin Dubbelman, dubbelman.e@woerden.nl, 0620094933
Gemeente Woerden:
afd. onderwijs leerplichtzaken –leerplichtambtenaar
Postbus 45
3440 AA Woerden
Tevens voert de gemeente Woerden de regie over de leerplichtadministratie voor de gemeente
Oudewater, telefoon 0348-428467
http://www.rblutrechtnoordwest.nl/

Regels voor schorsing en verwijdering
Het openbare basisonderwijs is volgens artikel 23 van de grondwet algemeen toegankelijk.
Artikel 46 van de Wet op het primair onderwijs bepaalt dat openbare scholen toegankelijk zijn
voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. Het bevoegde
gezag (het bestuur) beslist over toelating en verwijdering van leerlingen. De Algemene Wet
Bestuursrecht is tevens van toepassing.
Schorsing geschiedt door de directie. Schorsing geschiedt voor maximaal 5 lesdagen en na
bijvoorbeeld zeer ernstige gedragsproblemen. Schorsing is altijd na overleg met en/of
verslaglegging naar de leerplichtambtenaar, de onderwijsinspectie en het bevoegde gezag, de
directeur bestuurder van onze stichting.
Verwijdering kan plaatsvinden nadat leerkrachten en CLZ constateren dat het wegens
gedragsmoeilijkheden niet langer verantwoord is een leerling op school te laten blijven.
Individuele handelingsplannen zijn gemaakt en uitgevoerd. Het voornemen tot verwijdering
wordt door een vertegenwoordiging van het bevoegde gezag met de ouders besproken nadat
de school hierover officieel is gehoord.
Verder verwijzen wij u naar het document op de website van onze stichting: “Verwijdering en
schorsing”. www.onderwijsprimair.nl

Overige informatie
Luizen
Wanneer er na een schoolvakantie, luizen op school gesignaleerd zijn door de dienstdoende
“luizenmoeders”, ontvangt u meteen bericht. Wilt u, indien uw kind luizen heeft, dit meteen
melden bij de groepsleerkracht en onmiddellijk tot behandeling overgaan? In de week na een
vakantie worden alle kinderen op school gecontroleerd op hoofdluis.
Op onze website staat onder het kopje “Ouders” ons hoofdluisprotocol. Hierin staat precies
wat u moet doen of laten om dit probleem zo snel mogelijk te kunnen verhelpen.
Wij hanteren de richtlijnen van de GGD https://www.jouwggd.nl/lichaam/hoofdluis/

Medicijngebruik
Bij de intake wordt genoteerd of uw kind structureel of incidenteel, medicijnen nodig heeft.
Als deze op school ingenomen moeten worden dient u dit zorgvuldig aan de leerkracht mede
te delen. De leerkracht hangt deze in ons LVS en in het logboek.
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Wilt u de medicijnen dan in een potje of doosje doen, met een etiket waarop de naam van uw
kind vermeld staat en wanneer de medicijnen moeten worden ingenomen?
Soms slikt uw kind incidenteel medicijnen. Wij geven, conform gedragscode, geen medicijnen
zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming (het formulier is verkrijgbaar bij de CLZ).

Schoolkamp groep 7 en 8
Groep 7 en 8 gaan gezamenlijk in het begin van het schooljaar op kamp. Dit, om de
groepssamenhang (teambuilding) al in het begin van het jaar te kunnen versterken en
verstevigen.
We blijven 2 nachten weg. Alles wordt van tevoren in de klas uitvoerig doorgesproken, zaken
als indeling kamers bijvoorbeeld. Er gaan altijd minimaal twee begeleiders mee en er is een
auto beschikbaar.

Schoolreis
De kinderen van groep 1 tot en met 6 gaan ieder jaar op schoolreis.

Schoolshirts/ hesjes
Voor diverse activiteiten, zoals sportdag, schoolreisje en uitstapjes, dragen de leerlingen het
school T-shirt of hesje. Deze zijn aangeschaft door middel van de vrijwillige ouderbijdragen.
Bij buitenactiviteiten is het overzichtelijker voor begeleiders en leerlingen wie bij onze school
(“je groepje”) horen. Bovendien staat het fleurig en bevordert het dragen ervan het wij-gevoel.

BSO buitenschoolse opvang
Op dinsdag- en donderdagmiddag is er BSO georganiseerd in OBS Goejanverwelle. De BSO
valt onder Kind en Ko. In de vakanties sluiten de kinderen zich aan bij Jip en Janneke in
Oudewater.
https://www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolse-opvang-hekendorp/
Zie voor informatie onze website onder het kopje “Ouders” Buitenschoolse opvang.
U kunt natuurlijk ook kiezen voor Yellow Bellies www.yellowbellies.nl, dit is echter niet
georganiseerd in onze school. U kunt dit natuurlijk zelf opnemen met hen.

Vervoer bij buitenschoolse activiteiten
OBS Goejanverwelle is een zeer actieve school. Wij doen veel aan buitenschoolse activiteiten.
Heel vaak zouden die echt niet lukken zonder de hulp van ouders en/of familie. Vervoer van
leerlingen is dan soms ook noodzakelijk. Wij vragen dan regelmatig of ouders bereid zijn te
rijden. De ouders die zich hiervoor beschikbaar stellen dienen minimaal een WA verzekering
te bezitten, deze is ook voor derden (dus inzittenden) een extra inzittendenverzekering mag
natuurlijk, maar hoeft niet.
Voor dit zogenaamde “incidenteel vervoer korte afstanden betreffende niet eigen
kind/anderen” hoeft er geen autozitje aanwezig te zijn, wel moet er gebruik gemaakt worden
van een gordel.
Over het algemeen zien wij gelukkig wel dat jongere kinderen wel met een zitje vervoerd
worden. Geeft u geen toestemming voor deze wijze van vervoer van uw kind, wilt u dit dan bij
aanvang van het schooljaar bij de schoolleiding kenbaar maken.

Mobieltjes regels
Wij stimuleren het in het bezit hebben van een mobieltje zeker niet, maar kunnen begrijpen
dat het u als ouder een veilig gevoel geeft dat uw kind onderweg mobiel bereikbaar is. Dit
laatste zeker als u een flink eind van de school vandaan woont.
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Bij binnenkomst moet de mobiel uit en altijd door de leerling ingeleverd worden bij de leerkracht
(dus niet alleen uitzetten). Er zal een vaste opbergplek in het lokaal afgesproken worden.
Onder schooltijd is het absoluut verboden voor leerlingen om zonder overleg met de leerkracht
gebruik te maken van hun mobiele telefoon. Voor bepaalde onderwijsdoelen kan de mobiel
gebruikt worden, maar alleen op aanwijzingen van de leerkracht. Als een leerling wordt betrapt
op het overtreden van deze regel zal de leerkracht hiertoe maatregelen nemen. Bij het naar
huis gaan gaat de mobiel aan en weer mee.
Tijdens schoolreis of kamp wordt de mobiel niet meegenomen en gebruikt door de leerlingen.
Er zal altijd een volwassene aanwezig zijn die de beschikking heeft over een mobiel. Tot deze
regels is besloten in verband met de privacy en veiligheid.

Gevaarlijke artikelen
Zoals bijvoorbeeld vuurwerk, aanstekers, sigaretten, materialen die verwondingen kunnen
veroorzaken etc. mogen nooit meegenomen worden naar school. Indien dit toch aan de hand
is worden deze direct ingenomen en de ouders, verzorgers worden ingelicht door de
leerkracht.

Veiligheidsplan
Op OBS Goejanverwelle hebben wij een jaarlijks geëvalueerd veiligheidsplan en
calamiteitenplan. In deze plannen wordt o.a. beschreven op welke wijze de school aandacht
besteedt aan de veiligheid in en om de school.
Maar ook aan hoe te handelen bij calamiteiten, hoe vaak ontruimingsoefeningen etc.
Op onze website staat onder het kopje “Ouders” het Veiligheidsplan OBS Goejanverwelle.

Echtscheidingsprotocol
Vanuit de stichting hebben wij een protocol hiervoor www.onderwijsprimair.nl
“Informatieverstrekking gescheiden ouders”. Daarbuiten tracht de school het belang van het
kind voorop te blijven plaatsen. Beide ouders hebben recht op informatie betreffende hun kind.
Een protocol kan nooit alles afdekken qua communicatie en zorg, er dient altijd ruimte voor
persoonlijke uitwerkingen te blijven.
Op onze website staat onder het kopje “Ouders” het Echtscheidingsprotocol OBS Oudewater
18ER(01).

Internet – en e-mailgebruik
Afspraken Internetgebruik OBS Goejanverwelle;
•
Internet wordt gebruikt voor opbouwende en educatieve doeleinden.
•
Internet mag pas gebruikt worden na toestemming van de leerkracht.
•
Er wordt geprobeerd de leerlingen zo veel mogelijk met gerichte zoekopdrachten
te laten werken om vrijblijvend surfgedrag te beperken of te voorkomen.
•
Er worden geen sites bekeken die niet aan de algemeen geldende fatsoensnormen
voldoen.
•
Het is leerlingen niet toegestaan chatboxen te bezoeken, tenzij dit past binnen een
groepsactiviteit en onder begeleiding van de leerkracht plaatsvindt (bijv. als
onderdeel van een ICT project met een andere school/ groep kan het leuk en/of
nodig zijn om 'real time' contact te maken).
•
Leerlingen mogen nooit hun naam, adres, telefoonnummer e.d. bekend maken op
het internet.
•
Leerlingen is het niet toegestaan om afspraken te maken via Internet.
•
De leerkracht bepaalt in hoeverre en op welk moment het spelen van educatieve
spelletjes op het Internet toegestaan is.
•
Leerlingen krijgen (nog) geen individueel e-mail adres, mailen kan alleen via de
leerkracht.
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•

Leerlingen mogen per e-mail nooit foto’s van zichzelf of van anderen versturen
zonder toestemming van de groepsleerkracht.

Foto’s en film
Tijdens de diverse activiteiten op school en ook buiten school worden regelmatig foto- en
video-opnamen gemaakt. Deze kunnen in de klas of schoolbreed gebruikt worden, deze
verlaten als het ware niet het pand. Het beeldmateriaal kan ook in onze app geplaatst worden.
Bijvoorbeeld op de eigen groepssite.
In verband met de wet op de privacy kunt u bezwaar aantekenen tegen het feit dat uw kind
mogelijk op de website komt.
Mocht het bovenstaande voor u van toepassing zijn, dan verzoeken wij u, dit kenbaar te maken
via het formulier privacy voorkeuren die u kunt vinden op de website van de school onder het
kopje “Ouders”.
In geval er door derden (anderen dan gelieerd aan school) foto’s worden geplaatst op een
website of anderszins via elektronische informatie- en communicatiemiddelen van te
herkennen kinderen, waarvan de ouders geen toestemming hebben gegeven, worden deze
derden hoofdelijk aansprakelijk gesteld. Degenen die de foto’s via elektronische informatie- en
communicatiemiddelen bekend maken, kunnen zich derhalve niet verschuilen achter de
toestemming van de directie voor het maken van foto’s/film van activiteiten van de school.

Sponsorbeleid
Voor de openbare basisscholen zijn er afspraken gemaakt over hoe omgegaan moet worden
met sponsoring. Er is sprake van sponsoring als de sponsor een tegenprestatie verlangt
waarmee scholen en leerlingen worden geconfronteerd. Schenking valt dus niet onder
sponsoring. Uitgangspunt is dat sponsors geen invloed mogen hebben op de inhoud van het
onderwijs.
Verder geldt het volgende:
•
Er moet voldoende waarborg zijn voor een onafhankelijke opstelling van de school
ten aanzien van de sponsor.
•
Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak
en doelstelling van de school.
•
Sponsoring mag de objectiviteit, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de
school niet in gevaar brengen.
•
De voortzetting van het onderwijs mag niet afhankelijk zijn van de sponsoring.
•
Het moet voor een ieder herkenbaar zijn dat er sprake is van sponsoring. Er mag
geen sprake zijn van verwevenheid tussen sponsor en lesmateriaal.
•
Er mag geen schade berokkend worden aan de geestelijke en/of lichamelijke
gesteldheid van leerlingen.
•
De directie van de school beslist binnen de afspraken over de toelaatbaarheid van
reclame en sponsoring. Bij twijfel vindt overleg plaats met de
medezeggenschapsraad, het team en het bestuur. Bij ideële reclame beslist de
directie van de school. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om promotie van verenigingen
en campagnes tegen vandalisme en onverstandig gebruik van vuurwerk. Als de
school actief sponsors wil werven, dan moet vooraf overleg plaatsvinden met
medezeggenschapsraad, team en het bestuur.

Goede doelen
Om te kunnen kiezen uit de zeer vele verzoeken om een goed doel te steunen hebben wij een
aantal uitgangspunten:
•
de leerlingenraad kan een doel aanbrengen
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•
•

wij vinden dat kinderen niet met geld langs de deuren moeten gaan. Dit kan alleen
in familiekring, bij buren en bekenden
tweejaarlijks is er een actie die ten goede komt aan een goed doel of aan de school

Waardevolle spullen
Kinderen nemen vaker waardevolle spullen mee naar school. Dit is geheel voor eigen risico.
De school kan in geval van schade aan deze spullen hiervoor niet aansprakelijk gesteld
worden.

Gevonden voorwerpen
Regelmatig worden er zaken gevonden waarvan de eigenaar onbekend is. Bij ouderavonden
stallen wij de diverse zaken uit. Kom dus altijd even kijken a.u.b. Ze blijven een jaar bewaard
in een krat in het magazijn. Hierna gaan ze of de prullenbak in of naar een goed doel.

Regelingen van rijksoverheid
Declaratieregelingen gemeente, Fermwerk www.fermwerk.nl
Tegemoetkomingen stichting Leergeld Groene Hart www.leergeld.nl
Veel mensen weten niet dat hun gemeente voor mensen met weinig geld speciale regelingen
heeft. Ook zijn er stichtingen die kunnen ondersteunen. Dit zijn regelingen die het makkelijker
maken om mee te kunnen doen.
Weinig geld wil zeggen: een laag inkomen en weinig vermogen. Een laag inkomen is
bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of een betaalde baan waarmee u net iets meer verdient
dan het bedrag van een uitkering. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis.

Telefonisch spreekuur voor opvoed- en gezondheidsvragen
Heeft u een vraag over de opvoeding of de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u tijdens
kantoortijden contact met de GGD opnemen. U wordt dan altijd dezelfde dag nog teruggebeld
door een jeugdverpleegkundige.
U kunt de GGD bereiken op telefoonnummer
033-4600046.
Vaccinaties DTP en BMR
In het jaar dat uw kind negen jaar wordt, krijgt u een oproep om uw kind te laten vaccineren.
Kinderen krijgen twee vaccinaties. De DTP prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik
tegen bof, mazelen en rode hond.
Meer informatie: www.ggdru.nl
jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl

Gedragscode
Wij willen u nogmaals wijzen op de gedragscode, te vinden op de website onder het kopje
“Ouders”.
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Tenslotte
Wij hopen u met deze schoolgids duidelijk gemaakt te hebben waar wij voor staan.
Mocht u nog vragen, op -en /of aanmerkingen hebben dan bent u van harte welkom bij de
leerkracht, locatieleider, directeur of MR.
Met vriendelijke groeten,
Mede namens het team en de MR van OBS Goejanverwelle,
Dionne Tieman
directeur
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