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Voorwoord 
Voor u ligt de schoolgids van de openbare Daltonschool Vlisterstroom in Haastrecht. Deze gids wordt 
elk jaar uitgereikt en is bestemd voor ouders of toekomstige ouders van onze school. De schoolgids is 
een document waarmee u de school beter leert kennen en bevat veel actuele informatie. 
Indien u wensen heeft betreffende de schoolgids, of als u suggesties heeft ter verbetering, dan kunt 
u contact opnemen met de directie van de school (renevanommeren@onderwijsprimair.nl). Wij 
wensen alle kinderen samen met hun ouders/verzorgers een heel fijne schooltijd toe op de 
Vlisterstroom! 
 
Namens het team, 
René van Ommeren directeur Vlisterstroom 

1. De school 
Vlisterstroom heeft zijn naam te danken aan het riviertje de Vlist, dat langs onze school stroomt. Het 

woord ’stroom’ symboliseert de doorstroming van de leerlingen door de basisschool obs 

Vlisterstroom. De school is gelegen aan de Grote Haven in Haastrecht en kinderen uit Haastrecht en 

de directe omgeving bezoeken de school. De school is gehuisvest in een mooi schoolgebouw, samen 

met een protestants-christelijke school en een rooms-katholieke school. Met beide scholen is een 

goede verstandhouding en er wordt goed samengewerkt. In het scholencomplex heeft de obs 

Vlisterstroom 4 lokalen in gebruik. Gemiddeld 80 leerlingen bezoeken de school. Aan de school zijn 

dit jaar 7 leerkrachten verbonden. 

Adresgegevens  
Openbare Daltonschool Vlisterstroom  
Grote Haven 2c 

2851 BM Haastrecht  
telefoon: (0182) 501 349  
directie.vlisterstroom@onderwijsprimair.nl  
obsvlisterstroom.nl, http://www.facebook.com/ obs.vlisterstroom  

 

Het team 

Leerkrachten: 
Chantal Arendsen  
Hildie van den Berg 
Sabine Verhoef  
Marijke Hollander  
Anita van Dijk  
Helen Zuidervliet  
Melissa Bergman  
conciërge scholencomplex: 
Marjan Kats 
coördinator leerlingenzorg:  
Saskia Nobel 
Schoolleider: 
René van Ommeren 
 

http://twitter.com/vlisterstroom
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Bereikbaarheid School  
De school is op alle werkdagen telefonisch bereikbaar. Wanneer u contact wilt met een leerkracht 

kunt u het beste voor of na schooltijd bellen. Ziekmeldingen kunnen via de Vlisterstroom app. Voor 

minder urgente zaken zijn we natuurlijk altijd via de e-mail bereikbaar.  Wanneer uw zoon of dochter 

onder schooltijd ziek wordt of een ongelukje krijgt, kan het nodig zijn dat wij contact met u zoeken. 

Zorg ervoor dat de school beschikt over de meest actuele gegevens.  

 

Groepsindeling 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1/2/3 Juf Anita Juf Anita Juf Anita Juf Marijke Juf Anita 

Groep 4/5 Juf Melissa Juf Marijke Juf Marijke Juf Melissa Juf Melissa 

Groep 6/7 Juf Helen Juf Chantal Juf Chantal Juf Chantal Juf Helen 

Groep 8 Juf Hildie Juf Hildie Juf Sabine Juf Sabine Juf Sabine 

Schooltijden 
Vanaf 1 augustus 2006 hebben basisscholen meer ruimte om zelf de schooltijden in te delen.  
Scholen mogen ervoor kiezen om de leerlingen in alle schooljaren evenveel uren onderwijs te geven. 

Een school kan er ook voor kiezen om leerlingen in de onderbouw minder uren les te geven dan 

leerlingen in de bovenbouw. In dat geval gaat uw kind de eerste vier jaren dus minder lang naar 

school dan de laatste vier jaren. Op de obs Vlisterstroom hebben wij gekozen om meer uren te 

maken dan het door de overheid vastgestelde minimum aantal uren. Hierdoor is het mogelijk meer 

onderwijstijd te besteden aan het lees-, taal- en rekenonderwijs. 
 

Groepen 1 t/m 8:  
Voor alle groepen gelden de volgende schooltijden: 

 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

08.30 - 14.15 uur 

Woensdag    

08.30 - 12.30 uur     

De school hanteert een continurooster. De kinderen blijven ‘tussen-de-middag’ dus op school.     

Openbaar onderwijs 
Niet apart maar samen, daarin zit de kern van openbaar onderwijs. Onderwijs is meer voor ons dan 

overdragen van kennis en vaardigheden. In een veilige omgeving leren we de kinderen volwaardig 

deelnemer te worden aan de pluriforme maatschappij. Daarom leggen we de nadruk op waarden als 

vrijheid, gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid en gemeenschapszin. Dat doen we door 

toegankelijk te zijn voor iedereen; door respectvol met elkaar om te gaan, met elkaars opvattingen 
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en overtuigingen en door nadrukkelijk aandacht te besteden aan verschillende 

levensbeschouwingen. 

Omgaan met elkaar is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs, omdat we willen dat de kinderen 

elkaar leren kennen in al hun verscheidenheid. Op onze school krijgen de kinderen in de bovenbouw 

‘levensbeschouwelijk onderwijs’ over alle geloofsrichtingen en is gebaseerd op respect, normen en 

waarden. 

Toelating van leerlingen 
Uw kind mag vanaf vier jaar naar school. In ons land moeten alle kinderen naar school als ze vijf jaar 

oud zijn. Ze zijn dan leerplichtig. Deze leerplicht is wettelijk vastgelegd. In Nederland is er sprake van 

een uniek onderwijssysteem dat van oorsprong is gebaseerd op vier denominaties (richtingen): 

protestants-christelijk, rooms-katholiek, algemeen bijzonder en openbaar. Het openbaar onderwijs 

neemt binnen dit verzuilde systeem een speciale plaats in als enige niet –bijzondere school. Het 

onderscheidt zich van de andere scholen door middel van een aantal kenmerken namelijk: 

 
• pluriformiteit 

• algemene toegankelijkheid 

• gelijke behandeling 

• medezeggenschap 

• openbaarheid van bestuur 

• bestuur gecontroleerd door democratisch gekozen overheid 

Het openbare karakter van de school gaat niet zo ver dat elke leerling moet worden toegelaten tot 

de school. Toelating kan worden geweigerd op het moment dat de school kan aantonen dat zij niet in 

staat is om de leerling die zorg en onderwijs te geven die voor het kind noodzakelijk is. Het bevoegd 

gezag (het bestuur) beslist over toelating en verwijderen van leerlingen. De Algemene Wet 

Bestuursrecht is tevens van toepassing. Ouders dienen hun aanvraag tot toelating schriftelijk in. 

Hiervoor is op de scholen een inschrijfformulier beschikbaar. Indien een school een aanvraag tot 

toelating wil weigeren, worden de stappen gevolgd zoals deze zijn beschreven in de ‘procedure 

toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen‘. Deze procedure is bestuurlijk vastgesteld voor de 

stichting Onderwijs Primair. 
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2. Onze missie: Een wereld om samen te leren 
Obs Vlisterstroom is een openbare Daltonschool waar de kinderen vanuit de hele wereld elkaar 

kunnen ontmoeten. Het is dus de wereld in het klein. Op obs Vlisterstroom leren de kinderen hun 

eigen wereld en die van een ander te ontdekken.  

Dat doen ze niet alleen, maar samen met andere kinderen, leerkrachten, ouders en een ieder van 

buiten de school die bijdraagt aan de brede ontwikkeling van de kinderen. Vlisterstroom is ook een 

plek waar de kinderen kennis vergaren en deze toepassen in hun verdere  ontwikkeling.  

Visie van de school. 
Het onderwijs op obs Vlisterstroom stelt ieder kind in staat om met plezier zich samen met anderen 

in een uitdagende en veilige omgeving optimaal te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandige en 

zelfredzame burger van een steeds veranderende pluriforme maatschappij met wederzijds respect 

en vrijheid als ankers. 

Doelen / pijlers van het Daltononderwijs 
De doelen / pijlers van het Daltononderwijs sluiten het best aan bij onze visie. Op obs Vlisterstroom 

wordt lesgegeven volgens de 5 pijlers (principes) van het Daltononderwijs:  

1 verantwoordelijkheid 

2 zelfstandigheid 

3 samenwerken 

4 effectiviteit 

5 reflectie 

De kinderen krijgen les van gecertificeerde Daltononderwijsleerkrachten. De school is lid van de 

Nederlandse Dalton Vereniging.  

1) Verantwoordelijkheid 
Een kernbegrip is “verantwoordelijkheid”. Binnen een aantal vastgestelde regels moeten de kinderen 
zelf keuzes (leren) maken ten aanzien van hun gedrag, persoonlijke- en leerontwikkelingen. Die 
vrijheid in keuzes betekent dat je daar ook op aangesproken kunt worden en dat je dus ook 
verantwoordelijk bent voor je keuzes. De begeleidende rol van de leerkracht is hierbij van groot 
belang. In het werken met dag- en weektaken heeft het maken van keuzes een centrale rol. 
 

2) Zelfstandigheid 
Op de Vlisterstroom worden de kinderen van jongs af aan begeleid in het vergroten van hun 
zelfstandigheid. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van dag- en weektaken. Alleen als kinderen 
zelfstandig een aantal taken kunnen uitvoeren, is de leerkracht in staat om extra aandacht te 
besteden aan de kinderen die dat nodig hebben en kan er op meerdere niveaus aan dezelfde groep 
instructie worden gegeven. Kinderen die een korte instructie nodig hebben, kunnen dan eerder aan 
hun dag – of weektaak beginnen. Het is ook mogelijk om kinderen met een eigen handelingsplan  
of met behoefte aan extra instructie goed te begeleiden. Een ander belangrijk aspect van zelfstandig  
werken is “uitgestelde aandacht”. Kinderen krijgen niet meteen aandacht als ze dat vragen, maar pas 
als de leerkracht tijd voor ze heeft. Hen wordt geleerd hiermee om te gaan, bijvoorbeeld door 
tijdelijk even iets anders te doen, een sommetje over te slaan, met een ander lesje te beginnen. Als 
organisatiemodel geeft dat de mogelijkheden tot differentiatie in instructie en extra aandacht voor 
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kinderen die dat nodig hebben. Binnen het model kunnen de kinderen op eigen snelheid zich door 
blijven ontwikkelen en leren omgaan met uitgestelde aandacht. Het maken van keuzes speelt ook 
hier dus een voorname rol. 

3) Samenwerking 

Op de Vlisterstroom leren de kinderen samen. De leerkrachten zetten hiervoor zoveel mogelijk 
coöperatieve werkvormen in. Vanaf de jongste groepen wordt er gebruik gemaakt van het 
maatjesmodel, waarbij ieder kind een eigen maatje heeft om mee samen te werken. Zo leren ze hulp 
geven en hulp vragen, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en ontdekken ze de meerwaarde van 
samenwerken. De samenstelling rouleert wekelijks, zodat de kinderen met verschillende kinderen 
kennis maken en verschillende denkwijzen en/of strategieën ontdekken.  
 

4) Effectiviteit 
Om ervoor te zorgen dat een leerproces resultaat oplevert, helpt het als het kind vooraf weet wat hij 
gaat leren, wanneer hij klaar moet zijn en wat hij nodig hebt.  Met de weektaak leren kinderen hierin 
stap voor stap inzicht te krijgen. Het plannen en organiseren van werk zijn vaardigheden die onze 
leerlingen goed van pas komen in het voortgezet onderwijs. 
 

5) Reflectie 
Onze school is een leeromgeving. Niet alleen voor leerlingen, ook leerkrachten leren van en met 
elkaar. Daarom maken wij regelmatig tijd vrij om het onderwijs, de praktijk en ons eigen handelen te 
evalueren. In de klassensituatie wordt er ook met de kinderen gereflecteerd. Dat kan zowel op 
groepsniveau als op individueel niveau gebeuren. Tijdens de reflectie leren de kinderen nadenken 
over hun eigen werk en eigen (werk)gedrag.  

Uitdaging op maat 
Het onderwijs op de Vlisterstroom is zodanig georganiseerd dat alle kinderen uitgedaagd worden om 

het maximale uit hun mogelijkheden te halen. De ontwikkeling van passend onderwijs zorgt ervoor 

dat alle kinderen de hulp krijgen waar ze recht op hebben en er sprake is van afstemming op de 

persoonlijke ontwikkeling van elk kind. Hiervoor gaan de leerkrachten, zowel op groepsniveau als ook 

op individueel niveau planmatig aan het werk, middels groepsplannen, individuele 

handelingsplannen en individuele ontwikkelingsperspectieven. Om aan de verschillen tussen de 

kinderen tegemoet te komen, wordt er in de groepen bij rekenen, spelling, technisch lezen en 

begrijpend lezen op verschillende manieren instructie gegeven: 

 
• Een groepsinstructie, voor de meeste kinderen in de groep. 

• Een korte instructie, voor kinderen die weinig instructie nodig hebben. 

• Een verlengde instructie, voor kinderen die extra instructie of wat meer begeleiding tijdens het 

werken nodig hebben. 

• Individuele instructie voor kinderen die met een eigen handelingsplan werken of een eigen 

programma beschreven in een ontwikkelingsperspectief. 
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Kindgesprekken 
Aan het begin van het schooljaar voeren de leerkrachten met de kinderen gesprekken over de 

verwachtingen voor het schooljaar. De kinderen kunnen in deze gesprekken onder andere aangeven 

wat ze leuk of juist niet leuk vinden en waar ze de leerkracht nodig hebben om besproken doelen te 

kunnen behalen. Er wordt uitgegaan van zo hoog mogelijke doelen passend bij het kind. Dankzij de 

gesprekken leren de leerkrachten de kinderen beter kennen. Dat laatste is zeer belangrijk om een 

goede relatie te krijgen met ieder kind. In de groepen 1 t/m 5 wordt het welbevinden van het kind 

tijdens de eerste contactavond besproken. De kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden samen met hun 

ouders en/of verzorgers uitgenodigd voor een gesprek. Samen met de leerkrachten van het kind 

worden de wederzijdse verwachtingen uitgesproken. Het gesprek vindt plaats gedurende de eerste 

maanden van het schooljaar. Daarnaast voeren de leerkrachten met de kinderen van groep 6 tot en 

met 8 doelgesprekken, dit zijn gesprekken waarin de leerlingen aangeven aan welke doelen ze de 

komende periode willen werken. 

 

Middelen  
In onze school zijn de gebruikte methodes gekozen op een aantal criteria: 
• ze dienen dekkend te zijn voor de kerndoelen die vanuit het Ministerie van Onderwijs gesteld zijn. 

• ze moeten de mogelijkheid hebben om er gedifferentieerd mee te kunnen werken, zowel in niveau, 

tempo als in hoeveelheid stof. 

• ze moeten actueel zijn. De Vlisterstroom staat voor onderwijs uit de 21e eeuw. ICT wordt als 

middel ingezet binnen ons lesprogramma. Een uitgangspunt is dat het gebruik van ICT-middelen 

meerwaarde moet hebben voor de ontwikkeling van de kinderen. 

Meer dan kennis 
Het onderwijs op de Vlisterstroom behelst meer dan de overdracht van kennis. Als school staan we 

midden in de maatschappij. Dat betekent dat we aandacht besteden aan de maatschappelijke 

ontwikkelingen, die in de directe omgeving van de kinderen plaatsvinden. Samen met verenigingen 

uit de omgeving worden activiteiten georganiseerd. Ook hebben we oog voor de minder bedeelden 

op onze wereld. Op de Vlisterstroom is er ook veel aandacht voor kunst en cultuur. Dat gebeurt niet 

alleen passief, maar ook actief tijdens de creatieve lessen. Per jaar staat ieder kind tweemaal op het 

podium om met haar of zijn groep op te treden voor de rest van de school en ouders. 

 

Pedagogisch klimaat 
Door het ontwikkelen van een veilig klimaat kunnen kinderen zich het best ontwikkelen. Dit vereist 
van de leerkrachten, leerlingen en ouders een bepaalde houding op het gebied van correcte 
omgangsvormen, acceptatie en wederzijds respect. Het eerdergenoemde verantwoordelijkheid 
vormt ook hier weer de basis. Je kunt dus worden aangesproken op de keuzes die je maakt op het 
gebied van gedrag. In de groepen is daarbij ook structureel aandacht voor de sociaal emotionele  
vorming. Op de Vlisterstroom is het centrale uitgangspunt dat er niemand wordt buitengesloten. 
Ieder kind moet met plezier naar school gaan. De leerkracht is als begeleider en opvoeder van groot 
belang, maar net zo belangrijk is de rol van de leerkracht als stimulator, motivator en ondersteuner.  
De leerkracht heeft belangstelling voor de zorgen, pleziertjes en de mogelijkheden van alle kinderen. 
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Afstemming 
Tussen de diverse groepen is er sprake van zoveel mogelijk afstemming op het gebied van 
organisatie, pedagogische en didactische aanpak. De herkenbaarheid schept voor de kinderen heel 
veel duidelijkheid en veiligheid. Dankzij deze doorgaande rode lijnen gaat er eveneens weinig tot 
geen onderwijstijd verloren. 
 

Onderwijsresultaten 
Om het onderwijs goed op de kinderen af te stemmen wordt per kind bekeken hoe de ontwikkeling 
verloopt. Dat gebeurt door: 

• Observaties in en buiten de klas. Observaties vinden plaats gedurende de gehele schooltijd 
van de kinderen. 

• Toetsen die bij de methode horen. De toetsen die bij de methodes horen geven een beeld 
van wat de kinderen van de betreffende onderdelen van die vakken hebben opgestoken. Op 
grond van de resultaten kan een deel van de leerstof herhaald worden, kan extra instructie 
worden gegeven of kan verdiepingsstof worden aangeboden. 

• Methodeonafhankelijke toetsen. De methodeonafhankelijke toetsen zijn de toetsen van het 
Centraal Instituut Toets Ontwikkeling. Deze worden afgenomen volgens de door het Cito 
voorgeschreven toets rooster. De Cito-toetsen geven een beeld van de vorderingen van de 
kinderen gedurende een bepaalde periode, ten opzichte van leeftijdsgenoten. 

• De eindtoets wordt o.a. gebruikt om de schoolkwaliteit aan af te meten door de inspectie.  

Schooladvies en plaatsing in het voortgezet onderwijs 
Alle kinderen zijn welkom op de Vlisterstroom. Wij zorgen dat ieder kind het onderwijs krijgt dat bij 
hem of haar past. In de praktijk betekent dat er bij ons op school kinderen kunnen zitten die na de 
Vlisterstroom naar het praktijkonderwijs of naar het VWO gaan en alle niveaus daartussen. Onder 
meer dankzij verschillende soorten instructies, ontwikkelingsperspectieven en groepsplannen 
kunnen we alle kinderen op de Vlisterstroom ondersteunen, waarbij het welbevinden van ieder kind 
centraal staat. 
 
Afgegeven schooladviezen in schooljaar 2018-2019: 
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Afgegeven schooladviezen in schooljaar 2017-2018: 

 
Afgegeven schooladviezen (2017 – 2018) en plaatsing in het voortgezet onderwijs (2018 – 201

 

Kwaliteitszorgsysteem 
In het schoolplan beschrijft onze school eens in de vier jaar de hoofdlijnen van het eigen beleid. Dit 
betreft het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en kwaliteitsbeleid. Het schoolplan geeft 
daarmee inzicht in de door ons gemaakte keuzes. Met het schoolplan leggen we ook verantwoording 
af aan de inspectie. Het systematisch evalueren van de kwaliteit van opbrengsten en 
onderwijsprocessen, gericht werken aan de verbetering van kwaliteit en verantwoording afleggen 
aan belanghebbenden, vormen een cyclisch proces. Om dit proces goed te laten verlopen, werken 
we met ‘WMK po’. ( Werken met Kwaliteit Primair Onderwijs) Dit instrument is gebaseerd op het 
toezichtkader van de inspectie en sluit daarom nauw aan bij de wettelijke eisen. Het programma is 
een hulpmiddel bij het vaststellen, beoordelen en verbeteren van de kwaliteit van de school. We 
verzamelen informatie met een enquête onder ouders, leerlingen en leerkrachten over bepaalde 
onderwerpen en door jaarlijks de tussenopbrengsten en eindopbrengsten te analyseren. Hiervoor 
gebruiken we ons leerlingvolgsysteem. Het jaarverslag geeft aan ouders en andere 
belanghebbenden, zoals bestuur en inspectie, inzicht in de kwaliteit van ons onderwijs. 
  

Parnassys 
Het nauwkeurig onderzoeken, bijhouden en beoordelen van de vorderingen van kinderen wordt 
steeds belangrijker gevonden. Het draait dan niet alleen om de leerontwikkeling, maar ook om de  
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sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. We gebruiken hiervoor het leerlingvolgsysteem 
Parnassys. Daardoor kunnen we het onderwijs nog beter op uw kind afstemmen. Om de sociaal- 
emotionele ontwikkeling van de kinderen in de gaten te houden  gebruiken we ‘Zien’ als 
volginstrument. Bij groep 1/2 volgen we de totale ontwikkeling van de kinderen met behulp van 
Bosos. 
 
De verplichte vakken 
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3. De organisatie van de school 
De leerstof 

De leerstof van de Vlisterstroom is vastgesteld op de door de overheid vastgestelde kerndoelen. 

Deze doelen geven aan wat een kind tenminste moet beheersen wanneer het de basisschool verlaat. 

Daarnaast houden wij voeling met wat er in de samenleving en onder onze ouders en leerlingen 

speelt. Bij het aanbieden van de leerstof volgen wij de laatste ontwikkelingen in het onderwijs. De 

vakken: 

• Nederlandse taal 

• Engelse taal 

• rekenen en wiskunde 

• oriëntatie op jezelf en de wereld (zoals lessen over aardrijkskunde, geschiedenis, de natuur 

(biologie)) 

• burgerschapsvorming 

• sociale redzaamheid (waaronder gedrag in het verkeer), lessen over gezond gedrag, 

maatschappelijke verhoudingen (staatsinrichting) en geestelijke stromingen 

• kunstzinnige oriëntatie (zoals lessen over muziek tekenen, of handvaardigheid) 

• bewegingsonderwijs  

De beschikbare extra onderwijstijd wordt vooral ingezet om het lees-, taal en rekenvaardigheden van 

de leerlingen te vergroten. Daarnaast vinden we kunstzinnige vorming erg belangrijk. Dit stimuleren 

we extra door middel van kunst- en cultuurlessen. 

Actief burgerschap bevorderen houdt in dat leerlingen worden voorbereid op hun rol in de 

maatschappij. Zij moeten leren deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage 

aan leveren. Burgerschapsvorming wordt niet gezien als een apart vak maar als een vanzelfsprekend 

onderdeel in het onderwijs. Actief burgerschap komt bij ons op school terug in de vakken 

geschiedenis, aardrijkskunde en levensbeschouwelijk onderwijs, inclusief het aanbod van het 

tijdschrift Sam-Sam. Tevens zorgt ons pestprotocol, de regels ’zo doen we het op de Vlisterstroom’, 

school tv-lessen ervoor, dat Burgerschap een onderdeel is van ons onderwijsaanbod. 

Het vak kunstzinnige oriëntatie wordt uitgebreider aangeboden in de vorm van diensten die 

ingehuurd worden: Doe/Kunst en Kijk/Kunst. 

Kunst- en cultuureducatie is een speerpunt van beleid binnen de ‘stichting Onderwijs Primair’. Onze 

school maakt gebruik van Kijk/Kunst. Naast Kijk/Kunst komen leerlingen bij ons op school in 

aanraking met de projecten van Doe/Kunst. Bij Kijk/Kunst ligt de nadruk meestal op het bekijken van 

een voorstelling, variërend van verteltheater tot een filmvoorstelling. Omdat we met meerdere 

scholen in onze gemeente deelnemen, kan het voorkomen dat we een voorstelling bezoeken in een 

andere gemeentekern. Ook andere scholen kunnen bij ons op bezoek komen om een voorstelling te 

bekijken. 

 
De leerlingen van de groepen 1-2 krijgen in de speelzaal bewegingsonderwijs. De gymkleding van 

deze groep blijft op school. De kleding wordt bewaard in een tas voorzien van naam. We verwachten 
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dat alle kinderen gymschoenen dragen tijdens de lessen bewegingsonderwijs. We verzoeken de 

ouders om elke week de kleding van de kinderen te wassen. 

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gymmen twee keer per week, op maandag en donderdag, in 

sporthal Concordia onder begeleiding van een vakleerkracht. 

Tijdens de gymlessen is het verplicht gymkleding te dragen, te weten: korte broek (boven de knie), 

(sport)shirt en gymschoenen. De kleding dient andere kleding te zijn dan de kleding die de rest van 

de dag op school gedragen wordt. De gymschoenen mogen niet buiten worden gedragen. In 

tegenstelling tot de kleuters wordt de gymkleding na de gymles weer mee naar huis genomen. We 

adviseren waardevolle spullen zoals: horloges en sieraden op de dag dat uw kind gymles heeft niet 

mee naar school te geven. De school is niet aansprakelijk voor het zoek raken van bovengenoemde 

spullen tijdens de gymnastieklessen. Wilt u ons melden, wanneer een kind op doktersadvies niet mee 

mag doen met de gymnastieklessen? 

Van begin mei t/m half september wordt één gymles vervangen door een ‘natte gymles’ in zwembad 

De Loete. Zwemlessen kunnen gegeven worden aan de groepen 3 t/m 8 in het buitenzwembad De 

Loete. Voor wijzigingen in roosters, ook omdat tijdens het zwemseizoen de jaarovergang plaats vindt, 

verwijzen wij naar de nieuwsbrief. 

Wilt u ons melden wanneer uw kind op doktersadvies niet mee mag doen met de zwemlessen? 

Kinderen die niet meegaan naar het zwembad blijven op school. De schoolzwemles is niet bedoeld 

voor het halen van een zwemdiploma. U moet de les beschouwen als een ’natte gymnastiekles. 

ICT 

Het ICT beleidsplan vormt het uitgangspunt voor het ICT beleid bij ons op school. Zie ook 

www.onderwijsprimair.nl. Op de Vlisterstroom wordt gewerkt met Chromebooks. Alle documenten 

worden in ‘the cloud’ opgeslagen. De kinderen uit de groepen 7 en 8 hebben een persoonlijke 

leerlingeninlog voor Office 365. Voor de vakken Nederlandse taal en rekenen wordt methode 

gebonden software gebruikt. In de groepen 4 t/m 8 werken de kinderen tijdens rekenen, taal en 

spelling op Chromebooks. Door het gebruik van deze Chromebooks, kan de leerkracht gedurende het 

werkproces direct monitoren hoe ieder kind werkt en waar ondersteuning nodig is.  

EHBO 

De leerlingen van groep 8 worden in de gelegenheid gesteld om het jeugd-EHBO diploma te behalen. 

De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets en een praktijkgedeelte. Na de cursus wordt 

er voor de ouders een demonstratieavond georganiseerd. (Dit aanbod geldt zolang er EHBO-

leerkrachten beschikbaar zijn.) 

Welke vaardigheden en inzichten leert uw kind? 
De vakken waarin uw kind les krijgt, hebben veel met elkaar te maken. Er bestaat een bepaalde 

samenhang tussen deze vakken. De school probeert de leerlingen te laten zien hoe de vakken met 

elkaar te maken hebben. Daarom worden de onderwerpen vaak gekoppeld aan actuele 

gebeurtenissen. Bijvoorbeeld in de geschiedenis- en aardrijkskundelessen. Op school gaat het niet 

alleen om het leren van feiten. Daarom helpt de school uw kind ook bij het ontwikkelen van sociale, 

culturele en lichamelijke vaardigheden. Leerlingen leren bijvoorbeeld:  

http://www.onderwijsprimair.nl/
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• een goede werkhouding; 

• voor hun eigen mening op te komen; 

• feiten en meningen van elkaar te onderscheiden; 

• met respect te luisteren; 

• met respect kritiek te geven; 

• zelfvertrouwen te ontwikkelen; 

• respectvol en verantwoordelijk met elkaar om te gaan; 

• zorg en waardering te hebben voor de leeromgeving. 

Maar uw kind leert op school ook zelfstandig werken, informatie te verwerven en te verwerken, zelf 

problemen op te lossen en samen te werken. Ook leert uw kind respect te hebben voor anderen en 

voor de algemene normen en waarden. En krijgen kinderen les over geestelijke stromingen in 

Nederland. Ook hiervoor leert uw kind respect te krijgen. 

Ontwikkeling van het jonge kind (kleuters) 
In de onderbouw wordt veel gewerkt met projecten. De projecten hebben te maken met de 

seizoenen, actuele gebeurtenissen en of zaken die kinderen zelf meenemen. De directe 

belevingswereld van het kind staat daarbij centraal. Middels deze projecten werken we aan een 

aantrekkelijk en beredeneerd aanbod op de gebieden mondelinge taal, woordenschat, beginnende 

geletterdheid, beginnende gecijferdheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, 

kunstzinnige oriëntatie en motorische ontwikkeling. De activiteiten zijn zodanig opgebouwd dat alle 

kleuters eraan deel kunnen nemen, ieder op zijn eigen niveau. 

 

Huiswerk 
Op de Vlisterstroom wordt min of meer regelmatig “huiswerk” opgegeven. Dit kan “leerwerk” zijn 

(geschiedenis, aardrijkskunde), “maakwerk” (b.v. redactiesommen), maar ook opdrachten: het 

houden van een boekbespreking, het afnemen van een interview, het verzamelen van informatie uit 

kranten en tijdschriften of zelfs het kijken naar een bepaalde tv-uitzending. We vragen u erop toe te 

zien, dat het huiswerk wordt gemaakt. Het streven is dat het huiswerk zoveel mogelijk zelfstandig 

wordt gemaakt, maar belangstelling is zeer motiverend! 

Een rustige werkplek is aan te bevelen. Als uw kind behoefte heeft om het huiswerk op een andere, 

meer sfeervolle plek te maken, is dat in het begin zeker wenselijk. Als u daarbij aanwezig bent, krijgt 

u meteen een goede kijk op het concentratievermogen van uw kind. Uit de trouw en de manier 

waarop huiswerk wordt gemaakt kan ook worden afgeleid welke vorm van voortgezet onderwijs voor 

uw kind de grootste kans op succes zal geven.  

Voor de volgende vakken kan huiswerk gegeven worden: 

Vakgebied Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

       

Technisch lezen x x     

Spelling  x x x x x 
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Rekenen  x x x x x 

Topografie   x x x x 

Aardrijkskunde   x x x x 

Geschiedenis   x x x x 

Engels    x x x 

Begrijpend lezen   x x x x 

Natuur   x x x x 

 

• Het wekelijkse huiswerk is op een vaste dag. Deze dag kan per groep verschillen.  

• Als er huiswerk opgegeven wordt voor een toets, dan gebeurt dat minimaal één week voor de 

toets. 

• In de groepen 7 en 8 is er wekelijks huiswerk. 

• De leerkracht zorgt er voor dat het ‘leerwerk’ dat de kinderen mee naar huis krijgen geschikt is om 

de bijbehorende toets minimaal voldoende te maken. Door kinderen gemaakte werkbladen dienen 

daarbij als extra ondersteuning. Ook wordt in de klassen aandacht besteed aan hoe de leerlingen een 

toets kunnen leren. 

Voor leerlingen die in hun ontwikkeling achterblijven kan huiswerk worden meegegeven. We 

hanteren dan de volgende procedure: 

• soms wordt besloten huiswerk in te zetten; 

• indien dit gebeurt wordt altijd contact opgenomen met de ouders; 

• in overleg met de ouders wordt dan ook vastgesteld of, en zo ja, welke taak de ouders in deze 

hebben.  

Spreekbeurt, boekverslag 
Het kan ook voorkomen dat kinderen thuis werken aan een spreekbeurt, werkstuk of boekverslag. 

We verwachten dat huiswerk in een goede, stevige tas wordt meegenomen. 
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4. De ondersteuning van uw kind 

Uw kind heeft recht op onderwijs wat bij hem of haar past. Als uw kind bij ons school zit, zullen wij er 

voor zorgen dat uw kind zijn of haar mogelijkheden kan ontwikkelen. 

Wat doet de Vlisterstroom? 

De school zorgt ervoor dat het onderwijs dat ze geeft, past bij de ontwikkeling van uw kind. We 

gebruiken daarvoor verschillende hulpmiddelen, zoals observaties, testen, toetsen en het 

leerlingvolgsysteem. Daarmee kunnen de leerkrachten achterstanden en problemen al vroeg 

ontdekken en oplossen. Ook als uw kind wat extra’s aankan, komt dat naar voren. Als uw kind een 

leerprobleem heeft, kan de school uw kind bijvoorbeeld meer individueel les geven. Er wordt dan 

gewerkt in kleine groepjes van kinderen met hetzelfde niveau. Als dat niet helpt, kan uw kind 

speciale hulp krijgen. Ons onderwijs is zo ingericht dat extra hulp geboden kan worden in de klas. 

Soms wordt in overleg met ouders, werk mee naar huis gegeven om te oefenen.  

 

Wat kunt u zelf doen? 
Wat kunt u zelf doen als het niet zo goed gaat met uw kind? Vaak is het belangrijk dat de leraar weet 

hoe het thuis met uw kind gaat. Vooral hoe uw kind zich gedraagt. U kunt de school daarbij helpen, 

want u maakt uw kind thuis mee. Als er een probleem is, kunt u dus het beste met de leraar van uw 

kind gaan praten. Samen kunt u uitzoeken wat het probleem precies is en hoe ernstig het is. Want 

het is een belangrijke taak van de school om dit uit te zoeken.  

Als het probleem snel gevonden wordt, kan uw kind ook snel geholpen worden. Wacht daarom niet 

te lang, maar bespreek een probleem zo snel mogelijk met de leerkracht van uw kind.  

Coördinator leerlingenzorg 
Vaak kan de leerkracht uw kind meer aandacht geven. Ook heeft onze school een speciale leerkracht 

in dienst; Saskia Nobel. Zij is de coördinator leerlingenzorg (CLZ) en heeft een speciale opleiding 

gehad. Saskia coördineert de extra hulp en begeleiding voor uw kind en is verantwoordelijk voor de 

speciale zorg aan leerlingen binnen de school. Ook zal zij daar waar nodig, de leerkrachten bij deze 

zorg ondersteunen. Als coördinator leerlingenzorg houdt zij het leerlingvolgsysteem bij en verzorgt 
de contacten met ouders, andere scholen en diverse instanties.  

Hoe wordt gemeten hoe uw kind leert? 
Leerkrachten houden de vorderingen van uw kind bij. Ze beoordelen bijvoorbeeld methodetoetsen, 

spreekbeurten, opstellen, boekverslagen en werkstukken. Daarnaast nemen wij ieder half jaar Cito 

toetsen af (vanaf groep 3). Als u wilt weten hoe het met uw kind gaat, kunt u dit aan de leerkracht 

van uw kind vragen. We organiseren aan het begin van het jaar een informatieavond. De leerlingen 

vertellen hun ouders waar ze op een dag mee bezig zijn en laten lesmaterialen zien. Daarnaast 

verstrekken de leerkrachten informatie over het reilen en zeilen in de groep.  

Drie maal per jaar worden er contactmiddagen en -avonden georganiseerd om de ontwikkelingen 

van uw kind te bespreken met de groepsleerkracht. Aan het begin van het jaar hebben we de 

kennismakingsgesprekken. Deze gesprekken zijn vanaf groep 6 gecombineerd met de 

doelgesprekken. In deze gesprekken stellen de leerlingen een lange termijn doel voor zichzelf.  
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In februari volgen de gesprekken naar aanleiding van het rapport. Aan het eind van het schooljaar 

zijn de gesprekken naar aanleiding van het rapport facultatief. Voor de leerlingen in de groepen 7 zijn 

er prognosegesprekken en voor de groep 8 leerlingen ook definitieve adviesgesprekken. De exacte 

data worden in de nieuwsbrief vermeld. Om de zelfstandigheid en het geven van eigenaarschap 

nodigen we vanaf groep 5 de leerlingen uit om bij de gesprekken met de leerkracht en ouders 

aanwezig te zijn. Ook in lagere groepen mag het kind aanwezig zijn bij het gesprek.  

Het spreekt voor zich dat u naast de contactmiddagen en –avonden met een leerkracht een afspraak 

kunt maken voor een gesprek. Neemt u dan na schooltijd contact op met de desbetreffende 

leerkracht om een afspraak te maken. Daarnaast kan de leerkracht het initiatief nemen om u 

tussentijds op gesprek uit te nodigen.  

Rapporten 

De leerlingen uit de groepen 2 t/m 8 krijgen 2x per jaar een rapport (februari en juni). De leerlingen 

uit groep 1 krijgen in juni een rapport. De rapporten zijn twee keer per schooljaar uitgangspunt voor 

een gesprek op de rapportmiddagen en -avonden. Tijdens het schooljaar moeten de rapporten, 

ondertekend, weer bij de leerkracht ingeleverd worden.   

De resultaten van het onderwijs  

Resultaten binnen het onderwijs zijn niet met een simpel getal weer te geven. Achter ieder getal 

schuilt een kind of een groep kinderen met een eigen verhaal en voorgeschiedenis. Voor ons op de 

Vlisterstroom zijn bijvoorbeeld de eerder beschreven pijlers / doelen van ons Daltononderwijs ook 

van grote waarde en die zijn niet met een cijfer uit te drukken.  

Al voor de invoering van het Passend Onderwijs waren wij op de Vlisterstroom van mening dat we 

ieder kind kunnen ondersteunen in zijn ontwikkeling. 

Op de Vlisterstroom nemen we de Cito eindtoets af. De afgelopen jaren hebben deze toetsen de 

volgende eindresultaten opgeleverd. 

 

 

Score:  529.4  532.8   531.9  538.1  535.4 

* Cito geeft aan dat door het geringe aantal deelnemende kinderen de score sterk wordt beïnvloed 

door de individuele scores. Het betrouwbaarheidsinterval is groot. 

Leerlingvolgsysteem 
Het nauwkeurig onderzoeken, bijhouden en beoordelen van de vorderingen van leerlingen wordt 

steeds belangrijker gevonden. We gebruiken hiervoor het leerlingvolgsysteem Parnassys. Daardoor 
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kunnen we het onderwijs nog beter op de leerlingen afstemmen. In Parnassys staan onder meer de 

toets- en rapportgegevens. Maar ook de uitslagen van speciale onderzoeken, een verslag van 

vergaderingen over uw kind of van gesprekken met u. Als de school speciale afspraken met u maakt 

of plannen heeft voor extra hulp, dat staat dit ook in het dossier. Ook zit er soms informatie in over 

de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind, de werkhouding of de taakaanpak.  

In het leerlingvolgsysteem staat belangrijke, vertrouwelijke informatie. Als ouder mag u het dossier 

van uw kind altijd inzien. Als de school het dossier van uw kind aan anderen wil laten zien, mag dit 

alleen als u hiervoor toestemming geeft. De school heeft beleid vastgesteld ter bescherming van alle 

leerlingengegevens. Het betreft behalve het bewaren van leerlingendossiers en de uitwisseling van 

gegevens tevens de digitale verwerking van privacygevoelige informatie. 

Wanneer blijft een kind zitten? 
Het gebeurt niet zomaar dat een kind blijft zitten. Dit gebeurt alleen als de resultaten en de 

ontwikkeling van een kind opvallend achterblijven bij die van de klasgenoten. Het zittenblijven moet 

zin hebben, waarbij de gehele ontwikkeling van het kind centraal staat. Soms is het beter dat een 

kind een leerjaar nog eens overdoet. Bijvoorbeeld als het kind nog erg jong en speels is. Kinderen 

worden bij een doublure wel uitgedaagd op eigen niveau. 

Passend onderwijs 
Ieder kind een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Dat is het doel van passend onderwijs. 

Scholen hebben daarom een zorgplicht. Dat betekent dat als ouders hun kind aanmelden bij de 

school van hun keuze, die school de taak heeft het kind een passende onderwijsplek te bieden – op 

de eigen school, of op een ander school in het reguliere onderwijs of in het speciaal (basis)onderwijs. 

Scholen en hun besturen werken daarom samen in een samenwerkingsverband. In deze regio is dat 

het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland, hierin werken 21 schoolbesturen en 

zo’n 90 scholen met elkaar samen om bijna 19.000 leerlingen passend onderwijs te bieden. De 

scholen staan in de gemeente Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, in een 

deel van Zuidplas en in een deel van Alphen aan den Rijn. Hoe het Samenwerkingsverband wil 

werken aan passend onderwijs staat in het ondersteuningsplan. Dit plan wordt ten minste eens in de 

vier jaar vastgesteld.  

De afspraken in het ondersteuningsplan gaan over: 

• de basisondersteuning die alle scholen kunnen bieden 

• de aanvraag om extra ondersteuning en de verwijzing naar het speciaal basisonderwijs en het 
speciaal onderwijs cluster 3 en 4 

• de terugplaatsing in het reguliere onderwijs na plaatsing in het speciaal onderwijs 

• de verdeling van het gezamenlijke geld 

• de resultaten die het samenwerkingsverband wil halen 
 

Het samenwerkingsverband biedt op aanvraag extra ondersteuning om in de onderwijsbehoefte van 

een leerling te kunnen voorzien en geeft toelaatbaarheidsverklaringen af voor het speciaal 

(basis)onderwijs (SBO en SO). Deze aanvragen voor extra ondersteuning of 

toelaatbaarheidsverklaringen worden voorbereid in het Schoolondersteuningsteam (SOT). Uitleg 

over de deelnemers aan het SOT staat verderop in deze gids. Een onafhankelijk deskundigenteam 
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toetst de aanvragen inhoudelijk en procedureel en bij akkoord worden de aanvragen doorgestuurd 

naar het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband keert de middelen uit aan het bestuur 

van de school; deze keert de middelen voor extra ondersteuning uit aan de betreffende school. 

Indien ouders en/of school het niet eens zijn met een beslissing over de toelaatbaarheid tot het 

S(B)O, dan kunnen ouders en/of school binnen zes weken na dagtekening van het besluit over een 

aanvraag toelaatbaarheidsverklaring daartegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift kan ingediend 

worden bij het Samenwerkingsverband. Het Samenwerkingsverband is voor de behandeling van 

bezwaar aangesloten bij de Landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring sbo/vso. 

Voor meer informatie zie http://www.onderwijsgeschillen.nl. 

Basisondersteuning op de Vlisterstroom 
Dit is de door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijsondersteuning die een school aan 

alle leerlingen moet kunnen bieden. De basisondersteuning wordt vastgelegd in het 

ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De basisondersteuning is niet landelijk 

vastgesteld; samenwerkingsverbanden bepalen zelf het niveau van basisondersteuning die de 

scholen binnen het samenwerkingsverband bieden. De basisondersteuning kan dus verschillen per 

regio.  

De kwaliteit van de basisondersteuning moet voldoen aan door de onderwijsinspectie vastgestelde 

normen.  

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
De Vlisterstroom heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. In dit profiel beschrijft de school 

welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De school 

moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is afgesproken realiseren. 

Daarnaast heeft de school beschreven welke extra ondersteuning aangeboden kan worden en wat de 

ambities voor de komende jaren zijn. De schoolondersteuningsprofielen van de scholen in het 

samenwerkings- verband samen zorgen voor een dekkend aanbod, zodat alle leerlingen passend 

onderwijs kunnen krijgen. 

In principe kunnen wij leerlingen met speciale en/of aanvullende onderwijsbehoeften ondersteunen, 

mits zij voldoen aan de voorwaardelijke kenmerken als: relatie, welbevinden, ontwikkeling en relatie 

en afstemming met ouders. 

Relatie  

De mate van betrokkenheid op en verbondenheid met de leerkracht en medeleerlingen. In de relatie 

ligt de mogelijkheid van leren met en van elkaar door samenwerken of feedback. Gerichtheid van de 

leerling op de ander maakt leren mogelijk, voor de leerkracht ligt in de relatie de mogelijkheid tot 

pedagogische invloed. Indien er structureel en schijnbaar onomkeerbaar geen relatie met de leerling 

is, kan de school geen passend onderwijs organiseren. 

Welbevinden 

De mate waarin de leerling zich vrij, sociaal-emotioneel veilig en plezierig voelt in de 

schoolomgeving. Onbehagen, van welke aard ook, zorgt voor een bedreigd gevoel in leer- en 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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ontwikkelingstaken. Indien er structureel en schijnbaar onomkeerbaar een gebrek aan welbevinden 

is, kan de school geen passend onderwijs organiseren. 

Ontwikkeling 

De mate waarin de leerling voortgang maakt in leer- en ontwikkelingstaken. De mate waarin de 

school haar begeleiding kan afstemmen op verschillen in ontwikkeling van haar leerlingen, bepaalt 

voor een groot deel de zorgbreedte van de school. Indien er, ondanks alle aantoonbaar extra 

ondersteuning, structureel en onomkeerbaar onvoldoende ontwikkeling waarneembaar is, kan de 

school geen passend onderwijs organiseren. 

Veiligheid 

De mate van fysieke veiligheid van de leerling zelf, de medeleerlingen en de leerkracht. Deze kan 

direct in het geding zijn bij bijvoorbeeld agressie, of indirect door bijvoorbeeld gebrek aan inzicht bij 

de leerling. De emotionele veiligheid is bij de dimensie welbevinden benoemd. Indien er structureel 

en schijnbaar onomkeerbaar onveilige situaties ontstaan, kan de school geen passend onderwijs 

organiseren. 

Afstemming ouders 

Ouders en school dienen overeenstemming te bereiken over de kenmerkende voorwaarden, de 

onderwijsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief. Pas dan kan er sprake zijn van een goede 

ontwikkeling van het kind. Indien er structureel en schijnbaar onomkeerbaar geen overeenstemming 

ontstaat, kan de school geen passend onderwijs organiseren. 

Het team van o.b.s. Vlisterstroom heeft zich de afgelopen schooljaren bekwaamd in het 

handelingsgericht werken (HGW). Handelingsgericht werken (HGW) heeft als doel om de kwaliteit 

van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen te verbeteren. Het is een systematische 

manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de 

basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke 

onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast en na een 

periode ook geëvalueerd. 

Het organiseren van een passend onderwijsaanbod als het gaat om preventieve en licht curatieve 

interventies, blijft in ontwikkeling. We hebben ons de afgelopen bekwaamd in de aanpak van 

bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie en lichte gedragsproblemen.  

Een passend onderwijsaanbod kan de school bieden aan leerlingen met leerproblemen. De grenzen 

zijn bereikt zodra een leerling een achterstand heeft op cognitief gebied van 2 jaar of meer. Het team 

ziet geen mogelijkheden om passend onderwijs te bieden aan leerlingen met een verstandelijke 

beperking die niet of in zeer beperkte mate leerbaar zijn. 

Voor leerlingen met onrust en concentratieproblemen zal de school in de meeste gevallen een 

aanpak hebben of kunnen ontwikkelen met ondersteuning door externe deskundigen. In een aantal 

gevallen, als de problemen ernstig zijn of er sprake is van een meervoudige problematiek, zal dat niet 

gaan. 

https://wij-leren.nl/handelingsgericht-werken.php
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Voor het volledige school ondersteuningsprofiel verwijzen wij u naar de website van het 

samenwerkingsverband. (www.swv-po-mh.nl ) 

SchoolOndersteuningsTeam (SOT) 
Met de ingang van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 wordt op school een School 

Ondersteuningsteam ingericht.  De samenstelling hiervan bestaat uit de Coördinator Leerling zorg, 

een vertegenwoordiger van het Centrum voor Jeugd en Gezin (de jeugdarts), een Preventief 

Ambulant Begeleider of een Ambulant Begeleider of een orthopedagoog (afhankelijk van de zwaarte 

van de casus) en de ouders van de leerling. De directeur is verantwoordelijk voor het functioneren 

van het SOT. 

Hoe zorgt de Vlisterstroom voor veiligheid? 
Elke school is anders en heeft een eigen sfeer. Met een eigen sfeer bedoelen we de uitstraling, de 

omgeving en het gebouw van de school. Maar ook de manier waarop de leraren en de leerlingen op 

school met elkaar omgaan. Uw kind leert en ontwikkelt zich beter als het met plezier naar school 

gaat. Het is ook belangrijk dat uw kind zich veilig voelt op school. Niet alleen in de klas, maar ook in 

de rest van het gebouw en op het schoolplein. En zelfs op weg van huis naar school. De stichting 

Onderwijs Primair streeft er naar de veiligheid op en rond de scholen te vergroten en te 

optimaliseren. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar brengen een groot gedeelte van de dag door 

op school. Tijdens het leren, spelen en sporten zijn er toenemende risico’s. Scholen moeten de 

veiligheid waarborgen door het veiligheidsbeleid een vast onderdeel te maken van het schoolbeleid. 

Dit vergt een extra inspanning van het personeel. Regelmaat is bij de aanpak een belangrijk vereiste; 

een jaarlijkse inspectie van schoolgebouw en -plein, het jaarlijks oefenen van een ontruimingsplan. 

Ongevallen dienen daarnaast geregistreerd te worden. Het beleid van de stichting Onderwijs Primair 

wordt systematisch tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Het is in het belang van alle 

betrokkenen bij de school om zich voortdurend kritisch op te stellen, wanneer het veiligheid betreft. 

Want ouders moeten hun kinderen met vertrouwen naar school kunnen sturen. Het bestuur heeft 

een bijzondere verantwoordelijkheid als het de veiligheid van kinderen en personeel betreft.  

Bedrijfshulpverlening op de Vlisterstroom 
In het kader van de Arbo- wet moeten er ook op school voldoende bedrijfshulpverleners zijn. Eerste 

hulp bij ongevallen en bedrijfshulpverlening bij brand is getraind. Onze school heeft op dit moment 

volgens de wet het vereiste aantal bedrijfshulpverleners. Jaarlijks zullen de betreffende leerkrachten 

een nascholingscursus bedrijfshulpverlening volgen. Met de overige scholen in het gebouw is er een 

ontruimingsplan gemaakt, als onderdeel van het Arbobeleidsplan. In noodgevallen is bekend bij 

leerlingen en leerkrachten wat de procedure is bij ontruiming en welke vluchtwegen gebruikt 

moeten worden. Er is een preventiemedewerker bij ons op school. Hij waakt beleidsmatig over het 

welzijn en de veiligheid van de kinderen en hanteert het beleidsplan. Op de Vlisterstroom hebben 6 

medewerkers het BHV-certificaat. 

Ontruimings- en calamiteitenplan 
Het ontruimings- en calamiteitenplan geeft aan hoe te handelen als de school bijvoorbeeld in geval 

van brand ontruimd moet worden. In het plan zijn algemene gedragsregels en taken van de 

leerkrachten duidelijk omschreven. Er wordt in ieder geval een maal per schooljaar een 

ontruimingsoefening gehouden. Op het moment van oefenen verzoeken we ouders dringend, die 

http://www.swv-po-mh.nl/
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eventueel op dat moment op school zijn, mee te werken en de aanwijzingen van het 

ontruimingsteam op te volgen. De periode waarin de oefening plaats zal vinden wordt in de 

nieuwsbrief aangekondigd. Het exacte tijdstip van oefenen blijft geheim.  

De drie scholen hebben een gezamenlijk ontruimingsplan gemaakt. Leerkrachten en kinderen zijn bij 

ons op school al geïnformeerd over de ontruimingsprocedure. 

Stichting Onderwijs Primair 
De Vlisterstroom wordt bestuurd door een openbaar bestuur. Onze scholen worden vanaf 1 augustus 

2003 bestuurd door de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard en Oudewater, 

’Stichting Onderwijs Primair’. Zie ook de website: https://www.onderwijsprimair.nl/  

HET ADRES VAN HET BESTUURSBUREAU IS:  
’t Vaartland 3-5 
2821 LH Stolwijk 
Tel: 0182-351708 

5. Ouders 
Samen sterk 
Zoals onze missie, ‘Een wereld om samen te leren’, het al zegt, ligt het onderwijs aan uw kind niet 

alleen in de handen van de school. Goed onderwijs maak je samen. Dat betekent dat de 

Vlisterstroom samen met de ouders de kinderen helpen groeien. Op verschillende manieren kunt u 

als ouder betrokken zijn bij de school. Dat loopt van een handje helpen in de klas tot het 

meebesturen in de medezeggenschapsraad. 

Hoe kunt u meebesturen? 
Bij de scholen die vallen onder de stichting Onderwijs primair kunt u lid worden van het bestuur. Dan 

kunt u zelf als bestuurder beslissen over de school. U kunt ook via de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad van onze stichting (GMR) of medezeggenschapsraad van de school (MR) mee 

beslissen over de organisatie en de inrichting van de school en de lessen. U kunt ook rechtstreeks 

meedenken over de organisatie en het onderwijs van de school als de ouderenquête wordt 

aangeboden. 

De medezeggenschapsraad (MR) 
De medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten: het instemmingsrecht en het adviesrecht. In 

deze raad zitten ouders en personeel van de school. Ouders hebben instemmingsrecht bij 

beslissingen die voor hen belangrijk zijn, zoals de ouderbijdrage. Samen met het personeel hebben ze 

instemming bij beslissingen over onder meer het schoolplan en de schoolgids. Soms moeten de 

directie en het bestuur advies vragen aan de (G)MR. Bijvoorbeeld over plannen om samen te gaan 

met een andere school (fusieplannen), over schooltijden of over het beleid van de school over het 

ontslaan en aannemen van het personeel. Over deze zaken heeft de medezeggenschapsraad 

adviesrecht. Dat betekent dat ze advies geven aan het bestuur en de directie.  

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke 

schoolzaken. Bijvoorbeeld over de verdeling van het geld en de gebouwen, de schooltijden de 

https://www.onderwijsprimair.nl/
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vakanties en vrije dagen, de lesmethodes, de ouderbijdrage, de verbetering van het onderwijs en de 

manier waarop ouders kunnen meehelpen bij het onderwijs en andere activiteiten. 

SAMENSTELLING VAN DE MR OUDERS: Michel Heemskerk en Wesley Duits 

PERSONEEL: Anita van Dijk en Chantal Arendsen 

Kunnen ouders helpen op school? Ja, graag! 
Op onze school de Vlisterstroom helpen veel ouders mee. En dat doen ze op verschillende manieren. 

Ouders verzorgen gastlessen en helpen zo de kinderen de wereld verder te ontdekken. Als 

Vlisterstroom zijn we trots op onze unieke schoolkrant. Een krant waarvan de kinderen eigenaar zijn, 

maar die zonder de inspirerende begeleiding van ouders een andere kwaliteit zou hebben. Via het 

ouderhulpformulier (dit formulier ontvangt u aan het begin van het schooljaar), de nieuwsbrief en via 

oproepen aan de muur bij de lokalen kunnen ouders zich opgeven voor vele activiteiten. 

Oudervereniging (OR) 
De oudervereniging verbonden aan de OBS Vlisterstroom heeft als doel de betrokkenheid van de 

ouders bij de school te vergroten, in brede zin ondersteuning te geven door het bieden van 

ontplooiingskansen aan de leerlingen van de school. De ouderraad is gekozen uit leden van de 

oudervereniging. Er wordt gewerkt in verschillende commissies, zoals de feest, sport-, project- en 

schoolreis commissie. Deze commissies bestaan uit een aantal teamleden, ouderraadsleden en 

ouders. Zij worden bijgestaan door hulpouders. De oudervereniging ondersteunt de school ook door 

vanuit de ouderbijdrage in overleg met het team boeken, leermiddelen en spelmateriaal aan te 

schaffen. Zo worden er vaak met de Kinderboekenweek nieuwe boeken aangeschaft met behulp van 

geld van de ouderraad.  

De ouderraad vraagt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage voor de diverse activiteiten als 

sinterklaas, kerst en schoolreis. Alle kinderen mogen deelnemen aan de activiteiten (ook als de 

ouderbijdrage niet betaald is). Het gironummer voor de ouderbijdrage is ING Bank NL66 INGB 0006 

1844 25 o.v.v. oudervereniging OBS Vlisterstroom te Haastrecht. Eenmaal per jaar organiseert de 

ouderraad de jaarvergadering van de oudervereniging, waarin zij verantwoording aflegt aan de 

ouders. De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. 

Heeft u interesse om zitting te nemen in de ouderraad óf wilt u een keer een vergadering bijwonen? 

Neemt u dan contact op met de voorzitter van de ouderraad.  

Esther van der Zijden – voorzitster, Ferdi Leenders – penningmeester 

Overige leden: Walter Saris, Wendy van Santen, Mariëlle Laan, Maaike van de Steen 

Klassenouders 
Aan iedere groep is een klassenouder verbonden. Bij bijzondere activiteiten binnen een groep is er 

contact tussen de groepsleerkracht en de klassen ouder. In samenspraak met de leerkracht 

ondersteunt de ouder de leerkracht met de organisatie van activiteiten.  

Als uw kind op school zit, let de school op uw kind. De school houdt dus toezicht. Dat begint als de 

school opengaat. Het toezicht van de school stopt aan het einde van de lessen. De school biedt uw 

kind meer dan alleen lessen in het schoolgebouw. Bij alles wat de school organiseert, houdt de 
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schooltoezicht. Ook bij het schoolzwemmen is dit nodig voor de veiligheid van de leerlingen. In de 

onze gemeente hanteren we het protocol schoolzwemmen waarin het toezicht op de leerlingen is 

beschreven. 

Aansprakelijkheid  

Stel: uw kind maakt tijdens schooltijd iets kapot of uw kind krijgt een ongeluk. Is de school dan altijd 

aansprakelijk? Die vraag is niet zomaar te beantwoorden. In ieder geval is het goed om te weten dat 

de school niet altijd aansprakelijk is. Soms bent u als ouder zelf aansprakelijk. U kunt hiervoor zelf 

een WA-verzekering afsluiten. 

Het bestuur van de stichting Onderwijs Primair heeft voor alle scholen een bovenschoolse 

verzekering afgesloten. De verzekering is van kracht tijdens school- en groepsreizen, tijdens excursies 

en uitstapjes in schoolverband, mits en zolang de leerlingen onder toezicht staan van de door de 

school daartoe aangewezen personen. 

Daarnaast heeft de stichting een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering 

voor zaakschade en personenschade. Verzekerd zijn: bestuur, directie, personeel, vrijwilligers, 

ouderparticipanten, ouderraad, medezeggenschapsraad, activiteitencommissies, stagiaires en 

gasten. Tot slot is er een rechtsbijstandverzekering voor alle aan de school verbonden 

personeelsleden voor bijstand bij klachten en schadeverhaal. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin en uw kind 
Jeugdgezondheidszorg is de gezondheidszorg voor kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar. In 

sommige gemeenten zelfs tot 23 jaar. De JGZ volgt de ontwikkeling van uw kind. In Nederland zijn de 

gemeenten verantwoordelijk voor deze zorg. Dit betekent dat elke gemeente zelf mag bepalen hoe 

het de zorg voor kinderen inricht. Maar ook hoe de plek waar je de zorg kan vinden genoemd wordt. 

In sommige gemeenten moet je voor het consultatiebureau naar het CJG, in andere gemeenten is dit 

weer het Wijkteam. Kijk voor meer informatie op de website: www.cjgkrimpenerwaard.nl  

Jeugdgezondheidszorg op school 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin en begeleidt 

de groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0-19 jaar.  

In de basisschoolperiode zijn er 2 contactmomenten: 

• groep 2 (arts en assistente JGZ) 

• groep 7 (assistente JGZ)  

De kinderen van groep 2 en groep 7 worden opgeroepen. Kinderen van groep 2 worden opgeroepen 

voor een Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO.) Groep 7 krijgt een PGO of screeningsonderzoek. 

Naar aanleiding van het PGO kan de schoolarts een kind nogmaals controleren. Bij het PGO dient een 

van de ouders aanwezig te zijn.  

Binnen het landelijk afgesproken basistakenpakket voor het basisonderwijs vallen ook onderstaande 

taken: 

• onderzoeken op verzoek van ouders/ verzorgers/leerkrachten (bijv. zorgleerlingen) 

• zoveel mogelijk participeren in het SOT-overleg of overleg met interne zorgcoördinator. 

http://www.cjgkrimpenerwaard.nl/


 
27 

Schoolgids - Daltonschool Vlisterstroom 

• behandelen van vragen over Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding (projecten) 

• verpleegkundige ondersteuning 

Jeugdarts: Mevrouw Irma Boogaard 

GGD Hollands Midden, Jeugdgezondheidszorg                                    
  
Jeugdverpleegkundige: Mevrouw Robin Wegman 

Klantcontactcentrum: 088-2542384 

 

Logopedie 
Logopedie wordt op school verzorgd door de jeugdgezondheidszorg van de GGD Hollands Midden. 

De logopedist van de afdeling Logopedie onderzoekt en begeleidt kinderen met spraakproblemen, 

taalontwikkelingsproblemen, stemproblemen, luisterproblemen en afwijkend mondgedrag. De 

logopedist op school werkt alleen preventief. Onder preventie vallen screening, onderzoek en 

adviesgesprekken. Alle kinderen worden rond hun 5e verjaardag na toestemming van de ouders 

gescreend. Ouders krijgen hier van tevoren schriftelijk informatie over en via een vragenlijst wordt 

het oordeel van de ouders en de leerkracht gevraagd.  

Naast de screening met 5 jaar kan de logopedist onderzoek doen en adviseren op verzoek van de 

leerkracht en/of ouder bij vragen op het gebied van taal, spraak, stem, vloeiend spreken, 

mondmotoriek en gehoor.  Leerlingen van groep 1 t/m groep 8 kunnen aangemeld worden via de 

leerkracht of coördinator leerlingenzorg. Ook worden de leerlingen met een VVE (voor en 

vroegschoolse educatie) indicatie regelmatig gescreend.  

Bureau leerlingzaken 
Op deze website https://www.leerlingzakenmh.nl/ vindt u informatie over de werkzaamheden van 

bureau leerlingzaken. Indien u het antwoord op uw vraag niet kunt vinden, neem dan contact met 

ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur op 0182-588 

586 of per e-mail naar info@leerlingzakenmh.nl. 

De brede school 
Sinds 1 augustus 2007 zijn basisscholen wettelijk verplicht om een voorziening voor buitenschoolse 

opvang aan te bieden aan ouders. Scholen maken hiervoor afspraken met kinderopvangorganisaties. 

In Haastrecht biedt o.a. IJsselkids verschillende mogelijkheden voor kinderopvang. 

https://www.ijsselkids.nl/locaties/buitenschoolse-opvang/ 

Verder biedt YellowBellies vanaf schooljaar 2019-2020 in Haastecht opvang aan. bso-

haastrecht@yellowbellies.nl  

De schoolbegeleidingsdienst 
Als er grotere leerproblemen of -achterstanden zijn, laten we soms een onderzoek doen door een 

deskundige van buiten de school. Onze school werkt samen met schoolbegeleidingsdienst Onderwijs 

Advies. Onderwijs Advies heeft onderwijsadviseurs in dienst die ons kunnen ondersteunen bij vragen 

over de ontwikkeling (van het leren) bij kinderen. Soms krijgt u als ouder met Onderwijs Advies te 

maken, bijvoorbeeld als uw kind nader wordt onderzocht bij uitzonderlijke leerprestaties of bijzonder 

gedrag. Dit gebeurt altijd eerst in overleg met u en de leerkracht. Ouders kunnen ook zelf hun kind 

https://www.leerlingzakenmh.nl/
tel:0182588586
tel:0182588586
mailto:info@leerlingzakenmh.nl
https://www.ijsselkids.nl/locaties/buitenschoolse-opvang/
mailto:bso-haastrecht@yellowbellies.nl
mailto:bso-haastrecht@yellowbellies.nl
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laten testen door de schoolbegeleidingsdienst. U moet hiervoor wel betalen. Voor meer informatie 

kijk op: www.onderwijsadvies.nl 

Inspectie van het onderwijs 
De inspecteur geeft onderwijskundig advies en controleert of er wordt voldaan aan de wettelijke 

eisen. www.onderwijsinspectie.nl  

6. Algemeen 
AVG 
Het schoolbestuur Stichting Onderwijs Primair (ook wel bevoegd gezag genoemd) is verantwoordelijk 

voor de bescherming van de privacy van leerlingen en stelt dan ook het privacyreglement vast. Het 

privacyreglement is daarmee van toepassing op alle scholen die onder Stichting Onderwijs Primair 

vallen. Het privacyreglement is voorgelegd aan de oudergeleding van de GMR en heeft van deze 

geleding de instemming verkregen. Sinds 25 mei 2018 is een nieuwe Europese privacywet van 

toepassing: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt nieuwe en 

verdergaande eisen aan de omgang met persoonsgegevens. De AVG formuleert een aantal 

belangrijke principes voor gegevensverwerking: Het gebruik van persoonsgegevens gebeurt op een 

wijze die rechtmatig, behoorlijk en transparant is; Het gebruik van die gegevens gebeurt alleen voor 

een uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel (doelbinding) en op een in de AVG genoemde 

grond (grondslag); Er worden niet meer persoonsgegevens gebruikt en vastgelegd dan strikt 

noodzakelijk is voor het doel waarvoor het wordt verwerkt (dataminimalisatie);  

Het gaat om juiste en geactualiseerde gegevens met redelijke maatregelen om waar nodig te 

rectificeren of te wissen (juistheid van de gegevens). 

Binnenkomen, brengen en halen van de kinderen 
De deur gaat om 8.20 uur open. We verwachten dat de kinderen vanaf deze tijdstippen direct naar 

binnen gaan. Daar worden ze in hun lokaal verwelkomd door hun leerkracht Om 8.30 uur en om 

13.15 uur beginnen de lessen. De kinderen van alle groepen gebruiken de voordeur (Amaliahof) als 

in- en uitgang. Ouders die kinderen ophalen, moeten duidelijk de ontmoetingsplek afspreken om het 

mislopen van elkaar te voorkomen. Ook aan het begin van het schooljaar zullen we hier in de groep 

aandacht aan besteden. 

Fietsen naar school 

Kinderen kunnen met de fiets naar school komen. Rondom het gebouw staan voldoende 

fietsenstallingen. Kinderen kunnen hun fiets stallen in een rek die voor hen in relatie tot de 

aanlooproute het meest gunstig ligt. We verzoeken wel om de fietsen in de rekken te plaatsen. Er is 

voldoende plaats in de rekken naast ons schoolgebouw aan het looppad. De kinderen komen niet 

met hun fiets op het grote plein, we vragen om steppen en skeelers thuis te laten. Het stuk bij onze 

ingang is een voetpad (geen fietspad). 

Klachtenprocedure 

Een klacht en dan . . . . . . . ? 

http://www.onderwijsadvies.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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En soms gebeurt er iets op school waarvan u zegt: “Dat hoort niet, dat mag niet gebeuren.” Als dat zo 

is, is het belangrijk dit bespreekbaar te maken. Als u een klacht heeft over de dagelijkse gang van 

zaken in de school kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind en bij de leiding van de school. De 

meeste klachten zullen in onderling overleg op een juiste wijze worden afgehandeld. Als de klacht 

niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, of als de aard van de klacht daar aanleiding toe geeft, 

kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.  

Het bestuur van de Stichting Onderwijs Primair heeft voor de openbare basisscholen een 

klachtenregeling vastgesteld en is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC). De 

klachtenregeling geeft ouders en personeel individueel recht om te klagen over gedragingen en 

beslissingen – en het nalaten daarvan – van het bevoegd gezag of het personeel. Ook is het mogelijk 

om te klagen over gedragingen van andere ouders of leerlingen. De klachtenregeling ligt ter inzage 

op school en is gepubliceerd op de website van het bestuur, www.onderwijsprimair.nl  

Indien men van de klachtenregeling gebruik wenst te maken, kan men daartoe contact opnemen met 

de schoolcontactpersoon/vertrouwenspersoon. Dit teamlid gaat na of u geprobeerd heeft de klacht 

met de aangeklaagde of de directeur van de school op te lossen. Als dat niet gelukt is, kan de 

contactpersoon u desgewenst verwijzen naar de vertrouwenspersoon. Voor de openbare 

basisscholen die vallen onder het bestuur van de stichting Onderwijs Primair is een 

vertrouwenspersoon benoemd. Een vertrouwenspersoon zal nagaan of door bemiddeling een 

oplossing bereikt kan worden. De vertrouwenspersoon kan de betrokkene zo nodig verwijzen naar 

andere instanties. Hij kan de klager eventueel begeleiden bij de verdere procedure.  

Voor klachten over seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk en geestelijk geweld, grove 

pesterijen; extremisme en radicalisering is er een landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-

1113111 (lokaal tarief).  

 

DE INTERNE VERTROUWENSPERSOON 

Voor de Vlisterstroom is dat Anita van Dijk (anitavandijk@onderwijsprimair.nl) De contactpersoon 

helpt/adviseert de klager bij het oplossen van het probleem verwijst evt. door naar de externe 

vertrouwenspersoon. Binnen de stichting Onderwijs Primair zijn vertrouwenspersonen benoemd.  

DE EXTERNE VERTROUWENSPERSONEN 

Frank Brouwer (en Giti Bán) 

Stichting School en Veiligheid 

ZwarteWoud 2 

3524 SJ Utrecht 

Tel: 030-2856635 

Email: f.brouwer@schoolenveiligheid.nl 

Website: www.schoolenveiligheid.nl  

Kledingvoorschrift 
Op de Vlisterstroom hanteren we de leidraad kleding op scholen zoals wordt geadviseerd door het 

Ministerie van OC&W van 16 april 2003. Verder stellen we het op prijs als ouders, leerlingen, 

http://www.onderwijsprimair.nl/
mailto:anitavandijk@onderwijsprimair.nl
mailto:f.brouwer@schoolenveiligheid.nl
http://www.schoolenveiligheid.nl/
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leerkrachten en studenten zich bewust zijn van de uitdagende werking van kleding. Dat zij hierover 

nadenken en eventueel hun kleding aanpassen. ’Een uitdagende werking’ is een subjectief begrip. 

Gedacht wordt bijvoorbeeld aan naveltruitjes en lage heupbroeken. Ook dragen we in de klas geen 

petten.  

Kriebelteam 
Er is bij ons op school een kriebelteam van 5 personen actief. Dit team van ouders controleert de 

leerlingen op hoofdluis. Zij volgen de richtlijnen van de GGD. Na iedere vakantie worden de 

leerlingen gecontroleerd. Als u hoofdluis constateert bij uw kind, meld dit dan zo snel mogelijk bij de 

leerkracht. De hoofdluis moet thuis behandeld worden voordat het kind weer naar school komt. Het 

protocol wordt in schooljaar 2019-2020 staat op onze website.   

Moederdag en vaderdag 
In de groepen 1 t/m 4 wordt er door de kinderen een cadeautje gemaakt. In de groepen 5 t/m 8 

wordt leerlingen de gelegenheid geboden om dat ook te doen. In de eerste 4 groepen ligt dus het 

initiatief bij de leerkracht en bij de laatste 4 groepen ligt het initiatief bij de leerling. Door dit besluit 

hopen we misverstanden en teleurstellingen te voorkomen. Maar let op: leerlingen van groep 5 t/m 

8 moeten wel op tijd aangeven bij de leerkracht dat zij nog een cadeautje willen maken. 

Mededelingenmap groepen 1, 2 
Bovengenoemde groepen maken gebruik van een mededelingenmap. Deze map wordt gebruikt door 

de ouders van deze groepen. In dit mapje kunnen de ouders mededelingen schrijven die op de 

desbetreffende dag van toepassing zijn. 

Onder deze mededelingen verstaan we bijvoorbeeld extra overblijfdagen, bezoek aan 

huisarts/tandarts e.d. en als een kind die dag door iemand anders opgehaald wordt. Op deze wijze 

heeft de leerkracht de voor hem/haar belangrijke zaken op een rij staan. Natuurlijk kunt u na 

schooltijd bij de leerkrachten binnen lopen om belangrijke zaken te bespreken. Het 

mededelingenmapje ligt op een tafeltje in de gang bij het lokaal. 

Nieuwsbrief 
Schriftelijke mededelingen komen maandelijks uit in de vorm van een nieuwsbrief. De nieuwsbrief 

wordt digitaal verstuurd. Daarom is het belangrijk dat de school één of meerdere e-mailadressen van 

u heeft. We proberen alle informatie zo veel mogelijk digitaal te versturen. Toch kan het voorkomen 

dat er nog “papieren” berichten meegegeven worden. 

Alle nieuwsbrieven en andere wetenswaardigheden zijn ook te vinden op obsvlisterstroom.nl 

Ook kunt u alle informatie terugvinden op onze app. De downloadinstructie van de app vindt u op 

homepage van onze website.  

Overblijven 
Alle kinderen blijven tussen de middag op school. Tijdens deze pauze wordt en voor de oudere 

kinderen (groep 3 t/m 8)  een sport)activiteiten aangeboden door de Yellowbellies.  

Bij vragen kunt u contact opnemen met Natascha Lettink, coördinator tussenschoolse opvang (T.S.O.) 

via: tsovlisterstroom@hotmail.com 

http://www.vlisterstroom.nl/
mailto:tsovlisterstroom@hotmail.com
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Pauzehapje 
Tijdens de korte pauze kunnen de kinderen wat eten en drinken. Wilt u uw kind geen snoep 

meegeven en het pauzehapje zo gezond mogelijk houden. Het kan voorkomen dat een leerkracht bij 

twijfel besluit om het meegebrachte pauzehapje niet op school te laten opeten. Aanvullend op deze 

afspraak is er wekelijks op vrijdag een fruitdag ingesteld.  

Samen met de leerlingen zal de leerkracht tijdens of na de korte pauze van 10.00 uur de tijd nemen 

om het meegenomen fruit of tussendoortje en het drinken van thuis te nuttigen. Het is niet de 

bedoeling dat er hele maaltijden worden genuttigd. 

Projecten 
In de kleutergroepen wordt er regelmatig in de vorm van kleine projecten gewerkt. Te denken valt 

aan Sinterklaas, voorjaar en het kleuterfeest. Ook kunnen lesmaterialen van het bureau Natuur en 

Milieueducatie een uitgangspunt vormen voor een project. De Kinderboekenweek, die altijd plaats 

vindt voor de herfstvakantie, is een thema waar de gehele school zich mee bezig houdt in de 

betreffende periode. In het voorjaar wordt er een groot thematisch schoolproject georganiseerd. Dit 

thema wordt door de school gekozen. 

Schoolkrant 
Trots zijn de leerlingen van groep 7 en 8 op de door hun zelfgemaakte Vlisterstroom Schoolkrant. Vol 

enthousiasme werken zij 2x per jaar aan deze krant als een echte redactie. Eerst worden de 

onderwerpen bedacht, de interviews voorbereid, afspraken gemaakt met die personen, teksten 

geschreven, recepten bedacht, puzzels, foto’s en tekeningen gemaakt. Volop leesvoer voor alle 

kinderen, ouders en opa’s en oma’s van de Vlisterstroom. De Vlisterstroom Schoolkrant verschijnt 

voor de kerstvakantie en voor de zomervakantie. 

Schoolregels 
Op de Vlisterstroom gaan we uit van de normen en waarden zoals die gelden in onze maatschappij. 

Centraal staat het respect voor eenieder in je omgeving. Dat geldt voor alle mensen die betrokken 

zijn op de Vlisterstroom. Alle leerkrachten hebben het traject ‘Pedagogisch tact’ van het NIVOZ 

doorlopen. Wij geloven dat een kind zich optimaal kan ontwikkelen als het zich veilig en goed voelt 

op de gebieden van relatie, autonomie en competentie. Op onze school hebben we drie basisregels: 

• We sluiten niemand buiten. We doen het samen. • Zorg ervoor dat niemand last heeft van jouw 

gedrag. • Problemen lossen we op door met elkaar in gesprek te gaan. 

Schoolpen 
In groep 3 leren de kinderen met schoolpen schrijven. Zij krijgen een schoolpen. Deze pen wordt 

slechts eenmalig verstrekt. De school zorgt ook voor vullingen die bij deze schoolpen horen. Als de 

oorspronkelijke pen kapot is, verwachten we van ouders dat zij voor een nieuwe zorgen.  Er mag ook 

met een andere pen geschreven worden. Dan moet u er wel rekening mee houden dat u zelf voor de 

juiste vullingen zorgt.  

Schoolreisje 
De groepen 1 t/m 6 gaan ook op schoolreisje. Het bedrag voor het schoolreisje zit in de jaarlijkse 

ouderbijdrage. 
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Schoolkamp 
De kinderen van 8 gaan op schoolkamp. Zij gaan 3 dagen op stap. Als deze data bekend zijn, wordt dit 

op de website en app gezet. Ook ouders worden dan op de hoogte gebracht. Voor het schoolkamp 

wordt een aparte bijdrage gevraagd. De leerlingen van de andere groepen worden door ‘de 

schoolkamp krant’ elke dag op de hoogte gehouden van alle spannende gebeurtenissen op het 

schoolkamp. 

Schoolvakanties 
Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2020 
Kerstvakantie  21 december 2020 t/m 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021 
Goede vrijdag, Pasen 2 april en 5 april 2021 
Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021 
Hemelvaart  13 mei en 14 mei 2021 
Pinksteren  24 mei 2021 
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021 

  
Extra vrije middagen  
 4 december 2020 (Sinterklaas) 

 18 december 2020 

 17 december 2020 (Kerstviering avond) 

 19 februari 2021 

 16 juli 2021 

  
Studiedagen/vrije dagen  
 5 oktober   2020  

 26 oktober 2020 

 27 oktober 2020 

 17 februari 2021 

 

Schoolverlaters 
In groep 7  krijgt u van de groepsleerkracht een voorlopig advies te horen op basis van haar 

ervaringen in de groep en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Met nadruk geven we aan dat dit 

nog niet het definitieve schooladvies Voortgezet Onderwijs is. Met dit voorlopig advies kunt u met 

uw kind gerichter de voorlichtingsbijeenkomsten en open dagen van het Voortgezet Onderwijs 

bezoeken. Voorlichtingsavonden vinden vooral plaats in het najaar (oktober en november), op de 

scholen voor Voortgezet Onderwijs. Aan de hand van het leerlingvolgsysteem en de ervaringen met 

uw kind stellen we een advies Voortgezet Onderwijs samen. Niet alleen de leerkracht van groep 8 

maakt dit advies. Leerkrachten uit voorgaande jaren, directie en coördinator leerlingenzorg worden 

bij het samenstellen van dit advies betrokken. In februari volgt dan het adviesgesprek VO met ouders 

en kind. U wordt door de groepsleerkracht van groep 8 voor dit gesprek uitgenodigd. Bij dit gesprek 

krijgt u het onderwijskundig rapport. We streven ernaar dat kinderen op tijd ingeschreven staan voor 

een school voor Voortgezet Onderwijs.  Wij vinden het inschrijven een primaire taak voor ouders. 

Mocht u daar eventueel hulp bij nodig hebben, dan staan we voor u klaar. In de maand april wordt 

de eindtoets Cito in groep 8 afgenomen.  Na ongeveer drie weken ontvangen we de uitslag. Alleen 

als een kind significant hoger scoort dan het eerder gegeven advies kan het advies in overleg met de 

ouders worden aangepast.  
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Voortgezet onderwijs 
Dan op naar het Voortgezet Onderwijs. Onze leerlingen stromen uit naar alle vormen van Voortgezet 

Onderwijs in Gouda en Schoonhoven. In het boekje “Kies je school, keuzegids Voortgezet Onderwijs 

Gouda e.o.” is een goede leidraad voor ouders en leerlingen bij de keuze voor het Voortgezet 

Onderwijs. Ieder jaar zal een dergelijk boekje verschijnen. Zie ook www.kiesjeschoolgouda.nl. 

Er zijn na de basisschool verschillende vormen van voortgezet onderwijs: Praktijkonderwijs, VMBO, 

HAVO en VWO.  

• Praktijk Onderwijs: VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs)  

• VMBO: - VMBO-B (Basisberoepsgerichte leerweg) Deze leerweg is bedoeld voor meer praktisch 

ingestelde kinderen. - VMBO-K (Kaderberoepsgerichte leerweg). Deze leerlingen volgen eerst 

basisvorming en kiezen daarna de leerweg en de sector. - VMBO-G (Gemengde leerweg, 

keuzemogelijkheid na twee jaar, VMBO-T met 1 praktijkvak) ) - VMBO-T (Theoretische leerweg;  oude 

MAVO)  

• HAVO  

• VWO: Atheneum en Gymnasium VMBO is de afkorting van voorbereidend middelbaar 

beroepsonderwijs. Het VMBO kent een aantal verschillende leerwegen. 

Voor de kinderen in het VMBO kan er extra ondersteuning worden aangevraagd. Hiervoor geldt een 

speciale aanmeldings- en plaatsingsprocedure met daaraan gebonden voorwaarden. De extra 

ondersteuning wordt LeerWeg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) genoemd. 

Musical 
Het einde van het schooljaar wordt voor groep 8 afgesloten met een musical. Op de musicalavond 

worden onze schoolverlaters nog eens extra in het zonnetje gezet onder de trotse ogen van hun 

ouders, verzorgers, opa’s, oma’s.  

Spelletjesmiddagen 
Tijdens onze Daltonmiddagen wordt er tijd gemaakt voor leer- en gezelschapspelletjes.  De kinderen 

van de bovenbouw zullen de jongere kinderen hierbij assisteren. Op de Vlisterstroom komt het vaker 

voor dat oudere kinderen bij schoolactiviteiten onze jongste begeleiden. Leerlingen van groep 8 gaan 

wel eens incidenteel voorlezen in de kleutergroepen. Dit bevordert de sociale samenhang binnen 

onze school. U wordt over de Daltonmiddagen geïnformeerd via de Nieuwsbrief.  

Sponsoring en Stichting Schoolfonds: Vrienden van de Vlisterstroom  
Voor het sponsorbeleid op de Vlisterstroom wordt verwezen naar het door de rijksoverheid 

opgestelde convenant van 27 mei 2019 ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en 

sponsoring’. 

Het Schoolfonds OBS Vlisterstroom is bedoeld om activiteiten, evenementen en programma’s 

mogelijk te maken op het gebied van educatie, sport en cultuur, die uit de gewone begroting van de 

school niet gefinancierd kunnen worden. Zoals een uitstapje van een groep naar een bijzondere 

tentoonstelling, een speciale sportdag, muzieklessen voor een of meer groepen, het organiseren van 

een schooltoneel, inzet van een lessenserie door een dramadocent etc. Het is belangrijk om de 

leerlingen van de Vlisterstroom af en toe iets extra’s te kunnen bieden, omdat het leerzaam is, 

omdat het boeiend is of omdat het gewoon leuk is. Het schoolfonds wordt gevuld met vrijwillige 

bijdragen van ouders van leerlingen van de Vlisterstroom. U kunt lid worden van de Vrienden van 

http://www.kiesjeschoolgouda.nl/
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de Vlisterstroom. Uw bijdrage komt dan rechtstreeks in het schoolfonds. Vanaf €10,- per jaar kunt u 

zich Vriend van de Vlisterstroom noemen. 

Wilt u donateur worden? Stuur dan een mail naar directie.vlisterstroom@onderwijsprimair.nl met 

het onderwerp 'Schoolfonds'. U kunt uw eventuele bijdrage storten op bankrekeningnummer NL07 

RBRB 0825 1354 51. 

Dagelijks bestuur van de Stichting Schoolfonds OBS Vlisterstroom, Bart Crouwers (voorzitter), Elma 

Kwisthout (secretaris), Mieke Floor (penningmeester) p/a Dunantstraat 81, 2851 BX Haastrecht.  

 

Studenten 
De Vlisterstroom biedt studenten de gelegenheid om stage te lopen. Zo kan het voorkomen dat in de 

groep van uw kind, onder aanwezigheid van de eigen leerkracht, een student lesgeeft om 

praktijkervaring op te doen. Ook dit jaar heeft een aantal leerkrachten zich voor de opvang van 

studenten zich beschikbaar gesteld. Nadere berichten volgen in de nieuwsbrief. 

Toneelvoorstellingen/periode sluitingen 
Drie keer per jaar krijgen de groepen  de ruimte om op het toneel in de aula zich te presenteren voor 

de medeleerlingen en ouders. Dat doen we om verschillende redenen. De belangrijkste zijn:  

• Bij drama kan je weinig verkeerd doen, het gaat om het uiten van jezelf. Dat geeft kinderen 

zelfvertrouwen  

• Drama is leuk en sluit vaak aan bij de belevingswereld van het kind  

• Kinderen leren om zich te bewegen en zich te presenteren 

Uitnodigingen 
Vaak wordt het klaslokaal gebruikt als plek om (kerst) kaarten en uitnodigingen voor kinderfeestjes 

uit te delen. We verzoeken ouders dringend om het uitdelen van kaarten en uitnodigingen buiten het 

lokaal en als het kan buiten de school te organiseren. Het is voor kinderen die helaas niet worden 

uitgenodigd telkens weer een schrijnende situatie om hiermee geconfronteerd te worden. Juist voor 

deze kinderen verzoeken wij u dringend dit buiten de school om te organiseren. Als de groep waarin 

uw kind zit niet zo groot is en u bent van plan iedereen binnen de groep iets te geven, neem dan voor 

alle zekerheid toch nog even contact op met de leerkracht. 

Verjaardagen 
Het is een feestelijke gewoonte dat jarige kinderen trakteren op school. Graag willen we 

benadrukken dat de kinderen een rondje langs de leerkrachten mogen maken, ook zonder traktatie. 

Verder mogen de kinderen trakteren in de groep waarbij zij zelf in de klas zitten. De leerkrachten 

vieren elk schooljaar hun verjaardag gezamenlijk. 

Verlof aanvragen Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties 
1. VAKANTIEVERLOF Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 

1969 dient minimaal acht weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 

Verlof indien:  

• wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de 

schoolvakanties op vakantie te gaan; (een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat 

geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is). Vakantieverlof mag, binnen deze 
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voorwaarden:  

• éénmaal per schooljaar worden verleend;  

• niet langer duren dan tien schooldagen;  

• niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 

2. ANDERE GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN: TIEN SCHOOLDAGEN PER SCHOOLJAAR OF MINDER. 

Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor tien schooldagen 

per schooljaar of minder dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering 

aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 

3. GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN: MEER DAN TIEN SCHOOLDAGEN PER SCHOOLJAAR Een verzoek 

om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de 

Leerplichtwet 1969 voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal zes weken van 

tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de 

leerling te worden voorgelegd. 

Verlof kan bijvoorbeeld voor verlenging in aanmerking komen indien: de ouders van de leerling een 

verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een 

verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden. 

Gemeentes controleren de leerplicht. Speciale leerplichtambtenaren controleren of kinderen van vijf 

jaar en ouder naar school gaan. Want kinderen zijn vanaf vijf jaar leerplichtig. Blijft uw kind vaak weg 

van school? De school waarschuwt de leerplichtambtenaar. Die zoekt vervolgens uit waarom uw kind 

niet naar school gaat. Soms moet de leerplichtambtenaar beslissen of uw kind van school thuis mag 

houden. Dit is in de situaties dat de directeur van de school u geen toestemming mag geven. De 

directeur van de school kan u wel precies vertellen in welke situaties de toestemming van een 

leerplichtambtenaar nodig is. 

Voor meer informatie verwijzen we u naar https://www.leerlingzakenmh.nl/5-16-jaar-info-ouders/ 

Verwijderingsprocedure 
In artikel 40 van de Wet op het primair onderwijs is verwijdering van leerlingen geregeld. Ook de 

Algemene Wet Bestuursrecht moet in acht genomen worden. De beslissing tot verwijdering van 

leerlingen berust bij het bestuur. Voordat de beslissing tot verwijdering genomen wordt, wordt 

uitgebreid overleg gevoerd met de betrokkenen op school: de groepsleerkracht(en), de interne 

begeleiding, de schoolleiding en eventuele deskundigen, zoals de schoolbegeleidingsdienst. 

Gedwongen verwijdering kan alleen plaatsvinden als er sprake is van een onhoudbare situatie. 

Schorsing 
Schorsen is niet bij wet geregeld. Schorsen is het tijdelijk ontzeggen van de toegang tot de school of 

de lessen voor maximaal 5 dagen, met mogelijke verlenging tot maximaal 10 dagen. In geval van 

calamiteiten kan deze periode met een extra termijn verlengd worden. De schoolleiding en het 

bestuur nemen te allen tijde de zorgvuldigheid in acht. De school houdt een inspanningsverplichting 

tot het geven van onderwijs en zorgt voor huiswerk. Schorsing wordt gebruikt als ordemaatregel. 

Schorsing mag niet gebruikt worden in afwachting van een verwijdering. 

https://www.leerlingzakenmh.nl/5-16-jaar-info-ouders/
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Het bevoegd gezag (het bestuur) beslist over toelating en verwijderen van leerlingen. De Algemene 

Wet Bestuursrecht is tevens van toepassing. Indien een school een leerling wil verwijderen, worden 

de stappen gevolgd zoals deze zijn beschreven in de “procedure toelating, schorsing en verwijdering 

van leerlingen”. Deze procedure is bestuurlijk vastgesteld voor de stichting Onderwijs Primair 

https://www.onderwijsprimair.nl/voor-ouders/voor-ouders 

Ziekmelding 
Als uw kind ziek is, kan het niet naar school. U kunt dit het beste direct aan de school melden. Want 

de school moet weten waarom uw kind er niet is. Kunt u de school niet direct bellen? Zorg dan dat de 

school toch zo snel mogelijk weet dat uw kind ziek is. We hanteren de onderstaande regel bij 

absentie: Als uw kind ziek is, of een arts moet bezoeken dan verzoeken wij u dringend om nog 

dezelfde dag voor aanvang van de lessen (8.15 – 8.30 uur) telefonisch of via de app, ons hiervan op 

de hoogte te brengen. Als uw kind het spreekuur van een (tand)arts moet bezoeken, laat dan het 

kind het resterende deel van de morgen of middag (indien mogelijk) toch naar school gaan. Indien 

een kind zonder kennisgeving afwezig is, neemt de school ’s morgens voor 9.00 contact op met 

ouder(s)/ verzorger(s). 

Als uw kind lang ziek is of in het ziekenhuis moet blijven, is de school verplicht om samen met u 

afspraken over de lessen van uw kind te maken. Want het is belangrijk dat, ook als uw kind ziek is, 

het onderwijs doorgaat. Anders krijgt uw kind een leerachterstand. Daarnaast is het belangrijk dat 

uw kind sociale contacten blijft behouden.  

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de coördinator leerlingenzorg van de 

school. Sinds 1 augustus 1999 bestaat de Wet Ondersteuning Onderwijs aan Zieke Leerlingen. De 

schoolbegeleidingsdienst Midden Holland en Rijnstreek heeft vanaf die datum de taak gekregen het 

onderwijs aan zieke leerlingen te coördineren, zowel voor het basisonderwijs als voortgezet 

onderwijs. 

Ongetwijfeld is deze schoolgids niet volledig. We informeren u gedurende dit schooljaar met behulp 

van onze website, de app en onze nieuwsbrieven over de lopende zaken binnen onze school.  
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