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Een woord vooraf 

De Schakel is een openbare basisschool, een school waar iedereen welkom is. Met respect voor elkaar bereiden 
wij leerlingen voor op het leven in onze open samenleving. We bieden elk kind de mogelijkheid om zich optimaal 
te ontwikkelen. Deze schoolgids geeft u een eerste indruk van De Schakel en onze aanpak bij het begeleiden van 
de talentontwikkeling van kinderen. 

Samen spelen, samen leren, samen groeien! 
Om écht een goed en volledig beeld van onze school te krijgen, nodigen wij u van harte uit voor een bezoek aan 
De Schakel. We laten u graag zien waarom wij trots zijn op onze school en leerlingen. Neem dan ook gerust 
contact met ons op voor het maken van een afspraak. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0180-681994. Ook kunt 
u een bericht sturen naar ons e-mailadres directie.schakel@onderwijsprimair.nl. 

Ervaar zelf onze manier van werken en de sfeer op De Schakel. Komt u persoonlijk kennismaken? 

 

Namens het team, 

Sandra van Gent 
Directeur o.b.s. De Schakel 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ieder schooljaar wordt de schoolgids geactualiseerd. De laatste versie vindt u op onze website, waar ook een 
korte versie gepubliceerd is. In de documenten wordt gesproken over ‘ouders’. Het spreekt voor zich dat we hier 
‘ouder(s)’ of ‘verzorger(s)’ bedoelen.  
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1. Welkom bij De Schakel 

De Schakel is één van de achttien scholen die vallen onder het bestuur van de Stichting Onderwijs Primair, een 
stichting voor openbaar primair onderwijs in de Krimpenerwaard, Montfoort en Oudewater. Voor meer informatie 
over ons bestuur verwijzen wij u naar de website: www.onderwijsprimair.nl. 

Onze school 

openbare basisschool De Schakel 
Kerkweg 82 
2935 AK Ouderkerk aan den IJssel 
Telefoon: 0180-681994  
E-mail: info.schakel@onderwijsprimair.nl 
Website: www.deschakelouderkerk.nl 
 
De Schakel is gevestigd in het multifunctionele centrum De Spil dat gerealiseerd is in 2002. In dit gebouw zijn ook 
andere voorzieningen te vinden: een artsenpraktijk, apotheek, Centrum voor Jeugd en Gezin, thuiszorgorganisa-
tie Vierstroom, openbare bibliotheek, peuterspeelzaal Humpie Dumpie en kinderopvang Partou. 

Schoolvoorzieningen 

U bereikt de hoofdingang van De Schakel  via de Nachtegaallaan, aan de achterzijde van De Spil. Bij 
binnenkomst treft u de centrale, ruime hal van de school. De school heeft twee verdiepingen en beschikt over 
acht groepslokalen, een handvaardigheidslokaal, teamruimte met keuken, directiekamer en spreekkamer. In ons 
speellokaal geven we bewegingsonderwijs aan de kleuters en peuters. Verder beschikt het gebouw over een lift 
en mindervalidentoilet. Trots zijn we op het schoolplein dat in 2017 opnieuw is ingericht en volop mogelijkheden 
biedt voor gezonde beweging. Het sluit aan bij de belevingswereld van kinderen. 

Voor de gymlessen voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 maken we gebruik van de sporthal De Drie Maenen aan 
de Abelenlaan 1. Deze sporthal ligt binnen 5 minuten loopafstand van de school. 
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2. Wat kenmerkt De Schakel? 

Ons motto is Samen spelen, samen leren, samen groeien! Dát is waar De Schakel voor staat. 

Missie 

De Schakel is een veilige plek waar elk kind de mogelijkheid krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. Wij zien het 
als onze taak om kinderen alle kans te bieden zich te ontwikkelen tot een zelfstandig denkend, sociaal, 
evenwichtig en creatief medemens. Dat doen we door het geven van goed onderwijs met hoge, realistische 
verwachtingen. Zo zijn de leerlingen bij het verlaten van onze school, goed voorbereid op het vervolgonderwijs en 
op hun rol in de maatschappij van morgen. 

Identiteit 

Op onze school zijn kinderen en leerkrachten van elke sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond 
welkom. We bereiden onze leerlingen voor op het leven in een open en veelvormige samenleving. Normen en 
waarden van de Nederlandse samenleving worden gerespecteerd. Daarmee draagt ons onderwijs bij aan 
verdraagzaamheid en respect voor de mening van anderen. 

Kernwaarden 

Het team van De Schakel geeft op basis van vijf kernwaarden vorm aan onderwijs. In ons dagelijkse werk streven 
we ernaar om deze kernwaarden optimaal uit te dragen. Altijd met een ambitieuze blik op verdere vernieuwing. 

Respect 
We respecteren elkaar en hebben aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen onze leerlingen. Er is 
aandacht voor gevoel van waardering richting ieder individu. 

Veiligheid 
Een veilig gevoel staat voor een goede ontwikkeling van de kinderen voorop. Met plezier naar school gaan is 
daarbij belangrijk. 

Eigenaarschap 
We leren kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag en ontwikkeling. Dat doen we door hen te 
begeleiden in het zelfstandig maken van keuzes en beslissingen. 

Betrokkenheid 
Leerlingen, leerkrachten én ouders dragen in samenwerking met elkaar de verantwoordelijkheid voor het leer- en 
leefklimaat. 

Ambitie 
We houden rekening met de onderwijsbehoeften van elk kind. Door hen te stimuleren, ontwikkelen zij zich tot 
kritische, respectvolle mensen die optimaal gebruik maken van hun capaciteiten. 

Visie 

Op De Schakel geloven we in een positief leer- en leefklimaat, ten gunste van het welbevinden van kinderen en 
leerkrachten. Ieder kind moet zich op onze school veilig kunnen voelen. Daarom hechten wij veel waarde aan 
duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur. We betrekken de leerlingen zoveel mogelijk bij het onderwijs en 
maken hen verantwoordelijk voor hun eigen werk en de sfeer in hun groep. 

Wij streven onderwijs na dat boeiend, uitdagend en betekenisvol is voor de leerlingen, die zelf ook 
verantwoordelijkheid dragen en actief zijn. We gaan doelgericht te werk, waarbij de leerkracht positief omgaat 
met verschillen tussen leerlingen. Leerkrachten kennen de inhoud van de leerlijnen en dragen zorg voor een 
weloverwogen aanbod. Op De Schakel geven we les volgens de principes van ‘Doordacht Lesgeven’, met een 
aantal specifieke, didactische werkwijzen die bewezen effectief zijn. 

Ons team maakt het leren voor onze leerlingen zichtbaar door duidelijke doelen te stellen die voldoende 
uitdagend zijn. Samen met de leerlingen wordt getoetst of de doelen bereikt worden. Coöperatieve werkvormen 
zorgen ervoor dat de leerlingen actief bij de les betrokken zijn. We leren de leerlingen samenwerken, zelfstandig 
werken en leren, plannen en keuzes maken. Daarbij werken we met dag- en weektaken. Omdat De Schakel 
toekomstgericht is, spelen nieuwe media een belangrijke rol in het lesprogramma. Ook biedt de school een ruim 
aanbod aan creatieve en culturele activiteiten. 
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In gesprek blijven 
Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen met observaties en toetsen, zowel op cognitief als op sociaal-
emotioneel gebied. Daarbij streven we naar een vroegtijdige signalering van de onderwijsbehoefte van een kind. 
Om goed inzicht te krijgen in de ontwikkeling van kinderen, blijven we met hen in gesprek. Op deze wijze kan de 
leerkracht het programma optimaal afstemmen op de onderwijsbehoeften. Een ander uitgangspunt van de 
gesprekken is dat kinderen leren reflecteren op hun eigen handelen. Wat gaat goed en waarbij hebben ze extra 
uitleg nodig? 

De vorderingen van kinderen worden op systematische wijze besproken met kinderen, ouders, leerkrachten en 
de coördinator leerlingenzorg. Door met Focus PO te werken, stemmen we het leerstofaanbod en de begeleiding 
af op de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen. Focus PO wordt minstens twee keer per jaar geëvalueerd 
en bijgesteld. Het regelen van de meest gewenste begeleiding vindt in principe in de eigen groep plaats. Bij extra 
zorg richten we ons niet alleen op de leerlingen die moeite hebben met de leerstof, maar ook op leerlingen die 
uitdaging nodig hebben. Als voor een leerling een individueel handelingsplan wordt opgesteld, wordt dit altijd met 
ouders besproken. 

Samen méér bereiken 
We geloven als team dat een goede samenwerking met ouders essentieel is. We zien u dan ook als partners bij 
het onderwijs en zorgen voor frequent contact over de onderwijsbehoeften, vorderingen en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van het kind. Daarbij moedigen we betrokkenheid van ouders aan in de vorm van hulp bij 
lesactiviteiten, festiviteiten, buitenschoolse activiteiten en medezeggenschap bij onze school. Deze betrokkenheid 
geeft een positief signaal aan kinderen en zorgt voor een gevoel van verbondenheid. 

Vanuit de basis van goede samenwerking met ouders werken wij nauw samen met professionals en organisaties 
voor extra begeleiding als daar behoefte aan is. Ook werken we samen met de peuterspeelzaal, naschoolse 
opvang en het voortgezet onderwijs, om te zorgen voor een goede en warme overdracht bij overgangssituaties. 

Schoolregels 

In de eerste weken van het schooljaar besteden we extra aandacht aan groepsvorming en huisregels. We maken 
afspraken over het omgaan met elkaar. Deze afspraken worden zichtbaar in de klas opgehangen.  

We hechten veel waarde aan de volgende schoolregels: 

• Zeg ik STOP! Hou dan op! 

• Op tijd komen moet, want samen starten is goed. 

• Alle dingen hebben een doel, kapotmaken is niet cool. 

• In de klas en in de hal zachtjes praten overal. 

• Rennen doe je op het schoolplein, binnen moet je rustig zijn. 
 

3. Organisatie van het onderwijs 

Rolverdeling binnen ons team 

Binnen de schoolorganisatie onderscheiden we een aantal functies en taken. Verderop in de schoolgids vindt u 
de invulling hiervan met onze teamleden in het huidige schooljaar. 
 
Groepsleerkrachten 
De belangrijkste persoon voor uw kind op onze school is natuurlijk de juf of meester bij wie uw kind in de groep 
zit. De groepen worden begeleid door één of twee vaste 
groepsleerkrachten. Zij verzorgen de lessen in de groep en houden de 
ontwikkeling van de leerlingen goed in de gaten. Leerkrachten die 
gezamenlijk een groep hebben, zijn samen verantwoordelijk voor het 
onderwijs binnen de groep.  
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Vakleerkrachten handvaardigheid & gymnastiek 
In het schooljaar 2019-2020 hebben we geen beschikking over vakleerkrachten handvaardigheid en gymnastiek. 
De groepsleerkrachten verzorgen zelf deze vakken. Dit komt door de keuze om een achtste groep te formeren. 
 
Onderwijsassistent 
De leraarondersteuner of onderwijsassistent geeft extra ondersteuning aan leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften. Dit schooljaar is er voor drie dagdelen een onderwijsassistent op de Schakel. 
 
Speciale taken 
Dan zijn er binnen onze school leerkrachten met een speciale taak. Zo is de arbo-preventiemedewerker 
verantwoordelijk voor het Arbo-plan van de school. In het Arbo-plan zijn een risico-inventarisatie van veiligheid en 
gezondheid in en om de school, een plan van aanpak en de organisatie van de bedrijfshulpverlening opgenomen. 
Ook het ontruimingsplan maakt deel uit van het Arbo-plan. Enkele medewerkers zijn opgeleid tot 
bedrijfshulpverlener (BHV-er). Zij verlenen EHBO en hebben de leiding bij het evacueren van personen uit de 
school bij een (dreigende) calamiteit. 
De ICT-coördinator speelt binnen de informatietechnologie op school een centrale, coördinerende rol en heeft 
de supervisie voor beheer, onderhoud en gebruik van de op school aanwezige hard- en software. De focus van 
de ICT-coördinator is meer gericht op onderwijs en minder op techniek. Hij denkt mee over schoolontwikkeling en 
visie op toepassingen van ICT in het onderwijs. 
De cultuurcoördinatoren zijn coaches en vraagbaken voor hun collega’s en denken mee over 
schoolontwikkeling en visie op cultuuronderwijs. De cultuurcoördinatoren stimuleren en coördineren alle 
cultuuractiviteiten op de school. 
De coördinator leerlingenzorg (CLZ) zorgt voor de continuïteit van de leerlingenzorg. De coördinator 
leerlingenzorg ondersteunt de leerkracht bij de aanpassing van het onderwijs aan het individuele kind of aan 
groepen kinderen. Zij coördineert het zorgsysteem op school en onderhoudt de daaruit voortvloeiende interne en 
externe contacten. Daarnaast adviseert de coördinator de schoolleiding over het pedagogisch-didactisch beleid. 
Voor deze taken is één dag in de week beschikbaar. 
 
Directeur 
De directeur is eindverantwoordelijk voor de totale schoolorganisatie en richt zich op het personeelsbeleid, de 
financiële beleidsvoering en het leiden van het proces van onderwijskundige en organisatorische beleidsvorming. 
Daarnaast houdt zij zich bezig met het leerlingenbeleid, de leerlingenzorg en het veiligheidsbeleid. Tot het 
takenpakket horen ook het overleg met de medezeggenschapsraad en het onderhouden van contacten met het 
bevoegd gezag, de inspectie van het onderwijs, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, de arbodienst, 
de gemeente en onderwijsbegeleidingsdiensten. Verder is de directeur verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
externe relatieverzorging, representatie en het PR-beleid. Namens De Schakel neemt zij deel aan het 
managementteamoverleg, waarin alle directeuren van de scholen van de Stichting Onderwijs Primair zitting 
hebben.  

Passend Onderwijs  

Ieder kind verdient een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Dat is het doel van passend onderwijs. 
Scholen hebben daarom een zorgplicht. Dit houdt in 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, op een 
andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal (basis)onderwijs. Scholen en hun besturen werken 
daarom samen in een samenwerkingsverband. 
 
In onze regio is het aanspreekpunt 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 gemeenten Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, in een deel 
van Zuidplas en 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: 

• Basisondersteuning die alle scholen kunnen bieden 

• Aanvraag extra ondersteuning en verwijzing naar speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3/4 
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• Terugplaatsing in reguliere onderwijs na plaatsing in het speciaal onderwijs 

• Verdeling van gezamenlijke geld 

• Resultaten die samenwerkingsverband wil halen 
 
Om een beeld te krijgen van wat de scholen op dit moment aan ondersteuning kunnen bieden hebben alle 
scholen een schoolondersteuningsprofiel opgesteld (Dit stuk kunt u bij de directeur inkijken). Onze ambities voor 
passend onderwijs liggen vooral op het gebied van individuele leerlinghulp. 
 
Ondersteuning voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften  
Wij streven na om het onderwijs voor alle leerlingen af te stemmen op hun mogelijkheden. Voor de meeste 
leerlingen betekent dit dat zij het aangeboden onderwijs regulier volgen. Sommige leerlingen hebben een 
specifieke aanpak of extra hulp nodig. 
 
Uitgangspunten bij de leerlingenondersteuning: 

• Ondersteuning vindt in principe plaats binnen de groep onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht 

• Goede communicatie en samenwerking met ouders is de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht 

• Coördinator leerlingenzorg ondersteunt en begeleidt de leerkracht en bewaakt het proces van de zorg 

• Indien nodig wordt de leerkracht bij het verlenen van de zorg ondersteund door een collega 
 
We onderscheiden binnen De Schakel vier niveaus van leerlingenondersteuning: 
 
1. Bij het eerste niveau geeft de leerkracht ondersteuning op didactisch gebied in de vorm van herhaalde of 

verlengde instructie en begeleiding in de verwerking. Ook zorgt de leerkracht voor verdieping of verbreding 
bij versnelde ontwikkeling. De leerkracht kan naast de methode extra middelen inzetten. Op pedagogisch 
gebied zorgt de leerkracht voor een specifieke benadering in de omgang met de leerling. Het aanbod en de 
ontwikkeling sluiten op elkaar aan. De leerling volgt hiermee het tempo en niveau van de groep. De 
resultaten vallen binnen aanvaardbare marges, passend bij het betreffende leerjaar. De ondersteuning vindt 
plaats op groepsniveau, eventueel met extra handen in de klas en staat beschreven in het groepsplan. 

 
2. Heeft de leerling kortdurend een aangepast programma nodig? Deze specifieke pedagogische en/of 

didactische aanpak beschrijft de leerkracht in een individueel handelingsplan. Het handelingsplan wordt door 
de leerkracht besproken met de ouders. Indien gewenst zorgt de coördinator leerlingenzorg voor 
aanvullende informatie. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de leerling in de klassensituatie wordt 
geobserveerd en dat een diagnostische toets of vragenlijst rond de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt 
afgenomen. De leerling volgt hiermee de groep en ervaart voldoende welbevinden. De zorg vindt plaats in de 
groep met advies van de coördinator leerlingenzorg of collega’s in het team. 

 
3. Volgt de leerling het tempo en/of het niveau van de groep niet (meer) en/of ervaart onvoldoende 

welbevinden? Dan is een specifieke pedagogische aanpak en/of didactisch onderwijsaanbod nodig. Dit kan 
gelden voor één of meerdere gebieden. De school wordt hierin eventueel geadviseerd door externe 
deskundigen. De coördinator leerlingenzorg zorgt voor de aanvullende middelen, zoals 
onderzoeksgegevens, observaties of materialen. Er worden door de leerkracht en de coördinator 
leerlingenzorg individuele doelen gesteld. Op één of meerdere gebieden gaat de leerling een eigen leerlijn 
volgen. Het ontwikkelingsperspectief wordt vastgelegd in einddoelen, gebaseerd op eerder behaald 
leerrendement. Aan het eind van de basisschool worden op deze gebieden de einddoelen van groep 8 ofwel 
eerder, of niet gehaald. Dit laatste heeft invloed op de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Het geheel 
wordt beschreven in een groeidocument, dat regelmatig geëvalueerd en bijgesteld wordt. De leerkracht 
doorloopt het gehele proces in overleg en goede samenwerking met de ouders. Voor overleg met externen 
over een leerling wordt toestemming gevraagd. 

 
4. Op het vierde niveau vindt de zorg plaats op groepsniveau en op schoolniveau met advisering van externen. 

Als we vragen blijven bestaan over de ontwikkeling van een leerling, dan wordt de leerling besproken in het 
schoolondersteuningsteam (SOT). In dit overleg waaraan ook de ouders van de leerling deelnemen, wordt 
dan bepaald of: 
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❖ binnen de school nog aanpassingen gedaan kunnen worden; 
❖ een aanvraag voor extra ondersteuning bij het bestuur van de stichting een oplossing kan bieden; 
❖ plaatsing op een andere basisschool die beter toegerust is om de ondersteuning te bieden, een goede 

oplossing zou kunnen zijn; 
❖ of een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor een school voor speciaal 

basisonderwijs (SBO)of speciaal onderwijs (SO) gewenst is. 
 
De procedures die we volgen, zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Primair 
Onderwijs Midden-Holland. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van het samenwerkingsverband: 
www.swv-po-mh.nl. 

Samenwerking met deskundigen van buitenaf 

Sommige situaties vragen om de samenwerking met externe professionals. Hieronder vindt u onze partners. 
 
Onderwijsbegeleidingsdienst Onderwijs Advies  
De school werkt samen met de onderwijsbegeleidingsdienst Onderwijs Advies. Deze organisatie heeft 
psychologen en orthopedagogen in dienst die scholen ondersteunen bij het verzorgen van onderwijs aan hun 
leerlingen, zodat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Dit gebeurt onder meer door het 
verrichten van onderzoek en het geven van ondersteuning en begeleiding.   
 
Specialistische hulp  
Sommige kinderen hebben hulp nodig van opgeleide specialisten. Zijn wij van mening dat uw kind gebaat is bij 
specialistische hulp zoals een vorm van motorische therapie, logopedische hulp, ondersteuning bij dyslexie en 
hulp op sociaal-emotioneel gebied, dan bespreken wij dit met u. De school heeft een netwerk van specialistische 
hulpverleners. We hechten hierbij waarde aan een goede afstemming tussen de specialistische hulp en school. 
Met uw toestemming worden wij graag op de hoogte gehouden. U heeft goedkeuring van de directie nodig indien 
de specialistische hulp onder schooltijd plaatsvindt.  
 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is de plek waar kinderen, jongeren tot 23 jaar en hun ouders terecht kunnen 
voor allerlei vragen over opgroeien en opvoeden. 

Rol van Jeugdgezondheidszorg 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin en begeleidt de groei 
en ontwikkeling van jeugdigen tot 19 jaar. Jaarlijks worden de kinderen uit groep 2 en 7 van het basisonderwijs 
uitgenodigd voor een onderzoek of screening. Naast onderzoek van enkele lichamelijke zaken zoals gehoor, 
gezichtsvermogen, groei en motorische ontwikkeling wordt ook aandacht besteed aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van uw kind. Verder kan er advies gegeven worden over bijvoorbeeld voeding, bedplassen, 
hoofdluis en gedragsproblemen. Los van deze reguliere onderzoeken kunt u altijd contact opnemen met het team 
van de jeugdgezondheidszorg voor advies of extra onderzoek. Daarnaast kan het ook zijn dat de leerkrachten 
vragen of zorgen hebben over uw kind. In overleg met u kan de jeugdarts of een jeugdverpleegkundige altijd 
worden ingeschakeld om mee te denken. De jeugdarts neemt ook deel aan overleg op school waarin naast de 
intern begeleider, ook jeugdzorg en de schoolbegeleidingsdienst zitten.  
 
Logopedie 
De logopedist van Jeugdgezondheidszorg bezoekt regelmatig de basisscholen. Alle kinderen komen rond de 
vijfde verjaardag in aanmerking voor een korte spraak-taalscreening. De ouders worden vooraf geïnformeerd en 
om toestemming gevraagd. Bij bijzonderheden wordt de uitslag mondeling toegelicht. Vragen worden daarbij 
beantwoord en indien nodig krijgt u advies over een vervolg zoals een verwijzing naar een logopediepraktijk. 
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 de coördinator leerlingenzorg. 
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Kwaliteitsbeleid 

In het schoolplan beschrijft De Schakel 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. Denk aan het onderwijsprogramma en bijzondere voorzieningen voor leerlingen met specifieke 
behoeften. 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 ‘WMKpo’. 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. 
 
Resultaten in cijfers 
De grafieken laat de verwijzingen naar het VO en de schoolscores in de afgelopen jaren zien. Jaarlijks nemen 
alle leerlingen die de school verlaten en uitstromen naar het voortgezet onderwijs, deel aan de Centrale Eindtoets 
van Cito. Het landelijk gemiddelde ligt elk jaar rond de 535. 

 

De uitstroom van de leerlingen van obs De Schakel waren in de afgelopen jaren als volgt: 
 

    
        

   2014 / 2015 2015 / 2016 
2016 / 
2017 

2017 / 
2018 

2018 / 
2019 

  

VWO 9 5 1 4 7 

  

HAVO t/m VWO 1 8 2 3 2 

  

HAVO 3 1   2 5 

  

VMBO TL t/m HAVO 3 4 5 3 1 

  

VMBO KL t/m VMBO TL 1       1 

  

VMBO KL t/m VMBO TL, met LWOO 1     1   

  

VMBO TL 4 3 3 2   

  

VMBO TL, met LWOO   1       

  

VMBO BL, met LWOO 4   1 2 1 

  

VMBO BL t/m VMBO KL     1     

  

VMBO BL t/m VMBO KL, met LWOO       1 1 

  

VMBO KL     2     

  

VMBO KL, met LWOO 2   1     

  

Praktijkonderwijs         1 
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Score eindtoets obs De Schakel 

 
 

 
 
 
 
Schoolontwikkeling 2018-2019 

• De introductie van het lesmodel Doordacht Lesgeven heeft een vervolg gekregen in dit schooljaar. Er werd 
een koppeling gemaakt met de lessen in met spelling in midden- en bovenbouw en woordenschat in de 
onderbouw.   

• De principes van Doordacht Lesgeven lenen zich uitstekend voor het ontwikkelen van eigenaarschap. Het 
meer in gesprek zijn met de leerlingen over leren en het ontwikkelen van een goede leer-attitude hebben in 
de lessen meer aandacht gekregen.  

 
 
Schoolontwikkeling 2019-2020 

• Het team gaat verder met het eigen maken van het lesmodel Doordacht Lesgeven, een goed middel voor 
effectief onderwijs. 

• Nieuwe leerkrachten worden wegwijs gemaakt met het lesmodel Doordacht Lesgeven.  

• In het komende schooljaar zal er een start gemaakt worden met Doordacht Lesgeven op het gebied 
begrijpend luisteren en lezen. Dit gaat onder leiding ven een onderwijsdeskundige.  

• Focus PO wordt verder uitgerold. Dit is een leerlingvolgsysteem voor school- en groepsopbrengsten naar 
aanleiding van methode-onafhankelijke toetsen. Hiervoor worden onderwijsplannen gemaakt van de 
hoofdvakken. 

• Er wordt een nieuwe rekenmethode uitgezocht. Een commissie van leerkrachten gaat het voortraject 
verrichten. 

• Nieuwe leerkrachten gaan Pedagogisch Tact volgen 

• Er wordt gekeken of De Schakel een opleidingsschool kan worden voor PABO studenten en zij-instromers. 
 

4. Een kijkje in ons onderwijs  

Leerjaar 1 & 2 

In de onderbouw vinden essentiële ontwikkelingen 
plaats en wordt de basis gelegd voor de verdere 
schoolloopbaan. We bieden het onderwijs aan jonge 
kinderen niet in vakken, maar in activiteiten. 
Verschillende aspecten van de ontwikkeling op zowel 
cognitief als sociaal-emotioneel vlak komen op 
geïntegreerde wijze aan bod. Deze activiteiten vinden 
plaats in de vorm van thema’s en projecten. 
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Door gebruik te maken van het leerlingvolg- en hulpsysteem ‘Pravoo’ volgen en begeleiden leerkrachten de 
ontwikkeling van kinderen op systematische wijze. Met goed zicht op het verloop van de ontwikkeling is het voor 
de leerkracht mogelijk om het onderwijsaanbod tijdig af te stemmen op behoeften. 
 
Leerlingen die binnenkomen met een VVE programma, worden door de leerkrachten extra geobserveerd. Deze 
leerlingen zullen op het gebied waar zij extra ondersteuning nodig hebben, dit krijgen van de leerkrachten. Als het 
niet in de groep gaat lukken, zal de onderwijsassistente (met instructies van de leerkracht) hulp bieden. 
 
 
Samen in de kring 
Zowel het ochtend- als middagprogramma start in de kring. Samen vinden tal van taal- en rekenactiviteiten 
plaats, wordt er voorgelezen, gezongen en is er tijd voor spelletjes. Met het kringgesprek leren kinderen naar 
elkaar te luisteren, goede zinnen te vormen en hun gedachten onder woorden te brengen. Na de kring gaan de 
kleuters aan het werk. Dat doen ze in wisselende hoeken ter bevordering van het actieve taalgebruik en de 
sociale contacten. Kinderen maken spelafspraken, nemen initiatieven en lossen conflicten op. Met de methode 
‘Groove-me’ krijgen groep 1 en 2 op speelse wijze al Engelse les met zingen, dansen en bewegen. 
 
Het planbord neemt een belangrijke plaats in. Hiermee organiseert de leerkracht het werk en leren de kinderen 
door de geboden structuur zelfstandig goede afspraken en keuzes te maken. De zintuiglijke ontwikkeling wordt 
gestimuleerd door visuele -, auditieve -, motorische -, taal- en rekenvaardigheden en de denkontwikkeling. 
 
Spelenderwijs leren 
Voor de voorbereidende taal- en rekenontwikkeling maken we gebruik van de methode ‘Kleuterplein’ en ‘Met 
sprongen vooruit’. Alle tussendoelen voor mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende 
gecijferdheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling komen aan bod. De fijne 
motoriek wordt bevorderd door behendigheidsspelletjes, knutselen en tekenen. 
De oudste kleuters maken gebruik van de schrijfmethode ‘Klinkers’ om de 
eerste schrijfpatronen te oefenen. De creativiteit van de kinderen wordt 
gestimuleerd en ontwikkeld door met gevarieerd materiaal te werken. 
Tekenen, knippen, plakken, vouwen, verven, kleien en borduren dragen 
hieraan bij. Voor muzikale vorming gebruiken we in alle groepen ‘123Zing’.  
 
Omdat de ontwikkeling van de grove motoriek heel belangrijk is op jonge leeftijd, krijgen de kinderen elke dag 
bewegingsonderwijs in de vorm van een bewegings- of spelletjesles in de speelzaal en door buiten te spelen. Het 
vernieuwde speelplein met vele speelmogelijkheden spreekt de verbeelding van ieder kind aan. 

Leerjaar 3 t/m 8 

Lezen 
Aansluitend aan de opgedane kennis in groepen 1 en 2 zetten wij het technisch leesproces voor de kinderen in 
gang. We maken gebruik van de taal-/leesmethode ‘Lijn 3’. Deze methode laat letters en klanken herkennen en 
vormt een doorgaande lijn met de methode ‘Kleuterplein’ die in de kleutergroepen wordt gebruikt. Voor de 
leerjaren 4 t/m 8 gebruiken we voor het voortgezet technisch lezen de methode ‘Estafette Nieuw’. Met deze 
methode worden alle leerlingen begeleid naar het niveau waarbij technisch lezen beheerst wordt. Eenmaal in de 
week bezoeken we de bibliotheek in ons gebouw om leesboeken te lenen. Hiervoor is een bibliotheekcommissie 
met ouders actief, waarvoor u uw interesse kenbaar kunt maken. Vanaf groep 4 krijgt het leren begrijpen van een 
tekst steeds meer aandacht. Bij begrijpend lezen moeten de leerlingen de betekenis of de bedoeling van een 
tekst achterhalen. In groep 4 t/m 8 maken we voor begrijpend en studerend lezen gebruik van ‘Nieuwsbegrip XL’. 
 
Nederlandse taal 
Ons onderwijs is erop gericht om foutloos te leren schrijven, omdat het spellen een belangrijke vaardigheid is. 
Tegelijkertijd gaat de aandacht ook uit naar de communicatieve vaardigheden: leren spreken, presenteren, 
luisteren naar wat anderen te zeggen hebben en daarop goed antwoorden. Wij leren de kinderen ook hun mening 
onder woorden te brengen. Andere belangrijke onderdelen van de taallessen zijn: woordenschatverrijking, het 
maken van stelopdrachten en ontleden. Op onze school gebruiken we hiervoor de methode ‘STAAL’.  
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Engelse taal 
In de groepen 1 t/m 8 krijgen de leerlingen Engelse les, waarbij we gebruikmaken van de digibordmethode 
‘Groove.me’, een complete lesmethode waarin muziek de basis is van alle lessen. Bekende popsongs en 
eigentijdse hits in hun oorspronkelijke uitvoering worden benut. In de lessen wordt het thema van het liedje 
gebruikt om leerlingen Engels te leren. Daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet 
tot alleen de woorden uit het liedje, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema.  
 
Schrijven 
We besteden dagelijks aandacht aan de handschriftontwikkeling. Er wordt geoefend in het methodisch en 
vloeiend schrijven. In leerjaar 3 wordt ‘Klinkers’ gevolgd en in de overige leerjaren ‘Pennenstreken’.   
 
Rekenen & wiskunde 
Bij het reken- en wiskundeonderwijs leren we de vaardigheden die nodig zijn om in het dagelijks leven met 
hoeveelheden om te gaan. We gebruiken hiervoor vanaf groep 3 ‘Pluspunt. Dit is een realistische reken- en 
wiskundemethode. De lesstof in deze rekenmethode bestaat uit kleine, duidelijke stappen: instructie, oefenen, 
herhalen en toetsen. Pluspunt biedt uitdaging op elk niveau door consequent te differentiëren op drie niveaus: 
minimum, basis en plus. Leerkrachtgebonden lessen en lessen zelfstandig werken wisselen elkaar af. Elk kind 
werkt dagelijks zelfstandig aan de weektaak. In de opgaven komt alleen behandelde stof aan bod. Zo leren de 
kinderen om zelf problemen op te lossen en hun werk te plannen. De weektaak bevat ook computeroefeningen. 
 
Wereldoriëntatie 
Voor de wereldoriënterende vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en natuur hebben we gekozen 
voor een thematische, geïntegreerde aanpak. Hiervoor gebruiken we de volledig digitale methode ‘Blink Wereld’. 
In de thema’s komen de belangrijkste aspecten van de wereld aan bod. We werken 4 tot 6 weken aan een 
thema. De thema’s starten met een introductie en daarna volgen basislessen om de benodigde kennis en 
vaardigheden op te doen. De lessen richten zich op het nieuwsgierig maken van de leerlingen, zodat zij 
geprikkeld worden om zelf iets te willen ontdekken, onderzoeken en leren. De lessen en de toetsen worden 
digitaal verwerkt. Alle leerlingen in leerjaar 4 t/m 8 beschikken hiervoor over een Chromebook. De thema’s 
worden afgesloten met een onderzoeksopdracht waarbij in groepjes gewerkt wordt. Door nieuwsgierigheid, 
onderzoeksgeest en creativiteit komen ze al zoekend tot vaardigheden, inzichten en kennis. En bovendien 
vaardigheden die zij in de toekomst nodig hebben, de zogenaamde 21st century skills. 
 
Verkeer 
In groep 4 t/m 8 werken we met speciale werk- en themakranten die door Veilig Verkeer Nederland zijn 
ontwikkeld. De werkboekjes worden eens per twee maanden toegestuurd en bevatten de gehele leerlijn volgens 
de laatste verkeersregels. 
 
Bewegingsonderwijs 
In de groepen 3 t/m 8 krijgen de leerlingen tweemaal per week gymnastiekles in de sporthal De Drie Maenen. 
Sport, spel en (turn)oefeningen behoren tot de oefenstof, die zo gevarieerd mogelijk wordt aangebodenDe lessen 
worden door de eigen leerkracht verzorgd. 
 
Expressie 
Expressie neemt bij ons op school een belangrijke plaats in. Je leren uiten 
vinden we belangrijk. De eigen creativiteit wordt gestimuleerd. Op het gebied van 
tekenen en handvaardigheid hebben we methodes met diverse technieken en 
materialen. . Voor de muzikale vorming gebruiken we de methode ‘123Zing’.  

Investeren in de toekomst: 21st century skills 

Onze leerlingen leren in de 21e eeuw. Een tijd waarin andere vaardigheden als belangrijk worden gezien. De 
wereld verandert in een snel tempo. De beschikbaarheid van computers, smartphones, tablets en mobiel internet 
heeft veel invloed op onze samenleving. Dat mensen door mobiel internet in contact kunnen zijn met anderen, 
informatie kunnen delen en samenwerken waar en wanneer ze maar willen, heeft een gigantische impact.  
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Over de hele wereld wordt dan ook nagedacht over de vaardigheden die men nodig heeft. Duidelijk is dat bij het 
leren in de 21e eeuw vaardigheden als samenwerken, kennisconstructie, creativiteit en ICT-vaardigheden een 
belangrijke rol spelen. Natuurlijk heeft dit gevolgen voor het onderwijs. Bepaald moet worden hoe het onderwijs 
daar het beste op kan inspelen. De rol van de leerkracht zal verder veranderen. 
 
Daarom maken we gebruik van de moderne middelen als digiborden en chromebooks, en vinden wij 
onderstaande vaardigheden belangrijke leeraspecten binnen ons onderwijs: 

• Samenwerken 

• Probleemoplossend denken 

• ICT geletterdheid 

• Creatief denken 

• Kritisch vermogen 

• Mondelinge en schriftelijke communicatie 

• Ondernemerschap, een initiatiefrijke houding 

• Nieuwsgierige en onderzoekende houding 

• Integratie van ICT 

Aandacht voor kunst & cultuur 

Wij laten de leerlingen in hun basisschooltijd kennismaken met diverse aspecten van kunst en cultuur, zoals 
dans, toneel, cultureel erfgoed, beeldende kunst, literatuur en muziek. We maken daarbij gebruik van het aanbod 
van Kunstgebouw, de provinciale stichting voor kunst en cultuur in Zuid-Holland. Via het project ‘KijkKunst’ 
bezoeken de leerlingen een dans- of theatervoorstelling, concert, film of vertelvoorstelling. Ook hebben we 
aandacht voor beeldende kunst in de klas. Zo maken we gebruik van ‘DoeKunst’, inspirerende lespakketten en 
projecten met uitnodigend materiaal voor leerkrachten en leerlingen. De leerkracht begeleidt de activiteiten zelf. 
Daarnaast geeft een vakdocent van Kunstgebouw bij de helft van de disciplines een gastles. Via deze 
kunstontmoetingen ontdekken kinderen hoe inspirerend kunst kan zijn. 

Sociale integratie & actief burgerschap  

Wij zien het als onze opdracht om de leerlingen voor te bereiden op een actieve deelname aan onze 
maatschappij. De school is een oefenomgeving voor belangrijke, algemeen aanvaarde waarden en normen in 
onze samenleving. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen samen leven en samen leren, betrokken zijn bij 
de ander, respect tonen voor de cultuur, het geloof en de mening van anderen. 
In elke groep maken leerkrachten gebruik van coöperatieve werkvormen. Leerlingen helpen elkaar bij de 
verwerking van leerstof en werken in tweetallen of groepjes met 
elkaar waarbij er rekening met elkaar moet worden gehouden. 
Hierbij is sprake van samenwerken vanuit didactisch oogpunt, 
maar zeker ook vanuit het oogpunt van sociale vorming. 
 
Kanjertraining: vertrouwen, veiligheid, rust & wederzijds 
respect 
Om de sociale vaardigheden optimaal te ontwikkelen, werken 
we met de methode ‘Kanjertraining’. De Kanjertraining is een 
methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De 
lessen van de Kanjertraining zijn toekomst- en 
oplossingsgericht. Wij vinden het belangrijk om kinderen inzicht 
te geven in hun eigen gedrag en dat van anderen. Zo kunnen 
vervelende situaties op school snel worden gesignaleerd en 
verbeterd. Leerlingen in de leerjaren 5 t/m 8 vullen ook ieder 
jaar zelf een vragenlijst over de sociale veiligheid in.  
 
Hoe gaan we om met pesten? 
Op De Schakel hoort iedereen zich veilig en thuis te voelen. We 
nemen dan ook stelling tegen pesten, omdat pestgedrag 
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schadelijk is voor de ontwikkeling van het kind. Denk hierbij aan schelden, schoppen, slaan, uitlachen en 
chanteren, maar ook aan indirect gedrag. Cyberpesten valt daar tevens onder.  

Bij pesten treedt de school direct en adequaat op met een brede aanpak van het pestgedrag. Pesten heeft 
namelijk niet alleen betrekking op de pester en het slachtoffer. Het is een probleem dat iedereen aangaat, zeker 
ook de zwijgende meerderheid onder de leerlingen. Denk aan kinderen die min of meer bewondering hebben 
voor wat de pester allemaal durft en doet, maar ook de kinderen die pesten afkeuren en zich er niet mee 
bemoeien. Wij gaan daarom ook met die groep leerlingen in gesprek en vragen aandacht voor de schoolregels.  
 
Uitgaande van onze pedagogische opdracht en gebruikmakend van de geldende schoolregels hanteren wij een 
pestprotocol: 

• Leerkrachten, leerlingen en ouders zien pesten als een probleem dat de sfeer aantast. Bij leerlingen gaat het 
niet alleen om de pester en het gepeste kind, maar ook om de zwijgende meerderheid (de meelopers).  

• Wij willen pesten – in welke vorm dan ook – voorkomen.  

• Noodzakelijke voorwaarden zijn:  
o vertrouwd pedagogisch klimaat waarin kinderen zich thuis voelen 
o hanteren van en het zich houden aan schoolregels 
o bespreken van het onderwerp pesten met de leerlingen in de groep 

• Pesten wordt zowel door leerkrachten en leerlingen als ouders waargenomen. Melden is hierbij geen klikken. 

• De betreffende groepsleerkracht treedt direct en gepast op. Ook het team en de directie worden op de 
hoogte gesteld en indien gewenst bij de oplossing betrokken.  

• Indien nodig kunnen ouders betrokken worden bij het oplossen van het pestgedrag, bijvoorbeeld met 
gesprekken. Na overleg en instemming van hen kunnen ook hulpverlenende instanties worden ingeschakeld. 

• Lieneke van Herk is de pestcoördinator op De Schakel. 
 

Vormingsonderwijs 
Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan! Bij wet is het zo geregeld 
dat in elke openbare basisschool en samenwerkingsschool dit vormingsonderwijs wordt gegeven als ouders 
daarom vragen. Helaas is er voor dit schooljaar geen leerkracht vanuit Vormings Onderwijs beschikbaar. 

Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat 
als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan 
uit van respect voor mensen die anders in het leven staan.  

De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakdocenten van diverse 
levensbeschouwelijke richtingen. U kunt kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, 
katholiek of protestants vormingsonderwijs.  Vormingslessen zijn niet verplicht.  

Wij roosteren de lessen altijd zo in dat uw kind geen kernvakken mist, zoals rekenen en taal. Er zijn voor u of 
onze school geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Elk jaar kijken we of er onder de 
ouders behoefte is aan dit soort lessen.  

Leren omgaan met huiswerk 

Ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs is het belangrijk om kinderen vroegtijdig met huiswerk te leren 
omgaan. De vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen plannen en het eigen werk te beoordelen, worden bij 
ons dan ook aangeleerd. Een goede opbouw van de hoeveelheid en de aard van het huiswerk is noodzakelijk. 
Hier gelden heldere afspraken over per jaargroep. Niet alle kinderen krijgen altijd hetzelfde huiswerk mee. Vanaf 
groep 3 krijgen de kinderen die extra oefening nodig hebben, incidenteel werk mee naar huis. De kinderen 
oefenen de opgegeven leerstof ook altijd op school. 
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Overzicht gebruikte methoden 

Op onze school maken we gebruik van moderne lesmethoden. De methoden houden rekening met de individuele 
verschillen van leerlingen. In de laatste jaren zijn veel methoden vernieuwd, zodat we volgens de laatste 
inzichten werken.  
 

Voor de genoemde vak- en vormingsgebieden zijn de volgende methoden in gebruik: 

 
Leerjaren Vak- en vormingsgebied Startjaar 

 Nederlandse taal en lezen          
Leerjaar 1 & 2 Kleuterplein     2017 
Leerjaar 3 Lijn 3        2017 
Leerjaar 4 t/m 8 Estafette Nieuw       2012 
Leerjaar 4 t/m 8 Nieuwsbegrip XL    2011 
Leerjaar 4 t/m 8 STAAL 2017 
 Engelse taal    
Leerjaar 1 t/m 8 Groove.me       2012 
 Schrijven  
Leerjaar 2 & 4 Klinkers 2017 
Leerjaar 5 t/m 6 Pennenstreken 2005 
 Rekenen  
Leerjaar 1 & 2 Kleuterplein 2017 
Leerjaar 1 t/m 8 Pluspunt 2013 
 Wereldoriëntatie  
Leerjaar 5 t/m 8 Blink Wereld geïntegreerd 2017 
 Expressieactiviteiten  
Leerjaar 1 t/m 8 123 Zing 2017 
 Sociaal-emotionele ontwikkeling  
Leerjaar 1 t/m 8 Kanjertraining 2011 

 

Extra activiteiten  

Jaarlijks worden op school allerlei evenementen georganiseerd die het onderwijsaanbod ondersteunen en de 
goede sfeer in de school te bevorderen, zoals: 
 
Nationale Voorleesdagen 

• Nationale Voorleesdagen 

• Kinderboekenweek 

• Excursies 

• Sinterklaasfeest 

• Kerstfeest 

• Paasfeest 

• Verjaardag leerkracht 

• Sport- en spelletjesdag, indien mogelijk gekoppeld aan Koningsspelen. 

• Schaatsen 

• Discofeest 

• Schoolreis voor groep 1 t/m 6 

• Meerdaags kamp voor de groepen 7 en 8 

• Afscheidsavond schoolverlaters 
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5. Het beste voor uw kind 

Inschrijving op De Schakel 

Vanaf het vierde jaar kunnen kinderen worden toegelaten tot onze school. We verzoeken ouders minimaal tien 
weken voor aanvang van het nieuwe schooljaar (of voor de datum waarop zij inschrijving wensen) hun kind 
schriftelijk aan te melden. 
 
Ouders die de aanmelding van hun kind op onze school overwegen, zijn van harte welkom voor een 
kennismakingsgesprek. De schoolleiding geeft informatie over de school, een rondleiding langs de groepen en 
beantwoordt eventuele vragen. Indien gewenst kan uw kind direct worden ingeschreven. 
 
Voor het eerst naar De Schakel 
Kinderen kunnen vanaf 3 jaar en 10 maanden een aantal dagdelen (met een maximum van vijf) komen wennen. 
Deze afspraken maakt u met de nieuwe groepsleerkracht. Tijdens de wenperiode heeft de groepsleerkracht een 
intakegesprek met de ouders. 
 
Stroomt uw kind vanuit een andere school in, bijvoorbeeld door een verhuizing? Dan wordt aan de hand van 
verstrekte informatie en het onderwijskundig rapport bepaald in welke groep de leerling geplaatst wordt. In 
principe worden de adviezen van de vorige school overgenomen. Ook de oudere kinderen mogen natuurlijk 
komen kennismaken met hun nieuwe groep. 
 
Als De Schakel uw kind niet kan toelaten, dan gaan we samen op zoek naar een andere school in de regio, 
rekening houdend met de behoeften van uw kind, uw voorkeuren en de mogelijkheden van de school en de regio. 
De eerste school waar uw kind schriftelijk wordt aangemeld is verantwoordelijk voor de zorgplicht in het kader 
van passend onderwijs. Zie voor gedetailleerde informatie het hoofdstuk over passend onderwijs. 

Hoe gaat het met uw kind? 

De leerkracht vormt zich op diverse wijzen een beeld van uw kind. Denkt u hierbij aan: 

• Observaties 

• Dagelijks nakijken en/of bespreken van werk 

• Bijhouden van resultaten 

• Afnemen van de methodetoetsen en niet-methodetoetsen 
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Het volgen van uw kind 
Onze groepsleerkrachten leggen alle resultaten van observaties, werk en toetsen vast in het leerlingvolgsysteem 
(LVS). Voor groep 3 t/m 8 gebruiken we hiervoor ‘Resultatenmonitor’ en ‘ParnasSys’. In groep 1 en 2 is dat 
‘Pravoo’ waar de ouderrapportagekaart onderdeel van is. Ieder jaar evalueren we onze wijze van rapportage. 
Daarom is het mogelijk dat de rapportagelijst op bepaalde punten wijzigt. 
 
Op de jaarlijks vast te stellen toetskalender zijn de momenten voor afname van de niet-methodetoetsen 
vastgelegd. Deze LVS-toetsen zijn methodeonafhankelijk, landelijk genormeerd en voorzien van een 
onafhankelijk kwaliteitsoordeel. De LVS-toetsen die wij gebruiken, zijn: 

•  

• Rekenen voor kleuters (in groep 1 en 2) 

• Taal voor kleuters (in groep 1 en 2) 

• Drie-minuten-toets/DMT (technisch lezen, in groep 3 t/m 8) 

• Nieuwe AVI-toets (technisch lezen, in groep 3 t/m 8)  

• Begrijpend lezen (in groep 4 t/m 8) 

• Spelling (in groep 3 t/m 8) 

• Woordenschattoets (in groep 3 t/m 8) 

• Rekenen en Wiskunde (in groep 3 t/m 8) 

• Entreetoets (in groep 7) 

• Eindtoets Cito (in groep 8) 
 
Al deze toetsen zijn afkomstig van Cito (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling). De groepsleerkracht neemt de 
toetsen klassikaal of in kleine groepjes af. DMT en AVI worden individueel afgenomen in een omgeving waarin de 
leerling zich goed kan concentreren. De leerkracht krijgt hiervoor ondersteuning van een collega. 
 
Informatie over de resultaten van uw kind krijgt u op de contactavonden. Als er aanleiding toe is, stelt de 
leerkracht u tussentijds op de hoogte. We brengen ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind in kaart. 
Hierbij maken we gebruik van de genoemde methode ‘Kanjertraining’. 
 
Rapportmap 
De schriftelijke rapportages over de ontwikkeling van uw kind worden bewaard in een rapportmap. Twee keer per 
schooljaar krijgt u de rapportmap thuis en wordt de voortgang mondeling door de leerkracht van uw kind 
toegelicht. 

Een groep overdoen of overslaan  

Onze school gaat uit van het leerstofjaarklassensysteem. Na de zomervakantie gaan de kinderen bij voldoende 
beheersing van de leerstof naar de volgende groep. Niveauverschillen in de groepen worden opgevangen door 
verschil aan te brengen in instructie, leertijd, verwerking en gestelde eisen. Soms werken kinderen met een eigen 
programma.   
 
Doubleren gebeurt als een leerling op (bijna) alle punten, ook lichamelijk en emotioneel, achterblijft bij de meeste 
klasgenootjes en de verwachting is dat de leerling baat heeft bij herhaling van de leerstof. Deze overwegingen 
gelden ook voor de zogenaamde ‘verlengde kleuterperiode’. Wanneer we twijfels hebben bij een prettige 
overgang naar groep 3, geeft de leerkracht dit aan bij de ouders. Na overleg met de coördinator leerlingenzorg 
bespreekt de leerkracht met de ouders welke procedure gevolgd wordt. De weloverwogen beslissing nemen we 
aan het eind van het schooljaar. 
 
Onze aandacht gaat ook uit naar leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Afhankelijk van de mate 
waarin, kan besloten worden om specifiek materiaal in te zetten en ruimte te maken in het reguliere programma 
voor meer uitdaging. Ook bestaat de mogelijkheid om de leerling in een hogere groep te plaatsen, waarbij het 
leerstofaanbod van die groep voor het overgrote deel kan worden gevolgd.  
 
Of het nu gaat om een jaar overdoen of een groep overslaan, in beide gevallen volgt de school een zorgvuldige 
procedure waarbij het overleg met ouders in een vroeg stadium gebeurt. Het besluit wordt genomen na afweging 



schoolgids 2019-2020 

 
19 

 

van alle argumenten in een teamoverleg. Indien de ouders niet instemmen met het advies van de school, worden 
de argumenten van de ouders in een teamoverleg opnieuw bekeken. De directie neemt de uiteindelijke beslissing 
over doubleren of versnellen, na een zorgvuldige afweging van de argumenten van beide partijen. De directeur 
draagt de eindverantwoording voor de beslissing en de procedure. 

Klaar voor het voortgezet onderwijs  

Voor de overgang naar het voortgezet onderwijs verstrekt de leerkracht informatie over de gang van zaken 
gedurende het schooljaar. In groep 7 bespreekt de leerkracht met de ouders de verwachtingen voor het 
voortgezet onderwijs. De aard van deze gesprekken zijn verkennend en oriënterend en er worden geen besluiten 
genomen.  
In groep 8 heeft de leerkracht een adviesgesprek voortgezet onderwijs in de maand februari van dat schooljaar. 
De school kijkt voor het bepalen van welk type onderwijs het beste bij de leerling past onder andere naar 
leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode. In januari/februari kunnen de kinderen 
en/of hun ouders de open dagen en avonden van het voortgezet onderwijs bezoeken. Vervolgens melden de 
ouders aan bij de school van voortgezet onderwijs van hun keuze. 
 
Schooladvies 
Op verzoek van het voortgezet onderwijs stellen wij een onderwijskundig rapport samen. U krijgt inzage in dit 
verslag. Op basis van de wens van de ouders en het advies van de basisschool neemt de school voor voortgezet 
onderwijs een beslissing over plaatsing. Sinds 2015 laten scholen voor voortgezet onderwijs de toelating van 
leerlingen niet meer afhangen van de scores op de eindtoets. Indien verder overleg over een leerling nodig is, 
dan gebeurt dit tussen de groepsleerkracht en de brugklascoördinator.  
 
De Centrale Eindtoets 
In april nemen alle leerlingen van groep 8 deel aan de Centrale Eindtoets PO (primair onderwijs). Wij maken 
gebruik van de eindtoets die door Cito ontwikkeld wordt. Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan 
verwacht, zal de school het schooladvies heroverwegen. De school is verantwoordelijk voor deze heroverweging, 
in overleg met de ouders/verzorgers. De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er 
kan ook beslist worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets PO. Soms is het resultaat van de 
eindtoets PO minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.  
 
Met de scholen van het voortgezet onderwijs is er regelmatig contact. Zij sturen de basisschool afschriften van de 
cijferlijsten van de oud-leerlingen. Uit overleg en de cijferlijsten blijkt dat de adviezen van onze school een goede 
voorspelling vormen voor het vervolg van de schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs. 
 

6. Betrokken ouders 

Op De Schakel vinden we de rol van ouders in de school van grote waarde. School en ouders hebben elk hun 
eigen verantwoordelijkheden en een grote gedeelde verantwoordelijkheid ten opzichte van de leerlingen. Elkaar 
voorzien van informatie is belangrijk voor alle leerlingen, ook als het thuis en op school goed gaat. Leerlingen 
voelen zich beter thuis, weten dat de school en de ouders geen vreemden voor elkaar zijn en voelen zich van 
beide kanten gesteund en gewaardeerd. Een aantal activiteiten zijn waardevol voor de sfeer en het lespakket. De 
hulp van ouders is daarbij onmisbaar. Wij stimuleren en waarderen uw betrokkenheid. 
 
De school draagt de pedagogische verantwoordelijkheid voor de leerlingen. Dat houdt in: 

• Bepalen van de inhoud van het onderwijs 

• Aanbieden van het onderwijs 

• Volgen van de ontwikkeling van het kind en de rapportage aan de ouders 

• Bieden van een veilig ‘tweede milieu’ (school) 

• Geven van een (moreel) voorbeeld 

• Voorwaarden scheppen (in materiële en personele zin) voor goed onderwijs 
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Ouders dragen de verantwoordelijkheid voor: 

• Bieden van een veilig ‘eerste milieu’ (thuis) 

• Opvoeding en verzorging 

• Geregeld schoolbezoek (op die momenten dat de school open is) 

• Informeren van de school over zaken die het welbevinden en functioneren van het kind kunnen beïnvloeden 

• Stimuleren van zaken die het welbevinden en functioneren op school positief kunnen beïnvloeden 

Informatievoorziening  

We besteden veel aandacht aan communicatie. Dit gebeurt via: 

• Deze schoolgids 

• Het Schakelnieuws, ongeveer 10 uitgaves per jaar 

• Website www.deschakelouderkerk.nl  

• De basisschool App 

• Informatieavond, tijdens de eerste weken van het schooljaar 

• Contactavonden, minstens driemaal in het jaar 

• Naar wens gesprekken met de leerkracht/directie (korte mededelingen en vragen zijn welkom na schooltijd) 
 
Informatie binnen handbereik met onze App 
Voor de communicatie met ouders gebruiken we de basisschool App. Deze App werkt simpel en snel, waardoor u 
bijvoorbeeld gemak ondervindt bij het melden van ziekte of een verlofaanvraag. Ook plaatsen we regelmatig 
nieuwtjes en foto’s op de groepspagina’s. 

 

 

U vindt de App in de App Store of de Playstore onder de naam ‘o.b.s. De Schakel’. In het kader van de privacy 
zijn bepaalde gedeelten van de app afgeschermd. Bij het installeren van de app of bij het doorvoeren van een 
upgrade, wordt u gevraagd een inlog aan te maken. Vul de gevraagde gegevens in van uzelf en uw kind(eren). U 
ontvangt dan automatisch op het ingevulde e-mailadres de inloggegevens. Deze kunt u vervolgens in de App bij 
de persoonlijke pagina invoeren. 

Klassenouder  

Elke groep heeft minimaal één klassenouder. De leerkracht vraagt aan het begin van het schooljaar een 
klassenouder. Deze ouder kan gevraagd worden om bij bepaalde activiteiten een handje te helpen, of andere 
ouders in te schakelen als er iets in de groep van hun kind georganiseerd wordt. Een voorbeeld van waardevolle 
hulp van ouders is het verzorgen van vervoer bij uitstapjes. 
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Ouderraad  

De Ouderraad is opgericht met als hoofddoel het beheren van de gelden van de vrijwillige bijdrage. De leden van 
de Ouderraad zien erop toe dat deze gelden op juiste wijze worden besteed aan activiteiten voor de kinderen, 
zoals de schooldisco en activiteiten voor Kerstmis en Pasen. De jaarlijkse schoolreis valt hierbuiten. Naast het 
beheer van de gelden van de vrijwillige ouderbijdrage biedt de Ouderraad een luisterend voor ouders. De 
Ouderraad is een schakel naar de school en MR. Voor de leden verwijzen we u naar onze website en App. 
 
De leden van de Ouderraad vragen vrijwilligers om samen commissies te vormen voor het verzorgen van tal van 
activiteiten in samenwerking met het schoolteam. Daarnaast is de decoratiecommissie actief voor een gezellige 
aankleding afgestemd op de seizoenen. 
 
In de maand oktober organiseert de Ouderraad de algemene ledenvergadering. Dit is een jaarlijks terugkerende 
vergadering waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. Op deze bijeenkomst doet de Ouderraad verslag van de 
activiteiten in het voorgaande schooljaar. Daarnaast wordt een financieel verslag gepresenteerd en de begroting 
van het nieuwe schooljaar vastgesteld. Onderdeel hiervan is de vaststelling van de vrijwillige ouderbijdrage. 

Vrijwillige ouderbijdrage 

De ouderraad vraagt van alle ouders een bijdrage om activiteiten te organiseren. Zonder de ouderbijdrage 
kunnen feestelijke activiteiten op school zoals een Sinterklaasviering met cadeautjes voor iedereen niet 
doorgaan. Naast de vrijwillige ouderbijdrage wordt een bijdrage voor de schoolreizen gevraagd. Het wordt op prijs 
gesteld als deze bijdrage voor 1 december voldaan is in verband met de uitgaven voor decemberactiviteiten. 

De bijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is vastgesteld op € 28,50 per kind en kan worden overgemaakt op 
rekeningnr. NL11RBRB0919673325 t.n.v. Ouderraad OBS De Schakel o.v.v. naam en groep kind. 

Medezeggenschapsraad (MR)  

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Zij houdt contact met het schoolbestuur, geeft 
goedkeuring aan het schoolbeleidsplan en activiteitenplan, adviseert over personele aangelegenheden en het 
bestuur bij het nemen van beslissingen. Zij is bevoegd alle aangelegenheden die de school betreffen, te 
bespreken. Zowel de afgevaardigden namens de ouders, als de afgevaardigden namens de leerkrachten, 
hebben voor een periode van twee jaar zitting in deze raad. Zij kunnen zich daarna herkiesbaar stellen. Het 
reglement voor de medezeggenschapsraad ligt voor iedere ouder ter inzage. Eén van de leden van de 
medezeggenschapsraad is lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting 
Onderwijs Primair. Op de app en op de website zijn de namen van de huidige afgevaardigden genoemd. 
 

7. Wegwijs in rechten & plichten 

Extra verlof 

Leerplicht 
Voor de toekomst van uw kind is onderwijs van groot belang. Onderwijs vergroot de kansen in de maatschappij 
van morgen. Het is daarom belangrijk dat uw kind alle lessen op school volgt. Gemiste lessen kunnen later 
gemiste kansen zijn. De Nederlandse overheid vindt dat ook en heeft in de Leerplichtwet vastgelegd dat ieder 
kind naar school moet. In deze wet staat dat ouders en/of verzorgers ervoor moeten zorgen dat hun kind vanaf 5 
jaar tot het eind van het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt, volledig dagonderwijs volgt. Daarna is een kind 
nog twee jaar partieel leerplichtig. Een leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven. Verlof dat wordt 
opgenomen zonder toestemming van de directeur van de school of de leerplichtambtenaar wordt gezien als 
ongeoorloofd verzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. 
Om teleurstellingen bij verlofaanvragen te voorkomen, leest u hieronder de richtlijnen. Op de website vindt u links 
naar de wettelijke regelingen en een formulier voor uw verlofaanvraag. Ook kunt u de daarvoor bestemde ‘tegel’ 
op de App gebruiken.  
 
Vakantieverlof (minimaal 6 weken van tevoren aanvragen) 
De Schakel volgt de regio Midden voor de schoolvakanties, die op onze website - inclusief studiedagen - staan 
vermeld. Als door de aard van het beroep van één van de ouders het alleen mogelijk is om buiten alle 
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schoolvakanties op vakantie te gaan, is vakantieverlof mogelijk. De werkgever moet hiervoor een officiële 
verklaring afgeven. Deze verklaring geldt voor alle vakanties in een schooljaar. Het is dus niet toegestaan met 
een dergelijke verklaring buiten bijvoorbeeld de zomervakantie en de voorjaarsvakantie weg te gaan. 
Vakantieverlof mag eenmaal per schooljaar worden verleend, niet langer duren dan 10 schooldagen en niet 
plaatsvinden in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. 

 
Gewichtige omstandigheden (indien mogelijk 6 weken van tevoren aanvragen) 
Bij gewichtige omstandigheden moet worden gedacht aan een verhuizing, huwelijksfeest, jubileum of het 
overlijden van een familielid. 
 
Extra verlof voor religieuze verplichtingen (minimaal 2 dagen van tevoren aanvragen) 
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op 
verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor dat één dag per verplichting vrij wordt gegeven. 

Sponsoring  

De school staat open voor sponsoring door derden. Hierbij moet het belang van de leerlingen voorop staan. Een 
aanbod tot sponsoring wordt voorgelegd aan de schooldirectie. Speciale aandacht is vereist voor sponsoruitingen 
in lesmateriaal. Bij sponsoring gelden de volgende voorwaarden: 

• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de 
school 

• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van 
het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen 

• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd 
zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt 

Als er een klacht is 

Met een klacht over de dagelijkse gang van zaken in de school, kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind en 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: 
www.onderwijsprimair.nl. 
 
Voor het aanspreken van de klachtenregeling kan contact opgenomen worden met de schoolcontactpersoon. 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 de stichting Onderwijs Primair is een vertrouwenspersoon benoemd. De 
vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing bereikt kan worden. De vertrouwenspersoon kan 
de betrokkene zo nodig verwijzen naar andere instanties. Hij/zij 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 bestaat een landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs. 
Namen en adressen vindt u achterin deze schoolgids. 

Opvolging privacyregels  

Op alle Stichting Onderwijs Primair-scholen wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In 

verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de 

administratie van de school, worden (persoons)gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Het vastleggen en 

gebruik van deze (persoons)gegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De 
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gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Alleen direct betrokkenen hebben 

toegang.  

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een 

beperkt aantal leerling gegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het 

gebruik van persoonsgegevens welke zijn of worden vastgelegd in verwerkersovereenkomsten. Dit geldt ook voor 

andere organisaties (vb. GGD) waarmee persoonsgegevens worden uitgewisseld, tenzij die uitwisseling wettelijk 

verplicht is (vb. DUO).    

Schorsing & verwijdering  

Het gebeurt gelukkig niet vaak, maar het kan voorkomen dat het gedrag van leerlingen aanleiding geeft tot 
schorsing of verwijdering. Schorsen is het tijdelijk ontzeggen van de toegang tot de school (maximaal vijf dagen). 
Schorsing wordt gebruikt als ordemaatregel. Na meerdere ernstige incidenten die ingrijpende gevolgen heeft voor 
de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering. Het 
bestuur heeft de bevoegdheid een leerling te schorsen of te verwijderen. Bij schorsing houdt de school een 
inspanningsverplichting tot het geven van onderwijs en zorgt voor huiswerk. Bij een procedure tot verwijdering 
zoekt de schoolleiding en/of het bestuur een andere school voor de leerling. Het protocol schorsing en 
verwijdering is na te lezen op onze website. 
 

8. Praktische zaken  

Schooltijden & continurooster 

• Begin schooldag 08.15 uur 

• Einde schooldag 14.00 uur 
 
De Schakel werkt sinds het schooljaar 2017-2018 met een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen tussen de 
middag op school eten, samen met de leerkracht. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De kinderen nemen zelf 
een lunchpakketje mee. De lunchpauze duurt een half uur. Bij het continurooster hanteren we het model van 
gelijke schooltijden voor alle leerlingen van leerjaar 1 t/m 8.  
 
Alle leerlingen krijgen per week 26 uur en 15 minuten les. In totaal is de onderwijstijd per jaar 990 uur. Door de 
overstap van het oude, traditionele lestijdenmodel moet er vier jaar lang gecompenseerd worden om ervoor te 
zorgen dat alle leerlingen gedurende hun schooltijd de wettelijk bepaalde 7520 uur onderwijstijd krijgen.  
In 2021 kan worden overgestapt op het standaardmodel van 940 uur. 
 
Kinderen welkom tussen 8.05 en 8.15 uur 
Om 8.05 uur geeft de bel het teken dat iedereen naar binnen mag. Er is dan ongeveer 10 minuten inlooptijd. Om 
8.15 uur zijn alle leerlingen in de klas en start de eerste les. Wij vinden het erg belangrijk dat alle kinderen op tijd 
op school zijn. Voor zowel het kind zelf, als voor de groep en de leerkracht, wordt het als storend ervaren 
wanneer kinderen te laat binnen komen. Wanneer uw kind herhaaldelijk te laat komt, wordt contact met de 
ouders opgenomen door de leerkracht. 
 
Groep 1 & 2: 
U mag uw kind(eren) in de klas brengen. De leerkracht begroet de kinderen in de kring. Op deze manier proberen 
we het brengen soepel te laten verlopen en geven we u de gelegenheid om samen nog even een boekje te lezen 
of een werkje te bewonderen in de klas. Om op tijd te kunnen starten zal één minuut voor tijd een signaal worden 
gegeven om afscheid te nemen en de klas te verlaten. Voor het ophalen treffen de leerlingen onder begeleiding 
van de leerkracht hun ouders op het schoolplein. 
 
Groep 3: 
Groep 3 valt tot de herfstvakantie nog onder de regels van groep 1 en 2. Na de herfstvakantie gaan de kinderen 
van groep 3 zelfstandig naar de klas. 
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Groep 4 t/m 8: 
Deze grote kinderen gaan zelfstandig naar de klas. Mocht u iets willen doorgeven of heeft u een vraag aan de 
leerkracht, dan verzoeken wij u na afloop van de schooldag even binnen te lopen. 
 
Eten & drinken op school 
U geeft uw kind een lunch box en drinkbeker of pakje drinken mee voor de lunch en een ‘tienuurtje’ voor de 
ochtend. De leerkracht maakt met de kinderen afspraken over het bewaren van de lunch box. Er mogen geen 
koolzuurhoudende dranken meegeven worden en snoepgoed is niet toegestaan. School biedt geen gelegenheid 
voor het bewaren van de lunch in een koelkast. Eventueel schaft u een product met koelelement aan. 

Ziek of afwezig melden 

Absentie kunt u melden via onze App. Ook kunt u nog altijd een telefonische mededeling over ziekte of 
doktersbezoek doen tussen 8.00 uur en 8.20 uur. Mocht uw kind zonder reden afwezig zijn, nemen wij direct 
contact met u op. 

Schoolbenodigdheden 

Voor de leerlingen in groep 3 t/m 8 worden ouders gevraagd te zorgen voor een etui waarin de schrijfspulletjes 
bewaard kunnen worden. Dit geldt ook voor een puntenslijper met reservoir. Dat is wel zo fijn, omdat het geloop 
door de klas voorkomt. 

In groep 4 krijgen de kinderen van school een vulpen, waarmee zij in dit leerjaar leren schrijven. De bedoeling is 
dat deze vulpen de rest van de schooltijd meegaat. Mocht uw kind deze vulpen niet meer hebben, dan vragen wij 
u uw kind een vulpen of een blauwe balpen die goed in de hand ligt, mee te geven (geen stabilo of fineliner). 

De leerlingen in leerjaar 7 en 8 hebben een schoolagenda nodig. De prijzen van agenda’s variëren van € 1,- tot 
€ 20,-. Eenvoudige agenda’s zonder al te veel afbeeldingen voldoen. 

Chromebooks van De Schakel 

In de leerjaren 4 t/m 8 werken we met chromebooks. Elke leerling krijgt 
de beschikking over een chromebook. De school schaft voor alle 
leerlingen in-ear-koptelefoontjes, zogenaamde oortjes, aan. Mochten 
deze oortjes kwijtraken of kapotgaan door slordig gebruik gedurende het 
schooljaar, dan vragen wij u te zorgen voor een nieuw stel. 

Gymkleding 

Groep 1 & 2: 
Gymschoentjes, zonder veters en met een goede zool, om uitglijden te voorkomen. Deze schoentjes worden op 
school bewaard. Controleert u af en toe of uw kind toe is aan een maatje groter?  

Groep 3 t/m 8: 
Gymschoenen, voorzien van een witte anti-slipzool (geen balletschoentjes). Kort sportbroekje en t–shirtje met 
korte mouwtjes zijn verplicht. Graag de kleding schoon in een tas meenemen. Minimaal eenmaal per week wordt 
deze tas weer mee naar huis genomen. 

Hoofdluis 

De kinderen worden na elke vakantie gecontroleerd op aanwezigheid van hoofdluis en/of neten. Een aantal 
ouders voert deze controle uit. Hoewel een open houding ten aanzien van hoofdluis de bestrijding bevordert, 
respecteren de controleouders de privacy van leerlingen met hoofdluis. Zij maken alleen melding bij de 
locatieleider. Wanneer in de groep van uw kind hoofdluis geconstateerd wordt, stellen wij u daarvan op de hoogte 
met een e-mail. De ouders van de kinderen waarbij de hoofdluis gevonden is, worden telefonisch op de hoogte 
gesteld. Voor verdere informatie over hoofdluis verwijzen wij u naar de website http://www.ggdhm.nl of het 
hoofdluisprotocol op onze website. 
 
Indien u er bezwaar tegen heeft dat uw kind wordt gecontroleerd op hoofdluis, kunt u dit schriftelijk kenbaar 
maken bij de directeur. Wij rekenen er dan op dat u zelf uw kind controleert op de dag van de klassikale controle. 
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Smartphones 

Omdat het belangrijk is dat leerlingen hun aandacht bij de les houden, raden wij af om smartphones mee naar 
school te nemen. Mocht het toch wenselijk zijn om uw kind een telefoon mee naar school te geven, dan spreken 
we af dat de telefoon voor schooltijd wordt uitgezet en pas na schooltijd weer aan gaat. In sommige gevallen 
mogen de kinderen de schooltelefoon gebruiken om naar huis te bellen. 

Waardevolle zaken 

Meerdere kinderen op school dragen een horloge of sieraden en brengen waardevolle zaken mee naar school. 
Schade of zoekraken na het afdoen van sieraden tijdens gym- of zwemlessen betreft eigen risico. Wij adviseren 
waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis te houden. 

Verzekering 

Zowel leerkrachten als ondersteunend personeel en participerende ouders zijn via de school verzekerd voor 
Wettelijke Aansprakelijkheid. Elke leerling (lees de ouders van de leerling) is in principe zelf aansprakelijk voor 
aangerichte schade. Dit is niet van toepassing als de school tekortschiet in toezicht of beheersmaatregelen. Uw 
eigen aansprakelijkheidsverzekering en ziektekostenverzekering gelden ook voor uw kind tijdens schooltijden.  

Schoolfotograaf  

In september komt de schoolfotograaf bij ons langs om individuele foto’s en klassenfoto’s te maken. Broertjes 
en/of zusjes die bij ons op school zitten, gaan ook samen op de foto. 

Buitenschoolse opvang 

Bij Partou kunt u terecht voor buitenschoolse opvang in Ouderkerk aan den IJssel: www.partou.nl/karekiethof . 

 

9.  Het schooljaar 2019-2020 

Groepsindeling 

• Groep 1-2: 17 leerlingen bij de start van het schooljaar 

• Groep 2-1: 19 leerlingen bij de start van het schooljaar 

• Groep 3   : 24 leerlingen 

• Groep 4   : 20 leerlingen  

• Groep 5:   22 leerlingen  

• Groep 6:   27 leerlingen  

• Groep 7:   22 leerlingen  

• Groep 8:   21 leerlingen 
 
 
 

Groep Leerkracht Leerkracht 

Groep 1-2 Marcel Aanen (ma, di, woe) Frederike van Teijlingen (do, vr) 

Groep 2-1  Eva Mühlbacher (ma, woe, don, vr) Ivonne de Ridder (di) 

Groep 3 Jessica Voorrips (ma, di, woe) Lotte Hagen (don, vr) 

Groep 4 Florian v.d. Griend (ma, di, woe) Netty Schippers (do, vr) 

Groep 5 Lieneke v Herk ((ma, di, woe) Marianne Werksma (do, vr) 

Groep 6 Suzanne de Beer (ma, di, wo, do, vr)  

Groep 7 Ingeborg Kreuk (ma, di, woe, vr) Rianne Terhaar (do) 

Groep 7/8 Angelique Westgeest (ma, do, vr) Rianne Terhaar (di, woe) 

 

 

http://www.partou.nl/karekiethof
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Vakleerkracht gymnastiek 
De gymnastieklessen op maandag en donderdag worden door de eigen leerkracht van de groep gegeven. 

Leerkracht godsdienstig vormingsonderwijs 
Helaas is er voor dit schooljaar geen leerkracht bij Vormings Onderwijs beschikbaar. 

ICT-coördinator 
Meester Ruud Boland is voor één dagdeel aan onze school verbonden voor alle ICT-werkzaamheden.  

Leerlingenzorg 
Juf Ingeborg Kreuk coördineert de leerlingenzorg.  

Onderwijsondersteunend 
Juf Alina van Reeuwijk is anderhalve dag aanwezig. Zij is onderwijsassistent en inzetbaar voor de leerlingen 
waarvoor extra ondersteuning nodig is.  

Schoolleiding/directeur 
Sandra van Gent is als directeur in het schooljaar 2019-2020 vier dagen aan de school verbonden.  

Vakantierooster 2019 - 2020 

• Herfstvakantie            21-10-19 t/m 25-10-19  

• Kerstvakantie             23-12-19 t/m 03-01-20  

• Voorjaarsvakantie      24-02-20 t/m 28-02-20 

• Goede Vrijdag  10-04-20 

• 2e Paasdag   13-04-20 

• Meivakantie             20-04-20  t/m 05-05-20  

• Hemelvaart   21-05-20 t/m 22-05-20  

• Pinkstervakantie        01-06-20  

• Zomervakantie           20-07-20 t/m 28-08-20 

 

Planning studiedagen  

Het team van o.b.s. De Schakel zal ook dit schooljaar weer een aantal studiedagen hebben om te werken aan de 
ontwikkeling van de school. Op deze dagen is er geen school. 

 
De planning is als volgt:  
• Vrijdag 4 oktober 2019   
• Maandag 28 oktober 2019   
• Vrijdag 21 februari 2020   
• Dinsdag 2 juni 2020 
• Vrijdag 12 juni 
• Vrijdag 17 juli 

 

 

 

 

“Iedere dag op De Schakel start met een korte ontmoeting met elk kind.  

Een hand en een persoonlijk welkom. Dat eerste contact vinden we heel belangrijk.  

We zorgen ervoor dat de kinderen zich gezien en gewaardeerd voelen.”  
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10. Namen & adressen 
 

 
o.b.s. De Schakel 
Kerkweg 82  
2935 AK Ouderkerk aan den IJssel 
T: 0180-681994  
E: info.schakel@onderwijsprimair.nl 
W: www.deschakelouderkerk.nl  
 

 
Stichting Onderwijs Primair 
‘t Vaartland 3-5 
2821 LH Stolwijk 
T: 0182-351708 
E: info@onderwijsprimair.nl 
W: www.onderwijsprimair.nl 
 

 
Schooldirecteur 
Sandra van Gent 
E: directie.schakel@onderwijsprimair.nl 
 
Coördinatoren Leerlingenzorg 
Ingeborg Kreuk 
E: clz.schakel@onderwijsprimair.nl 
 

 
Interne vertrouwenspersoon (klachtenregeling) 
Angelique Westgeest 
 
 
Medezeggenschapsraad  
E: mr.schakel@onderwijsprimair.nl 
 

 
Vertrouwenspersoon 
Giti Bán  
T: 030-2856608 
E: g.ban@schoolenveiligheid.nl 
Frank Brouwer 
T: 030-2856635 
E: f.brouwer@schoolenveiligheid.nl  
 

 
Landelijke Klachtencommissie onderwijs 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
T: 030-2809590 
E: info@onderwijsgeschillen.nl 
W: www.onderwijsgeschillen.nl 
 

 
Inspectie van het onderwijs 
Postbus 2730 
3500 GS Utrecht 
W: www.onderwijsinspectie.nl 
 

 
Vertrouwensinspecteur 
T 0900-1113111 (lokaal tarief) 
 
 

 
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-
Holland 
Bachstraat 3 
2807 HZ Gouda 
T: 0182-533511 
E: secretariaat@swv-po-mh.nl 
W: www.swv-po-mh.nl 
 

 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
T: 088-2542384 
W: www.cjgmiddenholland.nl 
 
Jeugdgezondheidszorg 
T: 088-3083100 
E: infojgzgouda@ggdhm.nl 
 

 
Peuterspeelzaal Humpie Dumpie  
Karekiethof 11 
2935 VW Ouderkerk aan den IJssel  
T: 0180-684963 
E: peuterspeelzaalouderkerk@gmail.com 
W: www.peuterspeelzaalouderkerk.nl 

 
BSO Partou 
Karekiethof 10 
2935 VW Ouderkerk aan den IJssel 
T: 0180-687208 
E: karekiethof@partou.nl 
W: www.partou.nl/karekiethof 
 

 

mailto:directie.schakel@onderwijsprimair.nl
mailto:clz.schakel@onderwijsprimair.nl
mailto:g.ban@schoolenveiligheid.nl
mailto:f.brouwer@schoolenveiligheid.nl
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Schakellied 

 

 

In ’t dorp aan de IJssel daar staat een toffe school 

Je hoort er kinderstemmen vol pret, plezier en jool 

De groepen stromen samen, de schoolbel die gaat luid 

Het leren gaat beginnen dus trek je jas maar uit 

 

  

Computers zijn al aangezet ’t is weer een nieuwe dag 

We surfen op het internet voor ’n opdracht of verslag 

De nieuwtjes en de roddels staan in de Schakelbel 

SCHAKEL dat is pas een yell 

  

 

Hey 

Schakel, de Schakel geef elkaar de hand 

Schakel, de Schakel zo vormen wij een band 

Schakel, de Schakel geef elkaar de hand 

Zo doen wij in het mooie polderland 

 

  

Met alles wat wij leren gaan wij de wereld in 

Dat heb je echt wel nodig voor een zeker goed begin 

En na een aantal jaren kijk ik nog even om 

Naar ’t schooltje aan de IJssel waar het allemaal begon 

  

 

Hey 

Schakel, de Schakel geef elkaar de hand 

Schakel, de Schakel zo vormen wij een band 

Schakel, de Schakel geef elkaar de hand 

Zo doen wij in het mooie polderland 

  

 

Hey 

Schakel, de Schakel geef elkaar de hand 

Schakel, de Schakel zo vormen wij een band 

Schakel, de Schakel geef elkaar de hand 

Zo doen wij in het mooie polderland 

 

ZO DOEN WIJ IN HET MOOIE POLDERLAND 


