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Intro 
 

Geachte lezer,  

 

In deze schoolgids vindt u vooral zakelijke informatie over onze school.  

Daarin is een keuze gemaakt voor de noodzakelijke onderwerpen vanuit wet- en regelgeving,  

aangevuld met praktische informatie.  

Deze schoolgids is van toepassing op het huidige cursusjaar 2019-2020 en is door de 

Medezeggenschapsraad geaccordeerd.  

 

Mocht u naar aanleiding van de informatie in deze schoolgids vragen of opmerkingen hebben, dan 

staan wij daar graag voor open.  

U vindt onze bereikbaarheid op onze website prinsbernhardschool.h3o.nl 

Ook bent u welkom voor een oriënterend bezoek aan onze school en een kennismakingsgesprek 

met één van onze leidinggevenden.  

 

Jaco Cabaret 

Directeur 

   

 

   
  

https://prinsbernhardschool.h3o.nl/ikc/home/
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1 Over de school   
  

 

1. Profiel van de school  

  

De Prins Bernhardschool is een christelijke school en maakt deel uit van de stichting H3O.  

Wij werken vanuit de grondslag, missie en visie, zoals die op stichtingsniveau verwoord zijn, zie 

website Stichting H3O    

  

Missie  

De Prins Bernhardschool biedt vanuit de christelijke identiteit kinderopvang en basisonderwijs aan, 

waarbinnen kinderen hun talenten ontdekken, ontplooien en benutten en zich ontwikkelen tot 

verantwoordelijke, sociale en goed toegeruste jongeren.   

 

Visie  

Onze slogan is: Samen groeien, kwaliteiten bloeien: we zien je, we geloven in je, we groeien met je.  

 

 
 

Toelating  

De Prins Bernhardschool heeft een open toelatingsbeleid. Wij laten alle leerlingen met hun 

ouders/verzorgers toe, die onze visie, missie, waarden, normen en regels respecteren en in de 

praktijk ondersteunen. De toelating is wel afhankelijk van de beschikbare plaatsen en de 

beschikbare mogelijkheden voor passende ondersteuning.  

  

https://www.h3o.nl/stichtingh3o/stichtingh3o/
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Christelijke identiteit  

Onze school is een christelijke basisschool. Dit komt tot uitdrukking in de waarden en normen die 

we hanteren, de levensbeschouwelijke keuzes die we maken, de aandacht voor de christelijke 

feesten, de Bijbellessen en de rituelen, die we hanteren. We zien een sterke relatie tussen 

levensbeschouwelijke keuzes, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de 

omgeving) en actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op 

een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie en het 

geloof van anderen. 

 

Onze visie op leren  

Stichting H3O werkt aan een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn, waarin hoofd, hart en handen 

de leidraad vormen voor samen leven, werken en leren.  

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. Onze school biedt kinderen de mogelijkheid om te 

leren en ontwikkelen in hun houding, kennis en vaardigheden. We zetten daarvoor allerlei 

manieren in, zoals spelend leren, ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren, methodisch 

leren en coöperatief leren.  

Kinderen leren nieuwe kennis vooral constructivistisch, ofwel in samenhang met wat ze al weten 

en met wat ze in de wereld om hen heen waarnemen. Daarom zetten we bij taal en 

wereldoriëntatie zoveel mogelijk in op thematische behandeling van onderwerpen en 

leerinhouden.  

Kinderen zijn verschillend en hun ontwikkeling verloopt onregelmatig, daarom vinden wij 

afstemming door de pedagogisch medewerker / leerkracht heel belangrijk, evenals differentiatie in 

niveau, tempo, werkvorm, of andere vormen. We spannen ons in voor een zo natuurlijk mogelijke 

doorgaande ontwikkeling van onze kinderen. Tegelijk is het voor kinderen heel belangrijk dat zij 

inzicht hebben in hun eigen leerproces en daarvoor steeds meer eigen verantwoordelijkheid 

nemen. Als randvoorwaarden voor alle leren benoemen we als eerste het welbevinden en de 

betrokkenheid van het kind. We besteden er dagelijks nadrukkelijk aandacht aan, dat deze in orde 

zijn. Daarnaast zetten we ook in op een doorgaande lijn in het ontwikkelen van executieve functies 

die voor het kind het gereedschap vormen om te ‘leren leren’.      

 

Onze visie op 21ste-eeuwse vaardigheden  

Deze verzamelnaam raakt inmiddels ingeburgerd als een set aan vaardigheden, die leerlingen nodig 

hebben om in hun toekomstige maatschappelijke en beroepsmatige context goed te kunnen 

functioneren.  

Wij onderschrijven het belang hiervan en willen onze kinderen op deze vaardigheden een mooie 

ontwikkeling laten doormaken en bieden hen hiervoor dan ook gepaste speel-leersituaties aan. 

Echter benoemen wij deze vaardigheden in onze visie niet expliciet onder de term 21ste-eeuwse 

vaardigheden, maar vallen deze voornamelijk onder de aandachtsgebieden  'executieve functies' 

en 'onderzoekend en ontwerpend leren'.  

Een aparte opmerking voor de inzet van ICT: onze school loopt met de ontwikkelingen mee en wij 

kiezen hierin een balans tussen ‘online’ en ‘offline’. Wij zetten ICT in voor medewerkers, leerlingen 

en ouders, maar zoeken hierin ook nadrukkelijk de balans met het elkaar ontmoeten, elkaar 

spreken, samenwerken en motorische vaardigheden zoals spelen, schrijven en tekenen.    
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Onze visie op samenwerken  

Onze kinderen hebben belang bij een goede samenwerking van de betrokkenen in de driehoek 

'kind-ouders-school'. Daarom hechten wij veel waarde aan het onderhouden van goede school-

ouder-contacten en het delen van en reflecteren op informatie over de ontwikkeling van het kind 

met het kind zelf en met zijn ouders.  

Daarnaast is voor ons een goede samenwerking binnen een netwerk van ketenpartners belangrijk, 

om de meest passende ondersteuning aan kinderen te kunnen bieden.  

De samenwerking tussen onze medewerkers is cruciaal om met elkaar expertise te bundelen en 

verder te ontwikkelen in het belang van het werken aan goed onderwijs en in het belang van het 

samen delen en dragen van de lasten en vieren van de successen.      

Tenslotte benoemen we het samenwerken tussen kinderen. Kinderen leren veel van, met en aan 

elkaar. Daarom stimuleren wij allerlei vormen van samenspelen en samenwerken tussen onze 

kinderen.     

 

Onze visie op organisatie  

Onze school is in de basis georganiseerd volgens het leerstof-jaarklassen-systeem. Dit betekent dat 

we uitgaan van een bepaalde bandbreedte voor het leren en ontwikkelen van kinderen in een 

bepaalde leeftijd vanuit het perspectief van het landelijk gemiddelde. Daarop zijn de methodes en 

toetsen gebaseerd. Uitgangspunt daarbij is de convergente differentiatie.  

Tegelijk gunnen we kinderen een doorgaande ontwikkeling op hun eigen leercurve. Dat maakt dat 

we binnen het systeem allerlei initiatieven nemen en interventies doen, die het kind meer ruimte 

en ondersteuning geven, indien dat nodig is.  

Mocht de ontwikkelingsbehoeften van het kind niet (meer) binnen de bandbreedte van ons aanbod 

en onze ondersteuningsmogelijkheden passen, zoeken we met ouders naar een meer passende 

onderwijsplek.  

Wij organiseren ons IKC in twee afdelingen: Team Jonge kind (peuters t/m groep 3) en Team 

Oudere kind (groep 4 t/m 8). Hiermee doen we recht aan de samenwerking tussen collega's rond 

de doorgaand leer- en ontwikkelingsprocessen van kinderen.  
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2 Het onderwijs   
  

2.1 Invulling onderwijstijd   

  

Schoolweken  

Wij hanteren voor alle groepen van de basisschool standaard een 5-daagse schoolweek.  

Tijdens een aantal weken gedurende het schooljaar geldt een schoolweek met minder 

schooldagen. Dit betreft de weken waarin:  

… een christelijke feestdag is: week 15, 16, 21, 23  

… een studie/vergaderdag voor het personeel is: week 37, 44, 7, 25, 28    

… een staking is: niet voorzien  

Alle exacte data staan vermeld op de digitale jaarkalender van het Ouderportaal in SchouderCom.    

  

Schooltijden  

We werken met een continurooster voor alle kinderen van de basisschool. Dit betekent dat alle 

kinderen tussen de middag op school overblijven en een half uur lunchpauze hebben onder 

begeleiding van speciaal getrainde TSO-medewerkers.   

Onze schooltijden zijn:  

Maandag   8.30  – 14.45 uur   

Dinsdag     8.30  – 14.45 uur   

Woensdag  8.30  – 12.30 uur     

Donderdag  8.30  – 14.45 uur   

Vrijdag             8.30  – 12.00 uur (groep 1 en 2 en groep 3 tot de Kerst)  

                          8.30  – 14.45 uur (groep 3 vanaf januari en groep 4 t/m 8)  

Tussen 8.25 en 8.30 komen de kinderen binnen en zoeken ze hun plekje in de klas op.  

 

Onze peutergroepen zijn open op de volgende tijden: 

Maandag   8.30  – 11.00 uur (+ 11.00 – 12.30 uur voor vve-kinderen)  

Dinsdag     8.30  – 11.00 uur (+ 11.00 – 12.30 uur voor vve-kinderen)  

Woensdag       

Donderdag  8.30  – 11.00 uur (+ 11.00 – 12.30 uur voor vve-kinderen)  

Vrijdag     8.30  – 11.00 uur (+ 11.00 – 12.30 uur voor vve-kinderen)  

 

Onderwijstijd  

Tijdens de 8 schooljaren dat uw kind onderwijs krijgt op onze school krijgt hij/zij in totaal ongeveer 

7.775 uur onderwijs, tegen een wettelijk verplicht minimum van 7.520 uur.  

In de onderbouw (groep 1 t/m 4) is dat ongeveer 3.804 uur, tegen een wettelijk verplicht 

minimum van 3.520 uur. In de bovenbouw (groep 5 t/m 8) is dat ongeveer 3.940 uur, tegen een 

wettelijk verplicht minimum van 3.760 uur.    

De school probeert de onderwijstijd zo effectief mogelijk te besteden door de lessen op tijd te 

beginnen en effectief in te richten, uitval van medewerkers maximaal op te vangen door 

vervangers en door de meeste studie- en vergadermomenten van medewerkers buiten schooltijd 

te laten plaatsvinden.   
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2.2 Voor- en vroegschoolse educatie  

  

VVE-indicatie  

Onze school is een zogenoemde VVE-school. Dat wil zeggen dat we extra deskundigheid en 

materiaal in huis hebben voor het ondersteunen van kinderen met een ontwikkelingsprobleem, 

bijv. een taalachterstand in de Nederlandse taal. Daarbij ondersteunen we ook de ouders in het 

gericht stimuleren van de ontwikkeling van hun kind in de thuissituatie.   

Als het consultatiebureau of de jeugdgezondheidszorg bij het jonge kind een ontwikkelingsrisico 

signaleert (veelal op een taalachterstand), krijgt het kind een VVE-indicatie. Daarmee mag het kind 

vier in plaats van twee dagdelen per week naar de peuteropvang. Door meer op de peuteropvang 

te zijn krijgt het kind meer taalactiviteiten en stimulansen aangeboden. Zo wordt een 

taalachterstand voorkomen of weggewerkt.   

  

Aanbod  

Onze pedagogisch medewerkers hebben de beschikking over ruime lokalen, veel speel-

leermaterialen en een goede methode (Peuterplein). Daarmee realiseren ze voor de groep als 

geheel en voor ieder kind een passend aanbod, dat rond allerlei thema’s wordt uitgewerkt. In de 

vele één-op-één-contacten met de leidster alsook in de spel- en kringmomenten met de andere 

kinderen, wordt het kind ‘ondergedompeld’ in het leren van nieuwe woorden, goed uitspreken 

van woorden, gebruiken van goede omgangsvormen en ontdekken van speelgoed en materialen. 

Het aanbod op school wordt afgewisseld met gezellige uitstapjes.    

  

Ontwikkeling  

De pedagogisch medewerkers zijn intensief bezig met de ontwikkeling van de kinderen. 

Daarvoor hebben ze geleerd om te signaleren, registreren en analyseren en gebruiken ze hierbij 

het computerprogramma Bosos. In overleg met de teamleidster en/of zorgcoördinator en de 

ouders van het kind wordt het aanbod per periode afgestemd op waar het kind in de 

ontwikkeling de volgende stapjes kan maken. Het kan nodig zijn om hierbij een intensievere 

ondersteuning in te zetten. Dat kan door extra één-op-één-momenten met het kind te creëren, 

een pedagogisch coach in te zetten en/of externe expertise in te schakelen. Dat laatste doen we 

in overleg met ouders als we vermoeden dat het kind een meervoudige problematiek heeft, die 

verder strekt dan bijv. alleen een stagnerende taalontwikkeling.    

  

Ouders  

Wij bieden naast het aanbod in de groep ook een aanbod voor ouders onder de naam ‘VVE-thuis’. 

In dat kader organiseren wij bijeenkomsten, waarin we ouders op diverse manieren informeren en 

activeren en materialen aanreiken, zodat ouders thuis op een goede wijze hun bijdrage kunnen 

leveren aan de (taal)ontwikkeling van hun kind.   

  

Kleuters  

Onze peuters worden zo goed mogelijk voorbereid om zonder (taal)ontwikkelingsachterstand naar 

de kleutergroep te gaan. Mocht er desondanks ook in de kleutergroep sprake zijn van een 

(taal)ontwikkelingsachterstand, dan krijgt het kind daarvoor extra ondersteuning. Dit gebeurt 
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binnen de reguliere schooltijden en krijgt vorm door intensievere begeleiding in kleine kring en in 

één-op-één-contacten met de leerkracht. Een ‘voorleesjuf’ oefent één keer per week extra met 

deze kinderen door het voorlezen van een prentenboek en het gesprek hierover met de kinderen.   

Ook bij de kleuters wordt de ontwikkeling van het kind m.b.v. het computerprogramma Bosos 

gevolgd en ook in deze fase wordt indien nodig externe expertise ingeschakeld.   
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3 Ondersteuning voor leerlingen   
  

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel (SOP)  

  

Ondersteuningsvormen  

De Prins Bernhardschool biedt aan alle kinderen ondersteuning in hun leerproces.   

Deze ondersteuning kent twee hoofdniveaus: basisondersteuning en extra ondersteuning.   

Alle kinderen krijgen de basisondersteuning aangeboden. Dit is ondersteuning door de leerkracht 

tijdens de lessen binnen de groep en is gericht op het kunnen volgen van het standaard lesaanbod 

en het leveren van prestaties die daarin gevraagd worden (ondersteuningsniveau 1). Daarbij kan er 

ook sprake zijn van lichte extra ondersteuning, die de leerkracht zelf kan aanbieden en begeleiden 

(ondersteuningsniveau 2).    

Kinderen die dit (tijdelijk of structureel) niet kunnen volgen, krijgen indien mogelijk extra 

ondersteuning in de vorm van individuele hulp door een ‘hulpjuf of hulpmeester’ buiten de klas 

(ondersteuningsniveau 3) tot individuele hulp door een professioneel deskundige buiten de school 

(ondersteuningsniveau 4) , of een combinatie van deze ondersteuningsvormen.  

Als al deze extra ondersteuning voor de leerling onvoldoende baat heeft, is de laatste vorm van 

externe ondersteuning een doorverwijzing naar een school voor speciaal onderwijs 

(ondersteuningsniveau 5).   

 

Richtlijn  

Wij hanteren een intern ‘ondersteuningsdocument’, gebaseerd op de richtlijnen van het 

Samenwerkingsverband Dordrecht, waarmee leerkrachten indiceren welke ondersteuningsvorm 

op welk moment aan de orde is en hoe die ondersteuning dient te verlopen. Daarbij is het overleg 

met het kind, zijn/haar ouders, de zorgcoördinator (en indien van toepassing de intern/extern 

deskundige) cruciaal, maar ook een goede dossiervorming en rapportage. Bij alle vormen van 

ondersteuning blijft de leerkracht de eindverantwoordelijke voor het wel en wee van het kind en 

de ‘casemanager’ over het dossier. Voor de basisondersteuning overlegt de leerkracht periodiek 

met de teamleidster, voor de extra ondersteuning doet hij/zij dat met de zorgcoördinator. Iedere 

maand vergadert het zorgteam (directeur, zorgcoördinator en teamleidsters) om alle extra 

ondersteuning te monitoren en waar nodig hierover besluiten te nemen.   

  

Dossier  

Het dossier van de leerlingen is digitaal aanwezig in het programma Parnassys en wordt beheerd 

door de leerkrachten. Ouders kunnen inzage in het dossier vragen, dat in de vorm van een print 

van de aanwezige bestanden gegeven wordt. Parnassys is tegelijk het programma voor de 

leerlingenadministratie (ook de absentmeldingen) en voor de toets- en ondersteuningsgegevens 

op groeps- en schoolniveau. Een belangrijk programma dus, dat voor alle betrokkenen van grote 

waarde is bij de ondersteuning voor de leerlingen. Nadat een leerling van school is, blijft het 

dossier volgens wettelijke richtlijn nog vijf jaar beschikbaar, waarna het vernietigd wordt.   

  

Grenzen aan ondersteuning    

Wij zijn een school voor regulier basisonderwijs en zijn aangesloten bij Samenwerkingsverband 

Dordrecht. In het vormgeven aan Passend Onderwijs hebben wij als school mogelijkheden en ook 
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grenzen. Het is voor ouders van leerlingen met extra ondersteuning belangrijk om daarvan op de 

hoogte te zijn, zodat over en weer de verwachtingen goed op elkaar afgestemd zijn.  

Onze mogelijkheden en grenzen staan beschreven in het wettelijk verplichte  

Schoolondersteuningsprofiel, dat u kunt vinden op www.scholenopdekaart.nl.  

Wij gaan vroegtijdig met ouders in gesprek als blijkt dat we de grenzen van onze ondersteuning 

naderen, zodat we met elkaar naar mogelijk andere oplossingen kunnen zoeken.   

   

Samenwerkingsverband  

Onze aansluiting bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht zorgt ervoor dat er 

allerlei mogelijkheden zijn om te zorgen voor passend onderwijs voor ieder kind. Die 

mogelijkheden bestaan uit o.a.  

- deskundig advies 

- ondersteuning d.m.v. geld (in de vorm van leerlinggebonden arrangementen, 

groepsarrangementen of schoolarrangementen) 

- ondersteuning d.m.v. een deskundige specialist (bijv. gedragsdeskundige, orthopedagoog) 

- inzet van digitale programma’s.   

Meer informatie over het samenwerkingsverband vindt u op www.swvdordrecht.nl   

   

Ondersteuningsteam  

Als in de extra ondersteuning meer disciplines nodig zijn om de situatie van een leerling te 

beoordelen, organiseert de zorgcoördinator een ondersteuningsteam. Dit is een bijeenkomst die 

wisselende samenstelling kan hebben, maar meestal bestaat uit de zorgcoördinator, de leerkracht, 

de schoolarts vanuit Careyn, de ouder-kind-coach vanuit het Sociaal Team en de begeleider 

passend onderwijs vanuit het Samenwerkingsverband. Binnen dit team wordt dan de situatie van 

de leerling besproken, de leerkracht gehoord, alle gegevens bekeken, waarna het team tot een 

gezamenlijk advies komt over het te volgen traject. In de volgende bijeenkomsten van het 

ondersteuningsteam worden dergelijke trajecten dan ook gemonitord, geëvalueerd en van nieuwe 

adviezen voorzien. Door de meervoudige disciplines in dit team doen we er alles aan om tot een 

evenwichtige beoordeling en de meest passende behandeling te komen bij leerlingen met 

gecompliceerdere ontwikkelingsvragen.    

 

  

3.2 Veiligheid   

 

Veiligheid is voor ons een basisvoorwaarde om als school te functioneren. Daaraan besteden we 

dan ook veel aandacht. Dit kent allerlei aspecten, omdat het gaat over allerlei vormen van 

veiligheid: fysieke veiligheid, sociale veiligheid, digitale veiligheid, enz.   

Wij hanteren een intern ‘veiligheidsplan’, waarin we zoveel mogelijk bundelen wat we op de 

diverse terreinen aan beleid hebben en aan maatregelen nemen.   

Mocht u ondanks onze veiligheidsmaatregelen toch een onveilige situatie opmerken, staan wij 

graag open voor uw vraag/opmerking, zodat we met elkaar voortdurend de beste veiligheid voor 

de kinderen waarborgen.   
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Fysieke veiligheid  

Dit betreft de veiligheid in en rond ons schoolgebouw, maar ook tijdens uitstapjes onder onze 

verantwoordelijkheid.  

 

De veiligheid van het gebouw en het plein met alle voorzieningen wordt  dagelijks in de gaten 

gehouden door alle personeelsleden en bijzonder door de conciërge. Eventuele mankementen 

worden z.s.m. opgelost door onze eigen conciërge, hulpouders of door extern ingeschakelde 

vakmensen. Onze stichting beschikt over een bovenschoolse gebouwbeheerder, die het groot 

onderhoud en de verplichte keuringen verzorgt.  

Bij de kinderopvang is het de GGD, die (on)aangekondigd inspecties uitvoert op o.m. de fysieke 

veiligheid, en daarover publiek rapporteert: www.landelijkregisterkinderopvang.nl   

Zodoende zorgen we ervoor dat we met elkaar voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en 

daarbij voor het dagelijkse schoolleven een zo veilig mogelijke leeromgeving voor kinderen en 

medewerkers.  

 

Een aparte vermelding voor de behandeling van calamiteiten. Daarvoor hebben we een intern 

‘nood- en ontruimingsplan’. Dit betreft het optreden van onze medewerkers bij calamiteiten, zoals 

brand of persoonlijke ongevallen. Een aantal medewerkers is hiervoor speciaal geschoold en 

bevoegd om op te treden, zij zijn gecertificeerd voor bedrijfshulpverlener en voor ehbo, en 

worden jaarlijks getraind. Een extra vorm van training, die eigenlijk voor alle aanwezigen in het 

schoolgebouw bedoeld is, is de ontruimingsoefening. Deze wordt enkele keren per schooljaar 

gehouden en is bedoeld om zo veilig en snel mogelijk het schoolgebouw en plein te verlaten. Deze 

oefeningen gebeuren onder leiding van de bhv’ers, zonder paniek, en leveren weer nieuwe 

inzichten op over hoe we het nog beter kunnen regelen.  

 

Tijdens uitstapjes onder onze verantwoordelijkheid zorgen we er altijd voor dat minimaal één 

leidinggevende meegaat die ehbo-bevoegd is.    

  

Verkeersveiligheid  

Wij besteden extra aandacht aan het veilig gedrag van onze kinderen in het verkeer. Dit leren we 

hen aan tijdens de verkeerslessen, die zowel theorie als praktijk bevatten. Onder leiding van een 

gemotiveerde en deskundige verkeerscommissie, leren onze kinderen zich in allerlei 

verkeerssituaties met en zonder fiets veilig te gedragen. Op ons schoolplein wordt regelmatig een 

parcours uitgezet, waarin kinderen onder begeleiding van de verkeerscommissie praktische 

oefeningen doen. Maar ook het fietsen over straat en voor groep 8 specifiek naar de locaties van 

het voortgezet onderwijs worden geoefend. Leerlingen van groep 7 sluiten de verkeerslessen af 

met het praktisch verkeersexamen van de VVN: www.examen.vvn.nl.   

Om onze inspanningen voor het aanleren van een goede verkeersveiligheid op hoog niveau te 

houden, volgen we het programma van ‘School op seef’, en hebben we ook voor dit jaar het 

officiële label hiervoor behaald: www.schoolopseef.nl   

  

Sociale veiligheid  

Dit betreft de veiligheid van kinderen in contact met andere kinderen en met volwassenen binnen 

onze school.   
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Hiervoor bieden we allereerst een goed pedagogisch klimaat, waarin volwassenen en kinderen op 

een respectvolle manier met elkaar omgaan. Met een verwijzing naar onze christelijke identiteit 

vinden wij de liefde tot de naaste een bijzondere waarde, waaruit ieder behoort te leven. Onze 

medewerkers zijn dagelijks met de kinderen bezig om deze basishouding voor te doen en aan te 

leren.  

Een speciale vermelding voor het programma van schooljudo, dat we aan onze leerlingen van 

groep 3 t/m 8 aanbieden. Op dit moment is dat nog een ingekocht programma 

(www.schooljudo.nl), maar we zijn bezig om dit in ons eigen curriculum te integreren. Het 

bijzondere hiervan is dat het een combinatie is van bewegen, fysiek contact en sociale 

vaardigheden aanbiedt. Onze eigen vakleerkracht bewegingsonderwijs is bezig om hiervoor een 

structureel schooleigen aanbod te realiseren.  

  

Het doel van al deze inspanningen is om een goede sociale veiligheid en een hoog sociaal 

welbevingen voor ieder kind te waarborgen. Op deze wijze werken we preventief aan het 

voorkomen van narigheid of zelfs pesten tussen kinderen.   

  

M5 tegen pesten    

Het gaat helaas niet altijd goed tussen kinderen. Het ene kind behandelt het andere kind soms niet 

zoals de ander dat fijn vindt. Heel soms is er zelfs sprake van bewust pesten met woorden en/of 

daden. Daar willen we vroeg bij zijn en in de kiem op reageren. Hiervoor zetten we het programma 

M5 in, zie www.m5groep.com. Belangrijk onderdeel hiervan is het online meldsysteem, waarin 

ouders, leerkrachten en oudere kinderen incidenten kunnen melden. Doel van het melden is het 

systematisch en structureel verzamelen van informatie over (beginnend) pestgedrag en hier 

effectief op reageren. Meldingen worden altijd vertrouwelijk behandeld en zijn alleen zichtbaar 

voor de directeur en de leerkracht van de leerling waarover de melding gaat. De leerkracht gaat 

naar aanleiding van de melding persoonlijk met de leerling in gesprek, om samen te bespreken 

wat nodig is voor een betere situatie. De kracht van deze aanpak is dat een plager/pester in een 

vroeg stadium kan worden aangesproken en dat ook met dit kind samen besproken kan worden 

wat nodig is voor een betere situatie. Maandelijks wordt binnen het zorgteam een overzicht van 

alle meldingen besproken, om daarmee goed de vinger aan de pols te houden binnen de school.   

  

Aanspreken  

Mocht u als ouders/verzorgers zorgen of klachten hebben in verband met de veiligheid van uw 

kind, dan kunt u dit in eerste instantie bespreken met de eigen leerkracht. Als het iets betreft dat 

meer in het algemeen van belang is om aangepakt te worden, dan kunt u dit bespreken met een 

teamleider.   

Andersom kan de school ook zorgen hebben over de veiligheid van het kind thuis. De school is 

verplicht daartoe een Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling te hanteren, zie  

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode  

 

  

 

 

  

http://www.schooljudo.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
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3.3 Met wie we samenwerken  

  

We werken met diverse partners samen om onze doelstellingen te realiseren.  

 

Dat betreft allereerst onze partnerscholen binnen Stichting H3O. In diverse samenstellingen van 

directies, intern begeleiders, stafmedewerkers en leerkrachten/pedagogisch medewerkers wordt 

binnen onze stichting gewerkt aan het opzetten en uitwerken van beleidsplannen, het versterken 

van de onderwijspraktijk en het samen beleven van opvallende momenten.      

 

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Dordrecht, zie www.swvdordrecht.nl.   

Binnen het samenwerkingsverband werken scholen/besturen met elkaar samen om ervoor te 

zorgen dat kinderen een optimale ontwikkeling doorlopen en daartoe passende ondersteuning 

krijgen aangeboden.  

Om te voorzien in de diverse ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen, werken we samen 

met allerlei hulpverleners, zoals Auris, Yulius, logopedisten, fysiotherapeuten, kinderpraktijken, 

ambulante begeleiders, enz.   

 

Een andere vorm van samenwerking betreft die met onderwijsexperts, die onze medewerkers 

helpen in het verbreden en verdiepen van hun expertise. Dat gebeurt doorgaans op 

teamscholingsdagen, maar ook in persoonlijke begeleiding of coaching in de klas.  
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4 Ouders en school   
 

4.1 Hoe ouders worden betrokken   

  

Om uw kind zo optimaal mogelijk te begeleiden is een goede samenwerking tussen ouders en 

school van groot belang.  

Dit kent allerlei aspecten, onder andere een goede informatievoorziening, regelmatig overleg en 

praktische vormen van samenwerking.   

  

Informatievoorziening  

Om ouders zo goed mogelijk te informeren zetten we diverse middelen in:   

  

 SchouderCom  

Dit is ons digitale ouderportaal. Dit online communicatieplatform maakt het communiceren tussen 

school en ouders eenvoudig. Voor ouders biedt het ook de mogelijkheid om andere ouders beter 

te leren kennen en betrokken te raken bij de school. Tevens is het een besloten omgeving waarin 

alleen ‘gebruikers’ toegang hebben en allerlei informatie en foto’s kunnen inzien. Groepsleidsters 

en leerkrachten houden voor de ouders van hun groep een blog bij. De Medezeggenschapsraad, 

Ouderraad, Gebedsgroep, Sportcommissie e.d. communiceren via SchouderCom naar alle ouders. 

En ook is er een locatie waar allerlei zakelijke informatie voor ouders te vinden is.    

  

 Informatieavonden  

Enkele keren per jaar organiseren we een informatieavond voor ouders, waarin we het met elkaar 

over een actueel thema uit de schoolontwikkelingen hebben.   

In het begin van het schooljaar is er voor de ouders van iedere groep een informatieavond waarin 

kennis met elkaar gemaakt wordt en specifieke informatie wordt gegeven over het verloop van 

het schooljaar.   

  

 Ouder-gespreksavonden  

Enkele keren per jaar vinden er zogeheten 10-minutengesprekken plaats waarin de leerkrachten 

de ontwikkeling van de kinderen met hun ouders bespreken.   

  

 Inloopochtenden  

Eens per maand is er een inloopochtend bij de peuters t/m groep 8. Dan kunnen ouders vanaf 8.20 

uur tot 8.45 uur in de klas blijven om met hun kind mee te doen, de leerkracht te spreken, en/of 

een kopje koffie/thee te drinken.   

  

 Website  

Op onze website publiceren we met name algemene informatie, bedoeld voor presentatie van de 

school ‘naar buiten toe’.   

  

Medezeggenschapsraad  

Elke school is verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben. Ouders en leerkrachten zijn 

hierin gelijk vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad (MR) heeft een wettelijke (juridische) 
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status. De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over beleidszaken die de 

school aangaan. Soms moet de school en/of het bevoegd gezag de MR om advies vragen, maar er 

zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft.   

De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het voor iedere ouder 

belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders zitting in hebben. De MR is 

onderverdeeld in een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geledingen hebben altijd 

adviesrecht over de onderwerpen die hun achterban kunnen raken.  

De MR-vergaderingen zijn normaal gesproken (gedeeltelijk) openbaar toegankelijk voor personeel 

en ouders van de school (als toehoorder). De notulen van deze vergaderingen worden openbaar 

gemaakt via SchouderCom.  

  

Ouderraad  

Veel van de activiteiten op school worden mede georganiseerd door onze actieve ouderraad. De 

ouderraad gebruikt hiervoor o.m. de vrijwillige ouderbijdrage, maar regelt daarnaast ook zelf  

activiteiten die geld opbrengen.  

De ouderraad is geen formeel (juridisch) orgaan, maar werkt als een commissie. Er wordt wel een 

eigen huishoudelijk reglement gehanteerd.   

Ouders die aan de ouderraad deelnemen doen dit op vrijwillige basis en verdienen dan ook veel 

waardering.   

  

Gebedsgroep 

Enkele ouders komen wekelijks op school samen om voor de school te bidden. Daarvoor kunnen 

andere ouders, medewerkers of kinderen ook gebedspunten aandragen, zodat er praktische 

verbinding is met wat er her of der speelt.   

 

Oudercommissies, ouderdeelname  

Naast de ouderraad zijn er o.a. een verkeerscommissie en sportcommissie actief. Ook nemen 

ouders incidenteel deel aan een activiteit of ontwikkeltraject. Dit gebeurt allemaal op vrijwillige 

basis, en we zijn deze ouders dan ook heel dankbaar voor hun inzet.   

  

Klachten  

Hoewel ouders en school er alles aan zullen doen in een goede verstandhouding samen zorg te 

dragen voor de ontwikkeling van het kind kunnen bij deze samenwerking ernstige storingen 

optreden.   

In de meeste gevallen zal een goed gesprek tussen ouders en school de verhouding tussen ouders 

en school weer herstellen. Soms lukt dat niet. In dat geval spreken we van een klacht. Met een 

klacht dient u de juiste route te volgen, zodat wij deze correct kunnen behandelen.   

    

Tot wie kunt u zich richten met een klacht?   

We volgen daarin de koninklijke weg om bij de persoon te beginnen die het aangaat en om de 

situatie zo klein mogelijk te houden.   

• Een medewerker van de school   

• De directeur van de school   

• Het bestuur van H3O  
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• De externe vertrouwenspersoon van H3O  

• De vertrouwensinspecteur  

  

 Externe vertrouwenspersoon van Stichting H3O  

De externe vertrouwenspersoon heeft als voornaamste taak het bijstaan van ouders die 

geconfronteerd worden met machtsmisbruik.    

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De 

vertrouwenspersoon begeleidt u desgewenst bij een klachtenprocedure en verleent 

desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie.  

Bovendien verwijst de vertrouwenspersoon u, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar 

instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg.  

De externe vertrouwenspersoon van H3O is mw. drs. M.E. van Vliet, Postbus 256, 3300 AG 

Dordrecht tel. 078-6351243.  

  

 Klachtencommissie   

Wanneer bovenstaande stappen niet voldoen kan men zich wenden tot de landelijke 

klachtencommissie waarbij Stichting H3O is aangesloten:   

  

Contactgegevens Landelijke Klachtencommissie (LKC):  

Telefoon: 030 - 280 9590  

E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl   
Website: www.onderwijsgeschillen.nl   Adres:   
Onderwijsgeschillen  

Landelijke Klachtencommissie   

Postbus 85191  

3508 AD Utrecht  

  

Voor het indienen van een klacht kan ook gebruikt gemaakt worden van het klachtenformulier dat 

te vinden is op de website. Via de website is tevens een contactformulier te gebruiken voor het 

stellen van vragen.   

  

 Onderwijsinspectie   

Bij klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering, ernstig 

fysiek geweld of geestelijk geweld (pesten) kunt u contact opnemen met een 

vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.  Deze zal u adviseren en informeren. 

Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur u ook begeleiden in het traject naar het indienen van een 

formele klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren 

bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief), vanuit het buitenland +31(0)306706001.  

  

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage  

   

Vrijwillige ouderbijdrage  

Scholen worden door de overheid gefinancierd om het onderwijs aan alle kinderen te realiseren. 
De bekostiging is niet toereikend om alle extra activiteiten te betalen. Op onze school vragen wij 
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daarom een ouderbijdrage. Deze is niet verplicht en is geen voorwaarde voor toelating van uw 
kind. De door ouders betaalde ouderbijdrage wordt op onze school volledig beheerd door de 
Ouderraad. De begroting en verantwoording van de besteding door de Ouderraad wordt jaarlijks 
aan de oudergeleding van de  Medezeggenschapsraad van de school overlegd. Deze oudergeleding 
verleent instemming ten aanzien de hoogte en bestemming van de  ouderbijdrage. De ouderraad 
communiceert zelf via het ouderportaal van Schoudercom naar de ouders over de activiteiten, 
waaraan de ouderraad geld heeft besteed. Eventuele vragen over de besteding van de 
ouderbijdrage kunt u stellen aan de voorzitter van de ouderraad.   
  

Overige ouderbijdragen    

Naast de vrijwillige ouderbijdrage wordt een bijdrage van de ouders gevraagd voor de jaarlijkse 
schoolreis in groep 1 t/m 7 en het schoolkamp in groep 8. Wij gaan ervan uit, dat alle kinderen 
hieraan deelnemen. Deze bijdrage is vrijwillig. Mocht u (nog) geen mogelijkheid hebben om deze 
bijdrage te voldoen, vragen wij u om hierover in gesprek met de directeur tot een oplossing te 
komen. Soms kan Stichting Leergeld in zulke situaties een oplossing bieden. Uw kind wordt in 
ieder geval niet uitgesloten van deelname.   
Incidenteel wordt een bijdrage gevraagd voor een verjaardags- of afscheidscadeau voor de 
leerkracht.    
 

4.3 Ziekmelden en verzuim aanvragen        

  

Verzuimbeleid  

Het kan zijn dat een kind op de verplichte schooltijden niet naar school kan komen. Ouders dienen 

de school daar direct, op de eerste dag van het verzuim, van op de hoogte te stellen.   

  

Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met ouders bekijken 

hoe we het onderwijs, rekening houdend met de reden van verzuim, kunnen voortzetten. Hierbij 

kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een externe verzuimconsulent. Het is onze 

wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. 

Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft 

houden met de klasgenoten en de leerkracht. De leerling moet weten en ervaren dat hij/zij ook 

dan meetelt en erbij hoort.  

Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om 

leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te 

houden.  

  

Als een leerling zonder afmelding niet op school verschijnt zal direct contact worden gezocht met 

de ouder om te horen wat er aan de hand is en af te spreken welke nadere actie nodig is. De 

leerkrachten registreren alle verzuim en vermelden daarbij of het gaat om geoorloofd of 

ongeoorloofd verzuim. In geval van meerdere keren ongeoorloofd verzuim gaat de leerkracht met 

ouders in gesprek om tot verbetering van de situatie te komen. Periodiek wordt het totale verzuim 

op school bekeken en besproken door de directeur en de leerplichtambtenaar van de gemeente. 

Als er sprake is van een hoge verzuimfrequentie door een leerling, melden wij dit bij de 

leerplichtambtenaar, en zal deze de ouders uitnodigen voor gesprek.   

  



Pagina 20 van 25   

Verlof aanvragen   

Kinderen van 5 jaar en ouder vallen onder de Leerplichtwet en zijn daarom verplicht naar school te 

gaan. Er kunnen zich echter bijzondere omstandigheden voordoen die maken dat ouders vrij 

willen vragen voor hun kind(eren). Daarvoor zijn wettelijke regels, waarover u informatie kunt 

vinden op de website van Dienst Gezondheid & Jeugd: 

https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/publiek/thema-s/jeugdonderwijs/extra-verlof. Tevens is 

daar het aanvraagformulier te vinden, waarmee extra verlof aangevraagd kan worden bij de 

directeur. Deze informatie is ook te vinden in de documentenmap voor ouders op Schoudercom.      
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5 Ontwikkeling van leerlingen  
  

5.1 Eindtoets   

  

Onderwijsdoelen  

Wij stimuleren de brede ontwikkeling van kinderen: persoonlijke, cognitieve, sociale, emotionele, 

lichamelijke, creatieve ontwikkeling, enz.   

Dit doen we door een breed aanbod van onderwijs en activiteiten, door professionele 

medewerkers, in een rijke leeromgeving.    

  

Ons onderwijsaanbod beantwoordt aan de kerndoelen, zoals deze door de overheid zijn 

vastgelegd, zie https://www.slo.nl/primair/kerndoelen/   

Op onze school wordt extra aandacht gegeven aan het vakgebied Wetenschap, Natuur en 

Technologie (WNT) met als leerconcept het onderzoekend en ontwerpend leren. Hierin zitten tal 

van elementen die ook aan de orde komen bij de ontwikkelingen voor het nieuwe curriculum voor 

het basisonderwijs (www.curriculum.nu) en bij de uitwerking van de zogeheten 21e-eeuwse 

vaardigheden (https://www.kennisnet.nl/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-21e-

eeuwsevaardigheden/)   

   

Op deze wijze werken wij uit, wat onze stichting in haar missie heeft geformuleerd: … om kinderen 

en jonge mensen zich te laten ontwikkelen tot verantwoordelijke, goed toegeruste wereldburgers.  

 

Ontwikkeling jonge kinderen  

Om de ontwikkeling van peuters en kleuters te volgen en daar gericht op in te spelen, hanteren de 

leidsters en leerkrachten het digitale programma Bosos. Daarin wordt de waarneming van de 

leerkracht van wat het kind concreet laat zien, afgezet tegen een indeling op leeftijd, zoals de 

ontwikkeling van een kind doorgaans verloopt. Dit gebeurt in een verdeling over diverse 

ontwikkelingsgebieden. De Bosos-rapportages worden periodiek met ouders besproken.   

 

Ontwikkeling oudere kinderen 

De ontwikkeling van oudere kinderen (vanaf groep 3) wordt vooral gevolgd door genormeerde 

toetsen vanuit de methodes en van Cito (januari en juni). Daarnaast speelt de dagelijkse 

waarneming van de leerkracht uiteraard een grote rol.  

Om dit geheel aan te vullen met andere ontwikkelingsgebieden, ontwikkelen we dit jaar een 

leerling-portfolio, waarin de leerling allerlei ontwikkelingsgerichte gegevens over zichzelf 

verzamelt. Dit portfolio is digitaal aanwezig op Schoudercom en daarmee ook voor ouders 

permanent in te zien.   

 

Tussentijdse toetsen  

De methodetoetsen en Cito-toetsen richten zich op de kennis en vaardigheden voor de 

vakgebieden van lezen, taal en rekenen. Daaronder vallen dan ook bijv. Woordenschat en 

Begrijpend lezen. De leerkrachten analyseren de uitkomsten van de toetsen en bepalen aan de 

hand daarvan de interventies die ze inzetten om de leerling zo soepel mogelijk te laten doorgaan. 
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De resultaten worden geregistreerd in het leerlingenvolgsysteem Parnassys en periodiek 

gerapporteerd aan de ouders en met hen besproken.  

  

Eindtoets  

Over de laatste 3 jaren hebben onze leerlingen als volgt gescoord op de eindtoets, waarvoor wij de 

versie Route 8 gebruiken:  

  

Schooljaar  Score gr.8  Ondergrens  

2016-2017  199.1  197.8  

2017-2018  200.1  203.0  

2018-2019 206.7 203.3 

  

 

5.2 Kwaliteitszorg  

  

Meten  

Op de Prins Bernhardschool wordt door alle betrokkenen voortdurend gewerkt aan verbeteringen 

van de kwaliteit van de organisatie, het onderwijs en de communicatie. Om de kwaliteit te 

bewaken, dienen we deze periodiek te ‘meten’ en iets met de uitkomsten daarvan te doen. We 

meten op allerlei manieren en met allerlei instrumenten:  

- Leeropbrengsten meten we door het inzetten van (niet-)methode-toetsen;  

- Allerlei aspecten van ons onderwijsaanbod meten we door het inzetten van 

kwaliteitskaarten uit het programma Werken Met Kwaliteitskaarten in het Primair  

Onderwijs (WMK-PO), zie www.wmkpo.nl;    

- Tevredenheid van ouders, medewerkers en leerlingen meten we door het inzetten van 

enquêtes uit het programma Scholen met Succes, zie www.scholenmetsucces.nl;  

- Sociale veiligheid en welbevinden van leerlingen meten we door het inzetten van enquêtes 

uit het programma WMK-PO en door (m.i.v. dit jaar) het programma ZIEN!;  

- De kwaliteit van lessen meten we door het inzetten van kijkwijzers tijdens lesbezoeken en 

de kwaliteit van medewerkers-vaardigheden meten we door het inzetten van ijkpunten 

voor functionerings- en beoordelingsgesprekken. Voor deze dingen gebruiken we het 

programma MijnSchoolteam, zie www.mijnschoolteam.nl   

- De voortgang van schoolontwikkelingen in meerjarig perspectief meten we door het 

inzetten en periodiek evalueren van het 4-jarige schoolplan en het 1-jarige jaarplan met 

behulp van het programma MijnSchoolplan, zie www.mijnschoolplan.nl      

- De inspectie van het onderwijs voert periodiek een onderzoek uit, waardoor we een 

‘meetmoment’ hebben;    

- De kwaliteit van onze BHV meten we door middel van ontruimingsoefeningen, die 

geëvalueerd worden en waarbij er jaarlijks één geobserveerd wordt door een externe 

deskundige;  

- De kwaliteit van onze fysieke en persoonlijke veiligheid meten we door per vier jaar een 

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te laten afnemen;  
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Er zijn dus allerlei formele en informele metingen te benoemen, die ons informatie opleveren over 

de kwaliteit van ons school-zijn.  

Even belangrijk als het meten is het om iets van de uitkomst te vinden en er indien nodig actie aan 

te koppelen. Dat gebeurt dan ook op de daarvoor bestemde overlegtafels en kan leiden tot andere 

prioriteiten, tot bijstellen van lopende plannen of acties of tot informatie voor een volgende 

planperiode.  

  

Leerlingenvolgsysteem     

Ons leerlingenvolgsysteem Parnassys vervult een belangrijke rol in het bewaken van de voortgang 

van het leerproces van de kinderen. Het doel daarvan is dat we er alles aan doen om leerlingen 

een zo ononderbroken mogelijk ontwikkelingsproces te laten doorlopen en ons onderwijs af te 

stemmen op de voortgang in de ontwikkeling van kinderen. Daarom registreren pedagogisch 

medewerkers en leerkrachten zowel cijfermatige als woordelijke gegevens over de ontwikkeling 

en gebruiken ze deze gegevens om periodiek te analyseren, hoe het ervoor staat en te besluiten 

hoe het vervolg van het aanbod en de ondersteuning eruit ziet. Dit alles bespreekt de leerkracht 

periodiek met de teamleidster en zorgcoördinator in de groeps- en leerlingbespreking. Het 

leerlingenvolgsysteem wordt ook gebruikt om naar ouders te rapporteren. Vanuit gegevens in het 

leerlingenvolgsysteem kunnen trends waargenomen worden, die bruikbaar zijn om over langere 

periode uitspraken te kunnen doen, zowel voor de ontwikkeling van een individuele leerling, maar 

ook van een groep. Dat is voor ons een belangrijke graadmeter voor het bepalen van 

verbetermaatregelen.   
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6 Schooltijden en opvang   
 

6.1 Basisschool 

In paragraaf 2.1 vindt u de schooltijden voor het basisonderwijs en de peutergroepen in ons IKC.  

 

6.2 Opvang   

  

Voorschoolse opvang (VSO) 

Vanaf 7.30 uur kunnen kinderen op school opgevangen worden.  

Eén van onze pedagogisch medewerkers zal dan met de kinderen bezig zijn, waarbij ook het ontbijt 

inbegrepen kan worden.  

Om 8.20 brengt de leidster de kinderen naar hun eigen groep.    

 

Tussen-de-middag opvang (TMO)  

In verband met ons continurooster blijven alle kinderen tussen de middag op school. De kinderen 

eten onder leiding van hun eigen leerkracht. Tijdens de pauze van een half uur vóór of na het eten 

worden de kinderen begeleid door tmo-ouders, die hiervoor getraind zijn en volgens een tso-plan 

werken. Zij letten op het fijn en veilig spelen door de kinderen. Bij slechte weersomstandigheden 

blijven de kinderen binnen en worden ze daar door de tmo-ouders begeleid. Onze conciërge is 

tevens tmo-coördinator, die zorgt dat alle randvoorwaarden in orde zijn. Zij is eerste 

aanspreekpunt voor u, als u iets over de tmo wilt bespreken.   

  

Eten en drinken  

Ouders zijn verantwoordelijk voor wat hun kinderen aan eten en drinken meenemen. De leidsters 

en leerkrachten letten erop dat het eten en drinken ook zoveel mogelijk opgegeten en 

opgedronken wordt. Wij voeren actief beleid op ‘Gezonde school’ en hechten er ook van onze kant 

veel waarde aan dat kinderen gezond eten en drinken meenemen. Kinderen kunnen voor de lunch 

ook gebruik maken van het aanbod van schoolmelk, zie www.schoolmelk.nl   

Tijdens het eten moeten de kinderen zich houden aan de daarvoor geldende afspraken:  

• We beginnen pas met eten als er gebeden of gezongen is.  

• Tijdens het eten blijf je zoveel mogelijk zitten en heerst er een rustige sfeer in de groep.  

• Er wordt onderling geen eten en drinken geruild.  

• Er wordt niet gesnoept.  

• Er wordt geen eten weggegooid.  

  

Naschoolse opvang (NSO)  

Na schooltijd en in de schoolvakanties wordt opvang aangeboden.  

Dat doen we wegens een te laag aantal deelnemers echter niet op onze eigen schoollocatie.  

 

Naschoolse opvang wordt aangeboden in samenwerking met onze zusterschool De Fontein. Onze 

conciërge brengt de kinderen van onze school naar De Fontein. De NSO duurt tot 18.00 uur.  
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Vakantie-opvang wordt aangeboden in samenwerking met meerdere zusterscholen, zodat er een 

voldoende aantal deelnemers is. De locatie wordt altijd vooraf aan de ouders bekend gemaakt.  

De nso heeft een eigen coördinator, waarbij u terecht kunt met uw vragen. Voor tarieven en aan-

/afmelden, zie https://www.h3o.nl/stichtingh3o/buitenschoolse-opvang/  

 

 

  

  

    

    

  

https://www.h3o.nl/stichtingh3o/buitenschoolse-opvang/

