Schoolgids
Deel 1
Interconfessionele basisschool
“De Triangel”

Inhoudsopgave
1. Woord vooraf
2. De school
2.1 Ontstaan en grondslag van de school
2.2 Situering van de school
2.3 Voorzieningen waarover de school de
beschikking heeft
2.4 Informatieverstrekking / communicatie
3. Waar de school voor staat
3.1 Identiteit
3.2.Vreedzame School
3.2 Ontwikkeling / innovatie
3.4 Kwaliteit
4. De organisatie van het onderwijs
4.1 De organisatie van de school
4.2 Onderwijstijd
4.3 De samenstelling van het team
4.4 Scholing van het team
4.5 Het onderwijs per groep
4.6 Protocol bij vervanging
4.7 Stagiaires en onderwijsassistenten
5. De zorg voor kinderen
5.1 De opvang van nieuwe kinderen
5.2 Het volgen van de ontwikkeling van
de kinderen
5.3 Beleid ten aanzien van herfstkinderen
gr. 1 en 2
5.4 De zorg voor het jonge kind
5.5 Speciale zorg voor kinderen met
specifieke behoeften
5.6 De overgang van peuterspeelzaal naar
basisschool
5.7 De overgang naar het voortgezet
onderwijs
5.8 Buitenschoolse activiteiten
5.9 Overblijven en naschoolse opvang
5.10 Brede school
6. De ouders
6.1 Spreektijd groepsleerkracht
6.2 Rapportage aan de ouders
6.3 Informatieverstrekking over kinderen
aan derden
6.4 De oudervereniging
6.5 De medezeggenschapsraad
6.6 Ouderparticipatie en buitenschoolse
activiteiten

7. Toelatingsbeleid
7.1 Toelatingsbeleid van De Groeiling
7.2 Identiteit in relatie met toelatingsbeleid
7.3 Aanmelding in- en uitschrijving
7.4 Wachtlijsten
7.5 Aanname beleid bij kinderen met een
handicap
7.5.1. Probleemstelling
7.5.2. Passend onderwijs
7.5.3. Beleidsuitgangspunten
7.5.4. Toelatingscriteria
8. Veiligheid / Rechten / Plichten / Klachten
8.1 Verlof aanvragen
8.2 Verzuimbeleid
8.3 Verzekering
8.4 Actief burgerschap
8.5 Kledingvoorschrift
8.6 Veiligheidsplan
8.7 Klachtenprocedure
8.8 De ouderbijdrage
8.9 Handelingsprotocol bij
grensoverschrijdend gedrag
8.10 Schorsing en verwijdering
8.11 Meldcode kindermishandeling

Lijst van protocollen in gebruik op de
Triangel
(in te zien bij de directie)
- ICT beleidsplan
- Cultuurplan
- Veiligheidsplan
- Ontruimingsprotocol
- Communicatieplan
- Dyslexieprotocol
- Protocol Externe RT
- Protocol burgerschapsvorming
- Meldcode kindermishandeling
- Protocol doorstroom herfstkinderen en
overgang gr.1 naar gr. 2
- Beleidsplan hoogbegaafden

Schoolgids deel 1 Interconfessionele basisschool “de Triangel”

1

1. Woord vooraf
De schooltijd is een stuk van je leven. Niet
alleen voor de kinderen maar ook voor u.
Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar
school en weer terug. Wist u dat u in de loop
van de jaren uw kind bijna 8000 uur
toevertrouwt aan de zorg van de medewerkers
van de school? Dat is een belangrijk deel van
een kinderleven.
Scholen verschillen in manier van werken, in
sfeer en resultaten. In onze schoolgids
beschrijven wij waarvoor wij staan, welke
uitgangspunten wij hanteren en hoe wij
proberen de kwaliteit te verbeteren.
Maar ook wat wij van kinderen verwachten en
van u als ouders.
Natuurlijk is deze gids in eerste instantie
bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze
school hebben. Aan hen leggen we
verantwoording af voor onze manier van
werken en voor de resultaten die we op de
Triangel behalen. Maar ook ouders van
toekomstige leerlingen krijgen door het lezen
van dit document een beeld van onze school.
We hebben geprobeerd om de informatie in
deze schoolgids kort, bondig, en informatief te
houden. Dat houdt in, dat lang niet alles in deze
gids beschreven en vermeld staat. Ook is het
niet de bedoeling dat de gids, zoals hij hier voor
u ligt, ieder jaar vernieuwd wordt.
Jaargebonden
onderwerpen
(zoals
de
groepsverdeling) zullen jaarlijks in schoolgids
deel 2 vermeld worden en na instemming door
de medezeggenschapsraad en vaststelling
door het bestuur aan het begin van elk
schooljaar aan de ouders uitgereikt worden.
In onze schoolgids spreken we steeds over
ouders. Met ‘ouders’ bedoelen wij alle
volwassenen die de (directe) zorg voor onze
leerlingen hebben.
We hopen dat u onze schoolgids met plezier
leest. Als u tijdens of na het lezen vragen,
opmerkingen of suggesties heeft, laat het ons
weten.
We hopen dat het komende schooljaar een fijn
jaar wordt voor u en uiteraard voor uw
kinderen!
Met vriendelijke groeten,
Directie, team en medezeggenschapsraad.

Schoolgids deel 1 Interconfessionele basisschool “de Triangel”

2

2. De school
2.1 Ontstaan en grondslag van de
school
Onze school heet De Triangel en dat is de
naam die in 1993 gegeven is aan de
nieuwe school die voortgekomen is uit een
samengaan van drie scholen in de wijk
Bloemendaal. (Van oorsprong waren dat
twee rooms-katholieke- en één protestantschristelijke school.)

De Groeiling is op de volgende wijze dagelijks
bereikbaar (tussen 08.30 – 17.00 uur):
Postbus 95, 2800 AB Gouda
T 0182 - 67 00 51
I www.degroeiling.nl
E secretariaat@degroeiling.nl
2.2 Situering van de school
De school is gevestigd aan de
Coniferensingel 20 in de wijk Bloemendaal.
De leerlingpopulatie is een afspiegeling van de
wijk waarin de school is gevestigd.
Fietsen op en naar school
Om ongelukken en irritaties te voorkomen,
hebben we samen met de buurschool “De Ark”
afgesproken dat er op de speelpleinen niet
gefietst mag worden.

Wij zijn een interconfessionele school, omdat
we nadrukkelijk plaats willen bieden aan
kinderen en ouders met zowel een roomskatholieke als een protestants-christelijke
achtergrond.
Met ingang van augustus 2019 biedt de
Triangel full-time hoogbegaafden onderwijs aan
kinderen uit de groepen 4 en 5. De bedoeling is
dat er binnen 3 jaar drie full-time groepen zijn
zodat het HB onderwijs de groepen 4 t/m 8
beslaat.
Deze groepen maken deel uit van de Triangel
en dragen de naam Prisma groep.

Onze school maakt deel uit van De Groeiling,
stichting voor katholiek en interconfessioneel
primair
onderwijs.
De
Groeiling
vertegenwoordigt het katholiek onderwijs in
tien gemeenten in en rond Gouda. Dit in
tweeëntwintig scholen, waarin 5.700 leerlingen
en 560 medewerkers dagelijks werkzaam zijn.
Het College van Bestuur van De Groeiling
bestaat uit twee personen: de heer J. K.
Meindersma en mevrouw drs. E. Brand. Het
bestuur geeft leiding aan de schooldirecteuren
en wordt bij de werkzaamheden ondersteund
door stafmedewerkers en een directiesecretaresse.
De Raad van Toezicht, bestaande uit
vrijwilligers, houdt toezicht op het College van
Bestuur.

Aangezien onze fietsenstalling niet al te groot is,
kan er slechts een beperkt aantal fietsen in
geplaatst worden. Vandaar de afspraak dat
alleen die kinderen met de fiets mogen komen
die wat verder weg wonen. Namelijk de kinderen
die buiten de lijn Bloemendaalseweg Kamperfoelielaan - Groenhovenweg wonen. De
kinderen uit de groepen 7 en 8 moeten hun fiets
naast de kleuterlokalen zetten en de andere
groepen in de fietsenstalling.
2.3 Voorzieningen waarover de school de
beschikking heeft
Groepslokalen
De school heeft de beschikking over 12
leslokalen. Twee hiervan worden gebruikt voor
de kleuters. Deze zijn dan ook speels “met
hoeken” ingericht. Ook is er voor de
kleutergroepen een speelzaal.
2 Lokalen worden gebruikt door Kind en Co
voor BSO en peutergroep.
De hallen
In ons schoolgebouw zijn de klaslokalen als het
ware om de grote en de twee kleine hallen heen
gedrapeerd. Voor groep 1 en 2 is er een kleine
hal en voor de gehele school is er de grote hal
met een groot podium. De hal in het bijgebouw
is voor de middenbouw groepsactiviteiten.
In de grote hal worden door het hele jaar
verschillende activiteiten georganiseerd, zoals
bijvoorbeeld de weekopening, musicals,
exposities, enz.
Verder grenzen aan de hal de directiekamer, de
personeelskamer, twee ruimtes voor remedial
teaching en interne begeleiding en de keuken.
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We zetten de computers onder andere in als
onderwijskundig hulpmiddel om adaptief
onderwijs (onderwijs op maat, dus afgestemd
op het niveau van de individuele leerling)
gestalte te geven.
Alle kinderen werken in de school regelmatig
met de computer en inmiddels de chromebooks
of iPad. De computers bevinden zich in de
klassen, op de gang. Vanaf groep 6 wordt er
met een eigen chromebook gewerkt.

Schoolbibliotheek
Omdat we lezen op de Triangel erg belangrijk
vinden , hebben we in de hal van de aanbouw
een schoolbibliotheek. Onze bibliotheek in de
school is erg omvangrijk. De boeken in de
bibliotheek zijn gecodeerd naar moeilijkheidsgraad en leeftijdsniveau. Iedere groep leent een
boekenkist met voor die leeftijd geschikte AVIniveaus. Na verloop van tijd wordt de kist
“ververst” met nieuwe boeken.
Het administreren van de uitleen is in handen
van enkele ouders. Voordeel van deze methode
is dat de boeken centraal worden beheerd en er
een goed overzicht is. De kinderen mogen ook
een boek mee naar huis nemen. De uitleen
daarvan vindt iedere week op woensdagochtend
plaats. De uitleentermijn bedraagt twee weken.
Orthotheek
Wij hebben een zeer uitgebreide orthotheek.
Een grote verzameling extra leer- en
toetsmaterialen voor zwakkere of sterkere
leerlingen. Hier wordt door de leerkrachten en
intern begeleider veel gebruik van gemaakt.
Computers
Computers zijn tegenwoordig niet meer weg te
denken uit de school. Al vanaf de kleuters leren
de kinderen omgaan met de computer.
Het uitgangspunt van computeronderwijs op
onze school is dat de computer geïntegreerd is
binnen het onderwijs. Dit willen we bereiken
door de software die wordt aangeschaft aan te
laten sluiten bij de gebruikte methoden binnen
de school.
De doelstellingen voor het computergebruik
staan geformuleerd in het ICT-beleidsplan dat
bij de directie ter inzage ligt.

Voor het internetgebruik zijn filters geïnstalleerd
om te voorkomen dat kinderen ongewenste
sites kunnen bezoeken. Het is niet toegestaan
om te “chatten” op school.
In het ICT-beleidsplan is een protocol
opgenomen waarin de spelregels voor het
gebruik van internet en e-mail staan
beschreven. Dit protocol wordt jaarlijks met de
kinderen van de bovenbouw besproken en
vanuit de Brede School wordt er een les
gegeven over veilig internet. Kinderen die het
protocol toch negeren, worden uitgesloten voor
computergebruik.
In de groepen 6, 7 en 8 wordt er gewerkt in een
digitale leeromgeving (on-line werkomgeving)
waarin de leerlingen hun werk thuis en op
school kunnen maken en hun documenten op
kunnen slaan.
Gymzaal
Naast onze eigen speelzaal voor de kleuters
hebben we ook de beschikking over een
gymzaal. Deze ligt op 50 meter afstand en
wordt door groep 3 t/m 8 gebruikt. De kinderen
hebben in principe twee keer per week gymles.
Eén keer een les spel en één keer een les
toestellen.
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2.4 Informatie aan de ouders
Op verschillende manieren verstrekt de
Triangel informatie betreffende schoolzaken
aan de ouders.
Schoolgids
De schoolgids deel 1 verschijnt tweejaarlijks
en schoolgids deel 2 gekoppeld aan de
kalender verschijnt jaarlijks aan het begin van
het nieuwe schooljaar.
Kalender
De kalender geeft overzichtelijk aan wat er in
het schooljaar staat te gebeuren. Ook uw
eigen aantekeningen kunnen daar een
plaatsje op krijgen.
Nieuwsbrief
Elke week op woensdag verschijnt de
nieuwsbrief. Veel wetenswaardigheden, oproepen aan ouders en kinderen, speciale
gebeurtenissen van de komende week,
verjaardagen, vinden in de nieuwsbrief een
plaatsje. Deze worden zo veel mogelijk digitaal
verzonden.
Website
De website van de school wordt regelmatig
aangepast. Hierop kunt u de nieuwsbrief via
de e-mail aanvragen of een kijkje nemen op
de klassenpagina van uw kind. Uiteraard
staan ook de schoolgidsen en de kalender
online.
Het adres is: http://www.triangelgouda.nl
Facebook
Sinds mei 2017 hebben we ook onze eigen
facebookpagina. Hierop verschijnen regelmatig
nieuwtjes vanuit de school.
Fotograferen
Op school worden van allerlei activiteiten foto’s
gemaakt. Deze kunnen verschijnen op de
website en op facebook. Jaarlijks vragen we u
om een handtekening voor toestemming om
foto’s van uw kind te plaatsen.

Ouderavonden
Er vinden verschillende ouderavonden in het
schooljaar plaats. Deze kunnen door
verschillende
geledingen
georganiseerd
worden en uiteraard ook door het team. Aan
het begin van het schooljaar houden we een
informatieavond of 7-minuten gesprekken,
waarin u kennis kunt maken met de nieuwe
leerkracht en waar u evt. belangrijke zaken
kunt bespreken.
Voor groep 8 wordt een aparte avond
gehouden met informatie over toetsen en het
voortgezet onderwijs.
Over de onderwijsinhoud wordt het nodige op
de website gecommuniceerd.

3. Waar de school voor staat
3.1 De identiteit
De interconfessionele kleur van de school
houdt in, dat de verworvenheden, achtergronden en kenmerken van zowel de protestantschristelijke als de rooms-katholieke geloofstraditie een leidraad vormen voor het onderwijs
en het omgaan met elkaar. Deze levensbeschouwelijke identiteit maakt deel uit van het
schoolleven. Zij kan niet beschouwd worden als
een afzonderlijk vak of onderdeel, maar speelt
een rol binnen alles waar de school zich mee
bezighoudt.
De
interconfessionele
identiteit
omvat
overdracht van godsdienstige waarden en
normen. Waarvan we onderstaande erg
belangrijk vinden
• ieder mens is een uniek schepsel
• ieder mens heeft zorg voor de naaste
en kan zich in de ander inleven;
• waarden en normen vanuit het geloof
zijn de basis voor ons handelen
Vanuit deze identiteit ziet het onderwijsteam
het als haar opdracht om zich voor elk kind,
ongeacht talenten en mogelijkheden, optimaal
in te zetten.
Catechese op de Triangel
Vanwege onze interconfessionele identiteit
willen we de kinderen van beide tradities de
belangrijkste normen, waarden, gebruiken
meegeven.
Dit gebeurt voornamelijk in de groepen met de
methode Trefwoord. Bij de Christelijke feesten
zijn de Bijbelverhalen de basis voor het vieren
van deze feesten.
Eén keer per jaar wordt er meegewerkt aan
een kerkelijke viering in de protestantse of
katholieke kerk.
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Een vast onderdeel is bijv. in groep 4 het
maken en wegbrengen van Palmpasenstokken
naar zieken of bejaarden.
De thema’s van Trefwoord komen ook bij
weekopeningen een evt. schoolviering aan de
orde.
Bestuur en leerkrachten van de Triangel
houden er rekening mee dat de school niet
louter bezocht wordt door leerlingen die
opgroeien in de christelijke traditie. Het
onderwijs wordt daarom weliswaar gegeven
vanuit de eigen identiteit, maar vanuit de
gedachte dat de hand gereikt moet worden
aan mensen met een andere levensovertuiging. Dit zogeheten ontmoetingsmodel
vereist een open en op dialoog gerichte
houding, die niemand uitsluit.
Wanneer een leerling op onze school zit, wordt
wel verwacht dat de leerling meedoet aan alle
activiteiten m.b.t. identiteit die tijdens de
schooltijden plaatsvinden.
Ook andere
vieringen, zoals kerstvieringen die 's avonds
plaatsvinden vallen hieronder.
Catechese in de klas
De catechese is een terugkerend onderdeel van
het lesprogramma. De concrete invulling van
catechese en de dagelijkse gang van zaken is
als volgt:
We houden iedere maandag een weekopening.
Voor de groepen 1 en 2 gebeurt dat in de
speelzaal en alleen bij de start van thema; voor
de overige groepen in de grote hal.
Tijdens de weekopening wordt aandacht
besteed aan verschillende thema’s aan de hand
van de catechesemethode “Trefwoord”. Dat
gebeurt door middel van een verhaal, toneel,
lied, of gebed. Ook komen belangrijke
gebeurtenissen voor de week erna aan bod. In
de midden- bovenbouw krijgen de kinderen zelf
een grote rol bij de invulling van deze
weekopeningen.
Voor de andere dagen van de week geldt dat
iedere groep als dagopening een bepaalde vorm
van een gebed hanteert en vervolgens de
catechesemethode “Trefwoord” aan bod laat
komen.

3.2. Vreedzame School
We zijn een Vreedzame School. Dit is
merkbaar hoe we met elkaar omgaan en aan
de methode die we hiervoor gebruiken: De
Vreedzame School. Deze methode is een
compleet programma voor basisscholen voor
sociale
competentie
en
democratisch
burgerschap. Hierbij zijn de klas en de school
een leefgemeenschap, waarin kinderen zich
gehoord en gezien voelen, een stem krijgen,
en waarin kinderen leren om samen
beslissingen te nemen en conflicten op te
lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk
voor elkaar en voor de gemeenschap, en
staan open voor de verschillen tussen
mensen.
De Vreedzame School streeft er naar om
kinderen te leren:
• op een positieve en zorgzame manier met
elkaar om te gaan
• op een democratische manier met elkaar
beslissingen te nemen
• constructief conflicten op te lossen o.a. door
mediation
• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en
voor de gemeenschap
• open te staan voor verschillen tussen
mensen
Het programma wil niet alleen kinderen
bovenstaande sociale competenties leren,
maar vooral ook een positief sociaal en moreel
klimaat in de school creëren, waar een
opvoedende en gedragsregulerende werking
van uitgaat. Hierbij vanuit gaand dat kinderen
geen pestgedrag vertonen. Blijkt dit wel het
geval te zijn, dan wordt de oplossingsgerichte
aanpak van pestgedrag gehanteerd.
Voor meer informatie kunt u kijken op de
website:
http://www.devreedzameschool.net
3.3 Ontwikkeling / Innovatie
De Triangel staat open voor verbetering en
vernieuwing. Voor onze schoolorganisatie, wordt
er gewerkt met het schoolplan. Het huidige
Schoolplan is ontwikkeld voor de periode
2020-2022.
In het Schoolplan geven wij aan:
wat onze missie is;
wat onze visie is;
wat we nu goed doen en wat we nog moeten
verbeteren;
wat onze speerpunten voor deze periode zijn;
wat we nodig hebben om onze doelen te
realiseren.

Schoolgids deel 1 Interconfessionele basisschool “de Triangel”

6

De concrete werkzaamheden binnen een
schooljaar worden beschreven in het Jaarplan
van de school. In het Jaarverslag wordt aan
het einde van het schooljaar beschreven wat
gerealiseerd is uit het Jaarplan. Regelmatig
wordt gekeken door directie, team en
medezeggenschapsraad of de doelstellingen
van het Jaarplan gehaald worden dan wel
aangepast moeten worden.
In deel 2 van de schoolgids geven we een
uitgebreidere informatie.

3.4 Kwaliteit
Voor het onderwijs is het van groot belang dat
je de kwaliteit van onderwijs blijft monitoren.
Dit doen we met de PDCA-cyclus. (Plan-DoCheck – Act) Dit gebeurt intern en extern.
Intern:
-toetsen en analyses van de resultaten met
vervolgstappen(groepsplan)
-observaties
-kijkwijzers
-enquêtes(veiligheidsthermometer, sociogram,
tevredenheidsonderzoeken
-intervisie (tijdens vergaderingen)
-groepsbesprekingen
-gesprekken met ouders
-schoolplan en jaarplan met evaluatie
-functionerings- en beoordelingsgesprekken
Extern:
-managementsrapportage
-inspectierapport
-Cito toetsen
-audit
4. De organisatie van het onderwijs
4.1 De organisatie van de school
Onze school is klassikaal georganiseerd.
Kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in
dezelfde groep.
Elke leerling is uniek en elke leerling wil leren.
We bieden onze leerlingen adaptief onderwijs,
waarin iedere leerling zich optimaal kan
ontplooien. De leerlingen weten wat er van ze
verwacht wordt en wat ze van ons kunnen
verwachten.
Ze leren zelfstandig te werken, kritisch te
kijken naar hun eigen werk en samen te
werken met anderen. We houden daarbij de
kerndoelen in de gaten, zodat de leerlingen na
de basisschool verder kunnen leren op een
school die bij ze past. Voor ons is de brede
onderwijsagenda, dus meer dan rekenen en
taal alleen, uitgangspunt van het onderwijs.
Elk leerjaar heeft zijn eigen leerstof die door de
meeste kinderen in dat jaar verwerkt wordt.

Binnen de klassikale situatie proberen we
steeds meer “onderwijs op maat “ te verzorgen.
We doen dat door bepaalde leerstof steeds
meer in verschillende niveaus aan te bieden.
Bij bepaalde vakgebieden (technisch en
begrijpend lezen, spelling en rekenen) werken
we in drie niveaugroepen. Aan de hand van de
resultaten in de groep en de methodeonafhankelijke toetsen van ons leerlingvolgsysteem delen we de leerlingen in de volgende
groepen:
A; kinderen die het vak erg gemakkelijk
afgaat, deze kinderen krijgen een verkort programma, met daarnaast verrijking.
B: de middenmoot, kinderen die genoeg
hebben aan de standaardinstructie.
C: de groep kinderen die veel moeite hebben
met het vak, deze kinderen krijgen verlengde
instructie.
Naast de niveaugroepen kunnen kinderen ook
op een eigen programma onderwijs volgen.
Binnen de groep wordt individueel, in kleine
groepjes, of met de hele groep gewerkt.
Dit betekent dat er diverse werkvormen, zoals
groepsgewijze instructie, zelfstandig werken en
samenwerken plaats kunnen vinden in de
groepen.
Daarnaast hebben we twee groepen voor fulltime hoogbegaafde onderwijs. De leerlingen in
deze groepen, worden na een intakeproceure
aangenomen.
Deze leerlingen komen uit Gouda en regio.
4.2 Onderwijstijd
Tijdens de 8 schooljaren dat uw kind onderwijs
krijgt op onze school krijgt hij/zij gemiddeld 7680
uren onderwijs. In de onderbouw (groep 1 tot en
met 4) is dat 3730 uur en in de bovenbouw
(groep 5 tot en met 8) 3940 uur. De school
probeert deze onderwijstijd zo effectief mogelijk
te besteden door o.a. goede roosters op te
stellen, leswisselingen vlot te laten verlopen.
Zie voor verdere berekening schoolgids deel 2.
4.3 De samenstelling van het team
Directie
De directie draagt de eindverantwoordelijkheid
voor de gehele schoolorganisatie. De directeur
houdt zich bezig met de totale organisatie van
de school, zoals: het onderwijs, het gebouw,
het personeel, de financiën, het materiaal. Zij
onderhoudt ook contacten met externe instanties en organisaties waarmee de school te maken heeft.
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Groepsleerkracht
De groepsleerkrachten hebben de verantwoording voor het lesgeven in de verschillende
groepen en alle daarbij horende activiteiten. Zij
zorgen voor goed onderwijs binnen de
gestelde doelen en uitgangspunten.
Naast de zorg van de groepen hebben alle
leerkrachten ook nog allerlei schooltaken. Ieder
jaar worden alle niet lesgebonden schooltaken
verdeeld. Deze taken variëren van bijv.
werkgroeplid van de kinderboekenweek tot lid
van de medezeggenschapsraad.
Intern begeleider (IB-er)
Binnen de school zijn afspraken gemaakt over
de zorg aan de kinderen die extra aandacht
nodig hebben. Dat kan zijn, omdat leerlingen
moeite hebben met het leren van de basisstof.
Er zijn ook kinderen die naast de gewone leerstof extra uitdaging nodig hebben. In de school
is een zorgstructuur ontwikkeld waarin kinderen in hun ontwikkeling worden gevolgd en zo
nodig extra aandacht kunnen krijgen. De intern
begeleider stuurt en bewaakt samen met de
directie deze zorgstructuur in de school en
coacht waar nodig de leerkrachten bij de
begeleiding van leerlingen. De leerkracht kijkt
samen met de IB’er welke onderwijsbehoeften
een leerling heeft om tot een zo optimaal
resultaat te komen.
Als een kind extra hulp nodig heeft, wordt die
gegeven door de groepsleerkracht in de klas.
Wanneer hulp specifiek is, verzorgt de intern
begeleider de extra hulp buiten of in de groep,
dit kan in sommige gevallen gedaan worden
door een leerkracht die niet voor de groep
staat.
Groep 9 leerkracht
De groep 9 leerkracht is degene die deskundigheid in huis heeft m.b.t. de meerbegaafde
leerlingen en die lesgeeft in groep 9.
Prisma leerkrachten
Deze leerkrachten hebben dezelfde taken als
de groepsleerkrachten, daarnaast hebben zij
specifieke deskundigheid op het gebied van
hoogbegaafdheid.
Conciërge
De conciërge is een onmisbare hulp bij de
dagelijkse gang van zaken. Hij zorgt onder
andere voor het onderhoud van het gebouw en
regelt een groot aantal huishoudelijke zaken.

4.4 Scholing team.
Het is belangrijk dat leerkrachten op systematische wijze hun bekwaamheid op peil houden
en verder ontwikkelen. Leerkrachten streven er
naar zich op de hoogte te houden van de
nieuwste kennis, inzichten en ontwikkelingen
binnen maatschappij en onderwijs. Deze deskundigheidsbevordering wordt jaarlijks met
elkaar besproken en vastgelegd in een scholingsplan. Er zijn scholingsmogelijkheden voor
individuele teamleden, voor het hele team of
een deel ervan en voor de directie. Bij de keuze van de nascholingsonderwerpen wordt
rekening gehouden met de veranderingsprocessen die in de school en in het onderwijs
gaande zijn en met het persoonlijke ontwikkelingsplan (POP) van de leerkrachten. Vaak zal
die scholing buiten de lestijden plaatsvinden,
maar ook kan het zijn dat cursussen of studiedagen binnen de schooltijd vallen. In dat geval
wordt de leerkracht vervangen en als het een
studiedag voor het hele team betreft, hebben
de kinderen vrij.
4.5 Het onderwijs in de groepen
Onderwijsdoelen:
Wij stimuleren de brede ontwikkeling van
kinderen. Daaronder verstaan we zowel de
intellectuele ontwikkeling , de lichamelijke
ontwikkeling
,
de
sociaal-emotionele
ontwikkeling
(omgang
met
anderen,
werkhouding,
etc.)
als
de
creatieve
ontwikkeling.
Wij meten de onderwijsresultaten op het gebied
van Taal en Rekenen op diverse manieren:
Middels de Cito toetsen uit het
leerlingvolgsysteem (de tussentoetsen) . Deze
leveren voor elk leerjaar een gemiddelde
niveauscore op. Het landelijk gemiddelde voor
de niveauscores ligt altijd op 3,0.
Middels de Eindtoets. De gemiddelde
score van de getoetste leerlingen vergelijken we
met groepen met eenzelfde leerling populatie
(het zogenaamde ‘gewogen’
landelijk
gemiddelde)
Middels de bepaling van de gemiddelde
leerontwikkeling (‘leerwinst’) van groep 8 in
vergelijking met de prestaties van dezelfde
groep in leerjaar 5. Deze leerontwikkeling
leggen we naast de te verwachten (gemiddelde)
leerontwikkeling. Een groep met relatief lage
prestaties in groep 8 kan wel degelijk een mooie
leerontwikkeling hebben doorgemaakt. Wij
vinden het belangrijk om dat vast te stellen,
omdat het een idee geeft van de toegevoegde
waarde van de school.
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Onderwijsresultaten:
Bij bijna alle Cito-toetsen wordt ruim boven het
gemiddelde van 3.0 gescoord. Wanneer de
score lager is, vindt er een goede analyse
plaats en worden vervolgacties gepland.
De resultaten van de Cito-eindtoets zijn ieder
jaar ruim boven het landelijk gemiddelde.
Bij het kijken naar de resultaten is het ook
belangrijk om te kijken naar de leerwinst.
Als wij kijken naar de leerwinst tussen de
groepen 5 en 8 zien we dat bijna alle kinderen
een bovengemiddelde leerwinst behalen.
Groep 1 en 2
Het onderwijs aan groep 1 en 2 is erop gericht
de kinderen situaties aan te bieden waarbij zij
ervaringen kunnen opdoen om zich te kunnen
ontwikkelen. Ieder kind krijgt de mogelijkheid
om dit in eigen tempo en op eigen niveau te
doen, zodat ‘t speelse karakter van het
kleuteronderwijs behouden blijft. Kleuters leren
tijdens hun spel. We spelen daarop in door te
zorgen dat er veel materiaal voorhanden is
waarvan kleuters kunnen leren.
Regelmatig starten we in de morgen en de
middag met een kring, waarbij het kringgesprek,
een vertelling, of een voorbereidende rekentaalles een vast onderdeel zijn. In andere
gevallen beginnen de kinderen met een werkje
wat op hun tafel ligt. U kunt dan als ouder
meekijken
en
meedoen
tot
de
les
begint.
Het aanbieden van de leerstof gebeurt vanuit
een beredeneerd aanbod waarbinnen alle
leerdoelen van dat jaar aan bod komen.
Ook werken we met de kleine kring (met 4 a 5
kinderen tegelijk) zodat de leerkracht specifieke
aandacht kan geven aan individuele kinderen.
Voor de speel- werkactiviteiten wordt gebruik
gemaakt van een planbord, waarbij de kleuter in
overleg met de leerkracht kan kiezen wat hij of
zij die dag wil doen.
In groep 1 en 2 wordt veelal in groepjes
gewerkt. Er wordt gewerkt naar aanleiding van
een thema. Zo’n project duurt doorgaans twee
of drie weken.

Groep 3
In groep 3 starten we met het structurele
aanbod van leren lezen, rekenen en schrijven.
Om de overgang vanuit groep 2 soepel te laten
lopen is er in het begin nog de mogelijkheid om
zo nu en dan te spelen.
De kinderen leren lezen met de behulp van de
methode ‘Veilig leren lezen’. Hierin wordt vanuit
een verhaal gewerkt, waarbinnen een specifiek
woord centraal staat. Dit woord is het
uitgangspunt van analyse (loskoppelen) en
synthese (samenvoegen) van letters.
Bij het schrijven in groep 3 worden de letters en
cijfers aangeboden en is er aandacht voor de
motoriek.
De rekenmethode is een realistische rekenwiskunde methode. D.w.z. dat de sommen
binnen een context worden aangeboden om
zodoende meer inzicht in de leerstof te krijgen.
In groep 3 worden de sommen onder de 20
ingeoefend.
Groep 4
Voor veel kinderen is de overgang van groep 3
naar groep 4 best groot. Er staan meer vakken
op het rooster, en ook per vakgebied is de
hoeveelheid leerstof al aanzienlijk meer
geworden. Veel van het rekenen in groep 3
moet in groep 4 geautomatiseerd worden. Het
lezen in groep 4 wordt uitgebreid met voortgezet
gezet technisch lezen en het begrijpend lezen.
Bij deze vormen van lezen wordt vooral
aandacht besteed aan het leesbegrip en de
leesbeleving. Kinderen moeten gestimuleerd
worden. Lezen is leuk! Belangrijk hierbij is om
boeken aan te bieden die inhoudelijk een
bepaald niveau hebben.
Groep 5 t/m 8
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen ook nog
natuuronderwijs,
geschiedenis
en
aardrijkskunde. Aardrijkskunde m.n. wordt
projectmatig gegeven met behulp van Faqta.
Vanaf groep 6 krijgen de kinderen ook het vak
Engels.
Prismagroepen
De Prismagroepen zijn onderdeel van De
Triangel.
Bij
schoolbrede
activiteiten,
gymlessen, projecten werken de kinderen
groepsdoorbrekend samen.
Uitgangspunten bij het Prismaonderwijs zijn:
-een cognitieve intellectuele stimulans te geven
op eigen niveau
-kinderen te stimuleren in de ontplooiing van
hun creatieve intelligentie
-werk- en leerstrategieën aanleren
-kinderen doelgericht te begeleiden in de
sociaal-emotionele ontwikkeling
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-kinderen
te
stimuleren
in
het
ontwikkelen/versterken van de executieve
functies,
waaronder
metacognitieve
vaardigheden, planning/organisatie, doelgericht
gedrag en emotieregulatie
Het werken aan deze doelen waarborgt een
breed onderwijsaanbod, waarmee recht wordt
gedaan aan de eigenschappen en specifieke
onderwijsbehoeften
van
hoogbegaafde
leerlingen. We streven hiermee naar een
onderwijsaanbod, waardoor elke leerling zich zo
optimaal mogelijk kan ontplooien.
Werkwijze methodes
Algemeen gesproken hanteren we bij de vakken
taal, lezen, rekenen, het systeem van basisstof
herhalingsstof en verrijkingsstof. Steeds wordt
bij deze vakken een blok afgesloten met een
toets om te kijken of de basisstof beheerst
wordt. Is dat bij kinderen niet het geval, dan
volgt herhalingsstof en voor de kinderen die het
wel onder de knie hebben, de verrijkingsstof.
Verlengde instructie
Bij alle vakken is de instructie die de leerlingen
krijgen belangrijk. Omdat niet alle leerlingen op
dezelfde manier en in hetzelfde tempo leren
worden er op de Triangel verschillende instructievormen gebruikt. Leerlingen die extra hulp
nodig hebben krijgen als de rest van de groep
na de eerste korte uitleg aan het werk gaat,
verlengde instructie. In een kleine groep wordt
de stof nogmaals uitgelegd en worden de leerlingen in kleine stappen verder geholpen.
Leerlingen die de stof al beheersen hoeven
niet altijd mee te doen met de instructie bij de
gewone lessen, zij krijgen instructie op hun
niveau bij de verrijkingstof die zij maken.
Coöperatief leren
Naast alle vakken vinden we het als school
belangrijk om kinderen voor te bereiden op de
toekomstige maatschappij. Kinderen leren door
middel van coöperatieve werkvormen op een
goede manier samen te werken en op een
andere manier bezig te zijn met de leerstof.
Zelfstandig werk
Binnen het normale lesprogramma en binnen
de groep moet er ook steeds meer ruimte en
mogelijkheid geboden worden om kinderen, die
wat meer aandacht nodig hebben, te helpen en
kinderen meer op het eigen niveau te laten
werken. Dit gebeurt zowel tijdens de gewone
lessen als in speciaal daarvoor gecreëerde tijd.

Dat houdt in dat er vanaf groep 1 op meerdere
momenten in de week, zelfstandig opdrachten
uitgevoerd worden. Deze opdrachten zijn aan
de leerstof van de desbetreffende week gerelateerd en komen afwisselend vanuit de
verschillende vakgebieden.
Burgerschap en sociale integratie
Kinderen leren op school veel meer dan taal
en rekenen alleen. De school is bij uitstek de
plek waar elk kind kennismaakt met de
verschillende achtergronden en culturen van
leeftijdgenoten. Maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering en een multiculturele
samenleving vragen dat scholen actief
burgerschap en sociale integratie bevorderen.
Actief burgerschap is het kunnen en willen
deelnemen aan de samenleving. Burgerschap
gaat over diversiteit, acceptatie en tolerantie.
Het vraagt ook reflectie op het eigen handelen,
een respectvolle houding en een bijdrage aan
de zorg voor je omgeving.
Toerusting van kinderen om op zinvolle wijze
aan de samenleving bij te dragen, is een taak
die het onderwijs sinds lang vervult. De laatste
jaren zien we een toename in aandacht voor
dit onderwerp. Bezorgdheid over verruwing en
geweld, over onverdraagzaamheid en over het
afbrokkelen
van
de
maatschappelijke
samenhang spelen daarbij een rol. Naar de
vraag wat het onderwijs kan bijdragen gaat
dan ook veel belangstelling uit.
Sinds 1 februari 2006 zijn scholen verplicht het
“actief burgerschap en de sociale integratie”
van kinderen te bevorderen. Deze wettelijke
bepaling onderstreept dat stimulering van
burgerschap en integratie een taak is die om
gerichte aandacht van scholen vraagt. Op
onze school vormen goed burgerschap en
integratie een onderdeel van de dagelijkse
praktijk en worden de kinderen hierin geschoold tijdens de lessen van Vreedzame
School. Het is de taak van iedere deelnemer
van onze schoolorganisatie, van kind tot
volwassene, om elkaar te ondersteunen bij en
te begeleiden tot het worden van een goede
wereldburger.
Nevenactiviteiten
Verder wordt er in de groepen gebruik gemaakt
van beeldmateriaal bij de methodes en van
internet; er worden bezoeken gebracht aan de
kinderboerderij of gebruik gemaakt van Brede
Schoolactiviteiten en andere excursies o.a. van
het Instituut voor Natuureducatie (IVN). Vanaf
groep 5 maken de kinderen een uitstapje naar
een museum.
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Pauze
Tijdens de pauze kunnen de kinderen iets eten
en drinken. Om een steentje aan het milieu bij te
dragen, adviseren wij u het drinken in hervulbare
flesjes mee te geven. Ook verzoeken wij u
dringend gezonde tussendoortjes mee te geven.
Op woensdag en vrijdag houden wij een
fruitdag.

Huiswerk
Vanaf groep 4 en 5 krijgen kinderen spelling
oefenwerk mee en zo nodig oefenwerk voor de
tafels. In groep 6 beginnen we met topografie
als huiswerk en daarnaast opdrachten voor
rekenen en taal, dit wordt in de groepen 7 en 8
uitgebreid. Dit heeft ten doel om uiteindelijk de
overgang naar het voortgezet onderwijs zo
soepel mogelijk te laten verlopen. Daarbij wordt
ook geleerd hoe je je huiswerktijd indeelt.
Voorop staat dat huiswerk een leerproces is.
Voor verdere informatie over de activiteiten in
de groepen, verwijzen we naar
de
informatiefolder “Beschrijving per groep”. Hierin
staan in het kort de lesstof en de activiteiten van
een groep beschreven. Deze kunt u vinden op
de schoolwebsite.
Gymnastiek
De kinderen uit groep 3 t/m 8 hebben twee
keer per week een gymles: een spelles
gegeven door de eigen leerkracht en een
toestelles gegeven door een vakleerkracht.
De kinderen dragen gymkleding; een shirt en
een korte broek of een turnpakje. Het gebruik
van gymschoenen is verplicht.
Voor de kleuters en voor de kinderen van
groep 3 zijn ritmiekschoentjes (schoentjes
zonder veters met elastieken band) erg
handig. Na de gymles douchen de kinderen
vanaf groep 4. Vergeet u daarom niet een
handdoek en badslippers mee te geven.
Tijdens de gymles mogen in verband met de
veiligheid geen sieraden, horloges, ed.
gedragen worden. Graag zien wij een briefje
als uw kind onverhoopt niet mee mag / kan
doen met de gymnastiekles. Dan zal het kind
ander
werk
meekrijgen
naar
het
gymnastieklokaal.

Traktaties
Natuurlijk is het gezellig als uw kind in de klas
trakteert als hij of zij jarig is, maar verplicht is het
zeker niet. We willen u wel vragen bij voorkeur
geen snoep of cadeautjes te trakteren. Wij
zien als team en MR liever een gezonde
traktatie.

4.6 Protocol bij vervanging
Bij een melding van een zieke leerkracht zal in
eerste instantie naar vervanging gezocht
worden door de directie. Dit gebeurt door de
uitval te melden bij het Regionaal Transfer
Centrum. Daar wordt dan een passende
invaller gezocht. Dit betekent dus dat er meer
wisseling is bij inval en niet altijd in eerste
instantie een duo collega zal invallen.
Wanneer dan toch nog vervanging niet
mogelijk is, hanteren we de volgende
werkwijze:
1. kinderen worden in principe niet naar huis
gestuurd
2. collega’s die de extra ondersteuning
geven, kunne op die dagen gevraagd
worden de groep over te nemen.
3. de zorgstructuur (interne begeleiding) en
het management (directie) dienen niet in
het
gedrang
te
komen;
deze
werkzaamheden dienen minimaal vier
dagen per week doorgang te vinden.
4. kinderen kunnen verdeeld worden over
andere groepen (Bij verdeling van de
groepen wordt zoveel mogelijk rekening
gehouden met leeftijd, groepsgrootte en
samenstelling. Ook tijdens speelkwartier
en de gymlessen gaan de kinderen in
principe gewoon mee met de groep waarin
ze zitten.)
5. mocht het dan toch nog noodzakelijk zijn
dat er kinderen naar huis moeten worden
gestuurd, dan worden ouders hierover een
dag van tevoren ingelicht. (Dit laatste
gebeurt voor hooguit 2 dagen. De directie
meldt deze maatregel aan de Raad van
Toezicht van het bestuur. Indien deze
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onverwachte opvang thuis echt niet te
realiseren is, dan zal de school haar
uiterste best doen de kinderen op school
op te vangen.)
Bij de invulling van bovenstaande proberen we
de kwaliteit van het onderwijs zoveel mogelijk
te waarborgen. Op teamniveau zijn afspraken
gemaakt over invulling hiervan en de te
gebruiken leerstof etc.
Om te voorkomen dat steeds dezelfde groep
verdeeld moet worden, kan er afgesproken
worden dat bij herhaaldelijke ziekte van
dezelfde leerkracht ook een andere groep
verdeeld wordt en dat de vrijgekomen
leerkracht de plaats inneemt van de zieke
leerkracht.
Iedere situatie wordt afzonderlijk en zorgvuldig
bekeken.
4.7 Stagiaires en onderwijsassistenten
Vanuit verschillende opleidingsinstituten, zoals
bijv. Hogeschool Domstad/ ID college en de
Hogeschool De Driestar lopen regelmatig
mensen stage op onze school, omdat wij het
belangrijk vinden dat toekomstige leraren
ervaring op basisscholen opdoen. Bovendien
leiden we de studenten op deze manier tot
toekomstige collega's op. Een stagiaire komt
op een vaste dag of dagen in de week en een
aantal keren in een jaar een hele stageweek.
Zij doen ervaring op onder de verantwoording
van de groepsleerkracht, de zogenaamde
praktijkopleider. Samen bespreken ze welke
lessen er gegeven gaan worden. Ook het
evalueren gebeurt met de stagiaire en
groepsleerkracht. Vanaf groep 6 kunnen de
kinderen ook feedback geven op de lessen
van de student.
De schoolopleider, degenen die de contacten
tussen de Pabo en Triangel voert de
intakegesprekken, geeft een stageboekje met
info over de Triangel, doet klassenbezoeken,
houdt intervisiegesprekken met de studenten.
De instituutsopleider, contactpersoon van de
Pabo, bezoekt de student en samen met de
groepsleerkracht wordt het Scorion ingevuld.
Daarin staan de eisen waaraan de 1ste jaars,
2de jaars of 3de jaars student moet voldoen.
Daarover wordt ook de schoolopleider
geïnformeerd.
Ook bij de Lio-stagiair(e) (leraar in opleiding
4e jaar pabo) blijft de eindverantwoording bij
de groepsleerkracht liggen. Deze 4de jaars
student moet solliciteren om een plek te
krijgen en een sollicitatiebrief schrijven. Deze
Lio-student mag een periode de groep
zelfstandig draaien en de praktijkopleider is
daarbij op de achtergrond aanwezig.

Naast deze stagiaires krijgen we via het MBO
(middelbaar beroeps onderwijs) ook onderwijsassistenten die de leerkrachten ondersteunen tijdens de dagelijkse werkpraktijk.
5. De zorg voor kinderen
5.1 De opvang van nieuwe kinderen
Na een eerste contact met de school ontvangt u
naast deze schoolgids ook nog de
informatiefolders “Voor het eerst naar school”
en “Ontwikkelingsgebieden in de onderbouw ”.
Gebruikelijk is om hierna een kennismakingsgesprek te voeren waarbinnen u de vragen aan
de school kunt stellen. Hierna kunt u besluiten
uw kind al dan niet aan te melden middels een
inschrijvingsformulier.
Ongeveer zes weken voordat uw kind 4 jaar
wordt, wordt er door de toekomstige leerkracht
contact met u opgenomen en worden er
afspraken gemaakt over een huisbezoek en de
‘wendagen’ (maximaal 10 dagdelen).
Is uw kind ouder dan vier jaar, dan kan het kind
over het algemeen, nadat met de klassenleerkracht het een en ander is doorgesproken,
direct geplaatst worden.
Samen met de directies van de andere Goudse
scholen is er afgesproken dat er in de regel
tijdens het schooljaar geen leerlingen van elkaar
worden overgenomen. Bij verhuizingen worden
hiervoor uitzonderingen gemaakt.
Dus gaat uw kind al in dezelfde wijk op school,
dan moet er gewacht worden tot de start van
het nieuwe schooljaar.
5.2 Het volgen van de ontwikkeling van de
kinderen
In het onderwijs aan kinderen wordt ervan uitgegaan dat ieder kind kan leren, maar dat niet
iedereen dat op dezelfde manier en in hetzelfde tempo doet. Met die verschillen wordt nadrukkelijk rekening gehouden in het leerprogramma van de verschillende groepen. Ouders
kunnen erop rekenen dat de school zich inspant, om de aan haar toevertrouwde kinderen
te helpen zich te ontplooien tot volwaardige,
zelfstandige en sociaal- handelende mensen.
Leerlingvolgsysteem
Voor alle leerlingen bij ons op school maken we
gebruik van een leerlingvolgsysteem. Hiermee
worden de ontwikkelingen en vorderingen
systematisch bijgehouden. Wanneer blijkt dat
een kind uitval heeft op een bepaald gebied
wordt hiervoor een handelingsplan opgesteld
voor leerhulp.

Schoolgids deel 1 Interconfessionele basisschool “de Triangel”

12

We maken voor alle groepen gebruik van het
CITO. Twee keer per jaar maken de kinderen
een toets. We toetsen met CITO op de
onderdelen spelling, woordenschat, rekenen
en begrijpend/technisch lezen. Voor lezen
gebruiken we de DMT en AVI-toetsen. Voor
de kleuters maken we naast CITO gebruik van
het observatievolgsysteem KIJK. Hierbij
worden de kinderen geobserveerd en
vorderingen geregistreerd. Deze gegevens
worden o.a. gebruikt bij de overgang naar
groep 3.
Voor het onderdeel gedrag maken we gebruik
maken van een digitaal leerlingvolgsysteem
op gedraggebied, ZIEN. De leerkrachten
vullen één keer per jaar een vragenlijst in op
het gebied van de sociaal emotionele
ontwikkeling van uw kind.
Van elk kind wordt een dossier aangelegd waarin zijn / haar gegevens bewaard worden. Aan
het begin van het nieuwe schooljaar worden alle
leerlingen besproken met de nieuwe leerkracht(en).

Groepsbesprekingen
Drie keer per jaar verzamelen de groepsleerkrachten de gegevens uit de methode
gebonden toetsen en de citotoetsen. Deze
gegevens worden besproken met de intern
begeleider
en directeur in de groepsbesprekingen. Hier wordt gekeken welke
leerlingen in aanmerking komen voor extra
aandacht en op welke manier die aandacht
gegeven gaat worden: in de klas of buiten de
klas, door de groepsleerkracht of door de iber.
Overgang van 2-3 en zittenblijven.
Op de Triangel wordt het protocol overgang
van groep 2 naar 3 gebruikt. Wanneer het niet
duidelijk is of een leerling naar groep 3 kan
dan wordt er al in een vroeg stadium ( november /december) gekeken naar de ontwikkeling
van de leerling en vindt er regelmatig overleg
plaats met de ouders, leerkracht en ib-er. Als
het nodig is krijgt de leerling extra hulp en
vinden extra onderzoeken en of observaties

plaats. In juni vindt de definitieve beslissing
plaats.
In hogere groepen kan het ook gebeuren dat
een leerling wat extra tijd nodig heeft om zich
te ontwikkelen. Dan kunnen we, het liefst in
samenspraak met de ouders, besluiten het
kind een groep over te laten doen.
De school heeft uiteindelijk de beslissende
stem. Wanneer ouders met bovenstaande niet
akkoord gaan worden er schriftelijk voorwaarden opgesteld die door de ouders ondertekend
moeten worden.

5.3 Beleid ten aanzien van herfstkinderen in
groep 1 en 2
Herfstkinderen zijn die kinderen die geboren
zijn in oktober, november en december. Als
deze kinderen meer dan tweeënhalf jaar over
de kleuterperiode doen wordt dit door de inspectie beschouwd als zittenblijven.
Voor
deze kinderen gelden criteria over doorstroming naar groep 2 na minder dan een jaar
kleuteronderwijs of doorstroming naar groep 3
na minder dan 2 jaar kleuteronderwijs.
Afspraken en criteria die op onze school voor
deze kinderen gelden zijn:
-Kinderen die tussen 1 oktober en 31 december als vierjarige instromen (de herfstkinderen)
worden in groep 1 geplaatst.
-De ontwikkeling van deze kinderen wordt via
het leerlingvolgsysteem KIJK, observaties en
toetsen goed gevolgd.
-Als in de loop van het eerste jaar blijkt dat het
kind op meerdere gebieden een achterstand
in zijn ontwikkeling heeft, dan wordt met de
ouders in maart/april besproken dat er mogelijk een verlengde kleutertijd voor het kind
komt. In juni van groep 1 wordt dan de definitieve beslissing hierover genomen.
-Uit het doorgaan naar groep 2 mag niet de
conclusie getrokken worden dat het kind het
jaar daarop automatisch naar groep 3 gaat.
- Eventuele twijfel over de voortgang naar
groep 3 wordt bij de 10-minutengesprekken in
november al met de ouders gecommuniceerd.
Uiterlijk in januari/februari wordt deze twijfel
uitgebreid besproken en in juni wordt de
definitieve beslissing genomen over een
mogelijke kleutertijdverlenging.
-De school neemt uiteindelijk de beslissing of
een kind wel of niet door kan naar groep 3.
Voor ons uitgebreide protocol doorstroom
herfstkinderen en de overgang in groep 1 en 2
kunt u bij de directie terecht.
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5.4

Zorg voor het jonge kind

Voorschotbenadering
Kleuters kunnen voor ze naar groep 3 gaan, al
een aantal letters schrijven en verklanken.
In de groepen 1 en 2 wordt hierop ingespeeld.
Er worden letters aangeboden op een speelse
manier. Ook worden er allerlei voorbereidende
taal- en leesactiviteiten gedaan. Er zijn echter
kinderen die halverwege groep 2 niet of
nauwelijks letters kunnen benoemen. Als er
dan ook andere risico’s in het spel zijn
(bijvoorbeeld dyslexie in de familie, kinderen
die ouders hebben die thuis een andere taal
spreken, kinderen met problemen in de
spraak/taalontwikkeling die al jong logopedie
hebben gehad), kan het van belang zijn om
deze kinderen alvast een ‘voorschot’ te geven
op de komende leesontwikkeling, zodat ze met
meer kansen en zelfvertrouwen aan groep 3
kunnen beginnen. Voorschotbenadering is dus
een manier van pre-teaching om ernstige
leesproblemen in groep 3 zoveel mogelijk te
voorkomen.
In januari worden alle oudste kleuters
gescreend met behulp van een speciaal
hiervoor ontwikkelde toets. Na afname blijkt
welke kinderen in aanmerking komen voor een
voorschotbenadering. Deze wordt gegeven in
een groepjes. Ook is het mogelijk dat
individuele leerlingen verwezen worden naar
een logopediste.
5.5 Speciale zorg
specifieke behoeften

voor

kinderen

met

De school biedt kinderen zorg op een
hoogwaardig
'basisondersteuningsniveau'.
Niettemin
zullen
sommige
leerlingen
aangewezen zijn op specifieke arrangementen.
We spreken in dat geval van
'Extra
Ondersteuning'. Deze wordt zo mogelijk binnen
de school en met hulp van de gelden of
personele
inzet
vanuit
het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
aangeboden. Het gaat hier om 'ondersteuning
op maat'. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken
aan extra personele inzet om de leerstof of
bepaalde sociale vaardigheden te oefenen.
Bovendien kunnen de leerkrachten gebruik
maken van de expertise die aanwezig is binnen
het expertisecentrum van De Groeiling (De
GroeiAcademie). Vanuit De GroeiAcademie
kunnen
orthopedagogen
en
onderwijsspecialisten worden ingezet om vast
te stellen hoe uw kind het beste ondersteund
kan worden en wordt de leerkracht geholpen
deze ondersteuning daadwerkelijk te realiseren.
Voor de ouders/verzorgers zijn hier geen kosten
aan verbonden.

Op school proberen we ieder kind die zorg te
geven die nodig is. Wanneer er problemen zijn,
is er extra zorg nodig. De volgende stappen
worden genomen:
• Overleg tussen de leerkracht en de interne
begeleider (IB-er) en eventueel externe
instanties (zoals: jeugdzorg, logopedie en
fysiotherapie) moet uitwijzen, welke
speciale hulp nodig is. Er wordt een
handelingsplan opgesteld. De leerhulp
wordt in de eigen groep gegeven.
• Blijkt er hulp buiten de groep noodzakelijk
te zijn dan wordt er door de intern
begeleider (ib-er) extra leerhulp geboden.
• Is dit alles nog niet voldoende, dan is de
volgende stap dat er overleg plaatsvindt
tussen de ib-er en de orthopedagoog van
de Groeiacademie zo nodig vindt er een
gespecialiseerd onderzoek plaats. Aan de
hand van observaties en/of psychologisch
en didactisch onderzoek wordt een nieuw
behandelingsplan opgesteld. Ook heeft
onze ib-er regelmatig overleg met de
onderwijsspecialist van De Groeiacademie
• Indien noodzakelijk wordt de problematiek
aan de orde gesteld in het School
Ondersteuning Team (SOT). Dit overleg
bestaat uit de orthopedagoog en de
onderwijsspecialist
van
De
Groeiacademie, de schoolarts, een medewerker
van
het
GGZ
(Jeugdzorg),
de
schoolmaatschappelijk werkster, leerkracht
en de ib-er van onze school.
• Als alle stappen doorlopen zijn en de
leerling meer nodig heeft dan onze school
op dat moment kan bieden, kan een extra
arrangement aangevraagd worden (EO) of
een aanmelding bij Commissie voor
Toelaatbaarheidsverklaringen.
D
eze
commissie kan een advies afgeven voor
plaatsing op het speciaal onderwijs of het
speciaal basisonderwijs op basis van het
door
de
basisschool
opgestelde
Groeidocument. Het Groeidocument wordt
vooraf met de ouders besproken.
Alle stappen vinden slechts plaats na overleg
met de ouders. Het mag duidelijk zijn dat het
belang van het kind voorop staat.
Leerlingen met een EO, krijgen op verschillende manieren extra ondersteuning:
-binnen de groep door de leerkracht
-door de leerlingondersteuner van de
Groeiacademie
-door de begeleider passend onderwijs.
Er is regelmatig overleg tussen de verschillende partijen.
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Meerbegaafden
Op de Triangel hebben we voor de kinderen,
die hiervoor in aanmerking komen, voor alle
groepen een meerbegaafdengroep (groep 9).
Eén voor de kleuterbouw en groep 3 en twee
groepen voor de midden- bovenbouw. Voor
het signaleren van deze kinderen wordt er
gebruik gemaakt van het DHH. (digitaal
handelingsprotocol hoogbegaafden) Ouders
en leerkrachten vullen voor de betreffende
leerlingen een vragenlijst in, waarna de
uitkomst hiervan besproken wordt die
bepalend is voor de plaatsing in groep 9.
Twee keer per jaar wordt er geëvalueerd of
een leerling in groep 9 blijft. Een keer per week
tijdens de lessen in ‘groep 9’ worden de
kinderen op hun niveau uitgedaagd op
meerdere gebieden zoals filosofie en Spaans.
De meerbegaafdengroep van de kleuters
begint vanaf de herfstvakantie.
Binnen de eigen groep krijgen deze leerling
ook extra uitdagend werk.
Dyslexiebeleid op de Triangel.
Ook op onze school zijn er kinderen met dyslexie en lees- en/of spellingsproblemen. Om
deze kinderen goed te kunnen volgen maken
wij gebruik van ons dyslexieprotocol. Met
toetsen en observaties volgen we de kinderen
vanaf groep 2 in hun (voorbereidende)
leesontwikkeling. Wanneer een kind een
achterstand heeft nemen we contact op met de
ouders en krijgt het kind op school extra
begeleiding bij het (voorbereidend) lezen en/of
later bij spelling en vindt er eventueel contact
plaats met een externe remedial teacher of
logopedist voor extra begeleiding en oefening.
De aanpassingen in het onderwijs worden
jaarlijks met de ouders besproken en
opgenomen in een dyslexiehandelingsplan. De
hulp die we op school geven is voor alle
kinderen met leesproblemen, dus ook voor
kinderen die geen dyslexieverklaring hebben
maar die wel lees- en/of spellingsproblemen
hebben. Voor meer informatie over ons
dyslexiebeleid kunt u terecht bij juf Claske van
der Lee. (zie ook dyslexieprotocol)
Buitenschoolse RT onder schooltijd
Het is dus op onze school gebruikelijk om extra
zorg te bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Soms geven wij ouders het advies dat er
begeleiding nodig is buiten de school zoals
fysiotherapie en/of logopedie. Het tijdstip van
therapie moet in deze gevallen altijd in
overleg. (zie ook hfdst. 8) In andere gevallen
gaan wij ervan uit dat therapieën buiten
schooltijd worden gevolgd. (zie ook afspraken rt buiten school, na te vragen bij de
directie)

De logopedist
Een logopedist houdt zich bezig met het
vroegtijdig opsporen en behandelen van
kinderen met stoornissen op het gebied van
stem, spraak, taal en mondmotoriek.
Jaarlijks worden alle kinderen uit groep 2 door
de logopedist gescreend, nadat de ouders
toestemming hebben gegeven. Zo nodig kan
dit een uitgebreider onderzoek of behandeling
tot gevolg hebben.
De schoolarts
Alle kinderen uit groep 2 en 7 krijgen een
preventief gezondheidsonderzoek (PGO) door
de jeugdarts en de assistente jeugdgezondheidszorg. Dit onderzoek richt zich op het
functioneren op school en thuis. Het gehoor,
gezichtsvermogen, groei en ontwikkeling,
evenals bijvoorbeeld de gewoontes van
voeding en slapen, komen tijdens dit
onderzoek aan bod. Ook wordt het gedrag
thuis en op school met de ouders doorgenomen. Natuurlijk kunnen ouders
en
leerkrachten altijd een beroep doen op de
jeugdarts met vragen over gezondheid en
ontwikkeling.
Schoolmaatschappelijk werk
Op
school bestaat de mogelijkheid om
gebruik te maken van het schoolmaatschappelijk werk. De schoolmaatschappelijk werkster is in dienst van Stichting Kwadraad. Het
doel van het schoolmaatschappelijk werk is
laagdrempelige,
gemakkelijk
bereikbare
hulpverlening voor kinderen en hun ouders.
Het contact kan bestaan uit gesprekken met
ouders en/of kinderen. Via de intern
begeleider en/of leerkracht kunt u in contact
komen met haar. De zaken die met de
schoolmaatschappelijk werker besproken
worden blijven vanzelfsprekend privé, gegevens worden alleen met uw toestemming met
school uitgewisseld.
5.6 De overgang van peuterspeelzaal naar
basisschool
De Triangel heeft een eigen peuterspeelzaal
die nu nog onder de organisatie Kind en Co
valt. Er worden regelmatig gezamenlijke
activiteiten gedaan met de kleuters en er is
regelmatig contact tussen de leidsters en de
leerkrachten.
Hierdoor verloopt de overgang voor deze
kinderen soepel.
Bij kinderen vanuit andere peuterspeelzalen of
kinderdagverblijven is er meestal een
schriftelijke overdracht of zo nodig telefonisch
contact.
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5.7 De overgang naar het voortgezet
onderwijs
De kinderen worden gedurende de basisschool
voorbereid op het voortgezet onderwijs.
Eind groep 7 wordt m.b.v. het leerlingvolgsysteem en de CITO-toetsen gekeken op welke
gebieden er in groep 8 nog extra aandacht
besteed moet worden en krijgen de kinderen
een voorlopig advies mee.
In groep 8 maken de kinderen in januari de M8
CITO toetsen. Deze toetsen, maar ook de
eerder gemaakte toetsen en het advies van de
leerkrachten (vanaf groep 6) vormen samen de
basis voor een schooladvies.
Daarnaast wordt voor iedere leerling ook de
plaatsingswijzer ingevuld, een instrument vanuit het voortgezet onderwijs waarin de CITOtoetsen vanaf groep 6 ingevoerd worden.
Uiteindelijk is het advies van de Basisschool
doorslaggevend.
In februari worden gesprekken gehouden met
de ouders en de groep 8 leerkracht waarin het
eindadvies en de aanmelding VO besproken
wordt.
De groepsleerkracht maakt voor ieder kind dat
de basisschool verlaat, een OSO (overdrachtdossier) dat verzonden wordt naar de scholen
voor het voortgezet onderwijs. Ouders hebben
inzage in dit dossier en moeten dit ondertekenen.
Hiernaast heeft de leerkracht ook overleg met
de brugklascoördinatoren van de verschillende
scholen.
De school informeert ouders en kinderen over
de keuzemogelijkheden via de ouderavonden,
het verwijzen naar de voorlichtingsavonden van
het voortgezet onderwijs en het bezoeken van
open dagen bij het voortgezet onderwijs.
Na de aanmelding in het VO maken de kinderen
eind april de Cito eindtoets.
Na de plaatsing op het voortgezet onderwijs
houdt de zorg niet op. De goede contacten met
alle vormen van voortgezet onderwijs maken
het mogelijk, dat eventuele aansluitingsproblemen bij kinderen vroegtijdig worden gesignaleerd en worden opgelost.
Het VO houdt de basisschool een aantal jaren
op de hoogte van de vorderingen van de oudleerlingen.
De overgang naar een andere basisschool
Voor leerlingen die wegens verhuizingen of
andere redenen de school tussentijds verlaten
wordt informatie aan de volgende school
doorgegeven. De ouders moeten daarvoor
toestemming geven.

5.8 Buitenschoolse activiteiten
Naast de activiteiten die gekoppeld zijn aan het
leerproces,
zoals
bezoekjes
aan
de
kinderboerderij, bibliotheek, afscheid groep 2 ,
kleuterkoken, kamp groep 8, etc. doet onze
school ook regelmatig mee aan buitenschoolse
activiteiten zoals het schoolkorfbaltoernooi of
lessen aangeboden door de Brede School.
Het hoofddoel van deze activiteiten is het
hebben van plezier en het verder ontwikkelen
van sociale vaardigheden.
De sportactiviteiten worden gecoördineerd door
een actieve sportwerkgroep van ouders en
leerkrachten.
Zowel bij sport- als bij de andere activiteiten ligt
de eindverantwoording bij het schoolteam.
Elk jaar worden binnen het team ook alle
buitenschoolse activiteiten geëvalueerd op
kwaliteit en wordt besloten deze wel of niet
voort te zetten.
Een buitenschoolse activiteit die binnen de
lestijd valt, is in beginsel verplicht en activiteiten
die buiten de lestijden vallen, vinden op
vrijwillige basis plaats.
Schoolkamp
De kinderen van groep 8 gaan op kamp. Onder
leiding van hun groepsleerkracht en met hulp
van ouders gaan de kinderen 4 dagen (3
nachten) weg. Dit kamp staat in het teken van
het schoolverlaten van de leerlingen van groep
8. Voor de ouders van de kinderen van groep 8
zal aan het begin van het schooljaar een
informatieavond worden gehouden. Hierin zal
o.a. het kamp aan de orde komen. Voor het
kamp is nog een extra bijdrage van de
betreffende ouders noodzakelijk. Deze bijdrage
staat vermeld bij het onderdeel “geldzaken”.
Schoolreis
De kinderen van groep 4 t/m 7 gaan ieder jaar
aan het begin van het schooljaar op schoolreis.
De bestemming is ieder jaar verschillend.
Tijdens dit schoolreisje hebben de kleuters en
groep 3 een apart programma. Voor het
schoolreisje zal een extra bijdrage gevraagd
worden. Deze bijdrage zal gelijk met de
ouderbijdrage worden geïnd.
Culturele uitstapjes bovenbouw
In de bovenbouw, worden naast de uitstapjes
van Brede School, evt. buitenschoolse activiteiten standaard in groep 5 een bezoek aan het
kinderboekenmuseum, groep 6 Stedelijk
Museum, groep 7 Rijksmuseum en groep 8
Anne Frank huis gebracht.
Deze uitstapjes worden bekostigd door de
oudervereniging van de school. Sommige
activiteiten zijn nu nog niet voorzien. Wij zullen
u daarover ruim van tevoren berichten. Aan de
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activiteiten alle kinderen van de betrokken
groep deel. Er zijn geen (verplichte) kosten
aan verbonden. De verantwoordelijkheid voor
de inhoud en veiligheid van deze uitstapjes ligt
geheel bij de school. Wel kan het voorkomen
dat wij uw hulp vragen ten behoeve van
bijvoorbeeld extra begeleiding.

name in en rond de provincie Utrecht. Binnen
een kader van veiligheid, vertrouwen, mogelijkheden om talenten te ontwikkelen en vernieuwend te denken, bieden wij kwalitatief hoogwaardige professionele kinderopvang. Op elk
moment. Kinderen kunnen bij ons zichzelf zijn,
plezier hebben en zich ontwikkelen. Wij helpen
kinderen te worden wie ze zijn.

5.9 Lunchen en IKC
Lunchen
Er is de mogelijkheid om op school te lunchen.
Een groep lunchouders draagt, onder leiding
van een overblijfcoördinator, zorg voor de
opvang van de kinderen tussen de middag. Er
gelden tijdens het lunchen bepaalde regels. Hier
volgen er enkele:
• Voor en na het eten wordt er stilte
gehouden met gelegenheid voor gebed
• Tijdens het eten mag er niet worden
gelezen
• Tijdens de lunchtijd niet van het
schoolplein gaan
• Tussen de middag niet naar huis gaan
Als er klachten zijn over het gedrag van uw kind
dan wordt u benaderd door de lunchmoeder.
Andere
afspraken
staan
op
een
informatieformulier die u kunt krijgen als uw
kinderen overblijven. Aanmelding van kinderen
dient, liefst enkele dagen van te voren, te
gebeuren door het invullen van de naam van uw
kind op een intekenlijst in de kleine hal. Dit
laatste kan eventueel door een ouder kind zelf
worden gedaan. In noodgevallen kan het ook op
de dag, waarop u van de opvang gebruik wilt
maken, ’s morgens tussen 8.00 uur en 8.15 uur
bij één van de coördinatrices. Het is gewenst dat
u bij de eerste aanmelding twee contactadressen opgeeft en dat er een intakegesprek plaatsvindt. Voor kinderen (en lunchouders) is een
collectieve ongevallenverzekering afgesloten.
Voor schade aan derden bent u zelf
aansprakelijk.
IKC:
Onze school is een Integraal Kindcentrum(IKC)
wat inhoudt dat we een peutergroep hebben
en een buitenschoolse opvang. Beiden
georganiseerd door Kind en Co. De
tussenschoolse opvang wordt verzorgd door
onze eigen overblijfmoeders.
Kind en Co:
Het bieden van kinderopvang doen we al 40
jaar. Onze roots liggen in het peuterspeelzaalwerk, daarmee zijn we halverwege de jaren ’70
gestart. Van een peuterspeelzaal in Maarssen
zijn we gegroeid naar ca. 200 locaties.
Verspreid over het midden van Nederland, met

Dat doen wij vanuit een stabiele, evenwichtige
basis. We zijn een gezonde organisatie (stichting) zonder winstoogmerk.
Professioneel, herkenbaar als één organisatie,
maar zonder de eigenheid van elke locatie uit
het oog te verliezen. We vormen een eenheid,
maar blijven onszelf.
Peuteropvang:
Kinderen ontwikkelen zich tijdens de dreumes-,
peuter-, kleuter -en volgende jaren steeds verder. Op de peuterspeelzaal of peutergroep
worden de lichamelijke, emotionele en sociale
vaardigheden van uw peuter op een natuurlijke, speelse manier gestimuleerd. Kinderen
leren met elkaar omgaan, lekker met elkaar te
spelen, maar ook de eerste beginselen van
taal en rekenen. Er wordt gewerkt met de Puk
& Ko methode. De pedagogisch medewerkers
geven ieder kind zo veel mogelijk de ruimte om
zich op hun eigen manier te ontwikkelen. Op
een peutergroep wordt dezelfde werkwijze
gehanteerd als op de reguliere peuterspeelzalen. Het verschil tussen deze opvangvormen
is dat een ouder bij peutergroepen gebruik kan
maken van de kinderopvangtoeslag. Opvang
via peuterspeelzalen wordt deels gesubsidieerd door de gemeente, waarbij het subsidiebeleid verschilt per gemeente. Bij de
peutergroepen kan een ouder via de
kinderopvangtoeslag een tegemoetkoming
krijgen in de opvangkosten.
BSO:
Na een intensieve dag op school zijn de
meeste kinderen toe aan ontspanning. Het
programma van de opvang is hierop
afgestemd. Kinderen krijgen bij binnenkomst
iets te drinken en eten. Zij kunnen vertellen
over hun schooldag, het is altijd een gezellig
moment. Daarna kunnen de kinderen alleen of
samen met anderen spelen of meedoen aan
activiteiten.
Tijdens vakanties is het ook mogelijk om
opvang in te huren.
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5.10 Brede school
De Brede School stimuleert de ontwikkeling
van uw kind
Onze school werkt samen met de Brede
School wijk Bloemendaal/Plaswijck.
Kinderen leren niet alleen op school, maar ook
daarbuiten. Om deze ontwikkeling verder te
stimuleren organiseert de Brede School tal van
activiteiten. Deze activiteiten zijn geschikt voor
alle basisschoolleerlingen en worden zowel
onder-, als na schooltijd aangeboden. De
Brede School wil hiermee een bijdrage leveren
aan het verminderen van achterstanden, het
verbeteren van de samenwerking tussen
diverse instellingen, het vergroten van de
sociale samenhang in de wijk en het bieden
van meer ontplooiingsmogelijkheden voor
kinderen.
De activiteiten op het gebied van sport, cultuur,
techniek, natuur e.d. worden gegeven in de
aangesloten scholen, gym- en sportzalen en
wijkcentra.
Ook
worden
activiteiten
georganiseerd in o.a. de bibliotheek en
Kunstpunt Gouda.
Binnen onze school vindt u het Brede
Schoolbord en een Brede School ladekastje.
Nieuwe activiteiten worden aangekondigd op
het Brede Schoolbord. In het Brede School
ladekastje liggen aanmeldingsformulieren voor
de verschillende activiteiten.
Deze kunnen ook worden gedownload via de
site www.bredeschoolgouda.nl. Nadat het
formulier is ingevuld en ondertekend kan het
(samen met het cursusgeld van € 0.50 per les)
in het bovenste laatje van het kastje worden
gedaan. Uw kind ontvangt uiterlijk 3 dagen
voor aanvang een bevestiging van deelname.
Deze bevestiging wordt via de leerkracht van
uw kind uitgedeeld. Ook via onze nieuwsbrief
wordt u geregeld op de hoogte gebracht van
ontwikkeling en activiteiten binnen de Brede
School.

6.De ouders
De school hecht veel waarde aan
ouderbetrokkenheid. Vandaar dat we het
schooljaar starten met
kennismakingsgesprekken met of informatieavond voor de
ouders. Maar ook de lunchmoeders hechten
waarde aan het hebben van intakegesprek
wanneer een kind start met het overblijven.
6.1 Spreektijd groepsleerkracht
Wij stellen het erg op prijs als u van tijd tot tijd
komt informeren naar het totale functioneren
van uw kind.
Neemt u daarvoor gerust contact op met de
groepsleerkracht.
Hij / zij zal graag een afspraak met u maken
om na schooltijd samen te praten, op school of
bij u thuis.
Telefonisch contact komt het beste uit tussen
8.10 uur en 8.20 uur, tussen de middag
(tussen 12.00 en 13.00u.) en na schooltijd.
(Dus na 15.15u.)
6.2 Rapportage aan de ouders
Alle kinderen van groep 1 en 2 krijgen en
maken een eigen plakboek. Daar worden veel
werkjes ingeplakt. Regelmatig wordt dat mee
naar huis genomen om te bekijken. Aan het
eind van de kleuterperiode krijgt het kind het
plakboek voorgoed mee naar huis.
In groep 2 krijgen de kinderen één keer per
jaar een schoolverslag mee naar huis.
In dit korte verslag staan de niveaus van de
verschillende ontwikkelingsgebieden van het
kind aangegeven.
De kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen
driemaal per jaar een schoolverslag. Dat
schoolverslag geeft een beeld van de
vorderingen van het kind op allerlei gebied.
Aan de hand van dat verslag wordt u
uitgenodigd om op school te komen praten
over de vorderingen van uw kind. Dat gebeurt
tijdens de zogenaamde 10-minuten-gesprekken. De gesprekken vinden 's middags na
school en 's avonds plaats. Op de jaarlijkse
kalender kunt u zien op welke data de
rapporten mee naar huis gaan en wanneer de
10-minuten-avonden zijn.
Wij stellen het op prijs wanneer beide ouders
bij het gesprek aanwezig zijn.
Als 10 minuten niet voldoende zijn, kunt u met
de leerkracht een vervolgafspraak maken om
op school of bij u thuis verder te praten.
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6.3 Informatieverstrekking over kinderen
Algemene uitgangspunten
De Groeiling staat in de informatievoorziening
aan gescheiden ouders een soepele
benadering voor. Bij het verstrekken van
informatie kan en mag de directie geen partij
worden in een conflict rondom leerlingen en
zal derhalve ook nooit partij trekken.
Ouders dragen verantwoordelijkheid
In principe worden aan ouders alle gegevens
verstrekt welke in het belang van de leerling
zijn. Daaronder vallen: schoolvorderingen,
gedrag, sociale contacten etc. Schoolvorderingen worden in principe schriftelijk verstrekt.
Andere informatie kan verstrekt worden in
persoonlijke gesprekken tijdens de tien
minuten gesprekken waarvoor ouders worden
uitgenodigd. In de wet (BW. 1 artikel 377 sub
b) is vastgelegd dat de ouder die alleen met
het gezag belast is, gehouden is de andere
ouder op de hoogte te stellen omtrent
gewichtige aangelegenheden met betrekking
tot de persoon van het kind.
Bij gescheiden ouders gelden de volgende
uitgangspunten:
Informatie over een leerling wordt altijd aan de
met het gezag belaste ouder verstrekt.
Gescheiden ouders dienen, indien zij ook
beide geïnformeerd wensen te worden over de
schoolvorderingen van hun kind, gezamenlijk
de ouderavonden te bezoeken.
De niet met het gezag belaste ouder heeft
recht op informatie over de vorderingen van
het kind.
Informatieverstrekking
Aan de niet met het gezag belaste ouder wordt
bedoelde informatie verstrekt:
1. Indien hij/zij erom vraagt;
2. Indien het belang van het kind
zich daar niet tegen verzet;
3. Indien die informatie ook
verstrekt wordt / kan worden
aan de met het gezag belaste
ouder;
4. Indien het belangrijke feiten en
omstandigheden zijn die de
persoon van het kind of diens
verzorging
en
opvoeding
betreffen.
Indien een gezamenlijk bezoek aan de
ouderavonden problematisch is kan de niet
met het gezag belaste ouder op zijn/haar
verzoek eenmaal per jaar worden uitgenodigd
voor een tien minuten gesprek. Op zijn/haar
verzoek wordt de jaarkalender toegezonden,

zodat hij/zij zich kan oriënteren over
belangrijke zaken welke de opvoeding van de
leerling betreffen.
Indien een ouder ontheven is uit de ouderlijke
macht of ontzet is uit het ouderlijk gezag zal
hem/haar geen informatie meer verstrekt
worden indien het vorenstaande schriftelijk bij
de directie wordt aangetoond en de met het
gezag belaste ouder en de leerling te kennen
hebben gegeven dit soort informatie niet meer
te verstrekken.
Informatie aan derden
1. Informatie aan overheidsinstanties, voor
zover wettelijk voorgeschreven, wordt altijd
verstrekt
2. Informatie aan andere instanties of
personen ten aanzien van kinderen wordt
beperkt tot het strikt noodzakelijke. Daarbij
zal voorop staan dat informatieverstrekking
het kind niet mag schaden.
Er kunnen zich situaties voordoen waarbij
verschil van mening ontstaat tussen de directie
van een school en ouders of derden die
informatie over een kind wensen. Een soepele
benadering van deze problematiek staat
voorop.
Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
1. De directie van een school is de eerst
aangewezen partij om in deze te handelen;
2. Informatie over een kind mag het kind zelf
niet schaden;
3. Bij het verstrekken van informatie kan en
mag de schoolleiding geen partij worden in
een conflict rondom het kind en zal
derhalve ook nooit partij kiezen;
4. Informatie verstrekken over personalia en
schoolvorderingen wordt bij voorkeur
schriftelijk gedaan;
5. Informatie over godsdienstige zaken wordt
slechts gegeven voor zover deze
gegevens schriftelijk bij de school gemeld
zijn.
6.4 De oudervereniging
Onze school heeft ook een actieve
oudervereniging die zich bezighoudt met de
organisatie van allerlei activiteiten binnen de
school.
De oudervereniging beheert de vrijwillige
ouderbijdrage. In overleg met de MR
(medezeggenschapsraad) en directie maken
ze een begroting en stellen de hoogte van de
ouderbijdrage vast. De ouderbijdrage wordt
o.a. gebruikt voor de Sinterklaascadeautjes,
sportdag en andere extra activiteiten.
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De oudervereniging zet zich in voor verschillende activiteiten binnen onze school. Op
school zijn er diverse werkgroepen waar
verschillende teamleden en ouders in zitten.
De leden van de oudervereniging nemen ook
zitting in deze werkgroepen.
De leden van de oudervereniging zijn
contactpersoon voor de ouders. Heeft u
vragen, tips, of opmerkingen, betreffende de
werkgroepen, dan kunt u naast de
leerkrachten en de directieleden, ook terecht
bij de leden van de oudervereniging.
6.5 De medezeggenschapsraad
Wat is de MR?
Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Dit is bij wet geregeld. (WMO 1992) Het
is niet altijd voor iedereen duidelijk wat het
verschil is tussen de MR en de oudercommissie. De MR van de school is het best te
vergelijken met een Ondernemingsraad (OR)
bij bedrijven. Het primaire doel van de MR is
namens de belanghebbenden (ouders en
personeel) invloed te hebben bij het nemen
van beleidsbeslissingen door de directie of het
bestuur van de school. De bevoegdheden van
de MR zijn in de wet vastgelegd.
De MR, door wie en voor wie?
Alle leden van de MR worden gekozen. Deze
worden elk voor de helft gekozen uit de
personeelsgeleding en de oudergeleding van
de school. Voor de Triangel bestaat de MR uit
6 leden, drie personeelsleden en drie ouders.
Elk MR lid wordt voor een periode van 2 jaar
gekozen. In de schoolgids (deel 2) kunt u de
namen en telefoonnummers van de huidige
leden van de MR vinden.
Wat doet de MR?
De MR heeft ten doel in een democratische
structuur een sfeer van openheid te bevorderen, zodat alle bij de school betrokkenen
kunnen weten wat er gaande is en daarop
kunnen reageren. De MR heeft niet tot taak de
belangen van 1 individu te behartigen.
De MR overlegt met de directie en het
schoolbestuur over zaken als de besteding van
geld, het gebruik en onderhoud van gebouwen
en meubilair, de manier waarop ouders
meehelpen op school, de keuze van een
lesmethode. In de wet is vastgelegd wanneer
de MR instemmingsrecht of adviesrecht heeft.
Instemmingsrecht betekent dat de MR moet
instemmen met een bepaald beleidsvoornemen door directie of bestuur, voordat het
mag worden uitgevoerd. Zo moet bijvoorbeeld
instemming worden verleend aan het

schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement, de manier waarop ouders betrokken
worden bij hulp in en aan de school, de
besteding van de ouderbijdrage en regels
omtrent veiligheid en gezondheid. Over andere
zaken zoals ontslagbeleid en de bestemming
in hoofdlijnen van de financiële middelen die
de school van de overheid ontvangt, moeten
directie en bestuur advies vragen aan de MR.
De MR neemt een centrale positie in als het
gaat om inspraak en invloed van ouders en
personeel op de manier waarop de school
functioneert. Belangrijk voor het goed
functioneren van de MR is dan ook dat ouders
en personeel hiervan gebruik maken en dat zij
de MR aanspreken en laten weten welke
zaken zij belangrijk vinden om besproken te
worden.
Naast de MR is er ook een overkoepelende
MR (de GMR). Deze gemeenschappelijke MR
bestaat uit een vertegenwoordiging van alle
scholen onder De Groeiling.
Gemeenschappelijke onderwerpen kunnen via
de GMR geregeld worden, waardoor er vaak
sneller, slagvaardiger en met korte lijnen
gehandeld kan worden.
6.6 Actief ouderschap
Binnen de school hebben we een werkgroep
actief ouderschap.
De
leden ( een vertegenwoordiging van
ouders uit alle groepen) komen 3 à 4 keer per
jaar bij elkaar en bespreken de zaken die
leven op school. Op constructieve wijze wordt
door ouders samen met directie en
leerkrachten
gekeken
hoe
zaken
en
communicatielijnen
nog soepeler
en
optimaler kunnen verlopen.
6.7 Ouderparticipatie en buitenschoolse
activiteiten
Een goede relatie tussen ouder en school
verhoogt de onderwijsresultaten bij leerlingen
De school is er voor de kinderen en ouders.
Daarom vinden we het belangrijk dat ouders
actief betrokken zijn bij onze school. Wij willen
graag dat er met ons meegedacht wordt en
meegedaan bij allerlei activiteiten van onze
school.
Aan het begin van het schooljaar krijgen de
ouders een formulier waarop aangegeven kan
worden in welke werkgroep(en) zij mee willen
werken, het zogenaamde ouderhulpboekje.
Op dat formulier wordt onderscheid gemaakt
tussen denkers en doeners. De eerste groep
werkt vaak voorbereidend; de tweede groep
verricht veelal diensten tijdens de activiteit zelf.
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Om problemen
of onduidelijkheden te
voorkomen, zijn er in het ouderhulpboekje
enkele regels en afspraken opgenomen ten
aanzien van het (vrijwillig) uitvoeren van
ondersteunende werkzaamheden.
Naast de werkgroepen zijn er nog tal van
andere activiteiten waarbij de hulp van de
ouders eigenlijk niet gemist kan worden:
Het kleuterkoken, het documentatiecentrum,
de bibliotheek, de sportactiviteiten, rijden bij
excursies, ondersteuning voor kinderen bij de
computer, enz.
7. Het toelatingsbeleid
7.1 Toelatingsbeleid van De Groeiling
In de schoolgidsen van de scholen van De
Groeiling vindt u een gezamenlijke publicatie,
met name gericht aan de ouders van
toekomstige leerlingen, die zorgt voor
voldoende bekendheid van het beleid t.a.v. de
toelating van leerlingen tot die bepaalde
school.
In principe zijn alle leerlingen van harte
welkom op onze scholen en zijn er geen
beperkingen rond aanname. Behalve wanneer
de school vol is en wanneer de identiteit van
de school niet door ouders onderschreven
wordt..
Aanname beleid in relatie tot Zorgplicht.
Sinds de invoering van Passend Onderwijs
hebben scholen Zorgplicht. Deze Zorgplicht
geldt in een aantal gevallen niet:
•
De school is vol
•
De ouders weigeren de grondslag van
de school te onderschrijven.
Willen scholen aanspraak kunnen maken op
deze ontheffing van de Zorgplicht dan moet in
de schoolgids worden aangegeven
•
Wanneer de school vol is
Denk daarbij aan:
Maximale instroom in groep 1
Maximale groepsgrootte (in verband
met evt. tussentijdse uitstroom is het denkbaar
in de onderbouw grotere groepen te
accepteren dan in groep 3 en hoger)
Maximaal aantal leerlingen in een
groep met een extra ondersteuningsbehoefte
•
Welke volgorde bij plaatsing geldt
indien er een wachtlijst is.
Denk daarbij aan voorrang voor bijvoorbeeld
broertjes en zusjes van kinderen die al
op school zitten
kinderen uit de wijk waar de school
staat (de wijk dan wel nader omschrijven)
•
Dat de school van ouders vraagt dat zij
de grondslag van de school onderschrijven

7.2 Identiteit in relatie met toelatingsbeleid
Op onze interconfessionele school ligt de
katholieke
en
protestants
christelijke
geloofsovertuiging ten grondslag aan het
aangeboden onderwijs. Dat onderwijs is in de
eerste plaats bestemd voor christelijke
kinderen, maar op onze scholen is een
diversiteit waar te nemen in de godsdienstige
en levensbeschouwelijke achtergrond van de
leerlingen. Met andere woorden: onze school
voert een zogenoemd open toelatingsbeleid of
ontmoetingsmodel ten aanzien van de richting
waarbij respect voor de grondslag volstaat.
In schriftelijke communicatie en inschrijvingsgesprekken wordt aan ouders duidelijk
gemaakt hoe een open toelatingsbeleid wordt
gecombineerd met de grondslag van de
school.
Omdat onze school een dergelijk toelatingsbeleid voert, heeft zij het recht leerlingen die
zich niet aan deze voorwaarden willen houden
te weigeren. Zo'n besluit is dan ook terug te
voeren op een consistent beleid: het beleid is
vastgelegd, er gelden duidelijke criteria en het
is aan de ouders (vooraf) bekend gemaakt,
bijvoorbeeld via schoolgids 8.6. Wij zijn een
interconfessionele school. De christelijke
identiteit is het uitgangspunt van ons handelen.
Binnen de school prediken we niet dat het
christendom het enige geloof is, maar wel dat
het onze grondslag is.
Daar willen we heel duidelijk in zijn. We willen
daarom ook geen expliciete uitingen van
andere
godsdiensten
binnen
onze
schoolmuren. We vragen ouders om de
interconfessionele identiteit van de school te
respecteren en te onderschrijven.
Met de aanmelding tekenen ze daarvoor en
leggen ze zich vast om ook alle regels die
daaruit voortvloeien te respecteren.
7.3 Aanmelding in-en uitschrijving
Leerlingen worden op onze school ingeschreven na een informatiegesprek met de
directie. Bij nieuwe leerlingen wordt er
informatie opgevraagd bij peuterspeelzaal/
kinderdagverblijf,
of
vorige
school.
Wanneer uw kind naar een andere school
gaat, is het de bedoeling dat u dit tijdig bij de
directie en de leerkracht meldt, zodat er een
onderwijskundig verslag aan de
nieuwe
school overhandigd kan worden.
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7.4 Wachtlijsten
Op dit moment kent de school geen wachtlijst.
7.5 Aannamebeleid bij kinderen met een
handicap
Dit beleidsplan heeft tot doel de regels en
afspraken vast te leggen die gelden bij het
aannemen van kinderen met een handicap op
onze school.
Het gaat hierbij om 4 clusters kinderen te
weten:
1. Leerlingen met een visuele beperking.
2. Leerlingen
met
een
auditiefcommunicatieve beperking.
3. Leerlingen met een verstandelijke en/of
lichamelijke handicap
4. Leerlingen
met
een
gedragskinderpsychiatrische handicap.
Dit beleidsplan beschrijft het aannamebeleid
t.b.v. alle vier de clusters.
7.5.1 Extra ondersteuning
In het kader van passend onderwijs is het
mogelijk om kinderen binnen onze school extra
ondersteuning
te
bieden.
Dit kan extra begeleiding zijn van de leerling
door een leerlingondersteuner of een
begeleider passend onderwijs. Ook is het
mogelijk dat de leerkracht en ouders
ondersteund worden bij de begeleiding van het
kind. Dit kan o.a. door een BPO’er,
orthopedagoog .
7.5.2. Passend Onderwijs
Ieder kind een zo passend mogelijke plek in
het onderwijs. Dat is het doel van passend onderwijs.
Scholen hebben daarom een zorgplicht. Dat
betekent dat als ouders hun kind aanmelden
bij de school van hun keuze, die school de
taak heeft het kind een passende onderwijsplek te bieden .
Op de eigen school, of op een andere school
in het reguliere onderwijs of in het speciaal
(basis) onderwijs.
Binnen het samenwerkingsverband Passend
Onderwijs werken scholen/besturen met elkaar
samen om ervoor te zorgen dat kinderen een
optimale ontwikkeling doorlopen en daartoe
passende ondersteuning krijgen aangeboden.
Het onderwijs, inclusief de extra ondersteuning
wordt waar mogelijk thuisnabij aangeboden.
Soms is dat niet mogelijk. In dat geval is
toelating tot Speciaal Onderwijs of Speciaal
Basis Onderwijs aan de orde. Het
samenwerkingsverband is verantwoordelijk
voor de realisatie, de verdeling en toewijzing
van de middelen en voorzieningen voor extra
ondersteuning in haar regio.

Eenmaal in de vier jaar stelt het bestuur van
het samenwerkingsverband een Ondersteuningsplan op, waarin afspraken en beleid
worden vastgelegd. Dit Ondersteuningsplan is
te vinden op de website van het
samenwerkingsverband.
De school behoort tot
Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs
Midden Holland
In het Samenwerkingsverband PO MiddenHolland is een samenwerkingsverband in de
regio rond Gouda. Voor meer informatie zie:
https://swv-po-mh.nl/
Op schoolniveau is in het School Ondersteuningsprofiel vastgelegd wat standaard de
mogelijkheden van onze school zijn om kinderen passend onderwijs te bieden Dit is het
basis ondersteuningsniveau van de school.
Sommige leerlingen hebben behoefte aan
meer ondersteuning (extra ondersteuning,
EO) dan de school standaard biedt. In grote
lijnen zijn er dan drie mogelijkheden:
- Extra ondersteuning op onze school
Het gaat hier om 'ondersteuning op
maat'. Daarbij valt bijvoorbeeld te
denken aan ondersteuning bij autisme,
spraak-taalproblemen.
Bovendien
kunnen we gebruik maken van de
expertise die aanwezig is binnen het
expertisecentrum van De Groeiling (De
GroeiAcademie).
Vanuit De GroeiAcademie kunnen
orthopedagogen en onderwijsspecialisten worden ingezet om vast te
stellen hoe uw kind het beste ondersteund kan worden en wordt de
leerkracht geholpen deze ondersteuning daadwerkelijk te realiseren. Voor
de ouders/verzorgers zijn hier geen
kosten aan verbonden.
- Toelating tot het speciaal basisonderwijs (SBO)
- Toelating tot het speciaal onderwijs
SO).
Voor de toelating tot het SO en het SBO moet
een toelaatbaarheidsverklaring worden
aangevraagd bij het Samenwerkingsverband.
In het onderwijs zijn de verschillen tussen
leerlingen op de basisschool de laatste jaren
steeds groter geworden en krijgen de
leerkrachten steeds meer te maken met
individualisering en differentiatie. Plaatsing van
een leerling met een beperking in de groep
vereist dat de leerkrachten
verdergaande
individualisering zouden moeten kunnen
toepassen.
Daarvoor
is
scholing
en
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begeleiding van leerkrachten nodig en daarbij
tevens
aanvullende
lesmethodes
en
werkwijzen, die rekening houden met de
samenstelling van de groep.

7.5.3. Beleidsuitgangspunten
De Triangel is in principe bereid leerlingen met
een belemmering aan te nemen op onze
school, mits wij voldoende ondersteuning
kunnen realiseren.
De vorderingen van een leerling met een
beperking zullen gedurende de gehele
schoolloopbaan op de Triangel besproken
worden binnen het School Ondersteunings
Team. Daarnaast wordt er jaarlijks gekeken of
de school nog de goede plek is voor de
leerkling en of de opvang haalbaar is.
Wanneer dit niet zo is gaat de school vanwege
de zorgplicht met de ouders op zoek naar een
passende vorm van onderwijs.
7.5.4. Toelatingscriteria
Onze school kent zijn onderwijskundige
expertise en grenzen m.b.t. de zorg voor
leerlingen. Er wordt per kind bekeken of het
toelaatbaar is.
Zaken waar de directie naar meeweegt bij haar
beoordeling of een leerling voldoende
ondersteuning geboden kan worden:
• De (geschatte) groepsgrootte en/of
groepssamenstelling waarin de leerling
komt te zitten is zodanig dat er een leerling
met een beperking in opgevangen kan
worden.
• Uit gegevens van de voorschoolse opvang
valt een goede inschatting te maken voor
de toekomst van het kind op onze school.
Indien nodig dragen de ouders zelf zorg
voor de organisatie van lichamelijke en/of
medische verzorging van de leerling met
een handicap (o.a. niet zindelijk zijn,
medicijnverstrekking, het toedienen van
injecties, het verschonen van verband e.d.)

•

De verwachting is dat het kind leerbaar is
en er sprake is van ontwikkeling tijdens
zijn/haar schoolloopbaan.
• Het kind past wat betreft problematiek bij
andere kinderen met bijzondere problemen
in de groep.
• Het kind kan in een groep functioneren en
vormt geen belemmering voor de andere
leerlingen in de groep.
• Het kind kan communiceren.
• We constateren dat de ouders betrokken
zijn en blijven bij hun kind en schatten in
dat die betrokkenheid ook de school
betreft.
• Er worden met ouders afspraken gemaakt
met betrekking tot calamiteiten die de
school betreffen. Hierbij denken we aan
vervangingsproblematiek bij ziekte van de
groepsleerkracht en/of onderwijsassistent.
• De tegemoetkomingen vanuit Passend
Onderwijsmoeten de kosten van de extra
zorg die het kind nodig heeft volledig
kunnen dekken.
Wanneer wij denken dat wij uw kind
onvoldoende ondersteuning kunnen bieden
zoeken wij samen met u naar een school waar
dit wel het geval zal zijn.
8. Veiligheid / Rechten / Plichten / Klachten
8.1 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 u vrij wilt vragen voor uw kind.
Vrij in verband met vakantie
Een schriftelijk verzoek om vakantieverlof moet
minimaal acht weken van tevoren bij de
directeur van de school te worden ingediend.
De directeur beslist over het verzoek.
De Leerplichtwet geeft aan dat verlof wegens
vakantie slechts wordt verleend indien:
a. wegens de specifieke aard van het beroep
van één van de ouders het slechts mogelijk is
buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan
en
b. een werkgeversverklaring wordt overgelegd
waaruit blijkt dat geen verlof binnen de
vastgestelde schoolvakanties mogelijk is.
c. het de enige vakantie van de
ouder(s)/verzorger(s) en het kind/de kinderen
gezamenlijk in dat schooljaar betreft.
Er kan maar eenmaal per jaar vakantieverlof
worden verleend en nooit langer dan tien
schooldagen. De eerste twee lesweken van
het schooljaar wordt nooit vakantieverlof
verleend.
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Vrij ivm bijzondere omstandigheden
Denk hierbij aan een verhuizing, een
familiefeest, etc. Een schriftelijk verzoek
hiertoe dient vooraf aan de directeur te worden
voorgelegd. Daarbij gelden voor bepaalde
gebeurtenissen maximale termijnen.
Een verzoek om meer dan 10 dagen te mogen
verzuimen moet minimaal 6 weken van te
voren schriftelijk worden ingediend bij de
directeur. Deze zal vervolgens het verzoek aan
de leerplichtambtenaar voorleggen.
Vrij in verband met een religieuze feestdag.
Ouders/verzorgers moeten een verzoek
hiertoe minimaal 2 dagen van te voeren
schriftelijk indienen bij de directeur.
Vrij in verband met een behandeling van uw
kind.
Bij medische behandelingen (waaronder ook
logopedie) verdient het de voorkeur dat deze
buiten schooltijd plaats vindt. Het kind mist dan
zo min mogelijk lestijd. Blijkt dit niet mogelijk
dat kunt u hiervoor vrij vragen bij de directeur.
Bij logopedische behandeling onder schooltijd
heeft het sterk onze voorkeur dat deze op
onze school of op een school in de buurt
plaats vindt.
Bij dyslexiebehandeling onder schooltijd geeft
de school alleen vrij als deze op de school
plaats vindt of, als dat niet mogelijk is,
eventueel in een school in de buurt. Dit om
verlies van lestijd zo veel mogelijk te
voorkomen. Wij kunnen u helpen bij het vinden
van een aanbieder die behandeling op school
of eventueel in een school in de buurt kan
aanbieden. Mocht de behandeling in een
buurtschool plaats vinden dan bent u zelf
verantwoordelijk voor het halen en brengen
van uw kind.
Sommige ouders kiezen ervoor hun kind extra
lessen aan te bieden (‘remedial teaching’). De
regels van de Inspectie van het Onderwijs
maken dat wij dit onder schooltijd niet toe
kunnen laten en uw kind hiervoor dus geen
vrij kunnen geven.
Geen bijzondere omstandigheden zijn:
• Een vakantie buiten de reguliere
schoolvakantie
• Een lang weekend weg
• Sportevenementen buiten school om
• Het
bezoeken
van
concerten,
tentoonstellingen, pretparken, enz.
• De wens om met wintersportvakantie te
gaan na de kerst- of voorjaarsvakantie
• De wens om één of meer dagen eerder
met vakantie te gaan of later terug te
komen

Ouders die hun kind zonder de vereiste
toestemming van school houden, maken zich
schuldig aan ongeoorloofd schoolverzuim. Dit
kan tot een proces-verbaal leiden. Voor
informatie kunt u zich ook wenden tot de
gemeente Gouda, afdeling leerplicht,
tel. 545545, de heer Kees Notenboom.
Ziekmelding
Wanneer uw kind ziek is, willen we graag dat die
ziekmelding voor schooltijd (telefonisch)
doorgegeven wordt door een volwassene. Dit
voorkomt, dat vanuit school gebeld moet
worden, om te vragen waar uw kind is. Telefoon
school: 0182 - 530225
Wij wijzen u er op dat absenties zonder
berichtgeving gemeld moeten worden bij de
leerplichtambtenaar van de gemeente Gouda.

8.2 Verzuimbeleid
Het kan zijn dat uw kind niet naar school kan
komen. U dient de school daar direct, op de
eerste dag van verzuim, van op de hoogte te
stellen.
Indien de leerling langere tijd niet naar school
kan komen, gaan we samen met u
(ouders/verzorgers) bekijken hoe we het
onderwijs, rekening houdend met de ziekte,
kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik
maken van de deskundigheid van een
consulent. Het is onze wettelijke plicht om voor
elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen
voorgoed onderwijs. Daarnaast vinden wij het
minstens zo belangrijk dat de leerling in deze
situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht c.q. mentor. 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.
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Als een leerling niet op school verschijnt zal in
eerste instantie contact worden gezocht met
de ouder om te horen wat er aan de hand is.
Is sprake van ongeoorloofd verzuim, dan
moeten wij dit melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

8.3 Verzekering
De vraag of de school aansprakelijk is voor
eventuele schade die uw kind oploopt of een
ander toebrengt, is niet zomaar te
beantwoorden. Het gaat bij aansprakelijkheid
namelijk over de vraag wat redelijk en billijk is.
Met andere woorden, er zijn ook situaties
waarin u als ouder aansprakelijk bent. In dat
geval brengt uw eigen verzekering voor
wettelijke aansprakelijkheid (WA-verzekering)
meestal uitkomst.
Het schoolbestuur heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor onder
andere (hulp)ouders. Deze verzekering biedt
dekking voor schade aan derden, ontstaan
door onrechtmatig handelen en/of verwijtbare
nalatigheid. Dit geldt alleen voor situaties,
waarbij (hulp)ouders ten behoeve van de
school werkzaam zijn.

8.4.Actief burgerschap
De opdracht van het Rijk aan het onderwijs is
om jonge mensen voor te bereiden op
deelname aan een diverse samenleving.
Het onderwijs, zo stelt het Rijk:
a. gaat er mede van uit dat leerlingen
opgroeien in een pluriforme samenleving
b. is mede gericht op het bevorderen van actief
burgerschap en sociale integratie
c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis
hebben van en kennismaken met verschillende
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.
Wij werken hier graag aan mede. Immers tot
de kernwaarden van De Groeiling behoren
Verbondenheid en Respect.
Wij geven aan de vorming tot Actief
Burgerschap en Sociale Integratie op onze
school als volgt vorm:
- tijdens de lessen van Trefwoord
- tijdens de lessen van de Vreedzame
School
- rond de tijd van Prinsjesdag en diverse
verkiezingen
- maar ook door deelname aan acties
voor goede doelen
- door aan te sluiten bij maatschappelijke actualiteiten
In het kader van de kennismaking met andere
religies kan sprake zijn van een bezoek aan
een gebedshuis (kerk, moskee, synagoge)

8.5 Kledingvoorschrift
Binnen de samenleving zijn er ontwikkelingen
die vragen om inname van een standpunt van
de school. Het gaat dan met name over wat wel
en niet toelaatbaar is ten aanzien van uiterlijke
verschijningsvormen (waaronder kleding), al dan
niet ingegeven door een religieuze stroming. Om
hier duidelijkheid over te krijgen is dit voorschrift
opgesteld.
Wij zijn een interconfessionele school. De
christelijke identiteit is het uitgangspunt van ons
handelen. Binnen de school prediken we niet dat
het christendom het enige geloof is, maar wel
dat het onze grondslag is.
Daar willen we heel duidelijk in zijn. We willen
daarom ook geen expliciete uitingen van andere
godsdiensten binnen onze schoolmuren. We
vragen ouders om de interconfessionele
identiteit van de school te respecteren en te
onderschrijven.
Met de aanmelding tekenen ze daarvoor en
leggen ze zich vast om ook alle regels die
daaruit voortvloeien te respecteren.
Van de leerkrachten en de leerlingen vragen we
de algemene fatsoensnormen in acht te nemen
waar het gaat om het dragen van kleding.
Steeds zal de afweging gemaakt moeten
worden in hoeverre kleding, waaronder ook
begrepen versieringen van het lichaam, over de
fatsoensnormen heen gaat. Die afweging zal
gemaakt moeten worden door de directie van de
school.
De algemene richtlijnen zijn:
- dat de kleding niet uitdagend is in
seksuele en/of agressieve zin.
- onder schooltijd staan we het dragen
van een hoofddeksel binnen het
gebouw niet toe.
- dat de kleding verzorgd is.
- dat de kleding geen uiting is van een
andere geloofsovertuiging.
8.6 Veiligheidsplan
Op onze school hebben wij maatregelen
genomen om de sociale en fysieke veiligheid
van uw kind te waarborgen. Als uitgangspunt
wordt het veiligheidsplan van de Groeiling
gebruikt.
Zie : https://degroeiling.nl/?page_id=1218
Hier vindt u de volgende documenten:
Privacyreglement
Pestprotocol
Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling
Klachtenregeling
Klokkenluidersregeling
Gedragscode – ongewenst gedrag
Schorsing en verwijdering
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Personen en instanties met een specifieke taak
Daarnaast hebben we zelf als school een
aantal zaken school specifiek beschreven.
Zoals:
• Ontruimingsplan
• Protocol medisch handelen
• Rouwprotocol
• Protocol uitstapjes
• Protocol internetgebruik
• Pestprotocol (zie oplossingsgerichte
Pest Aanpak)
Al deze plannen zijn op teamniveau besproken
en worden regelmatig geëvalueerd en evt.
aangepast.
Oplossingsgerichte Pest Aanpak (opa)
We werken op onze school met de methode
Vreedzame School.
Hierin is conflicthantering een belangrijk
onderdeel.
Kinderen leren zelf conflicten op te lossen en
er zijn tevens opgeleide mediatoren die dit
proces begeleiden.
Wanneer er toch sprake is van pestgedrag is
de Oplossingsgerichte Pest Aanpak (opa) een
doeltreffende interventiemethode.
Het idee achter deze methode is dat er een
beroep gedaan wordt op het verantwoordelijkheidsgevoel van de groep door niet te
beschuldigen, maar empathie op te roepen en
iedereen als potentiële oplosser van het
probleem te zien. Zo stimuleer je positieve
krachten in een groep.
Hierbij wordt het volgende stappenplan
toegepast:
1.gesprek met het kind dat gepest wordt
2.gesprek met betrokkenen (steungroep)
3.uitleggen van het probleem aan de
steungroep
4.verantwoordelijkheid
delen
met
de
steungroep
5.de steungroep vragen naar ideeën
6.laat het resultaat aan steungroep over
7.terugkomen op hoe het gegaan is met de
gepeste en de steungroep
Hoofddoel is dat de gepeste gelukkiger wordt.
Wanneer dit stappenplan wordt toegepast,
worden ouders hiervan op de hoogte gebracht.
Jaarlijks worden kinderen bevraagd middels
een vragenlijst van de Vreedzame School mbt
pest- en plaaggedrag. De resultaten van deze
vragenlijst worden met de kinderen besproken.
Mocht u als ouders/verzorgers zorgen of
klachten hebben in verband met de veiligheid
van uw kind dan kunt u zich melden tot de

directie van de school, de preventiemedewerker en/of vertrouwenspersoon.
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. U
treft deze meldcode aan op onze website.
Op school zijn de volgende rollen in het kader
van veiligheid:
Veiligheidscoördinator
:
de
directeur,
Angenieta Kaatee – de Groot.
Aandachtfunctionaris: de intern begeleider
Claske van der Lee.
Interne contact persoon(vertrouwenspersoon)
: Juf Karin Schouten.
En daarnaast zijn er 3 bedrijfshulpverleners:
-Meneer Cor Looren – de Jong, meester Dirk
Rijneveld en juf Angenieta Kaatee- de Groot.
8.7 Klachtenprocedure
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’.
Tot wie kan u zich wenden?
Wanneer u het niet eens is met de aanpak op
school dan kan U zich wenden tot
•
Het personeelslid dat verantwoordelijk
is voor deze aanpak
•
De directeur van de school
•
Het bestuur van De Groeiling
•
De contactpersoon van de school
•
De externe vertrouwenspersoon van
De Groeiling
•
De vertrouwensinspecteur
•
De landelijke klachtencommissie
Hieronder staat aangegeven tot wie men zich
in welke gevallen kan richten.
Contactpersoon van de school
De contactpersoon van de school is juf Karin.
Hij/zij helpt u door te luisteren naar uw
bezwaren en u te wijzen hoe u deze kunnen
aankaarten bij de instanties/personen die de
klacht in behandeling kunnen nemen en zo
mogelijk wegnemen.
U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de
betrokken leerkracht of als dit niet aan de orde
of mogelijk is de directeur van de school of de
externe vertrouwenspersoon.
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De externe vertrouwenspersoon van de
Groeiling
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 klachten procedure 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 Groeiling heeft met de GGD Midden
Holland een contract afgesloten voor het ter
beschikking stellen van een externe
vertrouwenspersoon.
Het adres van de GGD Midden Holland:
Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
Telefoonnummer: 0182-545650
De klachtencommissie
Wanneer bovenstaande stappen niet voldoen
kan men zich wenden tot de landelijke
klachtencommissie waarbij De Groeiling is
aangesloten:
Contactgegevens
Landelijke
Klachtencommissie (LKC)
Telefoon: 030 - 280 9590
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: http://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.
De 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 kan gebeld worden
naar +31(0)306706001.
8.8 De ouderbijdrage
Scholen ontvangen voor het geven van
onderwijs bekostiging van de overheid.
Voor allerlei extra voorzieningen en activiteiten
die in of door de school plaatsvinden, wordt
door de overheid geen geld beschikbaar
gesteld. De hieraan verbonden kosten worden
middels de ouderbijdrage jaarlijks aan de
ouders in rekening gebracht. De betaling van
de ouderbijdrage geschiedt op vrijwillige basis,
maar bij een begrotingstekort zullen bepaalde
activiteiten niet door kunnen gaan. De
activiteiten zijn zeer divers: van paasontbijt tot
sportdag, eindfeest en niet te vergeten het
versieringen van de school rond feestdagen en
thema’s.
De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks
vastgesteld in overleg met de oudercommissie
en de MR (medezeggenschapsraad) en de
directie aan de hand van een jaarplan met
begroting. Deze begroting wordt in de
jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in
september ter goedkeuring en ter vaststelling
aangeboden aan de ouders. Omdat op
sommige scholen sprake is van extreem hoge
ouderbijdragen heeft de overheid de wet
aangepast en is de (zeer bewerkelijke)
verplichting in het leven geroepen om jaarlijks
met alle ouders een contract af te sluiten over
de extra kosten van het onderwijs. Om deze
rompslomp te voorkomen die deze manier van
werken tot gevolg heeft, is voor de volgende
regeling gekozen.
Wanneer er problemen zijn met betrekking tot
de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage
wordt u verzocht om contact op te nemen bij
de directie. De hoogte van de ouderbijdrage
staat jaarlijks vermeld in de schoolgids deel 2.
Voor schoolreis, onderbouwfeest, kamp,
eventuele deelname aan sportwedstrijden is
een bijdrage verbonden die wel betaald moet
worden.
Sponsoring
In principe maakt de school geen gebruik van
sponsoring door bedrijven. We volgen
daarmee de richtlijnen van het school bestuur.
Ter verduidelijking: Het is niet toegestaan om
de naam van een sponsor te koppelen aan de
naam van de school en leermiddelen.
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8.9 Handelingsprotocol bij grensoverschrijdend gedrag
Binnen het project “Schoolveiligheid”
ontwikkelt de gemeente Gouda, in nauwe
samenwerking met de scholen (basis en
voortgezet), de politie en Bureau Jeugdzorg
een handelingsprotocol voor grensoverschrijdend gedrag. In dit protocol worden
afspraken vastgelegd hoe te handelen bij
onacceptabel gedrag. Van kleine incidenten,
zoals b.v. een grote mond tot zeer ernstige
incidenten, zoals geweldsmisdrijven. Er
worden afspraken gemaakt over hoe er binnen
de school omgegaan wordt met dit soort
incidenten: o.a. registratie van de incidenten;
wel of geen aangifte en gesprekken met
ouders en leerling.
Daarnaast worden ook afspraken gemaakt
over de inzet van de politie (bij strafbare feiten)
en Bureau Jeugdzorg ( voor hulpverlening).

8.10 Schorsing en verwijdering
Schorsing en verwijdering kunnen om drie
redenen worden gebruikt:
•
als strafmaatregel
•
als maatregel om de veiligheid en orde
in de school te handhaven
•
als middel om aan te geven dat de
school niet langer garant kan staan voor een
verantwoorde kwaliteit van de zorg/begeleiding
voor het kind
Van schorsing is sprake als het kind tijdelijk de
toegang tot de school wordt ontzegd. Wettelijk
(artikel 40 c WPO) kan het bestuur een leerling
met opgaven van redenen voor een periode
van ten hoogte 1 week ( 5 schooldagen)
schorsen. Het besluit tot schorsing wordt
schriftelijk aan de ouders/de voogd te bekend
gemaakt. Voorafgaand hieraan vindt een
gesprek plaats van het bestuur met de
ouders/voogd, het kind, de betrokken
leerkracht en de directeur.
De school stelt de leerling in staat,
bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk,
het onderwijsproces zo veel mogelijk voort te
zetten tijdens de schorsingsperiode.
Ouders kunnen slechts bezwaar maken tegen
een schorsing door het besluit voor te leggen
aan de rechter.

Een leerling verwijderen kan alleen wanneer
het bestuur ervoor heeft gezorgd dat een
andere school bereid is de leerling toe te laten.
De volgende procedure zal dan worden
doorlopen:
1.
De directeur van de school informeert
het bestuur;
2.
Het bestuur hoort zowel de betrokken
groepsleerkracht, de leerling
als de
ouders/voogd;
3.
Het bestuur maakt het voornemen tot
verwijdering schriftelijk en met opgave van
redenen bekend aan de ouders/voogd.
4.
De school zoekt in overleg met de
ouders/voogd een andere passende school .
5.
Als een passende school voor het kind
is gevonden meldt het bestuur het definitieve
besluit tot verwijdering schriftelijk aan de
ouders/voogd.
Ouders/de voogd kunnen tegen deze
beslissing binnen 6 weken schriftelijk bezwaar
kunnen maken bij het bestuur. Bovendien
kunnen zij tegelijkertijd dit bezwaar ook
aanhangig maken bij de Geschillencommissie
Passend Onderwijs.
Ook voor inschakeling
van de Geschillencommissie geldt een termijn
van 6 weken (vakanties schuiven de 6 wekentermijn niet op).
Na de aangegeven datum van verwijdering
hoeft de school de leerling niet langer toe te
laten op de school. Ook niet als er een
bezwaar procedure loopt.
Het advies van de Geschillencommissie is niet
bindend. Het bestuur deelt na uitspraak van de
Geschillencommissie zo spoedig mogelijk aan
zowel
de
ouders/de
voogd
als
de
Geschillencommissie mee wat gedaan wordt
met het advies.
Bij ernstige gedragsproblemen van kind of
ouder kan overgegaan worden tot schorsing
en/of verwijdering van een leerling. Een school
behoort hier regels voor te hebben. Bij de
procedures zijn naast de schoolleiding tevens
het
bestuur
van
de
stichting,
de
onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar
nauw betrokken.

Verwijdering is een maatregel bij zodanig
ernstig situatie dat het bestuur van De
Groeiling concludeert dat de relatie tussen
school en leerling (ouders) onherstelbaar
verstoord is en de leerling definitief de toegang
tot de school wordt ontzegd en naar een
andere school moet.
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8.11 Meldcode kindermishandeling
Op de Triangel hanteren we de meldcode
kindermishandeling. Dit heeft tot doel medewerkers te ondersteunen in de omgang met
signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode bevat een stappenplan. Deze ondersteuning van medewerkers in
de vorm van het stappenplan levert, zo mag
worden verwacht, een bijdrage aan een
effectieve aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling.
Daarnaast fungeert de meldcode als toetssteen voor de school én voor de individuele
medewerker.
De school zal, als zij aan toezicht door de
inspectie van het onderwijs is onderworpen,
door de inspectie kunnen worden aangesproken op het beschikken over een deugdelijke meldcode én op het scheppen van de
randvoorwaarden waardoor de medewerkers
die binnen een school werkzaam zijn, de meldcode in een veilig werkklimaat kunnen
toepassen.
Individuele medewerkers kunnen worden
aangesproken op de feitelijke toepassing van
het stappenplan in de meldcode bij signalen
van huiselijk geweld of kindermishandeling.
Voor verdere informatie ligt de meldcode op
school ter inzage.
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