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Voorwoord
Voor u ligt de schoolgids van de Protestants Christelijke Basisschool (PCB) Johannes Post. Deze gids
is bestemd voor ouders, die nu kinderen bij ons op school hebben en voor ouders van toekomstige
leerlingen. Aan de ouders, die kinderen bij ons op school hebben, geven wij in deze gids de nodige
informatie over onze manier van werken en de gang van zaken op onze school. Aan ouders van
toekomstige leerlingen leggen wij uit wat zij mogen verwachten als hun kind bij ons op school komt.
De basisschooltijd is een belangrijk stuk van je leven. Voor u en voor uw kinderen. Jarenlang is er
diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind zo’n
8000 uren toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een
kinderleven. Een basisschool kiest u dan ook niet zomaar.
Scholen verschillen in werkwijze, sfeer, resultaten en kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet
gemakkelijk. Deze gids kan u helpen bij het bewust kiezen van een basisschool voor uw kind. We
laten zien wat u als ouders van onze school kunt verwachten en wat de school voor uw kind kan
betekenen: Waar staat de school voor?
We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor
een reactie of voor een persoonlijke toelichting.
Namens het team van PCB Johannes Post,
Mevr. Conjo Kristalijn
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PCB Johannes Post
1.1 Een stukje geschiedenis
PCB Johannes Post is vernoemd naar Johannes Post, geboren op 4 oktober 1906 in Hollandsche
Veld. Hij was een Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog die op landelijk
niveau actief is geweest. Familie van Johannes Post is vorig schooljaar op school geweest, om zijn
levensverhaal te vertellen en nog belangrijker om het belang van leven in vrijheid door te geven.

1.2 Ligging school
Onze school ligt in Hazerswoude-Dorp, één van de kernen van de gemeente Alphen aan den Rijn.
Het ligt midden in het Groene Hart en wordt omringd door gemeenten zoals Zoetermeer, Alphen
aan den Rijn en Leiden. De meeste leerlingen wonen in Hazerswoude-Dorp.

1.3 Stichting en bestuur
Onze school maakt deel uit van Stichting Primair Onderwijs WIJ de Venen. SPO WIJ de Venen is 1
januari 2017 ontstaan vanuit een fusie tussen Stichting Primair Christelijk Onderwijs De Woudse
Venen en Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas. Onze organisatie geeft ruimte aan roomskatholiek, protestants-christelijk en openbaar onderwijs.
De vijftien scholen van WIJ de Venen staan in dorpen van Het Groene Hart en vallen onder drie
gemeenten: Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn. Meer informatie is te lezen in
hoofdstuk 10.
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Waar staat de Johannes Post voor?
2.1 Identiteit
De Johannes Post is een open protestants-christelijke basisschool. We werken vanuit de Bijbel,
waarin we de koppeling maken naar het hier en nu.
De identiteit is letterlijk zichtbaar tijdens :
• de dagopening en sluiten (gebed/lied)
• de kerk-schoolviering
• het vieren van Kerst en Pasen
‘Kind op Maandag’, is de methode die hierbij gebruikt wordt. Ieder schooljaar is er aandacht voor
een spaarproject. Het afgelopen schooljaar is gespaard voor het spaarproject van WIJ de Venen:
Community Project India.

2.2 Missie en visie
We werken op de Johannes Post vanuit een duidelijke missie en visie.
Missie
‘respect, eigentijds, samen’, zijn de waarden waaruit goed onderwijs wordt aangeboden.
Visie
‘Samen werken, Samen leren, Samen spelen’ = SAMEN BETER!
Onderwijs betekent samenwerken. Het leren van en met elkaar, met en van leerlingen, ouders en
collega’s. Binnen de Johannes Post werken we met coöperatieve leerstrategieën. Deze worden
gebruikt tijdens de reguliere lessen. Coöperatief leren is een onderwijsleersituatie waarin de
leerlingen in kleine groepen op een gestructureerde manier samenwerken aan een leertaak met een
gezamenlijk doel.
Bij alles wat wij bedenken, ontwikkelen en doen op onze school, zijn we ons bewust, dat
samenwerking een meerwaarde heeft en dat we ‘samen beter’ zijn.
Eigentijds
Op de Johannes Post is een pedagogisch klimaat dat zich kenmerkt door een eigentijds karakter. Het
onderwijs is gericht op kennis en vaardigheden die leerlingen niet alleen nu, maar ook in de toekomst
nodig hebben.
Respect
Respect onderling en tegenover alles en iedereen is een basiskenmerk van alles, wat wij op onze
school doen. Respectloosheid, in welke vorm dan ook, zal niet passeren zonder aandacht voor hoe
het beter had kunnen gaan.
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2.3 Een fijne school
De basis van een goede ontwikkeling is het gevoel van veiligheid en vertrouwen in volwassenen.
Alleen op basis daarvan kunnen de leerlingen zich kennis en vaardigheden eigen maken. Daarom
bieden we de leerlingen een betrouwbare en goede sfeer. Binnen het pedagogisch klimaat van de
Johannes Post geven we zoveel mogelijk individuele aandacht aan de leerlingen.
Op de Johannes Post maken we gebruik van de methode KWINK voor de sociaal- emotionele
ontwikkeling. Door het gebruik te maken van deze methode wordt er gewerkt met een doorgaande
lijn. De methode informeert ouders door middel van een ouderbrief en de koelkastposters. Op deze
posters worden de basisbegrippen uitgelegd. Dit zorgt er voor dat zowel thuis als op school dezelfde
taal gesproken kan worden, wat betreft de sociaal-emotionele ontwikkeling
Belangrijke trefwoorden die op de Johannes Post centraal staan: respect – veiligheid –vertrouwen. Er
wordt gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem ZIEN. Dit is een webbased applicatie. Via de site
kunnen vragenlijsten door de leerkracht, de ouders en de leerling zelf worden ingevuld. De
vragenlijst voor de leerling is afgestemd op de doelgroep en is te gebruiken vanaf groep vijf van de
basisschool. Zie hoofdstuk 3.6

2.4 Uitgangspunten van waaruit het onderwijs vorm krijgt
De ontwikkeling van de leerling staat centraal.
→ De leerling is medeverantwoordelijk voor zijn eigen leerproces en bepaalt mede zijn eigen
leerdoelen.
→ De vrijheid in keuze is afhankelijk van wat de leerling aankan.
→ Het aanbod is op het niveau van de leerling
→ De omgeving daagt uit en motiveert tot leren
→ Er is aanbod van verschillende (coöperatieve) werkvormen
→ Er is aandacht voor een brede ontwikkeling, ruimte voor leren, beweging, ontspanning en
expressie
Een waarde gestuurde school
Kernwaarden vormen het uitgangspunt voor pedagogische kwaliteit. Deze kernwaarden zijn respect,
veiligheid, vertrouwen. .
Het team is in het normbesef duidelijk en handelt hier eenduidig en consequent naar. School en
ouders zijn partners in de ontwikkeling en blijven met elkaar hierover in gesprek (startgesprekken,
kindgesprekken). Vorig schooljaar is gestart met de ouder-kind portfoliogesprekken. Tijdens deze
gesprekken vertellen de kinderen over hun (leer)ontwikkeling op school. De leerkracht vult tijdens
dit gesprek aan. Tevens wordt besproken wat de volgende te behalen doelen zijn.
Leren voor de maatschappij van morgen – leren van feiten, vaardigheden en inzichten
Door het werken met thema’s bij de zaakvakken worden door de leerlingen vanuit verwondering,
ervaring en daarna vanuit begrip inzichten verworven over hoe de wereld om hen heen in elkaar zit
en hoe alles met elkaar te maken heeft.
In de wereld van internationalisering speelt Engels een belangrijke rol. Er is daarom aanbod van
Engels van groep 1 tot en met 8.
Een onderzoekende en kritische houding wordt gestimuleerd. In de veelheid van informatie krijgen
de leerlingen handvatten in de vorm van stappenplannen en strategieën om hier goed mee om te
gaan.
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Leerlingen hebben een goed beeld van zichzelf en weten welke competenties/kwaliteiten sterk
ontwikkeld zijn en wat een manier van leren is die bij ze past. Ook kunnen ze benoemen wat minder
makkelijk gaat en waar extra oefening of ondersteuning nodig is. De leerkrachten houden regelmatig
een kind(leer)gesprek om hier inzicht in te krijgen.
Wij zijn ook als school bezig om een keuze te maken in alles wat de huidige maatschappij van ons
vraagt (21e eeuwse vaardigheden).
In ons schoolplan staat duidelijk beschreven hoe wij daar mee omgaan en welke keuzes wij hierin
maken. Het schoolplan wordt dit schooljaar opnieuw opgesteld en is voor 01-10-2019 aan de MR ter
instemming voorgelegd.
Vanuit het beleid van de stichting is aan iedere school een iCoach verbonden. Zij is de leerkracht
waarbij de andere leerkrachten met vragen terecht kunnen, op het gebied van digitale software. De
iCoach neemt deel aan het netwerk iCoaches van onze stichting. Op onze school is juf Thamar
Esveld de iCoach. De directeur van de school neemt deel aan de werkgroep: Onderwijs en ICT. Hier
vallen ook de iCoaches onder.
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Organisatie van het onderwijs
3.1 Handelingsgericht werken aan opbrengsten
Binnen de school wordt gewerkt vanuit handelingsgericht werken (HGW). Bij HGW stem je als
leerkracht het onderwijs doelgericht af op de onderwijsbehoeften van leerlingen en bepaal je hoe om
te gaan met verschillen tussen leerlingen. Deze werkwijze zegt iets over hoe de leerkracht omgaat
met verschillen tussen leerlingen en zegt niet direct iets over het leiden naar betere leeropbrengsten.
Bij opbrengstgericht werken (OGW) werk je als leerkracht op basis van de verzamelde
leeropbrengsten planmatig en resultaatgericht aan het verhogen van de opbrengsten waarbij vooraf
een ambitie (norm) wordt vastgesteld. Deze manier van werken levert informatie op over het effect
van de aanpak van de leerkracht. Hierbij passen het werken met een datamuur (alle toetsen van de
groepen in een overzicht) of het maken van een trendanalyse (per toets/groep/leerjaar de resultaten
over de afgelopen drie jaar in beeld brengen)
In de afgelopen periode is het handelingsgericht en opbrengstgericht werken met elkaar verbonden.
Het één sluit het ander niet uit, maar versterkt elkaar. Op de Johannes Post worden de werkwijzen
met elkaar gecombineerd. “Handelingsgericht werken aan opbrengsten”.

3.2 Zelfstandig werken
Op onze school wordt aandacht besteed aan zelfstandig werken. Dat betekent dat de leerlingen in
alle groepen met regelmaat zelfstandig werken, binnen een van tevoren afgesproken tijd. Deze vorm
van zelfstandig werken geeft de leerkracht tijd om verlengde instructie te geven aan leerlingen die
een langere uitleg nodig hebben, of geeft hen de tijd om leerlingen te begeleiden die extra uitdaging
nodig hebben.
De duur van het zelfstandig werken wordt vooraf door de leerkracht aangegeven en wordt tevens
visueel gemaakt door een klok op het digibord. Op de klok wordt de werktijd aangegeven. De
leerlingen kunnen aan het terug tikken van de tijd zien hoeveel tijd ze nog hebben om hun werk te
maken. De leerkracht loopt een ronde langs de leerlingen om hulp te bieden of vragen te
beantwoorden, of de leerkracht is met een groepje leerlingen in de kleine kring aan het werk is. De
leerlingen weten dat ze dan niet naar de leerkracht toe mogen komen en zachtjes moeten werken.
In alle groepen wordt er gewerkt met een stoplicht. De kleuren van het stoplicht hebben allemaal
een eigen betekenis. Vanaf groep 3 hebben de leerlingen ook een blokje op hun tafel waarmee ze
aangeven of ze een vraag hebben (een vraagteken) of ze gestoord kunnen worden (een groene cirkel)
of juist niet gestoord (rode cirkel) mogen worden. Wanneer het stoplicht op rood staat, mogen de
leerlingen niet overleggen. De blokjes staan dan op rood of op het vraagteken. Nadat de rode tijd
voorbij is, gaat het stoplicht op oranje of groen.
Elke leerling kan dan aangeven of het zelfstandig door wil werken (blokje op rood),
of dat het openstaat voor vragen van andere leerlingen in het tafelgroepje
(blokje op groen). Dit komt ook overeen met de kleuren van het stoplicht.
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Wanneer de klok is gezet en het stoplicht aanstaat, komen de leerlingen niet naar de leerkracht toe.
Wanneer zij even niet verder kunnen, zetten zij hun blokje op het vraagteken. Zo kan de leerkracht
tijdens het rondlopen gemakkelijk zien dat de leerling een vraag heeft. De leerling hoeft dus niet met
de vinger in de lucht te wachten tot de leerkracht hem of haar kan helpen. Wij leren de leerlingen op
deze manier omgaan met uitgestelde aandacht. Het is aan de leerling om te bedenken wat het op dat
moment wel kan doen. Misschien kan hij of zij de som overslaan en alvast verder gaan met de
volgende. Of misschien is er nog werk dat afgemaakt moet worden.
Gekoppeld aan de kleuren is de manier waarop leerlingen hun stem gebruiken, rood betekent er
wordt stil gewerkt, oranje: je mag fluisteren, groen: samen overleggen mag. Deze manier van werken
geldt voor alle ruimtes in onze school.
Wij beseffen dat er een duidelijk verschil is tussen zelfstandig werken en zelfstandig leren. In het
document zelfstandig werken hebben wij onze visie op zelfstandig werken neergezet.

3.3 Expliciete Directe Instructie
Wij willen iedere leerling het beste uit zichzelf laten halen. In het schooljaar 2015/2016 zijn wij
begonnen met de invoering van EDI (Expliciete Directe Instructie). Vooral de positieve invloed op de
betrokkenheid bij leerlingen is opvallend.
Een EDI-les is als volgt opgebouwd:
→ Lesdoel. Dit doel wordt expliciet met de leerlingen gedeeld; door voor te lezen of op het bord

te schrijven.

→ Activeren van voorkennis. De leerlingen krijgen een opdracht die aansluit bij de te geven les,

maar waarvoor ze de benodigde kennis al in huis hebben.

→ Onderwijzen van het concept. De begrippen die in het lesdoel staan beschreven, worden

uitgelegd.

→ Onderwijzen van de vaardigheid. De stappen die nodig zijn om de in het lesdoel beschreven

vaardigheden goed uit te voeren, worden aangeleerd.

→ Belang van de les. Waarom leer je dit?
→ Begeleide inoefening. De leerlingen nemen het toepassen van de leerstof over. Ondertussen

controleert de leerkracht telkens of ze het correct doen en begrijpen.

→ Lesafsluiting. De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze

het lesdoel beheersen. Daarna mogen ze pas zelfstandig inoefenen.

→ Zelfstandige verwerking.
→ Verlengde instructie. De leerlingen waarbij tijdens de lesafsluiting bleek dat ze het lesdoel nog

niet voldoende beheersen, krijgen een verlengde instructie van de leerkracht.

3.4 ICT en computeronderwijs
Het gebruik van digitale middelen is niet meer uit ons onderwijs weg te denken. Nieuwe
ontwikkelingen en nieuwe digitale methodes vragen voortdurend aandacht bij invoering en gebruik.
Voor groep 4 t/m 8 zijn Chromebooks beschikbaar. De verwerking op de Chromebooks heeft een
vaste plaats gekregen in het lesprogramma en wordt gebruikt bij de meeste methodes. Daarnaast
worden Chromebooks ingezet voor het oefenen van allerlei vaardigheden (bijvoorbeeld: maken van
verslagen en werkstukken).
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Als einddoelstelling hebben we geformuleerd, dat onze leerlingen als vanzelfsprekend de computer
leren gebruiken voor informatieverwerving en informatieverwerking. In de onderbouw wordt
gebruik gemaakt van iPads, waarbij leerlingen verschillende leerapps tot hun beschikking hebben.
Voor een groot aantal gebruikte methodes hebben wij de bijbehorende software aangeschaft. Dit
stelt de leerkrachten in staat op zeer interactieve wijze digitale toepassingen te gebruiken in hun
lessen.
Tablet en/of Chromebook
De leerlingen van groep 4 t/m 8 maken gebruik van een Chromebook. Iedere leerling heeft zijn eigen
Chromebook en verwerkt daarop de lesstof. Via het Chromebook krijgt iedere leerling opdrachten
aangeboden op zijn eigen niveau. Dit wordt gedaan met de verwerkingsopdrachten van Snappet.
Hierdoor blijven de leerlingen uitgedaagd en gemotiveerd.
De leerkracht geeft eerst een interactieve instructie aan de groep. Daarna verwerken de leerlingen
de lesstof van rekenen en spelling digitaal. Dit levert een aantal voordelen op:
→ Leerlingen krijgen direct feedback op hun gegeven antwoord. Ze krijgen een groene krul of een

→
→

→
→
→

rode streep. De leerlingen kunnen hun foute antwoorden direct corrigeren. De verwerking van
Snappet is dus zelfcorrigerend.
Vervolgvragen worden moeilijker of makkelijker op basis van de resultaten. Leerlingen kunnen
dus op hun eigen niveau aan de slag.
De verwerking bij Snappet biedt leerlingen inzicht in de mate waarin ze hun leerdoelen hebben
bereikt. De verwerking bij Snappet biedt de leerlingen extra oefenstof om te kunnen werken aan
nog niet behaalde leerdoelen. Leerlingen worden zo mede-eigenaar van hun leerproces.
De leerkracht kan tijdens de les de vorderingen van de leerlingen direct volgen en besluiten tot
extra instructie en begeleiding daar waar nodig.
De leerkracht heeft meer tijd voor het voorbereiden van de lessen, doordat ze het werk van de
leerlingen niet hoeft na te kijken.
Bij het voorbereiden van de les kan de leerkracht de informatie van de resultaten van Snappet
gebruiken om de les zo goed mogelijk afgestemd op de leerbehoeften van de groep in te richten.

De verwerkingen gemaakt bij Snappet ondersteunen de leerkracht bij het realiseren van passend en
opbrengstgericht onderwijs. In groep 4 starten we met de opbouw hiervan, waarna het werken met
de Chromebooks verder wordt uitgewerkt naar de hogere groepen. Vanaf groep 1 worden de iPads
gebruikt. Hiermee wordt voor de onderbouw oefenstof aangeboden. Omdat wij op school werken
met Chromebooks en de verwerking moeten kunnen inzien, kijkt de leerkracht mee met wat de
leerling aan het doen is op het internet/dashboard en de software.
Naast het inzetten van deze middelen, proberen we bewust om te gaan met de hoeveelheid tijd dat
ze worden ingezet. Naarmate leerlingen ouder worden, maken ze meer verwerkingen op hun
Chromebook. De leerlingen worden bewust gewezen op het feit dat schrijven een belangrijk
onderdeel blijft en ook dat het van belang is om niet al te lang achter een scherm te zitten.
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3.5 Het onderwijs in groep 1-2
In de kleutergroep wordt zoveel mogelijk volgens een vast ritme gewerkt. Dit houdt in dat de dagen
opgebouwd zijn volgens een vast patroon. Deze manier van werken geeft onze jonge leerlingen
structuur, veiligheid en zekerheid.
We werken in de kleutergroepen thematisch volgens de principes van Spelend Leren. Zo wordt er
bijvoorbeeld gewerkt over de lente, Sinterklaas, of staat het thema ‘een huis’ centraal. Het lesaanbod
wordt voor iedere periode uitgewerkt vanuit de doelen waaraan gewerkt gaat worden. Ook houden
we rekening met de eigen inbreng van de leerlingen bij het werken met een thema. Hierdoor wordt
de betrokkenheid van iedere leerling vergroot.
Er wordt gewerkt in kleine en grote kringen. In de grote kring ligt de nadruk op gezamenlijke
activiteiten, zoals de dagopening, Bijbelse geschiedenis, muzikale activiteiten enz. De kleine kringen
zijn vooral gericht op het aanbieden van korte, gerichte activiteiten, waarbij de aandacht voor de
individuele leerling centraal staat.
In de kleutergroepen zijn we op een speelse manier bezig met het ontwikkelen van de
leesvoorwaarden. De leerlingen leren onder andere begrippen als links, rechts, boven en onder.
Daarnaast leren de leerlingen rijmen, begin- en eindklanken te onderscheiden en woordjes te ‘hakken
en plakken’. Leerlingen leren ook hun eigen naam te schrijven en kennen al een minimaal aantal
letters voordat ze naar groep 3 gaan.
Wanneer leerlingen eerder interesse tonen in het lezen, kunnen ze in de lees- en schrijfhoek werken
met letters en woordjes. We hebben speciale verwerkings- en oefenmaterialen voor leerlingen die al
kunnen lezen en schrijven voordat ze naar groep 3 gaan.
De taalaspecten zijn verweven in allerlei activiteiten in de groep. Zo doen we taalspelletjes in de
kring, houden we kringgesprekken, zingen we liedjes en lezen we prentenboeken. Bij elk nieuw
thema en iedere nieuwe planperiode passen we de taalactiviteiten aan. Tevens wordt er gebruik
gemaakt van de nieuwste versie van de methode ‘’Schatkist’’, een voorloper van de leesmethode
‘’Veilig Leren Lezen’’, waar de kinderen in groep 3 mee leren lezen. In de kleutergroep leren de
leerlingen de rekenbegrippen die nodig zijn voor het leren rekenen in groep 3. Aan de orde komen
bijvoorbeeld tellen (vooruit en achteruit), het leren herkennen van de cijfers en hoeveelheden, en
begrippen als groot, klein, veel, minder en meest.
De leerkracht ontwerpt en bedenkt eigen kringactiviteiten die passen bij het thema en de
tussendoelen voor rekenen. Ook gebruikt de leerkracht verschillende bronnenboeken om ervoor te
zorgen dat alle rekenvaardigheden aan bod komen en de leerlingen goed voorbereid worden op het
rekenonderwijs in groep 3.
Wanneer blijkt dat leerlingen halverwege groep 2 iets extra’s nodig hebben om te voldoen aan de
leesvoorwaardes voor groep 3 wordt het preventieve leesprogramma Bouw! ingezet. In de
kleutergroep werken wij tevens aan de ontwikkeling van de fijne motoriek ter voorbereiding op het
leren schrijven in groep 3. Tijdens de werklessen komen veel aspecten van de fijne motoriek aan de
orde, zoals borduren, tekenen, verven en prikken. In groep 2 beginnen de leerlingen met
voorbereidende schrijfoefeningen en wordt er geoefend met cijfers schrijven.
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Gedurende het gehele schooljaar worden de leerlingen systematisch geobserveerd. De
observatiegegevens worden geregistreerd in het digitale programma van “ParnasSys” middels
“Leerlijnen Jonge Kind”. Alle gegevens komen in een groepsoverzicht. Met deze informatie kunnen
onze leerkrachten nog beter inspelen op de ontwikkelbehoeften van de leerlingen. Zij kunnen op
grond van deze bevindingen komen tot een passend en doelgericht activiteitenaanbod voor
individuele leerlingen, kleine groepjes leerlingen of de groep als geheel.
Vak- en vormingsgebieden kleutergroepen
De volgende onderwijssituaties kunt u aantreffen in een kleutergroep:
Dagopening
De leerlingen beginnen de dag met een zogenaamde inloop, waar de leerlingen de keuze hebben om
met materiaal dat klaar staat aan het werk te gaan. Daarna beginnen de leerlingen de dag in de kring.
In de kring is er tijd voor “Kind op Maandag”, onze methode voor godsdienstige en
levensbeschouwelijke vorming. Regelmatig wordt in de kring een Bijbelverhaal verteld en worden
Bijbelse liedjes gezongen. In de kring kunnen de leerlingen ook hun eigen belevenissen, ideeën en
gedachten vertellen. Gesprekken in de kring kunnen aansluiten bij een bepaald thema, maar ook bij
onderwerpen die de kleuters op dat moment bezighouden.
Werkles
Een of twee keer per dag is er een werkles. Tijdens de werkles zijn de leerlingen met diverse
doelgerichte activiteiten bezig. Er zijn leerlingen bezig met creatieve activiteiten zoals knippen,
plakken, tekenen, boetseren en schilderen. Deze activiteiten vinden plaats in ‘de werkplaats’ van het
Spelend leren.
Andere leerlingen werken met ontwikkelingsmateriaal (spelletjes uit de kast), spelen in de hoeken
(poppenhoek, bouwhoek, luisterhoek), of spelen bij de zandtafel. Bovendien kunnen de leerlingen
werken met verschillende constructiematerialen zoals lego en Kapla. Ook wordt de iPad ingezet.
De leerlingen kiezen zelf welke activiteit zij tijdens de werkles willen gaan doen. Dit gebeurt onder
begeleiding van de leerkracht, die in de gaten houdt of er in het algemeen sprake is en blijft van een
evenredige verdeling van gekozen activiteiten over de verschillende ontwikkelingsgebieden.
Een aantal leerlingen wordt door de leerkracht uitgenodigd deel te nemen aan een activiteit in de
kleine kring. Tijdens de werklessen wordt een korte periode zelfstandig gewerkt (10 tot 20 minuten).
De leerkracht loopt een aantal rondes om te zien of alle leerlingen nog steeds goed aan het werk zijn
en kunnen blijven. Tijdens de werklessen is iedere leerling op zijn/haar eigen niveau aan het werk.
Alle leerlingen worden spelenderwijs uitgedaagd iets nieuws te ontdekken en om nieuwe kennis en
vaardigheden te ontwikkelen.

Kringactiviteit

13
In de kring worden verschillende doelgerichte activiteiten gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het leren
van een liedje (met of zonder instrumenten), voorlezen uit een (prenten)boek of een taal- of
rekenspel. Tijdens de taal- en rekenspellen worden opzegversjes geleerd, worden spelenderwijs
begrippen (groot, weinig, eerste, laatste) geoefend, worden rijmspelletjes gedaan en wordt het
logisch denken gestimuleerd. De kringactiviteiten worden ontworpen op basis van de verkregen
gegevens vanuit het volgsysteem “Leerlijnen Jonge kind” en de toets gegevens vanuit CITO en sluiten
aan bij het thema waaraan op dat moment in de groep gewerkt wordt.
Bewegingsonderwijs
Jonge kinderen hebben een enorme bewegingsdrang. Daarom is er ieder dagdeel ruimte vrijgemaakt
voor bewegingsspel. Dit kan buiten op het schoolplein, in het speellokaal, of in het eigen lokaal
plaatsvinden. In het speellokaal krijgen de leerlingen een keer in de week bewegingsonderwijs van
hun eigen leerkracht. Er is tijdens de bewegingslessen aandacht voor de ontwikkeling van de grote
motoriek (vangen, springen, evenwicht, hinkelen). Daarnaast wordt er gedanst, worden spellen
gespeeld, en kan de leerkracht ervoor kiezen de leerlingen vrij te laten spelen. De leerlingen mogen
dan in een vrije situatie hun motorische vaardigheden oefenen. Ze kunnen dan zelf kiezen of ze
bijvoorbeeld met een bal of hoepel willen spelen, touwtje willen springen, of liever gaan klimmen en
klauteren op de klaargezette toestellen. De leerkracht begeleidt de leerlingen in hun spel, helpt
leerlingen bij de toestellen, of neemt de tijd om de spelende leerlingen gericht te observeren.
Buitenspel is een belangrijk onderdeel van het (bewegings)onderwijs. Een leerling die buiten speelt,
leert omgaan met de ruimte, samenwerken met anderen (overleggen, delen) en ontwikkelt zijn
motoriek. Op het plein spelen de leerlingen met onder andere de fietsen, karren en in de zandbak.
Het schoolplein is zodanig ingericht dat er voldoende te ontdekken en te beleven valt.
Dagafsluiting
De dag wordt gezamenlijk in de kring afgesloten. Vaak wordt de dag nog even nabesproken en wordt
er een liedje gezongen. De dag wordt afgesloten met een gebed. Dit kan ook een rijmpje of een
versje zijn.

14
3.6 Het onderwijs in groep 3-8
Onze leerlingen zijn in de groepen 3 tot en met 8 verdeeld in leerjaren. Soms vormen twee leerjaren
een combinatiegroep. Binnen ons systeem gaan we op planmatige wijze om met de verschillen in
onderwijsbehoeften tussen leerlingen. We streven steeds naar de meest effectieve en haalbare
ondersteuning voor alle leerlingen. In de klassen spelen de leerkrachten een centrale rol bij het
realiseren van de optimale ondersteuning van onze leerlingen. De leerkrachten zijn volledig
verantwoordelijk voor de ondersteuning in hun groep en structureren de onderwijsleersituatie
dusdanig, dat instructie op drie niveaus mogelijk is. Daarbij kijken we in onze organisatie steeds meer
naar gezamenlijke instructiemomenten in verschillende groepen. Zo kan een leerling uit groep 7 bijv.
de instructie begrijpend lezen op groep 8 niveau volgen. Alle lesroosters van de verschillende
groepen, worden op elkaar afgestemd, zodat er makkelijker groepsoverstijgend gewerkt kan worden.
Tijdens het stilleesmoment maken we op sommige dagen gebruik van maatjes. Dit zijn leerlingen uit
verschillende groepen die gekoppeld worden aan leerlingen van groep 3-4.
Vak- en vormingsgebieden groepen 3 tot en met 8
In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met methodes. We maken gebruik van lesmethoden waarin
het BHV-model zit (Basis, Herhaling, Verrijking). Dit betekent dat alle leerlingen de basisstof moeten
verwerken en beheersen. Voor de leerling die het nog niet begrijpt, of het onvoldoende beheerst,
hanteren we herhalingsstof. Een aantal leerlingen maakt de verrijkingsstof. Voor alle hoofdvakken
(rekenen, lezen, spelling) geldt, dat steeds gewerkt wordt met deze drie instructieniveaus.
Voorafgaand aan elke planperiode worden voor alle hoofdvakken de toetsresultaten bekeken. De
leerkracht bepaalt op basis van de verkregen gegevens welke leerlingen welke aanpak nodig hebben.
Hieronder volgt per vakgebied een korte beschrijving van de lesinhouden en de gebruikte methode.
De leerlingen worden per vakgebied ingedeeld in de juiste instructiegroep.
Godsdienstige vorming
In alle groepen gebruiken we de methode “Kind op Maandag”. De leerlingen leren de Bijbelverhalen
kennen, en leren hoe de verhalen uit de Bijbel van toepassing zijn op hun dagelijkse leven. We zingen
christelijke liederen die zowel uit het liedboek als uit andere liedbundels afkomstig zijn. Daarnaast
bidden wij tijdens de dagopening, voor de lunch en bij de dagafsluiting met de leerlingen.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt bijgehouden in het leerlingvolgsysteem “Zien”. Dit
systeem sluit aan bij ParnasSys, ons algemene leerlingvolgsysteem. Regelmatig wordt in de groepen
een gesprek gehouden met een bepaald thema dat te maken heeft met de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Er wordt met de leerlingen over uiteenlopende onderwerpen van gedachten gewisseld
(vriendschap, pesten, verdriet, bang zijn, enz.). Vaak wordt aangesloten bij actuele onderwerpen. Het
belang hiervan is, dat de leerlingen leren omgaan met de emoties van zichzelf en die van anderen.
Vanuit de methode KWINK krijgen de leerlingen een gevarieerd aanbod van emotiewoorden
aangeboden.
Lezen
In groep 3 begint het systematisch onderwijs in lezen. We gebruiken dit schooljaar de nieuwe
methode ‘Lijn 3’. Deze methode sluit mooi aan bij onze taalmethode die in groep 4 ingezet wordt.
Na het aanvankelijk lezen in groep 3 gaan we verder met het voortgezet technisch lezen. Hierbij
wordt veel aandacht besteed aan het begrijpen van de tekst en bijbehorende leesstrategieën Vanaf dit
schooljaar gaan we werken met de nieuwe methode: FLITS! Vanaf groep 4 wordt gebruik gemaakt
van de methode “Nieuwsbegrip Zilver”. Dit is een methode voor begrijpend lezen.
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Lezen en het plezier in lezen vinden wij heel belangrijk, daarom zijn wij twee jaar terug begonnen met
de bibliotheek op school. We hebben een uitleen en alle leerlingen die op school zitten hebben een
bibliotheekpas. Zij hebben dan ook de mogelijkheid om in de plaatselijke bibliotheek of de
omliggende bibliotheken boeken te lenen. Er kan gebruik gemaakt worden van de luisterbieb of
tijdens vakantieweken de vakantiebieb, beschikbaar via de appstores. Bij de bibliotheek hoort een
leesconsulent. Voor onze school is dat Marion Bruijnen. Zij helpt, samen met onze leescoördinator
(Astrid Lucas), de leerkrachten bij boekpromotie, de kinderboekenweek, of organiseert een
schrijversbezoek. Ook geeft zij voorlichting tijdens koffiemomenten. Meer informatie is te vinden via
onze website/bibliotheek op school.
Taal
Het taalonderwijs in groep 3 is geïntegreerd in de aanvankelijk leesmethode “Lijn 3”. Deze methode
wordt dit schooljaar ingevoerd. Vanaf groep 4 werken we met methode Staal!
Schrijven
Het schrijfonderwijs wordt gegeven met behulp van de methode “Pennenstreken”. In groep 3 leren
de leerlingen de woorden, die ze leren lezen ook tegelijkertijd te schrijven. De methode die in groep
3 wordt gebruikt is anders dan bij de overige groepen. Er is bewust gekozen om de methode passend
bij de leesmethode te gebruiken. Vanaf groep 4 wordt er aandacht besteed aan het netjes en vlot
leren schrijven. We werken met speciale schoolpotloden (groep 1 tot en met 4) en schoolpennen
(groep 5 tot en met 8).
Rekenen
Voor rekenen maken we gebruik van de rekenmethode “Pluspunt”. Dit is een zogenaamde
realistische methode. Het doel hiervan is dat leerlingen (concrete) rekenproblemen en situaties
kunnen oplossen met behulp van eigen strategieën en inzichten. De oplossingsstrategieën, die de
leerlingen gebruiken, kunnen hierdoor wel eens anders zijn dan de manier, die u vroeger geleerd
heeft. In deze methode is een goede differentiatie voor zowel de groep leerlingen, die minder
leerstof nodig hebben als de leerlingen die meer nodig hebben. Ook de inzet van concrete materialen
helpen de leerlingen om de opdrachten beter te kunnen begrijpen.
Wereldoriënterende vakken
Op de Johannes Post werken we met geïntegreerde zaakvakken om de algemene ontwikkeling te
stimuleren. Dit doen we aan de hand van de nieuwe geïntegreerde zaakvakmethode: Faqta!. Faqta! is
een programma voor het basisonderwijs gericht op talentontwikkeling en kennis van de wereld.
Naast de vakken voor wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek) zullen we
dit schooljaar ook aandacht besteden aan kunst & cultuur en burgerschap. Onderzoekend en
ontdekkend leren staat bij Faqta! centraal, waarbij leerlingen veel samenwerken en zelfstandig
werken. Faqta! is thematisch opgebouwd.
Op de site faqta.nl leest u meer over de achtergrond van Faqta!.
Naast de methode van Veilig Verkeer Nederland werken we met “School op seef”. Dit is een
programma waarin leerlingen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid worden in
hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. Dit betekent dat er praktijkverkeerslessen
worden gegeven op school.
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Vanuit de wettelijke verplichting Sociale Veiligheid wordt de methode: relaties en seksualiteit op
school aangeboden. Voorafgaand aan deze lessen worden de teamleden getraind en krijgen de ouders
een ouderavond aangeboden, waarin uitleg over de te geven lessen wordt gegeven. Dit schooljaar
wordt de verdiepingstraining gegeven. Op school is de verplichte leerlijn: ‘Relaties en Seksualiteit’
aanwezig.
Burgerschapsvorming en sociale integratie
De leerlingen opleiden tot verantwoordelijk en actief burgerschap is mede een taak voor de school.
Burgerschapsvorming brengt de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een
actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Burgerschap is geen vak,
maar zit verweven in ons onderwijs.
Engels
De Engelse taal is uit onze maatschappij niet meer weg te denken. Om onze leerlingen hier goed op
voor te bereiden, wordt Engels al aangeboden vanaf groep 1. We maken hierbij gebruik van de
methode “Take it easy”. In het begin wordt het Engels aangeboden op een hele speelse manier. Dit
wordt steeds verder uitgebreid en zo wordt de doorgaande lijn naar het voortgezet onderwijs steeds
duidelijker. Op school is er een vrijwilligster aanwezig (native speaker) die ons helpt bij de
mondelinge vaardigheid.
Expressie
Door de hele school heen onderscheiden we de volgende expressievakken:
→
→
→
→

Muzikale vorming
Tekenen
Handvaardigheid
Dramatische vorming

Voor de muzikale vorming gebruiken we de methode “Moet je doen”. We hebben tevens de
mogelijkheid om de drumdocent, die op vrijdagmiddag bij ons op school aanwezig is, verschillende
drumlessen te laten verzorgen.
Bewegingsonderwijs
Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen bewegingsonderwijs van een vakleerkracht bewegingsonderwijs in
de naastgelegen gymzaal (De Landvliethal). Er wordt gewerkt vanuit verschillende vormen van
bewegen. Denk dan bijvoorbeeld aan balanceren, klimmen, zwaaien en springen, maar ook mikken en
balspelen.
Culturele en kunstzinnige vorming
Kunstgebouw biedt basisscholen in Zuid-Holland Kijk|Kunst en Doe|Kunst aan. Dit zijn complete en
samenhangende programma’s die voldoen aan de landelijke kwaliteitsrichtlijnen voor
cultuuronderwijs. Dat betekent dat een commissie vanuit de scholen uit een aanbod kiest. In de
commissie zitten leerkrachten van basisscholen. Voor iedere groep wordt een activiteit gekozen. Zo
is het mogelijk dat de onderbouwgroepen naar een vertelvoorstelling gaan, bovenbouwgroepen naar
het theater en middenbouwgroepen een doe-activiteit hebben onder leiding van een kunstenaar.
Daarnaast maken de groepen verschillende excursies die aansluiten bij de thema’s waar op dat
moment aan wordt gewerkt.
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3.7 Zo zijn onze manieren
Schoolregels
Op onze school gelden diverse afspraken die ervoor zorgen dat de leerlingen met plezier naar school
gaan.
→
→
→
→

Op onze school gaan we op een prettige manier met elkaar om
Op onze school zorgen wij voor een fijne leeromgeving voor iedereen
Op onze school voelt iedereen zich welkom
Op school praten we vriendelijk met elkaar en over elkaar!

De schoolregels zijn afgelopen schooljaar met de leerlingenraad besproken. In de leerlingenraad
zitten (gekozen) leerlingen van groep 3 tot en met 8. Zij hebben inspraak in zowel organisatorische
alsmede beleidszaken van de school. Denkt u bijvoorbeeld aan het bespreken van het huiswerkbeleid
en het kiezen van de schoolreisbestemming.
Iedere groep stelt aan het begin van het schooljaar zijn eigen groepsregels op en hangt deze duidelijk
zichtbaar in de klas. Per groep kunnen de groepsafspraken dus verschillend zijn.
Huiswerk
Ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs vinden wij het belangrijk dat leerlingen al gewend zijn
aan het maken of leren van huiswerk. Leerlingen leren hoe ze hun huiswerk moeten plannen. Het
huiswerk zal per leerling kunnen verschillen. Gekeken wordt naar wat een leerling nodig heeft.
U kunt uw kind helpen bij het oefenen. Het gaat om leerstof die de kinderen op school geleerd en
ingeoefend hebben, maar beter onthouden als thuis veel herhaald wordt. De leerkracht doet op
school de instructie en de inoefening, thuis wordt extra geoefend. De leerling vertelt de ouders over
het huiswerk en zorgt dat het oefenmateriaal thuiskomt. Zie ook de bijlage 11.3 en 11.4: zo zijn onze
reken en taalmanieren.
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Ondersteuning voor leerlingen
4.1 Passend onderwijs
Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs stelt leerlingen in staat hun talenten te
ontwikkelen en daagt hen uit om steeds een stap verder te zetten. Goed onderwijs betekent het
geven van adequate onderwijsondersteuning aan alle leerlingen.
Deze onderwijsondersteuning of hulp kan in samenwerking met andere scholen en instanties worden
geboden. Alle scholen binnen WIJ de Venen werken hierbij samen met andere scholen binnen het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek (2813). Meer informatie hierover is te vinden
in het Ondersteuningsplan van dit samenwerkingsverband op www.swvrijnstreek.nl. Binnen het
Passend Onderwijs (per 1 augustus 2014) is de taak van elke school om voor elke aangemelde
leerling een passende plaats te vinden binnen het onderwijs. Dit wordt de zorgplicht genoemd en
treedt in werking als bij aanmelding aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
er is plaats en ruimte op de school;
de grondslag (geloofsovertuiging) van de school wordt gerespecteerd door ouders;
het kind is minimaal drie jaar oud ;
ouders geven bij aanmelding aan als ze het vermoeden hebben dat hun kind extra ondersteuning
nodig heeft;
→ ouders melden hun kind aan bij school van voorkeur, dus op één school.
→
→
→
→

Samen met ouders en eventueel externe partijen wordt na aanmelding bekeken wat de
ondersteuningsbehoefte is van de toekomstige leerling. De fasen die worden doorlopen bij het
aanmelden van een nieuwe leerling zijn de volgende;
1.
2.
3.

4.

Oriëntatie; in deze fase bekijken ouders de schoolondersteuningsprofielen en schoolwebsites
en kiezen een school die zij vinden dat het beste bij hun kind past. Ouders kunnen een
rondleiding krijgen door de school met een korte toelichting.
Aanmelden; ouders melden hun kind aan bij de school van hun eerste voorkeur middels het
aanmeldformulier
Intake; als het aanmeldformulier hier aanleiding toe geeft, kunnen ouders worden uitgenodigd
voor een kennismakingsgesprek met de directeur en de intern begeleider.
Tijdens dit gesprek wordt een eerste inschatting gemaakt van de eventuele
ondersteuningsbehoefte van de toekomstige leerling. Als het nodig is, wordt er verder
onderzoek naar deze ondersteuningsbehoefte gedaan.
Binnen zes weken (als nodig te verlengen tot 10 weken, vakantie weken worden hierbij
gezien als gewone weken) heeft de school van aanmelding in samenspraak met ouders een
plaats gevonden voor de leerling (hetzij op de eigen school, hetzij op een andere school).
Inschrijven en plaatsing; de leerling krijgt een plaats en wordt ingeschreven op een school
met een passend onderwijsaanbod. Mocht de school van aanmelding niet een passende
school vinden voor de leerling binnen maximaal 10 weken, dan krijgt de leerling een tijdelijke
plaatsing op de school van aanmelding tot er een passende school is gevonden.
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Vanuit het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Rijnstreek gaan we uit van de ontwikkelkracht
van leerlingen en denken daarbij in mogelijkheden. Samen met alle anderen die verbonden zijn met
onze leerlingen realiseren we wat de leerling nodig heeft om maximaal te profiteren van het
onderwijs. Het uitgangspunt is: ‘Wat je zelf kan, doe je zelf – wat beter kan als je het samen doet,
doe je samen – wat beter werkt als een ander het doet, laat je door een ander doen’. Meer
informatie staat in het ondersteuningsplan dat te vinden is op de website van het
samenwerkingsverband www.swvrijnstreek.nl.
Concreet betekent dit dat de ondersteuning die een leerling nodig heeft, gegeven kan worden binnen
en door de school zelf, binnen de school door externen, of dat de leerling naar een andere school
met de juiste ondersteuning wordt verwezen. De ondersteuning is dichtbij, zichtbaar, flexibel en zo
dicht mogelijk bij de werkvloer (leerkracht) georganiseerd. Ouders worden hierbij nauw betrokken.
Met de ingang van passend onderwijs gaan wij uit van de ondersteuningsbehoefte van leerlingen.
Welke ondersteuning heeft een leerling nodig om zich optimaal te ontwikkelen. We praten met
elkaar over de factoren die hierbij stimuleren en factoren die dit kunnen belemmeren. Op de
Johannes Post gaan we uit van vijf niveaus van onderwijs en ondersteuning. Deze niveaus zijn
uitgewerkt in ons ondersteuningsbeleid. Dit is op te vragen bij de Intern begeleider en wordt
beschreven in ons ondersteuningsprotocol.
In hoeverre wij in staat zijn om passend onderwijs te bieden op de verschillende
ondersteuningsgebieden is onder andere afhankelijk van de mogelijkheden op dat moment. Hoe is de
groep samengesteld en welke ondersteuningsvragen zijn er op dit moment in deze groep. Vandaar
dat altijd de vraag wordt gesteld wat de ondersteuningsbehoefte is van de leerling en of de school
daar goed antwoord op kan geven.
Voor het eerst naar school
Ongeveer twee maanden voordat uw kind vier jaar wordt, neemt de school contact met u op. In
overleg met u worden er maximaal 10 dagdelen of maximaal 5 dagen (een dagdeel is een ochtend of
een middag) afgesproken. Het ene kind zal hier maximaal gebruik van maken, het andere kind heeft
dit niet nodig. Vanaf de vierde verjaardag mag uw kind elke dag naar school. Een vierjarige kleuter is
nog niet leerplichtig. Hij of zij mag een middag thuisblijven, wanneer de overgang bijvoorbeeld te
groot is. Leerlingen van vijf jaar en ouder zijn wel leerplichtig. Als uw kind bij ons op school komt,
verwachten wij dat zij/hij:
→ zelf naar het toilet kan gaan
→ de handen kan wassen en de neus kan snuiten
→ zichzelf met enige hulp kan aan- en uitkleden

Alle nieuwe ouders ontvangen een informatieboekje over groep 1. Zo krijgt u een indruk hoe de
dingen in groep 1 georganiseerd zijn. Kent u ouders die een driejarig kind hebben?
Geef naam en adres even aan ons door, wij zorgen dan, indien gewenst, voor een informatiepakket!
De leerkracht voert tijdens de wenperiode een intakegesprek met de ouders van de nieuwe leerling.
De leerkracht maakt hiervoor een afspraak.
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4.2 Interne begeleiding
Op onze school is een intern begeleider werkzaam. Zij is verantwoordelijk voor het coördineren en
initiëren van de leerlingondersteuning binnen de school. Zij coördineert alle maatregelen rondom
zorg voor leerlingen in ondersteuningsniveau 2 en 3.
Zorgniveau 1 en 2 is ondersteuning in de groep door de leerkracht, overleg met collega’s, overleg
met de intern begeleider, leerlingbesprekingen en overleggen binnen de school of met externen
(breed overleg) Wanneer extra zorg nodig is en de aanwezigheid van een orthopedagoog nodig is,
wordt gesproken over zorgniveau 3.
De intern begeleider heeft als taak om leerkrachten te coachen in, en helpen bij het bieden van
ondersteuning. Zij stelt iedere week een groep centraal (de groep van de week) en houdt in die
week observaties in desbetreffende groep, kijkt naar de onderwijs -en ondersteuningsbehoefte bij de
leerlingen en gaat in gesprek met de leerkracht. De leerkracht heeft daarnaast de mogelijkheid om
leerlingen te bespreken met de intern begeleider. Tijdens de groeps- en leerlingbesprekingen worden
de observaties van de leerkracht en de toets resultaten (methodeafhankelijke toetsen) van de
leerlingen doorgesproken. Daarnaast voert zij, samen met de directeur en de leerkracht tweemaal
per jaar opbrengstgesprekken (toetsgegevens van het CITO leerlingvolgsysteem).
De intern begeleider ondersteunt en begeleidt de leerkracht bij het toepassen van toets- en
observatie-instrumenten en bij het analyseren van verkregen gegevens.
Er is aandacht voor de geëvalueerde handelingsplannen en groepswerkplannen. De intern begeleider
adviseert en helpt de leerkracht bij het maken van de nieuwe groepswerkplannen en
handelingsplannen.
Zij adviseert welke materialen de leerkracht zou kunnen gebruiken bij de extra te bieden
ondersteuning aan de verschillende (groepjes) leerlingen. Vervolgens coacht en adviseert zij de
leerkracht bij het uitvoeren van de diverse plannen. De intern begeleider begeleidt ook diverse
trajecten rondom de leerlingondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan de beslissing rondom een
doublure of versnelling, een aanvraag voor een uit te voeren onderzoek, een doorverwijzing naar
logopedie of fysiotherapie, en de aanvragen voor bespreking van een leerling in een BOT (Breed
Overleg Team).
Hoe volgen we de leerlingen
We gebruiken het CITO Volgsysteem Primair Onderwijs. De scores van deze toetsen zijn landelijk
genormeerd, zodat de school de leerresultaten van het onderwijs kan vergelijken. Voor groep 1 en 2
zijn deze toetsen gericht op de taal- en rekenvaardigheid.
Voor groep 3 tot en met 8 zijn dit toetsen voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling,
studievaardigheden en reken- en wiskunde. Tevens nemen we toetsen af die horen bij de gebruikte
lesmethodes. Naast de leerontwikkeling volgen wij de leerlingen ook nauwgezet ten aanzien van hun
sociaal-emotionele ontwikkeling.
Hiervoor gebruiken wij “Zien”. ln de kleutergroepen wordt daarnaast gewerkt met de “Leerlijnen
Jonge Kind”. In deze groep observeren en registreren we het speel-, werk- en leergedrag van de
leerlingen en leggen wij andere relevante gebeurtenissen rondom de leerling vast in het digitaal
leerlingdossier. In groep 8 wordt de Eindtoets van Route 8 afgenomen.
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4.3 Starten op de Johannes Post
Voordat u uw kind inschrijft op de Johannes Post, krijgt u een rondleiding op school. We laten u zien
op welke manier er op de Johannes Post wordt gewerkt. U heeft gelegenheid de sfeer te proeven,
vragen te stellen en te zien hoe ons concept in de dagelijkse praktijk werkt. Jaarlijks hebben we in
februari een open ochtend voor nieuwe ouders. Ook dan kunt u de sfeer proeven en een doorkijkje
krijgen in de school. Mocht u besluiten om uw kind in te schrijven dan zullen wij u vragen een
aanmeldformulier in te invullen. Het is belangrijk dat in ieder geval 10 weken voordat uw kind vier
jaar wordt, hij/zij is aangemeld. In het aanmeldingsformulier dient u aan te geven of uw kind speciale
ondersteuning nodig heeft. Wanneer dit het geval is, gaan wij (directeur en intern begeleider) in
gesprek met u. Zo kunnen we samen bekijken of de school de gewenste ondersteuning kan bieden.
Wanneer dit niet het geval is, wordt er samen met u naar een passende onderwijsplek gezocht (zie
4.1. Passend Onderwijs).
Als na aanmelding blijkt dat de Johannes Post de passende plek is voor uw kind, zal tot inschrijving
worden overgegaan. Als kinderen van andere scholen komen, wordt in ieder geval informatie van de
andere school opgevraagd. Op basis van die informatie wordt bekeken of het kind in het
groepsproces kan worden opgenomen en of het extra ondersteuning nodig heeft. We bieden altijd
de gelegenheid om, voorafgaand aan de definitieve beslissing, een of meerdere dagen mee te draaien
op school.
Doubleren en versnellen
Wij streven voor alle leerlingen naar een ononderbroken ontwikkeling binnen acht aaneengesloten
schooljaren. Bij een achterblijvende cognitieve ontwikkeling kan het soms beter zijn een leerling te
laten doubleren (blijven zitten). Voor leerlingen die juist een ontwikkelingsvoorsprong hebben, kan
een versnelling overwogen worden (een groep overslaan).
In samenspraak met ouders komen we tot een beslissing over een doublure of versnelling. Besluiten
tot doublure of versnelling worden weloverwogen genomen. Ouders worden gedurende het hele
besluitvormingstraject goed en volledig geïnformeerd.
Het kan desondanks voorkomen dat ouders en school van mening verschillen over op welke wijze de
ononderbroken ontwikkeling het best kan worden gerealiseerd. Wij beslissen uiteindelijk in welke
groep een leerling na de zomervakantie geplaatst wordt.

4.4 Naar het voorgezet onderwijs
Na groep 8 gaan de leerlingen naar verschillende scholengemeenschappen. De leerkrachten van
groep 6, 7 en 8, de directeur en intern begeleider worden betrokken bij het vormen van het advies.
In gesprek met elkaar kijken zij naar de leerling en zijn/haar kenmerken en komen tot een advies. We
kijken o.a. naar de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, methode gebonden toetsen, gegevens
omtrent sociaal emotionele ontwikkeling, indruk betreffende werkhouding en omgang met huiswerk.
Ook speelt de motivatie van de leerling hierin een grote rol.
Wij nemen de ouders en leerlingen mee in het hele proces om tot een goed advies te komen. Het
doel is om al vroeg met ouders en de leerlingen in open gesprek te komen, over de verwachtingen
die er zijn. Daarom zal het eerste oriëntatiegesprek over het voorgezet onderwijs aan het eind van
groep 6 plaatsvinden met de ouders en leerlingen. De gesprekken over het definitieve advies zullen in
groep 8 (februari) plaatsvinden met de school, ouders en de leerling. Dit advies wordt daarna aan de
plaatsingswijzer getoetst, welke wordt gevormd door de CITO-toetsen vanaf groep 6 t/m 8.
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Uitstroom leerlingen naar het VO
Aan het eind van het schooljaar 2018/2019 verlieten 10 leerlingen de Johannes Post naar het
voortgezet onderwijs. In onderstaande tabel is weergegeven naar welk type onderwijs onze
leerlingen in de afgelopen drie jaar zijn uitgestroomd:

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Praktijkonderwijs

0

Praktijkonderwijs

0

Praktijkonderwijs

1

VMBO-Basis

1

VMBO-B

3

VMBO-B

0

VMBO-Kader

3

VMBO-K

3

VMBO-K

0

VMBO-K/T

2

VMBO-K/T

2

VMBO-T

1

VMBO-T

0

VMBO-T/HAVO

1

VMBO-T/HAVO

0

HAVO

1

HAVO

2

HAVO/VWO

1

HAVO/VWO

4

VWO

1

VWO

1

VMBO-Theoretisch

HAVO

VWO

6

3

4

4.5 Contacten met externen
GO! Voor jeugd ambassadeur
Sinds januari 2018 werkt de gemeente Alphen aan den Rijn met ambassadeurs die regelmatig op de
scholen aanwezig zijn. Zij zijn er voor de ouders en teamleden om preventieve vragen te kunnen
stellen en verdere acties te bespreken. De gedachte achter deze manier van werken, is dat, hoe
sneller er gehandeld wordt, hoe minder zwaar de ‘zorg’ misschien nodig blijkt te zijn.
Contactgegevens:
Ambassadeur GO! voor jeugd:
Mevrouw Jannie van de Meeberg
Iedere dinsdagmiddag vanaf 13.00 aanwezig op de Johannes Post.
GO! voor jeugd team Rijnwoude (postcodes 2391 2394 2396 2731)
Chopinlaan 2 2394 GL Hazerswoude - Rijndijk rijnwoude@govoorjeugd.nl
088-2542354
info@govoorjeugd.nl/jannie.vandemeeberg@govoorjeugd.nl
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Centrum voor Jeugd en Gezin
Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen,
jeugdverpleegkundigen, jeugd- en gezinswerkers en een opvoedadviseur. Iedere medewerker heeft
eigen specifieke deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen.
De basisschool en het CJG
De jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) maken onderdeel uit van het
CJG. De medewerkers in het CJG werken op verschillende manieren samen met school. Zij kunnen
bijvoorbeeld deelnemen aan het overleg van een zorgteam van school.
Jeugdgezondheidszorg
De JGZ nodigt jaarlijks de kinderen uit groep 2 en 7 uit voor een onderzoek. Zij kijken of uw kind goed
kan horen en zien, hoe uw kind groeit en hoe het zich ontwikkelt. Verder kunt u advies krijgen over
bijvoorbeeld voeding, zindelijkheid, gedrag, omgaan met leeftijdsgenoten en het voorkomen van pesten.
U kunt altijd contact opnemen voor advies of extra onderzoek.
Pedagogisch adviseur
De pedagogisch adviseur zet, samen met u, uw opvoedingsvraag centraal. Ze denkt met u mee over
wat nodig is. De pedagogisch adviseur kan u maximaal zes gesprekken aanbieden, maar twee tot drie
gesprekken blijken meestal al voldoende.
Jeugd- en Gezinsteam, als extra ondersteuning nodig is
Jeugd- en gezinswerkers van het JGT zijn deskundigen die hulp en ondersteuning op maat kunnen
geven. Deze hulp kan variëren van een paar gesprekken tot ondersteuning voor langere tijd. Indien
nodig kan gespecialiseerde hulp ingeschakeld worden.
De jeugd- en gezinswerker werkt samen met o.a. de jeugdgezondheidszorg en de school van uw kind.
Gezinnen krijgen hulp bij het zelf vinden van antwoorden op hun eigen vragen, met als uitgangspunt
“wat lukt wel” en waar liggen mogelijkheden. De gezonde ontwikkeling van kinderen staat voorop.
Cursus of ouderavond
Het is mogelijk voor ouders om deel te nemen aan een cursus of ouderavond over een thema dat leeft.
Samen met u en de school bekijken we waar behoefte aan is.
Pubergezond.nl
Voor kinderen vanaf groep 7 heeft het CJG een aparte website vol informatie over verliefdheid,
sociale media, gamen, gezondheid en pesten, pubergezond.nl. Met behulp van deze site kunt u thuis
met uw kind het contact met de JGZ in groep 7 voorbereiden.

24
Online Centrum voor Jeugd en Gezin
Veel informatie over opvoeden en opgroeien vindt u op de website van het Centrum voor Jeugd en
Gezin in uw gemeente. Eten, slapen, scheiden, pesten, geld, seksuele opvoeding en meer. Meldt u aan
voor een cursus of bijeenkomst, lees blogs van andere ouders of praat mee op het forum. Natuurlijk
staan onze adressen en openingstijden ook op de website. En u vindt er onze Facebookpagina.
BUURbook
Veel CJG activiteiten zijn ook te vinden op BUURbook. Dit digitale marktplein is in Holland Rijnland
ingericht om jeugd en gezinnen te ondersteunen. U kunt er plannen en ideeën delen, vragen stellen,
activiteiten organiseren in de buurt of samenwerken met professionals.
Meer informatie:
www.cjgalphenaandenrijn.nl – Online CJG
alphenaandenrijn.buurbook.nl - Buurtoverzicht
www.pubergezond.nl – info voor kinderen
Contact met de CJG-medewerkers op uw basisschool
Voor contact met de contactpersonen kunt u bellen met onderstaande nummers. U kunt ook op
school navraag doen naar de contactpersonen. U bent ook welkom in het CJG tijdens het
inloopspreekuur, telefonisch of via de website.
Contactgegevens
Medewerkers JGZ:
088-254 23 84.
Jeugd- en gezinsteam/JGT Rijnwoude (postcodes 2391, 2394, 2396, 2731):
088-254 23 54
CJG Rijnwoude:
Lindehof 1, 2391 DK Hazerswoude-Dorp
via de website (www.cjgalphenaandenrijn.nl)
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De schoolorganisatie
5.1 Het team
De school telt vijftien teamleden, waaronder tien leerkrachten, één intern begeleider, een
onderwijsassistent (met de opleiding leraar ondersteuner), een vrijwilliger voor de conciërgetaken,
een administratief medewerkster en een directeur. Het merendeel van de collega’s werkt in deeltijd.
Het team wordt versterkt door stagiaires. De teamleden dragen de primaire verantwoordelijkheid
voor het onderwijs in de groepen. Regelmatig vindt er overleg plaats tussen de diverse geledingen.
Met het hele team, met een gedeelte van het team, individueel en het tweewekelijkse overleg tussen
de intern begeleider en de directeur. Sommige leerkrachten hebben een extra taak. iCoach (Thamar
Esveld), planbare vervanging (Thara Hengeveld), plusleerkracht (Sanne Rietveld-Jansen),
leescoördinator (Astrid Lucas) en voor bewegingsonderwijs (Harm van der Wilk)

5.2 Groepen
Dit schooljaar starten we met vijf groepen.
→
→
→
→
→

groep 1-2
groep 3
groep 4-5
groep 6-7
groep 8

19 leerlingen (wordt rond de 30 leerlingen)
13 leerlingen
27 leerlingen
29 leerlingen
21 leerlingen

In overleg worden ieder schooljaar de groepen samengesteld en de inzet van leerkrachten en ander
personeel geregeld. De mogelijkheden zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals het aantal
leerlingen per leerjaar, het aantal nieuwe aanmeldingen, etc.

5.3 Bezetting 2019-2020
Groep
1-2
1-2
3
3
4-5
4-5
6-7
6-7
6-7
8

Naam
Astrid Lucas
Anjo Huisman
Nicoline Slootweg
Sabine van Vliet
Kim van der Salm
Sanne Rietveld
Nicoline Matze
Thara Hengeveld
Marijke Niesten-Ungureanu
Thamar Esveld

Aanwezig op
maandag, dinsdag, woensdag om de week
woensdag om de week, donderdag, vrijdagochtend
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag om de week
donderdag om de week, vrijdagochtend
maandag, dinsdag
woensdag, donderdag, vrijdag
maandag, dinsdag, woensdag om de week
woensdag
woensdag om de week, donderdag, vrijdag
hele week (afwisselend wordt zij vervangen voor haar
iCoach uren door Thara Hengeveld

In de groepen wordt extra ondersteuning gegeven door Sija van Rooijen (tijdens instructiemomenten
bij groep 4-5)
Carla van Wieringen heeft op dinsdag, woensdag, of donderdag haar IB dagen.
Thamar Esveld neemt op wisselende momenten haar iCoach uren op.
Sanne Rietveld werkt op dinsdag om de week als Plusleerkracht.
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Harm van der Wilk werkt maandagmiddag en vrijdagmiddag, vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Thara Hengeveld werkt voor de planbare vervanging.
Conjo Kristalijn werkt op maandag, dinsdag, soms woensdag, donderdag.
Ali Taufic is al vele jaren als vrijwilliger aanwezig voor conciërgetaken. Iedere maandagochtend is hij
aanwezig.
Nicky Westerbeek is op donderdagmiddag aanwezig voor de administratie.
Naam
Thamar Esveld
Thara Hengeveld
Anjo Huisman
Astrid Lucas
Conjo Kristalijn
Nicoline Matze
Marijke NiestenUngureanu
Nicoline Slootweg
Sanne Rietveld-Jansen
Sija van Rooijen
Kim van der Salm
Sabine van Vliet
Nicky Westerbeek
Carla van Wieringen
Harm van der Wilk
Ali Taufic

Functie
leerkracht groep 8
leerkracht groep 6-7 en
planbare vervanging
leerkracht groep 1-2
leerkracht groep 1-2
directeur
leerkracht groep 6-7

Email
t.esveld@johannespostschool.nl

leerkracht groep 6-7

m.niesten@johannespostschool.nl

leerkracht groep 3
leerkracht groep 4-5
onderwijsassistent
leerkracht groep 4-5
leerkracht (in opleiding)
groep 3
Administratief
medewerkster
intern begeleider
vakleerkracht
vrijwilliger

n.slootweg@johannespostschool.nl
s.jansen@johannespostschool.nl
s.v.rooijen@johannespostschool.nl
k.vandersalm@johannespostschool.nl

t.hengeveld@johannespostschool.nl
a.huisman@johannespostschool.nl
a.lucas@johannespostschool.nl
c.kristalijn@johannespostschool.nl
n.matze@johannespostschool.nl

s.vliet@johannespostschool.nl
n.westerbeek@wijdevenen.nl
ib@johannespostschool.nl
h.vdwilk@wijdevenen.nl

5.4 Stagiaires
We vinden het een goede zaak om mee te werken aan de opleiding van studenten. Gedurende elk
schooljaar zijn er op onze school in verschillende groepen stagiaires aanwezig. Dit zijn onder andere
studenten van De Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool (PABO = lerarenopleiding
basisonderwijs). Zij komen om het ‘vak’ te leren en zij worden begeleid door de groepsleerkrachten
en hun begeleider van de opleidingsschool. De groepsleerkracht die een stagiaire begeleidt, blijft te
allen tijde verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de groep. LIO-stagiaires (laatste stadium van
4e jaar PABO; Leraar in Opleiding) werken enige weken geheel zelfstandig in een groep.
Naast stagiaires van de PABO krijgen we ook aanvragen van het ROC. Met regelmaat hebben wij op
school stagiaires van het ID-college (de opleiding tot klassen- of onderwijsassistent). Soms hebben we
ook van het CSG Groene Hart of Ashram College Nieuwkoop/Alphen studenten die een beroeps
oriënterende stage van een week doorbrengen in (meestal) een kleutergroep, met als doel
kennismaken met het beroep van onderwijsgevende in het basisonderwijs. Per aanvraag wordt er
gekeken wat de mogelijkheden zijn.
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5.5 Vervanging bij ziekte
Vervangingen bij afwezigheid van een leerkracht (bijv. door ziekte) worden niet meer door de school
zelf georganiseerd, maar door het Regionaal Transfercentrum Cella (RTC).
Het RTC is een samenwerkingsverband van 11 onderwijsbesturen in het Groene Hart (met 97
scholen). Deze organisatie gaat de vervangingen zodanig regelen dat er geen verplichtingen ontstaan
voor de betrokken besturen. In de eerste helft van het nieuwe schooljaar komt u dus weinig of geen
bekende vervangers op onze school tegen.
Mocht het RTC geen invallers kunnen regelen dan kan het zijn dat groepen tijdelijk gecombineerd
moeten worden. De zorg voor de groep gaat in het algemeen vóór de individuele hulp. In het
alleruiterste geval worden ouders verzocht hun kinderen thuis te houden.
Planbare vervanging is toegevoegd aan onze formatie. Daarom kan een leerkracht worden benoemd
voor deze werkzaamheden. Wij zetten planbare vervanging in, wanneer een leerkracht onder
schooltijd naar een bijeenkomst gaat, er groepsbesprekingen zijn of de leerkracht een collegiale
consultatie doet.
Vorig schooljaar hebben wij, gezien de uitdaging op het gebied van het vinden van goede
leerkrachten, een protocol ter voorkoming van lesuitval opgesteld. Dit protocol is aan de MR ter
informatie gegeven en op te vragen bij de school.
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De ouders
6.1 Algemeen
Wij vinden het belangrijk dat er een goed contact is tussen de school en de ouders. Een goede
samenwerking tussen directeur, leerkrachten, kinderen en hun ouders vormt de basis voor een goed
schoolklimaat. Een goede, fijne school maken we met elkaar!
U kunt ook als ouder op verschillende manieren bij de school en uw kind betrokken worden. Met
vragen over de gang van zaken op school of in geval van specifieke vragen over uw kind kunt u altijd
terecht bij de leerkracht. U kunt na schooltijd even langslopen, maar u kunt natuurlijk ook een
afspraak maken.

6.2 Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
Op de Johannes Post spreken we over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Onder
ouderbetrokkenheid wordt verstaan: Ouders en leerkrachten werken voortdurend samen om het
leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Zij
zoeken gezamenlijk naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van
de leerling.
Daarnaast hebben we ook ouderparticipatie. Op school zijn we erg blij dat er altijd veel ouders voor
de school klaar staan om bijvoorbeeld te helpen bij activiteiten of te rijden naar excursies.
Binnen de school zijn de volgende geledingen actief:
Medezeggenschapsraad
Aan de school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Daarin zitten minimaal twee ouders
en twee personeelsleden. De MR heeft een controlerende taak t.a.v. beleidsvorming op school. De
taken en bevoegdheden zijn wettelijk geregeld en voor onze school mede vastgelegd in het
Medezeggenschapsreglement van WIJ de Venen. De MR heeft een aantal rechten, zoals
informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht. Voor uiteenlopende zaken wordt advies dan wel
instemming gevraagd aan de MR. Soms ligt dat op het terrein van het personeel, soms betreft het
zaken met een direct belang voor ouders en kinderen.
Binnen de stichting is er voor alle zes scholen ook nog een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). In deze GMR zitten per school vertegenwoordigers van zowel de
ouder- als de teamgeledingen. De GMR behandelt aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang
zijn voor de aangesloten scholen.
Het staat alle ouders vrij om onze vergaderingen, die op school plaatsvinden, bij te wonen. Dit moet
wel van tevoren bij de voorzitter gemeld worden.
De agenda en de notulen van de MR worden bij de infopost als bijlage verspreid.
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Samenstelling van de medezeggenschapsraad 2019-2020
Oudergeleding MR:
Renze de Gelder
voorzitter MR
Adriaan de Wilde
tevens lid van GMR
Teamgeleding MR:
Nicoline Slootweg
Sanne Rietveld
De MR is te bereiken via: mr@johannespostschool.nl, u kunt ook altijd een van de leden aanspreken.
Ouderraad
De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen van onze school. De
ouderraad ondersteunt het team van leerkrachten bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten
gedurende het schooljaar.
Te denken valt aan de volgende activiteiten:
→
→
→
→
→
→

ondersteunen bij sint- en kerstviering
sportdagen
catering bij verschillende activiteiten
onderhoud schoolbibliotheek
organiseren pleinfeest, juffendag
ondersteunen bij kinderboekenweek, afscheid groep 8

De ouderraad bestaat uit negen leden, zeven ouders en één teamlid. Het teamlid, die de
vergaderingen bijwoont fungeert als contactpersoon naar het team.
Samenstelling van de ouderraad 2019-2020:
Martijn Sparnaaij
voorzitter
Judith Visser
penningmeester
Monique Boer
Monique Bisschop
Louiza Bikker
Wendy ten Brummeler
Marleen Pels
Nicoline Slootweg
teamlid
Zowel de MR als de OR maakt jaarlijks een verslag, waarin verantwoording van het vorig schooljaar
wordt afgelegd en een planning voor het komend schooljaar wordt gepresenteerd. Daarnaast wordt
er een openbare jaarvergadering gehouden.
Klassenouders
Aan het begin van elk schooljaar vraagt ieder leerkracht een ouder uit de klas om klassenouder te
worden. Deze ouder fungeert in overleg met de leerkracht als tussenpersoon tussen de
groepsleerkracht en de ouders van de klas. De klassenouder regelt extra handen bij activiteiten,
waardoor de leerkracht meer aandacht kan besteden aan het onderwijs en/of de inhoud van het
lesprogramma. Wanneer er bijvoorbeeld een excursie gepland staat, waarbij vervoer geregeld moet
worden, dan vraagt de leerkracht aan de klassenouder of hij/zij hiervoor een aantal ouders
van de groep wil benaderen. Zoals u begrijpt zijn de leerkrachten erg blij met deze hulp
en is het voor hen ook erg fijn om een vast aanspreekpunt te hebben.
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Werkgroep verkeer
De werkgroep verkeer houdt zich bezig met allerhande activiteiten:
→
→
→
→
→

Veiligheid rondom de school
Opkomen voor veilige schoolroutes
Nauwe samenwerking met BOA, gemeente en politie m.b.t. veiligheid en verkeer
Verkeerscampagne “Wij gaan weer naar school”
Organisatie praktisch verkeersexamen groep 7

Samenstelling van de werkgroep verkeer 2019-2020
Martijn van Vliet
Ernst Beumer

6.3 Continurooster en overblijven
Onze school heeft een continurooster. Dat wil zeggen dat de ochtendlessen en de middaglessen
onderbroken worden door een middagpauze van een half uur. Een voordeel is dat de school ’s
middags eerder eindigt. Vanwege dit continurooster is de school verplicht om gelegenheid te bieden
aan de leerlingen om over te blijven op school. Voor het gemak spreken we van “de overblijf”. De
overblijf geldt voor alle groepen. Tijdens de overblijf kunnen de kinderen eten en spelen, onder het
toezicht van overblijfouders. De overblijfouder krijgt een vrijwilligersvergoeding. Voor dit schooljaar
is de vrijwillige TSO bijdrage vastgesteld op € 30,00 per gezin.
De leerkrachten hebben op dat moment ook hun pauze of hebben pleinwacht. De leerlingen brengen
zelf hun brood en drinken mee naar school. Bij iedere groep staat een koelkast voor de lunch.
Wij gaan ervanuit dat u een gezonde lunch meegeeft. Snoep in de trommel is niet toegestaan.
Op woensdag en donderdag hebben wij een fruitdag. Dit houdt in dat de leerlingen voor de kleine
pauze iets van groente of fruit meenemen. Wij vinden het fijn wanneer er bekers in plaats van pakjes
etc. worden meegeven, zodat de hoeveelheid (zwerf)afval beperkt kan worden.
Ook dit schooljaar hebben wij een aanvraag gedaan voor het EU-subsidieprogramma: Schoolfruit.
Wanneer wij hiervoor in aanmerking komen, krijgen alle leerlingen 20 weken drie keer in de week
gratis groente of fruit.

6.4 Vrijwillige ouderbijdrage
Voor het schooljaar 2019-2020 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 32,50 per kind. Ook is
er een spaarsysteem voor het kamp van groep 8. Jaarlijks wordt hiervoor € 5,- gespaard. Dit gaat al
van start in groep 1. In groep 8 moet er dan nog ongeveer € 90,00 bij worden betaald. U hoort hier
aan het begin van het schooljaar alle informatie over. Voor het schoolreisje wordt een gedeelte
vanuit de vrijwillige ouderbijdrage betaald en daarnaast wordt ook een bedrag per leerling gevraagd.
U ontvangt van de ouderraad een brief met het verzoek de vrijwillige ouderbijdrage over te maken.
Wij hopen op uw medewerking.
Ieder schooljaar is er een specifieke begroting waaraan de vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed. Al
het geld van deze bijdrage wordt besteed aan extra activiteiten en materialen die niet uit de
vergoedingen vanuit het ministerie bekostigd kunnen worden. U kunt dan bijv. denken aan extra
aanschaf van leesboeken, eten en drinken tijdens vieringen etc.
Tijdens de jaarvergadering van de OR wordt de begroting voor het nieuwe schooljaar gepresenteerd
en verantwoording afgelegd over het afgelopen schooljaar.
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6.5 Informatie aan ouders
Ouder vertelgesprekken/startgesprekken
U kunt aan het begin van het schooljaar inschrijven voor een ouder vertelgesprek. Het doel van het
gesprek is om informatie uit wisselen over uw kind, de school en thuissituatie. Ook aan het
uitspreken van verwachtingen over en weer hechten wij veel waarde.
Het gesprek bevat drie vaste onderdelen:
1.

2.
3.

Informatie van de ouders: waarover willen de ouders de leerkracht iets vertellen. U kunt als
ouder bijvoorbeeld vertellen over wat er leuk en sterk is aan uw kind. Waar heeft uw kind
belangstelling voor en welke talenten heeft hij/zij. Hoe beleeft uw kind de school? Wat vertelt
uw kind thuis over school?
Informatie van de school: welke informatie willen de ouders van de school. De leerkracht
vertelt waar hij/zij met de groep aan gaat werken. De leerkracht vertelt over de eerste
indruk van het kind, qua leren, speel/werkhouding, en sociaal-emotioneel functioneren.
Afspraken: waarover willen zij met de leerkracht een afspraak maken.

Natuurlijk wordt u in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. De ouder vertelgesprekken
worden gevoerd met de ouders van leerlingen die een ‘nieuwe’ leerkracht hebben.
Vanaf groep 1 houden we startgesprekken. Tijdens dit gesprek heeft de desbetreffende leerling zelf
zijn inbreng in het gesprek. Bij dit startgesprek worden doelen voor de nieuwe periode in overleg
met de leerling vastgesteld. De gemaakte afspraken/doelen worden in het portfolio vastgelegd.
Naarmate de leerlingen in een hogere groep komen, hebben zij meer verantwoording voor de
verslaglegging in hun portfolio.
Oudergesprek
De portofolio’s kunnen op school met de leerkracht besproken worden. Hiervoor krijgen alle
ouders en leerlingen een uitnodiging. Indien de school of u het nodig vindt, dan kan er een andere
afspraak gemaakt worden, zodat er meer tijd beschikbaar is. De leerlingen vanaf groep 5 gaan mee
naar het portfoliogesprek. De leerlingen van de lagere groepen zijn altijd van harte welkom. Wanneer
het nodig is om een gesprek zonder uw kind te houden, dan kunt u altijd naast de portfoliocyclus een
gesprek aanvragen bij de groepsleerkracht.
Rapportage
U kunt gedurende het schooljaar zelf de vorderingen van uw kind op toetsen in het ouderportaal
(ParnasSys) volgen. Wanneer uw kind een toets heeft gemaakt, zal de score voor u zichtbaar zijn. Dit
geldt voor zowel de CITO-toetsen als voor onze methodetoetsen. Daarnaast neemt uw kind vanaf
groep 1 twee keer per jaar een portfolio mee naar huis.
Infopost
Iedere maand verschijnt er een Infopost. Daarin staat informatie over het reilen en zeilen van de
school. De Infopost wordt digitaal verspreid en op de website geplaatst.
Website/mail/app (Parro)
Informatie over de school kunt u lezen op onze website: www.johannespostschool.nl. De school
publiceert op haar website en in de schoolgids foto’s. Deze zijn bedoeld om een sfeerbeeld te geven
van de situaties op school. Wanneer u bezwaar hebt tegen het gebruik van een beeld kunt u dat
aangeven in de Parroapp/privacy instellingen. Aan het begin van ieder schooljaar wordt opnieuw uw
toestemming gevraagd.
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In eerste instantie is de website bedoeld voor (eventuele) nieuwe leerlingen. U kunt op de website
ook de formulieren downloaden voor verlofaanvragen en de schoolgids lezen. Ook staan er links op
naar onze externe partners.
Naast de website maken wij gebruik van Parro, een app om via een AVG veilige omgeving te
communiceren met de ouders. Via deze app worden het laatste nieuws, de foto’s en activiteiten uit
de schoolkalender gedeeld.
Ook is het mogelijk om via deze app aan te geven of u wel of niet aanwezig bent.
Het inplannen van gesprekken gebeurt ook via deze app.
De ParnasSys mail wordt voornamelijk gebruikt voor bijvoorbeeld het versturen van brieven. Denkt
u bijvoorbeeld aan het betalen van de kampbijdrage of iets dergelijks.
Koffieochtenden
Regelmatig wordt er een koffieochtend georganiseerd. Hier worden onderwerpen die op school
spelen op een informatieve en mogelijk interactieve manier besproken. De data van deze
koffieochtenden staan in de jaarkalender. De directeur is op deze momenten aanwezig.
Informatieavond
Dit schooljaar is er een informatie inloopavond. Tijdens deze avond mogen de leerlingen zelf aan hun
ouders vertellen wat er allemaal nieuw in hun groep is. Verder krijgt iedereen de groepsinformatie
per mail toegestuurd.

6.6 Sponsoring
In het schoolplan worden de uitgangspunten en afspraken vermeld met betrekking tot sponsoring.
Deze komen overeen met het Convenant: Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en
sponsoring, welke in november 1998 is vastgesteld door het ministerie van onderwijs. Concreet
komt het er op neer, dat de school onafhankelijk dient te blijven om bepaalde beslissingen te kunnen
nemen, dat leerlingen niet geconfronteerd mogen worden met ongezonde of gevaarlijke activiteiten
en dat de sponsor niet probeert om via de leerlingen de ouders te stimuleren bepaalde producten af
te nemen.
Daarnaast zal sponsoring dienen te voldoen aan de normen die bij het karakter van de school horen.
In voorkomende gevallen zal dan ook eerst de instemming van bestuur en medezeggenschapsraad
gevraagd worden.
In het verleden zijn we gestart met Sponsorkliks om extra inkomsten voor het schoolplein te
genereren. Via deze website kunt u online aankopen doen, waar de school een % van krijgt. De
aankopen die u doet zijn niet zichtbaar, alleen de webshop wordt teruggekoppeld. Wij vragen u om
aan ons te denken, wanneer u bijv. online winkelt bij: bol.com, dinnersite, thuisbezorgd.nl,
wehkamp.nl etc. Het schoolplein is klaar, maar we sparen nog verder voor de extraatjes die we niet
vergoed krijgen vanuit het ministerie.
U kunt onze school vinden op: www.sponsorkliks.nl/PCBJohannespost
Via de infopost wordt u op de hoogte gehouden van het bij elkaar geklikte bedrag. Het gehele bedrag
wordt besteed aan activiteiten voor de leerlingen. Tot nu toe is er meer dan € 627,60 bij elkaar
geklikt.
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6.7 Aansprakelijkheid
Stichting WIJ de Venen – het bevoegd gezag van onze school - heeft voor elke school een
aansprakelijkheidsverzekering en een schoolongevallenverzekering afgesloten. Dit houdt in, dat een
ieder (dus leerlingen, leerkrachten, maar ook vrijwilligers), die voor de school bezig is (op school
maar ook op bijv. excursie) is verzekerd in geval van een ongeval.
Deze verzekering is zgn. secundair, d.w.z. dat deze pas in werking treedt als de primaire verzekering
(bijv. zorgverzekering) van de betrokkene niet uitkeert.

6.8 Gescheiden ouders
Diverse ouders van onze school wonen niet bij elkaar. Kinderen spelen informatie die voor ouders
bedoeld is, meestal door aan de ouder waar het kind woont.
Als de communicatie tussen beide ouders in een prettige, in ieder geval redelijk rustige sfeer
verloopt, is er niets aan de hand. Op het moment dat de communicatie tussen beide ouders
verstoord is, komt de doorgifte van informatie van school in een moeilijk parket.
Volgens de jurisprudentie mogen wij het recht tot toegang tot de school niet beoordelen op de
omgangsregeling. De omgangsregeling is volgens de rechter een regeling tussen de ouders, die niet
geldt voor de school. School mag ouders alleen de toegang tot de school weigeren op basis van voor
iedereen geldende regels. Voor school en kind is het van belang dat er een goede en duidelijke
communicatie is met de ouders. Daarbij kan het van belang zijn dat de school inzage heeft in de
vastgestelde omgangsregeling, met name wat betreft het ophalen en brengen van de kinderen.
Om een en ander zo goed mogelijk te laten verlopen hebben wij het volgende geregeld:
→ Ouders komen in principe samen naar een gepland oudergesprek. Wij zorgen ervoor dat beiden

→

→
→
→

→

worden uitgenodigd. Alleen de eerste keer in de voor hen gewijzigde situatie kunnen er twee
oudergesprekken plaatsvinden, wanneer dit in het belang is van het kind.
Beide ouders hebben recht op informatie in een gesprek ad hoc, indien gewenst. Daarbij wordt
er als altijd van uitgegaan dat men er rekening mee houdt dat de tijd van de groepsleerkracht
beperkt is.
Schriftelijke informatie wordt gemaild aan de door de ouders opgegeven mailadressen.
Het portfolio wordt meegegeven aan het kind en komt derhalve bij de thuiswonende ouder.
Soms hebben ouders een probleem dat wij niet kunnen voorzien. Bijvoorbeeld wanneer het
beter is dat zij elkaar als helpende ouder niet tegenkomen in het schoolgebouw. Binnen onze
mogelijkheden respecteren we zulke verzoeken.
Als de ouder vindt dat e.e.a. niet goed verloopt, wordt dit doorgegeven aan de leerkracht en zo
nodig aan de directeur.
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6.9 Buitenschoolse opvang
Een groot aantal ouders maakt gebruik van de buitenschoolse opvang: voor of na school en in de
schoolvakanties.
De school heeft voor die opvang afspraken met Junis Kinderopvang, Alphen aan den Rijn. Junis biedt
verschillende opvangmogelijkheden binnen de regio. Wij maken gebruik van de BSO locatie
PolderPost, gevestigd binnen onze school, en hebben contacten met kinderopvang ‘Stijntje Stoer’ en
‘Apetrots’ in Hazerswoude Dorp.
Voor en naschoolse opvang
De locaties bieden voor- en naschoolse opvang. Alle BSO‘s zijn sfeervol ingericht zodat kinderen zich
er snel thuis voelen. De pedagogisch medewerkers halen de kinderen bij de scholen op en brengen
ze er ’s morgens naar toe. Elke dag is er een programma voorbereid, gericht op de leeftijd en
interesses van de kinderen.
Kinderen zijn vrij om te kiezen: meedoen of zelf iets bedenken. BSO-tijd is vrije tijd.
Voor meer informatie over de voor en naschoolse opvang bij Junis of om uw kind aan te melden kunt
u terecht bij de medewerkers van de serviceafdeling (0172-42 48 24) of op de website: www.junis.nl.
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Terugblik en vooruitblik
7.1 Wat hebben we bereikt in 2018-2019
→ De taalmethode Staal! werd dit schooljaar ingevoerd. Deze taalmethode en spellingsmethode

gaat uit van andere spellingscategorieën. Voor sommige leerlingen en leerkrachten was het
aan het begin wennen, maar al snel blijkt dat leerlingen die baat hebben bij het horen van de
klankgroepen betere resultaten behalen.
→ Alle leerlingen en leerkrachten werken met het dashboard van Prowise Go en de daarbij
behorende software. Zij kunnen vanuit dit dashboard bij hun verwerkingsmaterialen en
doelen voor rekenen, taal, lezen, spelling.
→ Het leerlingportfolio is in ontwikkeling en dit schooljaar voor de eerste keer met de
leerlingen meegegaan. De leerlingportfoliogesprekken zijn gevoerd.
→ Er is versneld een nieuwe digitale methode verkeer ingevoerd (Veilig Verkeer Nederland
methode).

7.2 Wat zijn onze plannen voor 2019-2020
Wat zijn onze belangrijkste plannen voor het komend jaar:
→
→
→
→
→
→
→

In groep 3 voeren we de nieuwe aanvankelijk lezen methode LIJN 3 in.
De doorgaande leerlijn groep 2-3 wordt beter in beeld gebracht.
Verder met de ontwikkeling van het portfolio en leerlingen meer eigenaarschap geven.
Verder werken aan EDI, coöperatieve leerstrategieën.
Verder werken met de didactische kalender .
Verder werken volgens het rekenprotocol/dyscalculie.
Verder werken volgens het dyslexieprotocol, scholing volgen via Samenwerkingsverband.

Om te zorgen dat de ingezette ontwikkelingen ook geborgd worden, is er besloten om dit schooljaar
alleen een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen in te voeren. De ontwikkelingen en nieuwe
methodes, ingezet in voorgaande jaren, worden op deze manier beter geïmplementeerd.
We werken aan deze plannen tijdens teamvergaderingen en geplande studiedagen. Vanuit de Stichting
WIJ de Venen is één studiemiddag gepland. Daarnaast wordt er minstens twee keer per schooljaar
aan collegiale consultatie gedaan. Terugkoppeling vindt plaats tijdens de teamvergaderingen en
terugkoppeling aan de ouders via de infopost.
Voor de volledige rapportage verwijzen wij u naar de evaluatie van het plan van aanpak voor 20182019 en het nieuwe schoolplan (dat voor 01-10-2019 ter instemming aan de MR wordt voorgelegd)
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Praktische informatie
8.1 Schooltijden
groep 1-4

groep 5-8

maandag, dinsdag, donderdag

08.30-14.30

08.30-14.30

woensdag

08.30-12.15

08.30-12.15

vrijdag

08.30-12.15

08.30-14.30

’s Morgens gaat de eerste bel tien minuten voordat de lessen beginnen, dus om 08.20 uur. Dan
worden de deuren aan beide ingangen opengedaan en mogen de leerlingen naar binnen. Ze geven de
leerkracht een hand bij het binnengaan van de klas en kunnen dan eventueel iets aan de meester of
juf vertellen. Als om 08.30 uur de tweede bel gaat, beginnen de lessen. Wij vinden het heel erg
belangrijk om dan ook echt te starten.
Wilt u zorgen, dat uw kind op tijd op school is?
Stuur uw kind niet te vroeg naar school. Bij slecht weer kunnen ze namelijk ook pas bij de eerste bel
naar binnen.
Voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4 wordt de ingang aan de kant van het schoolplein
gebruikt. De leerlingen van groep 5-8 maken gebruik van de hoofdingang (kant Landvliethal).
Vervolgens lopen zij over het leerplein naar hun desbetreffende klas.
Leerlingen van groep 1 t/m 8, die met de auto worden gebracht, lopen over de stoep (langs de
Sportparklaan) naar het plein of door de hoofdingang. Daar wachten zij net als alle andere leerlingen
op de bel.
Voor de veiligheid van de leerlingen:
Laat de leerlingen in- en uitstappen op de parkeerplaats en niet bij de ingang van het plein of op de
parkeerplaats van AVANTI. Na schooltijd is het druk op de Sportparklaan. Als de leerlingen tussen de
struiken door lopen, zijn ze niet te zien voor het verkeer dat de brug af komt rijden!
Bij activiteiten in de avond, is het parkeerterrein van AVANTI NIET beschikbaar.

8.2 Absentie en verzuim
Wanneer uw kind ziek is, verzoeken wij u dat telefonisch te melden. De school is vanaf 8.00 uur
telefonisch bereikbaar onder nummer: 0172-589766. Wij vragen u ziekmeldingen voor 8.30 uur door
te geven. Ook wanneer uw kind niet op school komt vanwege bijvoorbeeld een doktersbezoek
ontvangen wij daarvan graag bericht. Tandartsbezoek enzovoorts, graag na schooltijd plannen.
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8.3 Vakantierooster 2019-2020
De vakanties en vrije dagen worden vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de MR. De
eerste schooldag van 2019-2020 is op 02-09-2019

Vakantie

Startdata

Einddata

herfstvakantie

21-10-2019

t/m 25-10-2019

kerstvakantie

23-12-2019

t/m 03-01-2020

voorjaarsvakantie

24-02-2020

t/m 28-02-2020

Goede Vrijdag

10-04-2020

n.v.t

Tweede Paasdag

13-04-2020

n.v.t

meivakantie

27-04-2020

t/m 08-05-2020

Hemelvaart

21-05-2020

22-05-2020

Tweede Pinksterdag

01-06-2020

n.v.t

zomervakantie

20-07-2020

t/m 30-08-2020

groep 1-8, 20-12 12.15 vrij

Inclusief Koningsdag

groep 1-7 17-07, 12.15 vrij

Eerste schooldag schooljaar 2020-2021: maandag 31-08-2020
Studiedagen en overige vrije dagen:
Studiedagen JP, alle leerlingen vrij:
→ maandag 30-09-2019
→ vrijdag 21-02-2020
→ dinsdag 02-06-2020
Extra vrije dagen groep 1-2:
→ dinsdag 01-10-2019
→ woensdag 02-10-2019
→ donderdag 03-10-2019
→ vrijdag 04-10-2019
→ vrijdag 18-10-2019
→ vrijdag 06-12-2019 (ook voor groep 3 en 4 een vrije ochtend)
→ maandag 16-03-2020
→ woensdag 03-06-2020
Op de website is een overzicht te vinden onder de link schoolvakanties.
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8.4 Bewegingsonderwijs
De Johannes Post beschikt over een speellokaal voor de kleuters. Alle gymlessen van de groepen 3
t/m 8 worden in de Landvliethal gegeven. De groepen hebben op vaste dagen gym. Deze kunt u
terugvinden op ons gymrooster. Om wratvorming te voorkomen is afgesproken dat de leerlingen bij
elke activiteit in de gymzaal gymschoenen of balletschoenen (met antislip laag) moeten dragen.
Verder is het prettig dat de kleuters een tas met gymschoenen (liefst voorzien van naam) op school
hebben hangen. De gymlessen worden verzorgd door onze vakleerkracht: meester Harm van der
Wilk.
Gymrooster 2019-2020
Het kan voorkomen dat er onderling van lestijd wordt gewisseld.
Maandagmiddag:
13.00-13.45
13.45-14.30

groep 4-5
groep 3

Vrijdagmiddag:
13.00-13.45
13.45-14.30

groep 6-7
groep 8

8.5 Schoolplein
In 2012 is een geheel nieuw schoolplein aangelegd. Er is gekozen voor een bewust schoolplein waar
leerlingen echt kunnen spelen en er voldoende uitdaging is. Er is voldoende ruimte om te rennen,
maar er zijn ook hoekjes om je te verstoppen. Een groot gedeelte van het benodigde geld is
verkregen door de inzet van kinderen door een sponsorloop, Jantje Beton etc. Het is een duurzaam
schoolplein met een open karakter. Het onderhoud van dit schoolplein wordt gedaan op speciale
klusmomenten en het grote onderhoud wordt door een hovenier verzorgd. U begrijpt dat het
onderhoud veel geld en tijd kost. De opbrengst van bijvoorbeeld Sponsorkliks wordt gereserveerd
voor het schoolplein.

8.6 Traktatie
Wanneer uw kind jarig is, trakteert het binnen zijn eigen groep. Uw kind mag een verjaardagskaart
uitzoeken. Om te voorkomen dat de lessen onnodig vaak gestoord worden, is afgesproken dat de
leerkrachten in de pauze getrakteerd worden. Evenals bij het eten en drinken willen we u vragen om
uw kind bij voorkeur een gezonde traktatie mee te geven. Er is afgesproken dat alleen de broer(tjes),
zus(jes) die in een andere groep zitten een traktatie (mogen) krijgen.

8.7 Eten en drinken
Tijdens de pauzes krijgen de leerlingen de gelegenheid om te drinken en te eten. Wilt u gezonde
etenswaren meegeven? Op woensdag en donderdag schenken we extra aandacht aan verantwoorde
voeding: dan zijn het fruitdagen. De leerlingen nemen dan altijd fruit mee als tussendoortje. Wat
groenten, zoals komkommer of een tomaat, mag natuurlijk ook.
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8.8 Gebruik van de schoolmaterialen
Uw kind is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en/of het veilig bewaren van de schoolspullen. Er
wordt vanaf groep 5 geschreven met een schoolvulpen. Die wordt eenmalig door de school
verstrekt. Wanneer de pen in de loop van de basisschooltijd opzettelijk wordt kapot gemaakt of
kwijt raakt, vragen wij u een nieuwe schoolvulpen aan te schaffen. Vanaf groep 1 tot en met 4 wordt
gewerkt met een schoolpotlood. Ook dit potlood wordt via de school verstrekt.
Op school maken we gebruik van Chromebooks en tablets, wij gaan er vanuit dat uw kind er op een
normale manier mee omgaat. Sommige leerlingen vinden het prettig om met een muis en
koptelefoon te werken. Dit kan zelf meegenomen worden. Een eenvoudige koptelefoon is via school
verkrijgbaar.

8.9 Protocol bestrijding hoofdluis
Na iedere vakantie worden de leerlingen van alle groepen op dinsdag op hoofdluis gecontroleerd. Dit
gebeurt door een vaste groep ouders. Wanneer bij een van de leerlingen hoofdluis geconstateerd
wordt, worden de betreffende ouders persoonlijk in kennis gesteld. Daarnaast ontvangen de
leerlingen van de groep waar het kind deel van uitmaakt een mail, zodat alle direct betrokkenen op
de hoogte zijn. Daarbij wordt onder meer geadviseerd om de leerlingen dagelijks te controleren en
aangegeven welke maatregelen men moet nemen om het één en ander te bestrijden. Na twee weken
wordt de betreffende groep opnieuw gecontroleerd. Wanneer het onder controle brengen van de
hoofdluis problemen oplevert, wordt contact opgenomen met de GGD.
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Wetjes en Weetjes
9.1 Buitengewoon verlof
De schoolplicht gaat in op de eerste dag van de nieuwe maand na de vijfde verjaardag van een kind.
De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar dat een jongere achttien jaar is geworden. De
wetgeving rond het toekennen van buitengewoon verlof tijdens het schooljaar, is aanzienlijk
aangescherpt. Wilt u een aanvraag bij de directeur indienen, houdt u dan alstublieft rekening met het
feit dat we uitsluitend onder de volgende condities toestemming kunnen verlenen:
Vakantieverlof
Met vakantie gaan tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt worden
wanneer een kind gedurende geen enkele schoolvakantie twee weken gezinsvakantie kan genieten
vanwege de ‘specifieke aard van het beroep’ van een van de ouders. Uit jurisprudentie blijkt dat er
dan vanuit gegaan wordt dat de ouder het merendeel van het inkomen in de zomervakantie moet
verdienen, zoals bij strandtenthouders of in de landbouw het geval kan zijn. Er mag géén verlof
gegeven worden op grond van organisatorische problemen bij de werkgever, zoals bijvoorbeeld bij
luchtvaartmaatschappijen. Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal zes weken van tevoren aan
de directeur van de school te worden voorgelegd. Dit verlof mag slechts eenmaal per schooljaar
worden verleend, mag niet langer duren dan tien schooldagen en mag niet plaatsvinden in de eerste
twee lesweken van het schooljaar.
Gewichtige omstandigheden tot maximaal tien dagen per schooljaar
Een verzoek om verlof in geval van gewichtige omstandigheden dient vooraf of binnen twee dagen na
ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Hiervoor gelden
de volgende voorwaarden:
→ huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal

één dag;

→ huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal

twee dagen

→ overlijden van bloed- of aanverwanten: maximaal één dag;
→ bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad: periode in overleg met

→
→
→
→

de directeur (tot tien schooldagen) bij medische of sociale indicatie (hierbij moet u een verklaring
van arts van de GGD of een sociale instantie overleggen);
bij 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van ouders of grootouders:
maximaal één dag;
verhuizing: maximaal één dag;
voor het voldoen aan een wettelijke verplichting indien dit niet buiten lestijd kan;
voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen.
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Gewichtige omstandigheden van meer dan tien dagen per schooljaar
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan tien
schooldagen per schooljaar moet u minimaal één maand van tevoren via de directeur van de school
bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Alphen aan den Rijn indienen.
Geen reden voor verlof: familiebezoek in het buitenland; een ‘ernstige belemmering’
(organisatorische problemen) voortvloeiend uit het beroep; vakantie in een goedkope periode of in
verband met een speciale aanbieding; vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan; eerder
vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte; verlof voor een kind omdat andere
kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
Op de website van de school kunt u standaardformulieren downloaden voor de aanvraag van het
buitengewoon verlof. U kunt uw verzoek indienen bij de directeur. (via de mail)
Geen toestemming, toch weg?
Wanneer een ouder geen toestemming heeft voor extra verlof en de kinderen toch van school
houdt, is de directeur van de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze zal de
ouder(s) in dat geval oproepen en kan ertoe besluiten proces-verbaal op te maken. lndien u zich met
de beslissing van de directeur niet kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht binnen zes weken na dagtekening van deze beschikking, gemotiveerd een
bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school.
Vrijstelling van onderwijsactiviteiten
Het bezoek aan hulpverlenende instanties zoals fysiotherapie, logopedie en jeugdhulpverlening dient
bij voorkeur buiten de schooluren plaats te vinden. Afwijking van deze afspraak moet altijd in overleg
plaatsvinden met de directeur van de school.

9.2 Schorsing/verwijdering
Het schorsen en verwijderen van een leerling kan alleen door de directeur van de school, na overleg
met het bevoegd gezag. Voordat een directeur hiertoe overgaat heeft hij overleg met de
leerplichtambtenaar van de gemeente en de algemeen directeur (vertegenwoordiger van het bevoegd
gezag) van de Stichting. Daarna wordt de eventuele schorsing medegedeeld aan de ouders of
verzorgers van de leerling en gemeld bij de onderwijsinspectie. Voor verwijdering geldt dezelfde gang
van zaken. De wet- en regelgeving is duidelijk over de procedure bij verwijdering, zie de Wet op het
Primair Onderwijs, artikel 40 Toelating en verwijdering van leerlingen.
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9.3 Protocol gedrag
Dit protocol is geschreven om duidelijk met elkaar afspraken te kunnen maken en elkaar ook op
deze regels te wijzen. (Het kan zijn dat er informatie in staat die al eerder in de schoolgids is
beschreven)
De Johannes Post kiest ervoor leerlingen niet te beoordelen als behorend bij ‘kwaad of goed’. Ieder
mens maakt weleens fouten en dat geldt voor leerlingen in het bijzonder. De weg van leren gaat met
vallen en opstaan. In dit stuk gaat het over het gedrag als persoon en de anderen.
De ‘anderen’ zijn: 1. de leerlingen op school; 2. de leerkracht(en); 3. de ouders 4. derden (zoals
andere ouders en mensen uit de buurt).
De Johannes Post staat niet toe dat een leerling (of een ouder) mag doen en laten wat het wil als dat
ten koste gaat van hem/haarzelf en de ‘anderen’. De grens die de school hanteert zijn normale
fatsoensregels. De basisprincipes zijn vastgelegd in de Nederlandse grondwet. In de maatschappij en
ook op school is het noodzakelijk dat je leert elkaar te respecteren. De school zal daarom
kwaadsprekerij tegen gaan (ook van ouders) en daarnaast duidelijk maken dat er geen enkele reden is
om een klasgenoot te bedreigen.
De leerkracht is op school ‘de baas/het gezag’ en de ouders zijn dat thuis.
Als een conflict zich tussen leerlingen afspeelt dan zal de school kiezen voor een oplossingsgerichte
aanpak. Dat wil zeggen: de school zoekt een oplossing die alle partijen (zo veel mogelijk) recht doet,
en borgt gemaakte afspraken. Een oplossingsgerichte aanpak is daarmee te onderscheiden van een
wraakgerichte aanpak (vormen van bedreiging) of een zeurgerichte aanpak (directe en indirecte
kwaadsprekerij).
Onze verwachting van ouders
Het oplossen van conflicten tussen leerlingen is zelden een probleem, als op basis van het
voorgaande met elkaar wordt overlegd. Van de ouders wordt verwacht dat zij zich aan de volgende
vuistregels houden:
1.
U oefent zich in zelfbeheersing. Dat betekent dat u het recht niet heeft andermans kind, een
andere ouder of een leerkracht verbaal of fysiek te overdonderen/aan te vallen.
2.
U spreekt in positieve zin over andermans opvoeding en andermans leerling. Dat doet de
school ook over u en uw kind. Kunt u dat niet, dan houdt u uw mond.
3.
U denkt oplossingsgericht. Als u zich zorgen maakt om het welzijn van uw kind, of het welzijn
van andermans kinderen, dan overlegt u met de school. Uitgangspunt daarbij is dat u in
gesprek gaat met het doel een oplossing te zoeken die goed is voor u en uw kind, maar ook
goed is voor andere kinderen.
De school is hierin uw medestander. Wilt u iets kwijt, loopt u dan binnen bij de directeur.
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Preventie
De school maakt onderscheid tussen onvermogen en onwil:
1.
2.

3.
4.

Is er sprake van onvermogen, dan mag deze leerling erop vertrouwen dat hiermee rekening
wordt gehouden.
Is er sprake van onwil, dan krijgt deze leerling een grens gesteld, ook als dat samengaat met
onvermogen. Bij onwil kan geen beroep meer worden gedaan op begrip vanuit de omgeving.
Het kan namelijk niet zo zijn dat de omgeving overal rekening mee moet houden, en dat de
onwillige leerling om wat voor reden dan ook ‘de eigen gang’ mag gaan.
Hulp in de vorm van een maatje/tutor (bemiddeling)
Duidelijk schoolbeleid en handhaving ervan.

Grensstellend (schorsing en/of verwijdering)
De school heeft als uitgangspunt dat leerlingen zich niet willen misdragen. Maar het kan misgaan. Dat
is niet erg. Het zijn leermomenten.
Het gaat daarbij om de vragen:
→ “Hoe ga je het de volgende keer doen?”
→ “Hoe herstel je de emotionele en/of materiële schade?”
→ “Kunnen we op deze manier weer verder met elkaar?”

Wangedrag kan zich op verschillende manieren manifesteren:
→ Verbaal: vernederen, schelden, bedreigen, belachelijk maken, bijnamen geven, roddelen,

briefjes rondsturen, bedreigen op internet, buitensluiten, etc.

→ Fysiek: porren, schoppen, knijpen, slaan, spugen, krabben, bijten, trekken, laten struikelen,

etc.

→ Materieel: stelen, onder kladden, verstoppen van kleding en/of spullen, spullen kapotmaken

van een medeleerling of van school, fietsbanden lekprikken, etc.

Het doet zich een enkele keer voor dat een leerling zich wenst te misdragen en/of vindt daartoe het
recht te hebben. “Ik zit er niet mee. Het is niet mijn probleem! Nou en ..., moet ik weten. Ik doe het
de volgende keer weer.” In dat geval wordt ter plekke contact opgenomen met de ouder. Zolang de
ouder niet is te bereiken en/of niet op school is verschenen, wordt deze leerling uit de groep
geplaatst. De groep wordt beschermd tegen deze leerling.
Het gesprek met de ouder wordt oplossingsgericht gevoerd en voldoet aan de criteria zoals die in
het voorgaande zijn omschreven. Als de ouder van mening is dat hun kind zich mag misdragen (bij
deze invaller, want die kan geen lesgeven; ten opzichte van die leerling, want die doet altijd vervelend,
heeft een rare moeder... enz.) wordt de leerling geschorst tot een maximum van vijf dagen.
We noemen dit de eerste schorsing. In die dagen wordt overwogen of deze leerling kan worden
teruggeplaatst in de eigen klas. Terugplaatsing is afhankelijk van de manier waarop ouders en de
geschorste leerling tegen de schorsing aankijken: ik heb het recht mij te misdragen of niet.
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Als de leerling zich niet wil misdragen dan wordt er een begeleidingsplan voor gedrag uitgewerkt,
waaraan de ouders meewerken en dan kan de leerling worden teruggeplaatst. Als er niet kan worden
teruggeplaatst, dan wordt een leerling minimaal twee groepen hoger in een andere groep geplaatst. In
die andere groep heeft de leerling aanvankelijk alleen contact met de leerkracht als het zich positief
gedraagt. Negatief gedrag wordt genegeerd door de leerkracht en de nieuwe groepsgenoten. Op die
manier wordt de leerling geholpen zich te houden aan normale gedragsregels.
Leerlingen worden gespiegeld in hun gedrag. Deze maatregel wordt ingezet per situatie. Als de
leerling zich hieraan heeft aangepast, dan mogen de nieuwe groepsleden contact met de leerling
onderhouden zolang de leerling zich positief opstelt. Negatief gedrag wordt nog altijd genegeerd.
Begrijpt de leerling dat het zich moet houden aan de gedragsregels van de school, dan kan hij/zij
worden teruggeplaatst naar de eigen groep. Leerlingen uit groep 7 of 8 komen bij de IBer/directeur,
en krijgen na schooltijd uitleg over het te maken schoolwerk dat zij vervolgens thuis of de volgende
dag zullen moeten maken. Er wordt ook bij deze maatregel contact opgenomen met de ouders.
Samengaand met deze maatregel wordt ouders geadviseerd contact op te nemen met een
schoolmaatschappelijk werkster, Jeugdzorg of een andere vorm van professionele hulp. Het afwijzen
van adviezen en het niet mee willen denken van ouders aan een positieve oplossing interpreteert de
school als een vorm van pedagogische verwaarlozing, en zal daar melding van doen bij Veilig Thuis,
meldpunt van kindermishandeling. Veilig Thuis heeft als gangbare regel dat het ingrijpt in een gezin als
er meer dan twee meldingen over een gezin zijn binnengekomen.
Definitieve schorsing
Bij herhaling (na 2 maal een schorsing in de hele schoolperiode) van wangedrag gaat de school over
tot definitieve schorsing.
Elk leerling krijgt een nieuwe kans, maar als een leerling zich blijft misdragen, en de ouders hebben
daar geen problemen mee en/of er wordt door de ouders niet meegewerkt aan het zoeken van
professionele hulp dan volgt er een definitieve schorsing.
Dit gebeurt om de volgende argumenten:
1.
2.

School is een leerinstelling. De school beschermt het leerproces tegen leerlingen en ouders
die het leerproces ernstig belemmeren.
School beschermt de leerlingen en de leerkrachten tegen grensoverschrijdend gedrag van een
enkele medeleerling en/of een enkele ouder.

Het schorsen en verwijderen van een leerling kan alleen door de directeur van de school, na overleg
met het bevoegd gezag. Voordat een directeur hiertoe overgaat, heeft hij overleg met de
leerplichtambtenaar van de gemeente en de algemeen directeur (vertegenwoordiger van het bevoegd
gezag) van de stichting.
Daarna wordt de eventuele schorsing medegedeeld aan de ouders of verzorgers van de leerling en
gemeld bij de leerplichtambtenaar. Voor verwijdering geldt dezelfde gang van zaken.
Definitieve verwijdering van een leerling gebeurt uitsluitend door het bestuur na overleg met de
directeur.
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In dat geval worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht, met opgave van redenen. Hierbij
merken wij op dat niet slechts het gedrag van de leerling zelf, maar ook het gedrag van de ouder(s)
reden kan zijn een leerling van school te verwijderen. Zowel afdeling Leerplicht als de inspectie van
het onderwijs worden in kennis gesteld van de voorgenomen verwijdering. De directeur en het
bestuur spannen zich in om een nieuwe school te vinden voor de leerling. De wet- en regelgeving is
duidelijk over de procedure bij verwijdering, zie de Wet op het Primair Onderwijs, artikel 40.
Toelating en verwijdering van leerlingen (zie www.wetten.nl).

9.4 Klachtenregeling
Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Scholen zijn verplicht
een klachtenregeling te hebben. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van
een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch
zaken anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken.
In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en overige
klachten. Onder machtsmisbruik verstaan wij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en
pesten. De overige klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van
strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie. Mocht er sprake zijn van ernstige
klachten over een vorm van machtsmisbruik ten opzichte van een leerling, dan kunt u een beroep
doen op de (interne) contactpersoon, de externe vertrouwenspersoon of een officiële klacht
indienen bij de klachtencommissie.
Op onze school zijn twee contactpersonen benoemd. De namen van de contactpersonen zijn:
Wendy ten Brummeler (ouder) en Nicoline Slootweg (leerkracht) Bij hen kunt u altijd terecht om,
vertrouwelijk, een geval van (vermeend) machtsmisbruik te bespreken. Zij zullen naar uw verhaal
luisteren en bespreken welke stappen ondernomen zouden kunnen worden. De contactpersoon kan
u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school, aangesteld door ons
schoolbestuur. De externe vertrouwenspersoon is er om met u verder over de klacht te praten en u
te ondersteunen bij eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk.
Ook de gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk.
Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht officieel ingediend bij de klachtencommissie. De
klachtencommissie onderzoekt dan de klacht en adviseert het bestuur van de school over de te
nemen maatregelen. Het bevoegd gezag beslist wat ze met het advies doet en laat dat alle partijen
weten.
U kunt de klachtenregeling vinden op de website van Stichting WIJ de Venen:
We gaan ervanuit dat u met overige klachten in eerste instantie naar de betrokkene gaat,
bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school
terecht. Bent u daarna nog niet tevreden dan kunt u het schoolbestuur SPO WIJ de Venen inlichten,
waarna, samen met u, naar een oplossing gezocht zal worden.
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Contactgegevens
Nicoline Slootweg
0172-589766
n.slootweg@johannespostschool.nl
Externe vertrouwenspersoon (via de GGD Hollands Midden)
Secretariaat PZJ
088 308 3342
externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl
Klachtencommissie
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs
Postbus 82324,
2508 EH Den Haag
070 386 16 97
info@klachtencommissie.org (zie: www.GCBO.nl)
Op school is er met ingang van dit schooljaar een interne sociale veiligheidscoördinator sociale
veiligheid. Dit is onze intern begeleider Carla van Wieringen. (ib@johannespostschool.nl)

9.5 Onderwijsinspectie
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen
vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor
de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om
resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan
wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde? De Inspectie van het Onderwijs houdt
hierop toezicht. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het
onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren.
Kijk voor meer informatie op: www.onderwijsinspectie.nl.
De inspectie beantwoordt vanaf 1 juni 2004 geen telefonische vragen meer. Eventuele vragen kunnen
gesteld worden via Postbus 51.
→ Inspectie van het onderwijs info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl
→ Vragen over onderwijs:
0800-8051 (gratis)
→ Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:

meldpunt vertrouwensinspecteurs

0900-111 3 111 (lokaal tarief).

47

WIJ DE VENEN
10. Onze stichting
Onze school maakt deel uit van SPO WIJ de Venen. SPO WIJ de Venen is op 1 januari 2017
ontstaan vanuit een fusie tussen SPCO De Woudse Venen en SKB De Veenplas. Onze organisatie
geeft ruimte aan rooms-katholiek, protestants-christelijk en openbaar onderwijs.
De vijftien scholen van WIJ de Venen staan in dorpen van Het Groene Hart en vallen onder drie
gemeenten: Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn.
Onderstaande scholen maken deel uit van SPO WIJ de Venen:
In de gemeente Nieuwkoop:
•
Aeresteijn in Langeraar
•
St. Antonius in Noorden
•
Maranatha in Nieuwkoop
•
De Rietkraag in Nieuwkoop
•
De Vosseschans in Ter Aar
•
De Fontein in Ter Aar
•
De Diamant in Zevenhoven
•
De Veenvogel in Nieuwveen
In de gemeente Kaag en Braassem:
•
Ter Does in Hoogmade
•
De Kinderarcke in Rijnsaterwoude
•
IKC De Lei in Leimuiden
•
De Kinderkring in Woubrugge
In de gemeente Alphen aan den Rijn:
•
De Johannes Postschool in Hazerswoude Dorp
•
De Tweeklank te Hazerswoude Rijndijk
•
De Rank in Koudekerk aan den Rijn
Alle scholen hebben een eigen identiteit en profiel, afgestemd op hun rol in de
dorpsgemeenschappen.
Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur en de Raad van
Toezicht. Het College van Bestuur draagt zorg voor de dagelijkse goede gang van zaken in de
organisatie, de Raad van Toezicht ziet er op toe dat dit op een juiste wijze wordt uitgevoerd.
Het College van Bestuur werkt vanuit de bestuursfilosofie van de 5 R-en. Dit houdt, beknopt
samengevat, het volgende in:
Relatie:
een goede, professionele relatie met alle scholen en hun medewerkers wordt
beschouwd als de basis voor alles
Richting:
het bestuur geeft de richting aan van de beleidsontwikkelingen op de scholen
Ruimte:
de scholen maken binnen de beleidskaders zelf keuzes over de inrichting van hun
onderwijs
Resultaten:
er worden concrete afspraken gemaakt over resultaten die verwacht worden
Rekenschap: elke geleding binnen de organisatie legt verantwoording af, zowel in- als extern
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Het College van Bestuur wordt ingevuld door één bestuurder,
In de Raad van Toezicht hebben zes personen zitting. Leden van de Raad van Toezicht hebben zitting
gedurende een termijn van drie jaar, zij kunnen éénmaal voor drie jaar herbenoemd worden.
Visie van SPO WIJ de Venen
De visie van onze gefuseerde organisatie is nog in ontwikkeling. Beleidsontwikkelingen worden
zorgvuldig uitgezet en besproken binnen alle geledingen waarbij geldt: kwaliteit gaat voor kwantiteit.
Voor de beleidsontwikkelingen is een transitieperiode afgesproken van twee jaar. De voornaamste
speerpunten zijn:
-

Samen beter
Identiteit: over hoofd, hart en handen
Eenheid in verscheidenheid
Samenwerking met maatschappelijke partners rondom het kind
Naar gepersonaliseerd leren

Bedrijfsbureau SPO WIJ de Venen
SPO Wij de Venen heeft een bedrijfsbureau dat alle bestuurstaken uitvoert en de bovenschoolse
werkzaamheden coördineert voor alle zestien scholen en haar medewerkers. Het bureau
ondersteunt de scholen en ontwikkelt samen met het directieteam (de vijftien directeuren van de
aangesloten basisscholen) beleid op het gebied van onderwijs en kwaliteit, identiteit, personeel,
organisatie, financiën en huisvesting.
Een deel van de administratieve werkzaamheden van het bedrijfsbureau wordt uitgevoerd door
administratiekantoor Groenendijk te Schiedam.
Het adres van ons bedrijfsbureau is:
Henry Dunantweg 30, 2402 NR Alphen aan den Rijn
Tel: 0172-726112
www.wijdevenen.nl
email: info@wijdevenen.nl
Het organogram van SPO WIJ de Venen ziet er als volgt uit:
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In totaal bezoeken 3028 leerlingen (stand 1 oktober 2017) de diverse scholen van WIJ de Venen en
zijn er ongeveer 300 personeelsleden (hoofdzakelijk leerkrachten maar ook onderwijsondersteunend
personeel en management) werkzaam.
Klachtenregeling
Wanneer u een klacht hebt of ontevreden bent bespreekt u dit in eerste instantie met de leerkracht
van uw kind. Bent u niet tevreden dan gaat u naar de directeur van de school. Als u met de directeur
niet tot een oplossing komt, kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school. Op onze
school zijn Wendy ten Brummeler (ouder) of Nicoline Slootweg (leerkracht) de contactpersonen. Zij
bespreken met u uw klacht en wijzen u op mogelijke vervolgstappen.
Meer over de klachtenregeling vindt u op de website van SPO WIJ de Venen.
Overige belangrijke adressen:
Externe vertrouwenspersoon voor leerlingen en hun ouders/verzorgers:
GGD Hollands Midden, secretariaat Jeugdgezondheidzorg.
Telefoon: 088 - 308 33 42
Email: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl
Website: www.ggdhm.nl
Landelijke klachtencommissie GCBO
Secretariaat landelijke klachtencommissie voor Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Telefoon: 070 – 386 16 97 (bereikbaar tussen 9.00 en 16.30 uur)
Email: info@gcbo.nl
Website: http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
De Vertrouwensinspecteur:
Telefoon voor leerlingen en hun ouders/verzorgers: 0900 -111 3 111 (werkdagen van 8.00 tot 17.00
uur)
Website: www.onderwijsinspectie.nl
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Bijlagen
11.1 Gebruikte schrijfletters
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11.2 Instemming MR schoolgids
School:
Adres:
Postcode/plaats:

PCB Johannes Post
Sportparklaan 1
2391 AX Hazerswoude-Dorp

Renze de Gelder, voorzitter MR 2019-2020

*) MAXIMAAL ÉÉN JAAR
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11.3 Zo zijn onze rekenmanieren
Zo zijn onze rekenmanieren in groep 3
De leerstof in Pluspunt is ingedeeld in zes domeinen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

getallen en getalrelaties
bewerkingen
hoofdrekenen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen
cijferend: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen
meten, tijd en geld
meetkunde
breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen
tabellen en grafieken.

De inhoud is zorgvuldig verdeeld over de jaargroepen, Vanaf groep 6 komen alle domeinen aan de
orde. De leerlingen werken per blok aan toetsdoelen en nieuwe doelen, ieder blok duurt drie weken
en bestaat uit 15 lessen.
Les 1 t/m 11 bestaat uit instructie en oefenen van nieuwe doelen, instructie en oefenen van
toetsdoelen en onderhouden en automatiseren van rekenvaardigheden.
Iedere rekenles start met een rekenactiviteit die los staat van de methode. Dit kan zijn een
tafeloefening, een getallenreeks kunnen opnoemen, of het lezen van bepaalde kloktijden etc.
Aan het begin van de les wordt het doel van de les met de leerlingen besproken. Instructie gebeurt
met het digibordmateriaal, waarbij de leerlingen het doel van de les ook zichtbaar te zien krijgen.
Aansluitend worden de verwerkingsopdrachten gemaakt met behulp van de Snappet, waarbij duidelijk
is afgesproken dat alle leerlingen een rekenschrift hebben. In dit rekenschrift laten de leerlingen zien,
hoe ze bepaalde sommen hebben uitgerekend.
Voor iedere groep is een afzonderlijk informatieblad beschikbaar voor de leerlijnen wat betreft
rekenen.
Hier wordt ook beschreven welke rekentaal wij gebruiken. Hier moet u bijv. denken aan het gebruik
van erbij en eraf (in plaats van meteen + en – in groep 3)
Wij wensen u veel rekenplezier;-)
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In groep 4
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In groep 5-8
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11.4. Zo zijn onze taalmanieren
Vorig schooljaar zijn we gestart met de taalmethode Staal en de daarbij behorende spellingmethode
voor de groepen 4 t/m 8.
Staal werkt met de bewezen, preventieve spellingaanpak van José Schraven. Het vaste ritme, goed
voordoen, elke les herhalen, dagdagelijkse dictees en een interactieve aanpak met ondersteunende
filmpjes moeten zorgdragen voor een goede spellinghouding en spellingresultaten.
In het spellingonderwijs is de rol van de leerkracht heel belangrijk. Goed voorbeeld doet volgen en
voorkomt fouten. Daarom staat “modeling” bij onze spellinglessen centraal: het hardop denkend
voordoen. Klankgebaren ondersteunen de leerlingen bij het onthouden en inslijpen van de klanktekenkoppeling.

Werkwoordspelling
Staal is een methode die een vaste verbinding legt tussen spelling, werkwoordspelling en
grammatica. Bij de werkwoordspelling leren de leerlingen eerst te herkennen en later zelf
toepassen. Dit herkennen gebeurt tijdens de grammaticalessen. Door deze opbouw kan de spelling
van de werkwoorden eerder starten. Dit geeft een mogelijkheid om per onderdeel langer te
oefenen, waardoor leerlingen meer rust krijgen om het zich eigen te maken.

Grammatica
Staal is ook een methode die spelling en grammatica met elkaar combineert. Kennis van
woordsoorten en zinsdelen is handig om woorden goed te kunnen schrijven. Het is daarom heel
logisch om spelling en grammatica samen aan te bieden. Iedere derde spellingles in de week is een
grammaticales. Die is op dezelfde manier opgebouwd als de spellingles: opfrissen, instructie,
oefendictee, nabespreking en zelfstandig werken.
De leerlingen leren de volgende spellingcategorieën en daarbij behorende picto’s en spellingregels.
Alle picto’s en dus afspraken zijn verwerkt op een categoriekaart.
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Categoriekaart

Uitleg spellingcategorieën:

1. Hakwoord:
Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
2. Zingwoord:
Net als bij ding dong.
3. Luchtwoord:
Korte klank + cht met de ch van lucht behalve bij hij ligt, hij legt, hij
zegt.
4. Plankwoord:
Daar mag geen g tussen.
5. Eer-oor-eur woord:
eer-woord, ik schrijf ee; oor-woord, ik schrijf oo; eur-woord, ik schrijf
eu; eel-woord, ik schrijf ee.
6. Aai-ooi-oei woord:
Ik hoor de j, maar ik schrijf de i.
7. Eeuw-ieuw woord:
Ik denk aan de u.
8. Langermaakwoord:
Ik hoor een t aan het eind, dus langer maken. Ik hoor of ik d of t moet
schrijven.
Langermaakwoord (2): Eind-b rijtje, dus langer maken. Ik hoor dat ik een b moet schrijven.
9. Voorvoegsel:
Ik hoor de u, maar ik schrijf de e.
10. Klankgroepenwoord: Klankgroep is… Laatste klank is …Dat is een 2-tekenklank of
medeklinker, dan schrijf ik het woord zoals ik het hoor. Dat is een korte klank, dan schrijf ik de
… dubbel. Dat is een lange klank, dan gum ik een stukje van de … weg.
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11. Verkleinwoord:
Grondwoord is … Dat is een … woord. Dan –je, -tje, -pje erachter.
Ik hoor de u, maar ik schrijf de e.
12. Achtervoegsel –ig:
Ik hoor ug, maar ik schrijf ig. Achtervoegsel –lijk: Ik hoor luk, maar ik
schrijf lijk.
13. Kilowoord:
Ik hoor de ie, maar ik schrijf de i.
14. Komma-s woord:
Eerst de komma, dan de s.
15. Centwoord:
Ik hoor de s, maar ik schrijf de c.
16. Komma-s meervoud: Meervoud en lange klank aan het eind: komma s behalve bij ee.
17. Politiewoord:
Ik hoor tsie, maar ik schrijf tie.
18. Colawoord:
Ik hoor de k, maar ik schrijf de c.
19. Tropisch woord:
Ik hoor ies, maar ik schrijf isch.
20. Taxiwoord:
Ik hoor ks, maar ik schrijf x.
21. Chefwoord:
Ik hoor sj, maar ik schrijf ch.
22. Theewoord:
Ik hoor de t, maar ik schrijf th.
23. Caféwoord:
Met een streepje op de é.
24. Cadeauwoord:
Ik hoor oo, maar ik schrijf eau.
25. Routewoord:
Ik hoor oe, maar ik schrijf ou.
26. Garagewoord:
Ik hoor zj, maar ik schrijf g.
27. Lollywoord:
Ik schrijf de Griekse y.
28. Tremawoord:
Puntjes op de ….

