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1. Welkom 

 
Voor u ligt de schoolgids van onze school voor het schooljaar 2021-2022.Voordat u deze 

gaat lezen, willen wij u in de allereerste plaats (weer) hartelijk welkom heten op onze 

school. Wij hopen dat het voor de kinderen, de ouders en voor onszelf een plezierig 

jaar wordt. Een jaar waarin wij samen met u, als ouder/verzorger, werken aan de 

opvoeding en vorming van uw kind. Wij zullen ons daar volledig voor inzetten. Gooit u 

de gids niet weg, zodat u bepaalde zaken, indien nodig, terug kunt vinden. Er staan 

ook belangrijke data in de kalender die in de schoolgids zijn opgenomen. Daarom is 

het handig om de gids bij de hand te houden. Elke twee weken wordt er een 

nieuwsbrief uitgegeven via Social Schools, waarin ook voor u belangrijke informatie 

staat. Aanmelden hiervoor kan via de code voor Social schools die u van de leerkracht 

van uw kind krijgt.   

Behalve als informatieboekje kan deze gids ook gebruikt worden als hulpmiddel voor 

ouders die een goede school voor hun kind zoeken, op het moment dat hun zoon of 

dochter vier jaar wordt. Als u deze ouders kent, stellen wij het op prijs als u de 

schoolgids laat lezen of verwijst naar  www.jancampert.nl. Op school zijn bovendien 

altijd extra exemplaren verkrijgbaar. 

Natuurlijk zijn wij te vinden op internet. Op  www.jancampert.nl vindt u de actuele 

website van onze school met hierop ook deze schoolgids en het meerjaren schoolplan. 
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2. Een woord vooraf 
 

Scholen verschillen steeds meer in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er 

leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. In deze gids kunt u lezen welke 

kwaliteiten de obs Jan Campert u en uw kind biedt en waar u als ouder dus op kunt 

rekenen. 

2.1 Waarom een schoolgids voor ouders? 

Een schoolgids is een middel om te kunnen beoordelen vanuit welke visie een 

schoolteam onderwijs geeft en welke activiteiten ontplooid worden om dat doel te 

bereiken. Om u in staat te stellen zich een goed oordeel over onze school te kunnen 

vormen, geven wij in deze gids informatie over: 

• de opzet van ons onderwijs  

• de zorg voor de kinderen  

• wat van ouders wordt verwacht en wat ouders van de school mogen 

verwachten  

2.2 Wie hebben aan de schoolgids gewerkt? 

In Spijkenisse bestaat tussen de verschillende openbare basisscholen een nauwe 

samenwerking. Doel daarvan is kwalitatief goed basisonderwijs te leveren. Deze 

samenwerking tussen de scholen wordt begeleid door het bovenschools management 

van de stichting Prokind -scholengroep. De verschillende schoolgidsen van de 

openbare scholen hebben daarom gedeeltelijk een gemeenschappelijke tekst. Die gaat 

vooral over de algemene uitgangspunten van het openbaar basisonderwijs in 

Spijkenisse. Elke openbare basisschool bepaalt overigens zelf op welke manier zij tot 

goed onderwijs wil komen. Zo hebben alle openbare basisscholen in Spijkenisse iets 

gemeenschappelijks en tegelijkertijd iets heel eigens. Aan het tot stand komen van 

deze gids hebben meegewerkt: 

• de directie van de school  

• de directie van Prokind-scholengroep  

• de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad 
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2.3 Verzoek aan ouders om te reageren                                                                               

Wij willen graag weten hoe u over onze school denkt. Ook uw mening over deze 

schoolgids vinden wij belangrijk. U kunt uw reactie altijd bij de school, de ouderraad of 

medezeggenschapsraad kwijt. Heeft u suggesties of wensen betreffende de volgende 

schoolgids, neemt u dan contact op met de heer Zandbergen.  

2.4 Inschrijving en plaatsing 

Voor of bij de inschrijving wordt u iets verteld over de doelstellingen en organisatie 

van de school. U krijgt een rondleiding door het schoolgebouw en we kijken in de 

klassen. Inschrijving gebeurt meestal via de directeur. Hiervoor is het gebruikelijk eerst 

even een afspraak te maken. In de vier weken vóór uw kind 4 jaar wordt, kan uw kind 

twee ochtenden per week in de kleutergroep komen om te wennen. U wordt dan 

uitgenodigd voor een intake gesprek met de leerkracht.  Dit gebeurt na een oproep 

door de school, waarbij de leerkracht met u een afspraak maakt. Tijdens dit gesprek 

wordt de onderwijsbehoefte van uw kind vastgesteld. 

Wij willen u er overigens op wijzen, dat uw kind zindelijk moet zijn , en zelf naar de wc 

kan. Wij verschonen de kinderen niet en bellen de ouders bij ‘grote ongelukjes’. 

Is uw kind 4 jaar en is uw kind niet zindelijk (uitgezonderd medische redenen) dan zal 

uw kind niet worden toegelaten totdat uw kind zindelijk is. 

Nederland kent een leerplicht. Die gaat in op de dag dat een kind 5 jaar wordt. 

Bijna  alle kinderen gaan naar de basisschool wanneer ze 4 jaar zijn. Doordat er een 

leerplicht is, mogen openbare scholen geen leerlingen weigeren. Op het moment dat u 

uw kind aanmeldt, hebben we een zorgplicht. De definitieve inschrijving gaat volgens 

het aanname en inschrijfbeleid van Prokind-scholengroep, zie website voor dit 

protocol. Onder bepaalde voorwaarden wordt de school van de zorgplicht ontheven, 

bijv.  wanneer een groep in de school "vol" is, of wanneer u de doelstellingen van de 

school niet onderschrijft. Het is dus wel verstandig om tijdig in te schrijven. Overigens 

kennen wij op onze school geen leerlingenstop, voor sommige groepen zitten we 

echter bijna vol. 

Voor dit schooljaar staan 268 kinderen (teldatum)op onze school ingeschreven, 

verdeeld over 14 groepen.  
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2.5 Schoolgrootte 

We beginnen dit schooljaar met zes kleutergroepen. Op onze school zaten op de 

teldatum (1 oktober 2021), 268 leerlingen. In juni 2022 zitten er ongeveer 295 leerlingen 

op onze school. In het schooljaar 2021-2022 startten we met meer dan 265 leerlingen. 

Aan de school zijn 19 leerkrachten verbonden en een intern-begeleider. Naast de 

leerkrachten is aan onze school (voor één dag per week) een administratief 

medewerkster verbonden. Ook hebben we een conciërge /  school assistent. Dit 

schooljaar hebben we 3 LIO stagiaires in groep  2/3, 5 en 6 (zie ook 11.7) 

Er is ook een leraar ondersteuner op school die 4 dagen in de week extra instructie 

geeft aan kinderen, of groepjes kinderen, die dat nodig hebben omdat ze moeite 

hebben met een deel van de leerstof of juist extra uitdaging nodig hebben. Ook 

verzorgd zij de plusklas voor kinderen die meer aankunnen en extra uitdaging nodig 

hebben. 

Daarnaast hebben we twee leerkrachtondersteuners in dienst die zelfstandig les geven 

of ondersteunen in de groepen. Zij werken ook met groepjes kinderen om kinderen een 

extra impuls of aandacht te geven (VVE) 

We vinden dat we kinderen zoveel mogelijk uit moeten dagen. In de onderbouw 

werken we daarom vaak in gecombineerde groepen om spelend leren gestalte te 

kunnen geven. Ook vinden wij dat 36 leerlingen in een groep het maximum moet zijn. 

We streven ernaar groepen zo klein en werkbaar mogelijk te maken. Dit jaar hebben 

we onder andere de NPO gelden ingezet om vooral de onderbouw groepen klein te 

houden om deze kinderen meer aandacht te kunnen geven. Hierdoor kunnen we 

achterstanden vroegtijdig aan pakken en kinderen meer kansen geven in het vervolg 

op de basisschool. We starten in het nieuwe schooljaar met de volgende groepen en 

leerling aantallen: 

Groep 0/1 A  14lln.  Groep 4 21 lln 

Groep 0/1 B  15 lln.  Groep 4/5 19 lln 

Groep 0/1 C  12 lln.  Groep 5 20 lln 

Groep     2                  21 lln  Groep 6 24 lln 

Groep 1/2 D               22 lln  Groep 7 25 lln 

Groep 2/3        20 lln.  Groep 8A    18 lln 

Groep 3  24  lln.  Groep 8B  18 lln 
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De laatste jaren hebben we een grote groei in de onderbouwgroepen, waardoor deze 

groep erg groot werden aan het eind van het schooljaar. Met deze groeperingsvorm 

zijn we in staat groei op te vangen en de groepen klein te houden. Hierdoor blijven de 

groepen werkbaar en kunnen we meer aandacht bieden aan kinderen die dat nodig 

hebben. In hele grote groepen wordt dat een stuk lastiger. Zeker jonge kleuters krijgen 

te weinig aandacht wanneer de groepen erg groot zijn. 

De groepsformatie staat vermeld op de website. 
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3. DE SCHOOL: algemene gegevens 

3.1 Naam en richting 

De “Jan Campertschool”, een openbare school 

In principe zijn alle kinderen welkom. We zijn een multi- culturele school, waarbij we 

kinderen leren in harmonie en met wederzijds respect met elkaar om te gaan. We 

accepteren geen pestgedrag ! We hebben een gedragsprotocol opgesteld om 

duidelijkheid te scheppen en het een ander in goede banen te leiden. Om pesten tegen 

te gaan werken we volgens de PRIMA aanpak. Normen en waarden vinden we erg 

belangrijk en deze zijn verweven in onze aanpak en lessen. 

Op de website  wordt daar extra aandacht aan besteed en beschrijven we onze 

werkwijze en doelen. Ook het gedragsprotocol  staat vermeld op de website. 

3.2 Situering van de school 

De school ligt in de wijk Schiekamp en is als openbare school ook bestemd voor de 

wijk Hoogwerf. Samen vormen deze wijken Spijkenisse Noord. Deze wijk is 

opgebouwd in de jaren ’60. Rond de school zijn vele voorzieningen aanwezig. 

Bijvoorbeeld: zwembad, sporthal, bioscoop, winkelcentrum, wijkcentrum, 

gezondheidscentrum, openbaar vervoer. Het gebouw van de Jan Campert ligt langs de 

Churchilllaan, aan de Slauerhoffstraat in de wijk Schiekamp. In de zomer van 2021 

heeft de school er extra lokalen bijgekregen die geplaatst zijn in de buitenruimte van 

de school. Dit om de leerling toestroom te kunnen huisvesten en de groepen klein te 

kunnen houden . De wijken zijn ruim van opzet met veel groenvoorzieningen tussen 

de bebouwing. De bereikbaarheid van de school is optimaal. Lopend, fietsend, met de 

auto en met het openbaarvervoer zijn we goed voor een ieder te bereiken. 

In de Geraniumstraat ligt de  gymzaal. Hierin krijgen de groepen 3 t/m 8 hun lessen 

gymnastiek. De kleutergroepen krijgen hun bewegingslessen in een eigen speellokaal. 

De ouderraad is een actieve groep met ouders die het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, en de 

schoolreis organiseren. Andere activiteiten zoals een speurtocht door de wijk en een 

stoepkrijtwedstrijd bedenken en regelen zij ook. 

Naast het schoolgebouw staat Wijkcentrum Noord. Hier vinden allerlei activiteiten 

plaats voor de buurtbewoners en de kinderen van onze school.  
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3.3 Bevoegd gezag 

Per 1 januari 2007 is het openbaar primair onderwijs in Spijkenisse een zelfstandige 

stichting geworden. Deze stichting heet: Prokind-scholengroep. De 

eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van de stichting Prokind-scholengroep. 

3.4 Directie Prokind-scholengroep 

Het management van het openbaar primair onderwijs in Spijkenisse bestaat uit één 

bestuurder, die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht en een aantal 

stafmedewerkers. Zij zijn belast met schooloverstijgende zaken, bijv. op het gebied van 

personeelsbeleid en huisvestiging. 

De directie van Prokind-scholengroep is gevestigd in het gebouw aan de 

Gemeenlandsedijk- Noord  26F , 3216AG Abbenbroek, telefoon 0181-635439 en wordt 

gevormd door dhr. E.Boom (bestuurder a.i.) 

3.5 De directie van obs. Jan Campert 

De directie van de school bestaat uit de heer Leo Zandbergen (directeur). Hij is 

meestal op school bereikbaar. Als u hem wilt spreken, kunt u het beste vooraf een 

afspraak maken. 

3.6 Inspectie 

Met het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs is de inspecteur van het 

basisonderwijs belast. Inspectie BAO Park Voorn 4, 3544AC Utrecht (hoofdkantoor). 

Correspondentieadres postbus 2730, 3500GS Utrecht. Tel.: 088-6696000 

www.onderwijsinspectie.nl 

3.7 Jeugdgezondheidszorg/Jeugdarts/Centrum voor Jeugd en Gezin 

Informatie vanuit het CJG (zie 7.2 Schoolgericht maatschappelijk werk (SMW)) 

Gezond opgroeien, dat wensen we voor alle kinderen. Daarom onderzoekt het 

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) regelmatig alle kinderen. Al vanaf hun geboorte 

bekijken we of kinderen gezond groeien en zich geestelijk goed ontwikkelen. Kinderen 

tot vier jaar gaan regelmatig naar het consultatiebureau van het CJG. Nu uw kind naar 

het basisonderwijs gaat, bezoekt het regelmatig de CJG-jeugdgezondheidszorg. Hier 
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kan uw kind terecht tot het 23 jaar is. Hieronder geven we informatie over wat u van de 

gezondheidsonderzoeken kunt verwachten. 

Preventief gezondheidsonderzoek 

De meeste jonge kinderen zijn kerngezond en voelen zich goed. Maar sommige 

kinderen hebben wel eens lichamelijke klachten of zitten door omstandigheden niet 

lekker in hun vel. Het gezondheidsonderzoek is voor alle kinderen. Het is er om 

(gezondheids)problemen vroegtijdig op te sporen. Zo kan het CJG op tijd hulp bieden. 

Het CJG verwijst het kind als het nodig is door naar een andere organisatie, zodat 

ernstigere klachten worden voorkomen. 

Het CJG- jeugdgezondheidsteam 

Het jeugdgezondheidsteam (JGZ-team) voert het gezondheidsonderzoek uit. In dit 

team werken de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en de doktersassistent samen. Op 

sommige locaties van het CJG werkt ook een gezinscoach en/of 

pedagoog(opvoedkundige) 

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin nodigt u en uw kind uit 

 

Aan de school van uw kind is een jeugdverpleegkundige, jeugdarts en doktersassistente 

van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verbonden. Daarnaast ziet hij/zij u en uw 

kind een aantal keer op school en op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek of bij 

een groepsvoorlichting in de klas.  

 

Groep 2: meten, wegen en meer 

Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind 

langs te komen voor een afspraak. Tijdens deze afspraak op school of het CJG wordt uw 

kind gemeten en gewogen en onderzoeken we de motoriek. Daarnaast nemen we een 

ogen- en orentest af.  

Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in gesprek over vragen 

die u heeft. Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid 

van uw kind. Bij de uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. Deze 

worden gebruikt tijdens het gesprek. Met uw toestemming bespreken we uw kind voor 

en worden de eventuele resultaten van deze afspraak met de leerkracht gedeeld, omdat 

we nauw met de school samenwerken en hij/zij uw kind dagelijks ziet.  

 

Groep 7: meten en wegen 

Kinderen die in groep 7 zitten worden op school door de jeugdverpleegkundige 
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gemeten en gewogen. Dit wordt gedaan om afwijkingen in groei en gewicht, zoals 

over- of ondergewicht, op te sporen. Een aantal weken van tevoren ontvangt u een 

aankondigingsbrief. Na het onderzoek krijgt uw kind een brief mee waarin de 

resultaten van de metingen staan. Wanneer het nodig is nemen wij contact met u op 

voor een doorverwijzing.  

 

9 jaar: vaccinaties 

In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen 

difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt 

van tevoren een uitnodiging om met uw kind langs te komen.  

 

Zorgteam op school  

Het zorgteam is een overleg met verschillende deskundigen en verbonden aan de 

school. Afhankelijk van de vraag kan de school de jeugdverpleegkundige van het CJG 

uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam.  

 

Vragen? 

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige/ jeugdarts die 

aan de school van uw kind verbonden is: CJG Nissewaard, telefoonnummer: 0181 - 23 71 

00,  E-mail: cjgnissewaard@cjgrijnmond.nl 

 

Alles onder één dak 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, 

jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, 

opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 

maanden tot 18 jaar) ook advies en ondersteuning. 

Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en 

andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien 

mogelijk te maken. 

Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar onze 

website www.cjgnissewaard.nl. 

 

Adresgegevens:   

CJG Spijkenisse   

Van Hoogendorpstraat 50   

2101 WD   

Spijkenisse   

0181-652400   

mailto:cjgnissewaard@cjgrijnmond.nl
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 www.cjgspijkenisse.nl 

  

Voor onze school zijn verantwoordelijk:   

Arts: mevr. A.Vroegop 

Verpleegkundige: mevr. Prins 

Assistente: mevr. Karreman 
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4. Waar staat de school voor? 
Zie onze missie en visie op de website en in het schoolplan (jan.2021). Hieronder 

beschrijven we globaal onze werkwijze: 

4.1 Leren met elkaar van elkaar 

Een goede tijd op de basisschool zorgt ervoor dat een kind met vertrouwen naar het 

voortgezet onderwijs gaat. Kennis is heel belangrijk, maar de manier waarop je de 

kennis verzamelt ook. 

Wij willen bereiken dat kinderen zich breed ontwikkelen, dwz.: 

 

• Wij willen dat kinderen kunnen leren op een goed niveau. Wij willen dat 

kinderen nieuwsgierig zijn. 

• Wij willen dat kinderen leergierig zijn. 

• Wij willen dat kinderen leren met elkaar en van elkaar. Wij willen dat 

kinderen zelfstandig kunnen zijn. 

• Wij willen dat kinderen leren in een veilige sociale (school)omgeving. Wij 

willen dat kinderen leren in een leerrijke (school)omgeving. 

• Wij willen dat kinderen leren in een betekenisvolle (school)omgeving 

en hierdoor dus kunnen groeien als persoon. 

 

Wij werken opbrengst gericht met het directe instructie model.  Opbrengst Gericht 

Werken (OGW) bestaat uit effectieve instructie op verschillende niveaus. De 

verwerking gebeurt dmv coöperatief leren van de leerlingen ; ze werken samen in 

allerlei werkvormen. De leerkracht gebruikt de leerresultaten en analyses om 

leerlingen op het juiste niveau te kunnen bedienen van instructie en begeleiding bij 

het leren. Iedereen op de school heeft kennis van einddoelen en tussendoelen en de 

school werkt met een duidelijke toetskalender. Als de toetsen zijn afgenomen, worden 

de resultaten besproken door de leerkracht, de intern begeleider en de directeur. Zo 

beginnen alle leerkrachten de les met het aangeven van het lesdoel en activeren zij de 

voorkennis van de kinderen. Ze checken ook of ze de doelen van de les hebben 

behaald. De aanpak van de school heeft ertoe geleid dat zowel onze tussenresultaten, 

als onze eindresultaten,  scherp omhoog zijn gegaan.  
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4.2 Uitgangspunten van het openbaar onderwijs 

Het openbaar onderwijs is toegankelijk voor iedereen. Er wordt op onze school - 

overeenkomstig artikel 1 van de Grondwet - geen onderscheid gemaakt naar geslacht, 

land van herkomst, godsdienst, levensbeschouwing, inkomen of maatschappelijke 

opvattingen. Uitgangspunt is de gelijkheid en gelijkwaardigheid van mensen en dus 

ook van de kinderen. Daarom proberen wij op onze school te werken in een sfeer van 

respect voor elkaar en in een sfeer van verdraagzaamheid. Een veilig leerklimaat 

vinden wij daarbij heel belangrijk. Wij leren de kinderen om te gaan met heel 

belangrijke normen en waarden als vrijheid, verantwoordelijkheid en eerlijkheid. Er 

wordt op school een gedragsprotocol gehanteerd ( zie bijlage). 

4.3 Kwaliteit en kwaliteitshandhaving 

Uiteraard verwacht iedere ouder dat op de school van zijn/haar kind kwalitatief goed 

onderwijs wordt gegeven. Iedereen wil het beste voor zijn kind. Maar kwaliteit is in dit 

opzicht geen eenduidig begrip. Iedereen verstaat daar wat anders onder. Elke school 

legt ook zijn eigen accenten. Scholen hebben de wettelijke plicht systematisch te 

werken aan de bewaking en verbetering van het onderwijs. Dit moet vanuit een aantal 

vertrekpunten, die gebaseerd zijn op de visie van het schoolteam. Onze vertrekpunten 

(die ook in ons schoolplan 2016-2021 verwoord worden) : 

 

• We gaan als team uit van een duidelijk onderwijsconcept. Bij ons is dat 

gebaseerd op de behoefte van kinderen aan zelfvertrouwen, 

nieuwsgierigheid en sociaal-emotioneel vrij zijn. 

• Als basis staat bij ons centraal het vormgeven van    opbrengstgericht 

onderwijs,   met   een   doorgaande   lijn   door   de   hele   school   en   het   

bieden   van kwaliteitszorg. 

• De leerkracht heeft als organisator van de processen in de groep een hele 

belangrijke rol.  
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• We werken met cruciale doelen in Focus PO. Aan de hand van de leerlijnen 

volgen we kinderen en bieden doelen aan. 

• De leerkracht maakt 4 keer per jaar een blokplan om de resultaten te volgen 

en de kinderen in te delen op het juiste instructieniveau. 

Vier keer per jaar vindt hiervan een evaluatie plaats, waarvan twee keer in 

een opbrengstgesprek met de intern-begeleider. 

• We werken met trendanalyses om de resultaten van de leerlingen te volgen 

en de leerstof aan te passen waar nodig om goede resultaten te waarborgen. 

• We werken met de kinderen gericht aan algemene vaardigheden als 

werkhouding en positief zelfbeeld en specifieke vaardigheden op het gebied 

van taal, rekenen, oriëntatie op mens en wereld en expressie. 

 

4.3.1 Werken met kwaliteit (WMK) 

Om de kwaliteit te waarborgen en verder te ontwikkelen werken we met het systeem 

van WMK. Elk jaar zijn er een aantal onderwerpen of ontwikkelingen die we evalueren 

of onderzoeken. Hiervoor nemen we een QuickScan af om zicht te krijgen op 

mogelijke verbeterpunten. Deze punten nemen we dan mee in de planning en het 

jaarplan. De uitkomsten en resultaten van de scans publiceren we in de Nieuwsbrief, 

daar willen we transparant in zijn. Voor het schooljaar 2021-2022 staan de volgende 

WMK onderwerpen gepland: 

-Afname leerling tevredenheid enquête 

-Ouder tevredenheid met behulp van een ouderpanel 9jaarlijks) 

De planning van de onderdelen wordt opgenomen in het Spoorboekje 3.0 

4.4 Prioriteiten 

Bovengenoemde vertrekpunten leiden automatisch tot de keuze van bepaalde 

prioriteiten. Het ene kind kan meer leren of gemakkelijker leren dan het andere kind. 

Deze leermogelijkheden zijn heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. 

Maar daarnaast bepalen de kenmerken van een school voor een groot deel of een kind 

op school goede resultaten behaalt. Het is daarom nodig dat er een duidelijke 

onderwijskundige lijn door de school loopt. 
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Onze belangrijkste onderwijskundige prioriteiten zijn: 

 

• Nadruk op de ontwikkeling van de basisvaardigheden rekenen, lezen en taal.  

• Het voortdurend volgen van de vorderingen van de kinderen.  

• Het omgaan met verschillen tussen kinderen 

• Bij eventuele problemen zo snel en zo vroeg mogelijk ingrijpen.  

• Zorgen voor een duidelijk en veilig leerklimaat, met rust in de groepen.  

• Zo effectief en goed mogelijk besteden van de leertijd.  

• Vergroten van de zelfstandigheid van de kinderen.  

• De zorg voor de aanwezigheid van een kindvriendelijk klimaat.  

 

Dit moet er toe leiden dat aan het eind van groep 8 elk kind naar die school voor 

voortgezet onderwijs gaat, waar het qua aanleg en belangstelling thuishoort. Hiertoe 

hanteren we een systeem voor OGW. Onze prioriteiten staan verwoord in ons 

schoolplan en het Spoorboekje 3.0, gekoppeld aan het jaarplan.  Het schoolplan loopt 

van 2016 t/m 2021 (wordt dit schooljaar opnieuw opgesteld) en is gelieerd aan het 

Strategisch beleidsplan van PROkind-scholengroep. 

4.5 Inspectie-onderzoek 

In februari 2019 heeft de onderwijsinspectie een onderzoek gedaan naar het 

onderwijsaanbod en de resultaten op de Jan Campert en werd er gekeken naar het VVE 

aanbod.  

Gebleken is dat zowel aanbod als resultaten  van een goed niveau zijn op de Jan 

Campert, de onderwijsinspectie was zelfs zeer lovend over het pedagogisch klimaat bij 

ons op school 

De school valt daarom weer onder het Groene inspectie regime, dit houdt in dat de 

Onderwijsinspectie vertrouwen heeft in de ontwikkeling op school, en er verminderd 

toezicht plaats vindt. 

De inspectie heeft het rapport gepubliceerd op de website van de onderwijsinspectie,  

www.onderwijsinspectie.nl. Daarnaast wordt het rapport ook geplaatst op de website 

van de school. 
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4.6 Resultaten 

Over de leerprestaties van kinderen is de laatste jaren veel te doen geweest, met name 

nadat de scholen verplicht werden de resultaten van de landelijke CITO-eindtoets 

openbaar te maken. Scholen worden hierdoor met elkaar vergeleken. Eind groep 7 

maken de leerlingen de IEP advieswijzer. In groep 8 doen onze leerlingen het 

Drempelonderzoek en de IEP toets. Deze toets geeft ook een indicatie van welk type 

vervolgonderwijs het kind het beste kan gaan volgen. In de voorafgaande jaren worden 

door onze school de vorderingen ook nauwkeurig bijgehouden o.a. door het gebruik 

van toetsen die bij de methodes horen, maar ook door observaties van de kinderen en 

twee maal per jaar de cito-screening. Er wordt twee keer per jaar een rapport 

meegegeven.  

De inspectie maakt na een onderzoek een rapport op. Het rapport is te vinden op 

internet, op de website van de onderwijsinspectie,  www.onderwijsinspectie.nl 

U moet er bij de beoordeling rekening mee houden dat ook de beginsituatie van de 

leerlingen vanaf groep 1 en de tijd die ze op school hebben doorgebracht van groot 

belang zijn. U kunt scholen dus niet zonder meer op basis van de uitstroomgegevens 

beoordelen. Dat maakt de vergelijking tussen onderlinge scholen ook zo 

gecompliceerd. Wij durven wel te stellen dat uit de resultaten van onze school gevoegd 

bij het inspectierapport een juist beeld naar voren komt van de kwaliteit van onze 

school.  

 

 

Eindopbrengst 2021 

In april 2021 heeft onze school deelgenomen aan de IEP-Eindtoets. Onze gemiddelde 

Eindtoetsscore is daarbij 79. Dat is gelijk aan het landelijk gemiddelde van scholen met 

eenzelfde schoolweging. Daarmee halen we dus een goed resultaat. 

Uitstroom 2020 - 2021: 

Gegeven schooladviezen voor het voortgezet onderwijs: 
VWO                        8%                 HAVO/VWO                                         20% 
HAVO                     12%                 VMBO/TL    /HAVO                              16% 
VMBO/TL                8%                 VMBO/KL  t/m TL                                  4% 
VMBO/Kl                12%                 VMBO/BL t/m KL                                  12% 
VMBO/BL                8%           
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Schoolkeuze : 
OSG De Ring van Putten     6   
PENTA college Scala                          8         
My College                            6          
Oude Maas                                                     3  
Erasmiaans Gymnasium                               1 
Charles de Foucauld                                     1 
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5. Onderwijskundige vormgeving 

5.1 De activiteiten voor de kinderen (algemeen) 

Het geven van onderwijs is vrij in ons land. Maar in de Wet op het primair onderwijs 

ligt vastgelegd aan welke eisen een school minimaal moet voldoen. Er moet les worden 

gegeven in verschillende vakken zoals Nederlandse taal en rekenen. Per vak staat 

aangegeven wat leerlingen bij zo'n vak moeten leren: de zogenaamde kerndoelen. Een 

voorbeeld van een kerndoel bij taal is: "De leerlingen kunnen de hoofdzaken van een 

informatieve tekst weergeven". 

Naast kennis moeten ook vaardigheden en inzichten worden bijgebracht die ieder kind 

in deze tijd nodig heeft. Zo moet er aandacht besteed worden aan andere culturen, 

maar ook aan democratische principes in ons land. Tenslotte moeten ook de creatieve, 

sociale en emotionele ontwikkeling worden bevorderd. 

De manier waarop dit alles wordt uitgewerkt, onder andere de tijd die er aan de diverse 

onderdelen besteed wordt, de boeken die gebruikt worden, de manier waarop de 

groepen ingedeeld worden kan de school zelf bepalen. Op deze manier ontstaan er 

ondanks de gelijke kerndoelen toch hele grote verschillen tussen scholen. 

Op onze school wordt relatief veel tijd besteed (60% van de onderwijstijd) aan de 

zogenaamde "basisvaardigheden" lezen, schrijven, rekenen en taal. De overige 40% van 

de tijd wordt gewerkt aan de informatievakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis 

en aan de creatieve vakken als tekenen en muziek. 

De precieze verdeling van de leertijd over de vak- en vormingsgebieden vindt u in de 

bijlagen achter in deze schoolgids. In het algemeen wordt er bij de lessen van 

uitgegaan dat alle kinderen alle onderdelen van het onderwijs volgen. Ontheffing 

hiervan is onder bepaalde voorwaarden voor bepaalde onderdelen mogelijk. In overleg 

met de ouders wordt er dan een vervangend programma opgesteld, dat past binnen de 

leer- en vormingsgebieden van de school. 

 

5.2 Basisontwikkeling in de onderbouw 

In de onderbouw (groepen 1/2) wordt uitgegaan van het principe van 

basisontwikkeling. Uitgangspunt is dat voor elk kind in deze twee jaar de basis gelegd 
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wordt, waar in de volgende leerjaren aangesloten kan worden. Zo ontstaat een 

doorgaande lijn in de hele school. 

De belangrijkste uitgangspunten van basisontwikkeling zijn: 

 

• Aansluiten bij het niveau waarop een kleuter de school binnenkomt.  
 

• Werken vanuit een thema.  
 

• Aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen, leren moet ook leuk zijn.  
 

• Afwisseling in werkvormen en groeperingsvormen.  
  
 

Het ene moment wordt er iets met de hele groep gedaan op, een ander ogenblik zijn er 

kleine groepjes of werken kinderen individueel. 

 

De belangrijkste activiteiten  zijn: 

• Spelactiviteiten  

• Constructieve en beeldende activiteiten, die leiden tot experimenteren 

Gespreksactiviteiten in kleine groepen en in de kring  

• Lees- schrijfactiviteiten  

• Reken- en wiskundeactiviteiten 

 

Kinderen leren altijd en overal, dus ook vanaf de eerste dag dat ze een school binnen 

stappen. Spelen is daarbij ook een heel erg belangrijke manier van leren! Kinderen 

leren zo bijvoorbeeld om samen te werken, naar elkaar te luisteren en initiatief te 

nemen. Daarbij wordt steeds meer uitgegaan van "onderwijs op maat". 

5.2.1 Spelend en ontdekkend leren in groep 2/3 en 3 

Vorig schooljaar zijn we begonnen met een groep 2/3 en een groep 3 waar spelend en 

ontdekkend leren centraal staat. Dat trekken we dit jaar door naar groep 4. Dit 

betekent dat de groepen ingericht zijn met werkhoeken met een uitdagend aanbod. De 

nieuwe aanvankelijk leesmethode : Lijn 3, speelt daarin een belangrijke rol. 
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5.3 Onderwijs in de midden-  en bovenbouw 

Vanaf de middenbouw trekken we de lijn door, waar we in de onderbouw mee gestart 

zijn. Er komt dan wel langzamerhand meer nadruk op het werken met de methodes. 

Het basisprogramma wordt door alle kinderen gevolgd, daarnaast is er ruimte voor 

verdiepings-en verbredingsstof. De onderdelen van de methodes - meestal verdeeld in 

hoofdstukken - worden afgesloten met een toets. Daarnaast is er twee keer per jaar een 

screening om na te gaan of de vorderingen van de groepen en van de individuele 

kinderen bevredigend zijn. Sommige kinderen volgen bij bepaalde onderdelen, bijv. bij 

spelling, een individuele leerlijn. U wordt daarover dan geïnformeerd. In het begin van 

het 8ste schooljaar wordt de Drempeltoets afgenomen. De resultaten zijn bepalend 

voor de zorg aan de kinderen. In april nemen we de IEP toets af in groep 8 als wettelijk 

verplichte eindtoets  

U heeft uit het bovenstaande hopelijk begrepen dat wij op een moderne manier 

onderwijs geven. Hierbij worden ook nieuwe hulpmiddelen ingezet. Zo kunnen we 

m.b.v. het wifi netwerk in elke groep gebruik maken van  Chrome books. Doordat we 4 

oplaadkasten hebben met in totaal 138 Chrome books, kunnen er veel kinderen 

tegelijkertijd mee werken. Tevens is onze school aangesloten op Kennisnet. Ook 

maken de groepen 1 t/m 8 gebruik van digitale schoolborden. Deze borden vervangen 

de krijtborden. De digitale borden worden per computer aangestuurd en zijn door 

leerkracht en leerling voor allerlei doeleinden te gebruiken. 

5.4 Plusgroepen 

Kinderen die meer aankunnen, een cito A score hebben op de meeste vakken en meer 

uitdaging nodig hebben, komen in aanmerking voor de plusgroep.  

Bij de plusgroep krijgen deze kinderen extra uitdaging en aanbod. Ze krijgen dan ook 

taken mee die inpasbaar zijn in hun weektaak op de eigen school. 

Elke week hebben we op dinsdag, donderdag en vrijdag 3 plusgroepen die verzorgd 

worden door Gina Graanoogst. Van 13.45 tot 14.30 worden de plusgroepen gegeven. In 

de plusgroep krijgen de kinderen een divers aanbod m.b.t. een stuk verdieping, 

mindset en samenwerking. 
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6. Nieuwe ontwikkelingen 
 

De maatschappij verandert snel, de school verandert mee. Het basisonderwijs is volop 

in beweging. Het ziet er naar uit dat de financiële ruimte en de mogelijkheid om een 

eigen beleid te voeren de komende jaren zullen toenemen. Over een paar 

ontwikkelingen waar wij op school aan werken, willen wij wat dieper ingaan: 

6.1  21ste  Century Skills 

Het onderwijs is volop in ontwikkeling, zo ook inzichten en methoden die gebruikt 

worden. Met OBS Jan Campert stonden we voor de keuze van nieuwe methoden voor 

wereld oriëntatie. Aanvankelijk dachten we eerst een nieuwe aardrijksmethode aan te 

schaffen en vervolgens een nieuwe methode voor geschiedenis, natuur en techniek. 

Nieuwe inzichten hebben ons echter een andere keuze doen maken. Willen we met de 

Jan Campert aansluiten  op modern onderwijs dat aansluit bij de belevingswereld van 

het kind, dan moeten we in de richting van 21st Century Skills. 

Uit recentelijk onderzoek is gebleken dat kinderen de samenhang van vakken moeten 

zien om betekenisvol onderwijs te kunnen krijgen. Dan moet je geen aparte methoden 

aanschaffen, maar moderne, geïntegreerde methoden voor aardrijkskunde, 

geschiedenis en natuur en techniek. Methoden die gebruik maken van moderne 

technieken en media. Bij modern onderwijs volgens de 21st  Century Skills moeten de 

kinderen 5 vaardigheden leren die in het onderwijs verweven worden. Deze 

vaardigheden zijn : 

-Samen werken (coöperatieve werkvormen) 

-Kennisconstructie (werken met leerarrangementen die diverse vakgebieden   

bestrijken) 

-ICT gebruik voor leren 

-Probleemoplossend denken en creativiteit 

-Planmatig werken. 

 

In samenwerking met uitgeverij Malmberg hebben we in het schooljaar 2016-2017 

gewerkt aan de ontwikkeling van een methode waarin al deze verworvenheden zijn 

verwerkt. In het ontwikkeljaar hebben we met groep 5 en 7 gewerkt aan de 

ontwikkeling van de nieuwe geïntegreerde methode voor aardrijkskunde, geschiedenis 

en natuur en techniek. Dit heeft geresulteerd in het invoeren van de nieuwe methoden 

Naut, Meander, Brandaan in het schooljaar 2017-2018 in de groepen 5 t/m 8. 

Wij hebben gekozen voor de gedeeltelijk digitale versie. Dat wil zeggen dat de 
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methode digitaal is, maar dat we wel werkboeken gebruiken voor de verwerking van de 

leerstof. Verder zullen de kinderen bij de nieuwe methoden meer informatie opzoeken 

en verwerken met de computer, het zijn immers moderne methoden voor deze tijd. Er 

zal dan ook frequenter gebruik gemaakt worden van het computerlokaal.  

Ook gebruiken we de Chrome books hierbij in de klassen. We gebruiken het Chrome 

book bij de methoden dan als hulpmiddel en niet als middel. 

6.2  Meerbegaafdheid  

Kinderen zijn meerbegaafd wanneer hij/zij prestaties levert welke aanzienlijk beter zijn 

dan het gemiddelde kind. Om deze kinderen beter op niveau te kunnen bedienen gaan 

we werken met een protocol Meerbegaafdheid. Hierin beschrijven we hoe we omgaan 

met deze leerlingen. We willen hiermee de prestaties van deze groep kinderen verder 

verbeteren. 

 

6.3 Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) 

Kinderen leren ook al voor ze naar school gaan. Sommige kinderen lopen in deze 

voorschoolse periode, dus van 0 - 4 jaar, een bepaalde achterstand op, bijv. in de 

grootte van hun woordenschat. Het wordt steeds duidelijker dat deze achterstanden 

als ze er eenmaal zijn, heel erg hardnekkig en moeilijk in te lopen zijn. Er moet daarom 

zo snel mogelijk iets aan gedaan worden. 

Sinds enkele jaren is er een samenwerkingsverband tussen de gemeente, de Stichting 

Kinderopvang Spijkenisse (Small Steps) en onder andere onze school. De peuters 

worden opgevangen en begeleid door middel van de principes van basisontwikkeling, 

die ook op onze school worden gehanteerd. Het programma dat daar voor wordt 

gebruikt heet 'Startblokken'. Wij werken in onze kleutergroepen op de zelfde manier, 

zodat er een doorgaande lijn ontstaat tussen de peuteropvang en de kleutergroepen. 

De leerkrachten worden specifiek geschoold. Bij basisontwikkeling hoort ook een 

observatiemethode van Parnassys. Hiermee wordt de ontwikkeling van elk kind 

bijgehouden. 

6.3.1 Samenwerking met CBS de Rank en Partou 

Samen met CBS De Rank en peuterdagverblijf Small Steps werken we aan een 

doorgaande lijn voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. Daarnaast  willen we op deze manier 
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het instromen van taalzwakke en minder taakgerichte kinderen verminderen. De 

doelstellingen en de werkwijze staan beschreven in het plan van aanpak van het 

cluster, in de directiekamer aanwezig. 

6.4 ICT 

De computer is niet meer uit de samenleving weg te denken. Voor kinderen zijn het 

ook heel gewone apparaten, waar ze heel snel en heel goed mee uit de voeten kunnen. 

Vanuit het Ministerie van Onderwijs wordt ICT (informatie- en communicatie 

technologie) sterk gestimuleerd. Scholen hebben er de afgelopen jaren veel geld voor 

gekregen. Ons onderwijskundig beleid m.b.t. ICT is tweesporig. We willen de kinderen 

zo snel mogelijk en in alle groepen een computer leren gebruiken. Daarnaast wordt de 

computer door de kinderen heel veel gebruikt als bron van informatie om bijvoorbeeld 

werkstukken te maken. De computer/ Chrome book komt dus niet in de plaats van een 

methode, maar wordt gebruikt ter ondersteuning.. In het ICT-plan worden de plannen 

voor de jaren verwoord. 

Voor de leerlingen is een tiental regels opgesteld over het gebruik van internet, zoals 

het surfen naar “foute” internetsites, het downloaden, het invullen van vragenlijsten, 

chatten, e-mailen, printen enz. Deze regels zijn met de leerlingen besproken en zijn 

opgehangen bij de computers.  

 

6.5 Scholing van de leerkrachten 

Op onze studiedagen werken we gezamenlijk aan schoolontwikkeling.  

In de onderbouw steken we, in samenwerking met de Small Steps en CBS De Rank , in 

op onderzoekend - en ontdekkend leren bij jonge kinderen.  

Voor het schooljaar 2021-2022 ligt de focus van de ontwikkeling op het omgaan en 

invoeren van Focus PO , een nieuw systeem om ons onderwijs te sturen op leerlijnen 

en referentiekaders. De komende twee jaar hebben we daarvoor een ontwikkeltraject, 

waarbij het team begeleid en geschoold wordt door bureau Helder. 

 

Als school ontwikkelen we als opleidingsschool voor nieuwe leerkrachten in het 

AOS3R project. Hiervoor krijgt het team in het schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 een 

mentoren training en wordt er een collega opgeleid tot schoolopleider. 
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Daarnaast volgen leerkrachten individuele cursussen, ten dienste van het werk in de 

school , of volgen bijscholingen. Dit wordt jaarlijks aangepast in het nascholingsplan. 

 

Jaarlijks vindt er bijscholing plaats op het gebied van BHV. Ook daaraan nemen 

leerkrachten van de Jan Campert deel. 

 

Teach like a Champion 

Op alle scholen van PROkind hebben de leerkrachten de cursus Teach like a 

Champion gevolgd. Dit is maatwerk voor de scholen, daar er eigen keuzes gemaakt 

zijn. Zo leren niet alle scholen dezelfde technieken aan. Wij evalueren de Teach 

technieken regelmatig en zetten vooral in op gedrag. 
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7. Lokaal onderwijsbeleid 
 

7.1 Voor- en vroegschoolse educatie 

De opvatting wint terrein dat opvoeding en onderwijs op elkaar afgestemd moeten zijn 

en dat er een doorgaande lijn moet zijn vanuit de peuterspeelzaal naar de basisschool. 

Dit principe van voor- en vroegschoolse educatie wordt ook dit schooljaar op Partou en 

op onze school vormgegeven (zie 6.3).  

 

7.2 Schoolgericht maatschappelijk werk (SMW) 

Op alle basisscholen in Spijkenisse is er door de gemeente in samenwerking met het 

Algemeen Maatschappelijk Werk een Schoolgericht Maatschappelijk Werkster 

aangesteld. Ouders en kinderen kunnen indien nodig voor deskundige hulp bij haar 

aankloppen. De maatschappelijk werkster (mevrouw Iris Imhof) komt regelmatig op 

school. U kunt een afspraak met haar maken (via telefoon 612624 ) of via haar 

emailadres : i.imhof@kwadraad.nl. Geheimhouding is verzekerd. U kunt het contact 

ook leggen via de directeur, de leerkracht van uw kind of de interne begeleider. 

 

7.3 Schoolzwemmen 

Het schoolzwemmen is in Spijkenisse afgeschaft. De gemeente gaat er van uit dat de 

ouders hier zelf verantwoordelijk voor zijn. Wel is er een zogenaamde 

"vangnetconstructie". Kinderen in groep 5, die nog niet kunnen zwemmen, krijgen 

woensdagmiddag gratis les in het Rivièrabad. De betrokken kinderen krijgen een 

formulier mee naar huis. 

7.4 Calamiteiten 

Bij brand kan het noodzakelijk zijn de school te ontruimen. Hiervoor is een z.g. 

ontruimingsplan opgesteld, om te zorgen, dat iedereen in de school weet, hoe snel het 

gebouw op een ordelijke manier verlaten kan worden. Hierbij is van belang, dat de 

kinderen onder leiding van de leerkrachten zonder paniek en ordelijk naar het 

schoolplein gaan, waarbij er op gelet wordt of alle kinderen mee zijn gekomen. De 

kinderen blijven dus bij de groep en trekken geen jas aan. Het ontruimen wordt dit 

jaar twee keer geoefend. 



30 

 

Schoolgids OBS Jan Campert schooljaar 2021-2022 

De school beschikt over  Bedrijf Hulp Verleners (juffrouw Karin ,juffrouw Anita, 

meester Pascal, juffrouw Michelle, juffrouw Astrid). Zij hebben hier de vereiste 

diploma’s voor gehaald en moeten deze elk jaar weer opnieuw behalen. 

7.5  HVO  (Humanistisch vormingsonderwijs) 

Bij voldoende aanvragen van ouders zal de school gelegenheid bieden voor het geven 

van humanistisch vormingsonderwijs. In dat geval zal er bekostiging voor aangevraagd 

worden.  
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8. De obs. Jan Campert: samenwerking met andere 

instanties 
 

De school staat er in zijn opvoedkundige en onderwijskundige taak niet alleen voor. Er 

zijn nog heel veel instanties en instellingen, die zich met jeugdbeleid en 

maatschappelijk beleid bezig houden. Wij zijn als school nadrukkelijk bezig om samen 

met onze zogenaamde "natuurlijke partners" zaken op elkaar af te stemmen en elkaars 

positie te versterken. De kinderen op onze school profiteren daar in hoge mate van. 

Voorbeelden van partners zijn onder andere Wijkcentrum Noord, Stichting 

Kinderopvang Spijkenisse, GGD,Jeugdzorg, het Algemeen Maatschappelijk Werk en de 

bibliotheek. 

8.1 Samenwerkingsverband Onderwijscollectief voor een betere 

ondersteuning van leerlingen 

Op iedere basisschool zijn er kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Zo ook op 

onze school. We willen alle leerlingen zo veel mogelijk binnen de groep op onze eigen 

school begeleiden en ondersteunen.  

Om deze reden werken we samen met andere scholen en met externe deskundigen in 

onze eigen woonplaats en in de regio. We hebben immers niet alle kennis zelf in huis.  

Om dit goed te organiseren, is met andere scholen voor primair onderwijs en 

voortgezet onderwijs op Voorne Putten Rozenburg het Samenwerkingsverband 

“Onderwijscollectief” opgericht. Een samenwerkingsverband waarbij het primair 

onderwijs en het voortgezet onderwijs samenwerken. 

Binnen het samenwerkingsverband werken bijna 70 scholen samen aan verbetering 

van de ondersteuning aan leerlingen. Deze scholen zijn niet alleen de reguliere 

basisscholen, maar ook de scholen voor speciaal (basis)onderwijs. 

Voor iedere leerling met specifieke onderwijsbehoeften is er volgens ons een goede 

oplossing te vinden. Scholen kunnen binnen hun interne structuur met het 

schoolondersteuningsteam al veel voor kinderen betekenen. Ze kunnen met hun 

hulpvraag een beroep doen op het samenwerkingsverband Onderwijscollectief en/of 

op het Centrum voor Jeugd en Gezin die de benodigde expertise voor school en gezin 

kunnen leveren.  

Is er nieuw perspectief noodzakelijk op de eigen school, is er een andere basisschool in 

de buurt nodig of een school voor speciaal (basis)onderwijs, dan wordt dit met 

deskundigen in het ROK7 overleg (Regionaal Overleg Kindkracht) besproken. 
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De website van samenwerkingsverband Onderwijscollectief kunt u raadplegen voor 

meer informatie, www.swvonderwijscollectief.nl 

 

 

 

 

  

http://www.swvonderwijscollectief.nl/
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9. De organisatie van ons onderwijs 
 

9.1 De organisatie van de school 

Een Nederlandse basisschool is een school voor leerlingen van vier tot twaalf jaar. 

Kinderen mogen in Nederland naar school als ze vier jaar zijn en zijn leerplichtig als ze 

vijf jaar zijn. Zij blijven dan in principe acht jaar op school. De leerstof is op onze 

school globaal verdeeld in acht leerjaren. Daarbij wordt uitgegaan van kwalitatief 

hoogwaardige methodes, die regelmatig vernieuwd worden. Organisatorisch is onze 

school verdeeld in een onderbouw (groepen 1 en 2 ) een middenbouw (groepen 3, 4 en 

5) en een bovenbouw, (groepen 6 t/m 8). Binnen en tussen de bouwen is regelmatig 

contact, onder andere in onderwijskundige bouwleerteam- en teamvergaderingen. 

 

9.2 Wie werken er in de school 

De organisatie van een school is allang niet meer zo dat er alleen maar 

groepsleerkrachten zijn. Om de mogelijkheden van de school af te stemmen op de 

behoeften van de kinderen zijn er de volgende taken en functies:  

 

Leo Zandbergen 
Ragonde Hertsig 
Hilly Gordijn 
Anita Quartey 
Astrid van der Kaaij 

:directeur 
:Intern begeleider/vertrouwenspersoon 
:administratief medewerker 
:intern contactpersoon en VVE coördinator 
:conciërge  /  school assistent/ 

Gina Graanoogst 
Pascal Mout 
Divera van Winkelhof                                   

        :leerkrachtondersteuner  - plusgroep 
        :bovenbouw coördinator/ICT coördinator  
        :middenbouw coördinator  

Michelle Straver :middenbouw coördinator 

Anita Quartey :onderbouw coördinator /jonge kind specialist 

Natascha Kuipers 
Tessa Rodriques Garcia 
Wilma Noorland 

:stage coördinator en schoolopleider  
:coördinator Burgerschap 
:preventie medewerker 
 

  

 

  

Een beschrijving van de taken vindt U in hoofdstuk 11: De leerkrachten. 
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9.3 Groeperingsvorm 

De school maakt gebruik van het zogenaamde leerstofjaarklassensysteem. Kinderen 

van dezelfde leeftijd zitten hierbij zoveel mogelijk bij elkaar en krijgen een bepaalde 

stof aangeboden. De kinderen van groep 1 en 2 zitten met elkaar in heterogene groepen 

en hebben we bewust gekozen voor 2/3 groepen. Binnen de klas wordt door het nemen 

van specifieke didactische maatregelen op een verantwoorde manier omgegaan met de 

verschillen die tussen de kinderen bestaan. Er wordt lesgegeven  op drie niveaus. 

Daarnaast is er ook veel aandacht voor zelfstandig werken. Slechts in bijzondere 

gevallen blijven kinderen zitten en dan voornamelijk in de onderbouw. In de 

bovenbouw wordt bij heel grote verschillen gebruik gemaakt van een 

ontwikkelingsperspectief(OPP) 

9.4 Formatie, groepsgrootte en groepsindeling 

Voor de groepsindeling verwijs ik u naar de nieuwsbrief van juli 2021 en de website.   

9.5 Compensatieverlof en Bapo 

In het onderwijs geldt dat een leerkracht maximaal 940 uur les mag geven per jaar 

(overleg model) bij een fulltime aanstelling. Wij geven dit jaar 941,75 uur les. Wanneer 

een leerkracht meer uren les geeft dan de lesgebonden uren van zijn/haar  

normjaartaak, spreekt men over compensatie-uren. Iemand anders zal de groep 

moeten overnemen. Degene die dit doet kan dan dus geen lesgeven voor een eigen 

groep. Door een aantal collectieve compensatiedagen in te roosteren (zie jaarkalender) 

kunnen we het vervangen van leerkrachten door andere leerkrachten zoveel mogelijk 

beperken. Voor de groepen 1 t/m 8 zijn er meerdere collectieve vrije dagen. Deze dagen 

worden zoveel als mogelijk aan een vakantie gekoppeld. Dit is met de MR van de 

school overeengekomen. 

Door de gelijke schooltijden(groepen 1 t/m 8) is ook de wettelijk verplichte lestijd in 8 

jaar basisschool (7520 uur) gegarandeerd voor de kinderen. We proberen te 

voorkomen dat er meer dan twee personen aan een groep lesgeven maar dit lukt niet 

altijd. 
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9.6 Vervanging bij ziekte 

Voor langdurige vervanging is er een vervangingspool opgericht door de gezamenlijke 

besturen op Voorne Putten en Rozenburg. In deze samenwerking wordt 30 FTE aan 

formatie bekostigd die in te zetten is voor langdurige vervanging. Daarnaast is de pool 

ook bedoeld om jonge leerkrachten te binden en kansen te geven. Voor kortdurende 

vervanging (niet langer dan 2 weken) moet de school zelf invulling verzorgen 

doormiddel van het budget t.b.v. het Eigen Risico Dragerschap (ERD) of door het 

inzetten van leerkrachten die op dat moment “boven de sterkte” werken. 

Als er geen vervanging is, wordt een klas verdeeld over de andere groepen. De 

kinderen worden dus in principe niet naar huis gestuurd . Als dat wel gebeurt, is er 

sprake van een absolute noodsituatie, bijvoorbeeld als er door een griepgolf vier 

leerkrachten tegelijk ziek zijn. Dit gebeurt niet zonder dat we de ouders hebben 

ingelicht, kinderen waarvan we de ouders niet kunnen bereiken vangen we in een 

andere groep op. Ook aan het eind van het schooljaar, als er geen collega's beschikbaar 

zijn, omdat bepaalde zaken afgerond moeten worden, kan er sprake zijn van zo'n 

noodsituatie.  

Door het huidige leraren tekort is het onmogelijk om inval te krijgen voor zieke 

leerkrachten. Omdat het nu in de coronatijd vaak voorkomt dat leerkrachten een 

coronatest moeten doen en niet mogen werken voor dat een negatieve uitslag binnen 

is, zal het vaker voorkomen dat we groepen naar huis moeten sturen. Dit is ook via 

Social Schools met ouders gecommuniceerd. 
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10. De zorg voor de kinderen 
(Zie ook actuele Zorgplan , map 2.4.5 in de directiekamer) 

10.1 Vorderingen van de kinderen: leerlingvolgsysteem 

Het is belangrijk dat de kinderen heel goed gevolgd worden gedurende de acht jaar dat 

ze op school zitten. Dat geldt niet alleen voor de leergebieden, maar ook voor de 

ontwikkeling van de persoonlijkheid en het gedrag. Wij volgen de leerlingen  d.m.v. de 

doorlopende leerlijnen vanuit Focus PO, die zijn opgebouwd uit cruciale leerdoelen. 

Dit zijn krachtige middelen om voor elke leerling een ononderbroken ontwikkeling te 

realiseren. Ook maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem van Parnassys en Zien. 

Van elk kind is er daarom een digitaal leerlingendossier, dat systematisch en heel 

consequent wordt bijgehouden. 

Het dossier bevat de volgende onderdelen: 

• de observaties uit de kleutergroepen  

• de overgangsresultaten van groep 2 naar groep 3 vanuit de leerlijnen van 

Parnassys/Focus PO 

• de uitslagen van de screening M en E 

• resultaten van methodetoetsen 

• verslagen van kennismakingsgesprekken en voortgangsgesprekken 

• de rapporten van de kinderen gedurende acht jaar  

• Drempeltoets groep 8.  

  

     

De dossiers zijn vertrouwelijk. Informatie aan derden geven wij alleen na schriftelijke 

toestemming van ouders. 

 

10.2 Rapporten en rapportbespreking 

Over de kinderen wordt minstens 2 keer per jaar schriftelijk gerapporteerd. Deze 

rapportage wordt twee keer per jaar in de tienminuten gesprekken met 

ouders/verzorgers besproken. Voor de groepen 4 t/m 8 is dat alleen in maart, maar 

vinden in september met alle ouders kennismakingsgesprekken plaats, waarbij we 

vooral geïnformeerd willen worden over de onderwijsbehoefte van de kinderen.  
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 In groep 1/2 wordt de ontwikkeling van een kind besproken met de ouders, aan de 

hand van de ontwikkelingslijnen van Parnassys. De kleuters van groep 2 krijgen ook 2 

rapporten per jaar. In groep 3 krijgen de leerlingen een rapport met eenzelfde lay-out 

als in groep 2 In groep 4 tot en met 8 wordt gewerkt met een cijferrapport. 

Beoordeeld worden lezen, rekenen, taal, wereldoriëntatie en creatieve vakken.. Voor 

alle groepen wordt daarnaast een formulier gehanteerd, waarin aspecten van 

persoonlijkheidsontwikkeling, sociale ontwikkeling en werkhouding staan vermeld. 

In november vinden er voortgangsgesprekken plaats. 

 

10.3 Doubleren en Ontwikkelperspectief (OPP): 

Ondanks alle zorg die we onze leerlingen bieden, kunnen we niet voorkomen dat er 

soms een kind niet over gaat naar de volgende groep. Een leerling kan dan blijven 

zitten oftewel doubleren. In feite betekent doubleren dat wij, als school, voorzien dat 

dit kind de lesstof niet binnen de reguliere lestijd zal kunnen verwerken of dat het kind 

op sociaal emotioneel gebied niet meekan met zijn of haar klasgenoten 

 

De ouders worden hierover geïnformeerd en ook hun mening wordt in de 

besluitvorming meegenomen. Uiteindelijk neemt de school de eindbeslissing of een 

kind wel of niet over gaat naar het volgende leerjaar.  

 

Kleuterverlenging: 

Kinderen die de taaldoelen nog onvoldoende beheersen kunnen tijdens de 

kleuterperiode ook werken aan de doelen van de vorige fase. Indien een kind nog meer 

tijd nodig heeft, wordt er gekeken of kleuterverlenging meerwaarde heeft. Voor de 

overgang naar groep 3 moeten in ieder geval de taaldoelen 2A zijn behaald, dus de 

achterstand mag niet groter zijn dan 6 maanden. Sociaal-emotionele ontwikkeling, 

taakgerichtheid werkhouding en betrokkenheid zijn daarbij ook bepalend.  

Anderstalige leerlingen moeten op het niveau zitten van het begrijpen van de 

instructietaal.(NT2 Leerlijnen) 

Bij twijfel over het voldoende beheersen van de doelen voor de overgang naar groep 3 

nemen we individueel een klein leervoorwaarden onderzoek af. 

 

Voorbeelden van argumenten voor een doublure zijn: 

• de leerling krijgt meer zelfvertrouwen, omdat de kans op succeservaringen met 
leren groter is. De doelen en successen moeten dan wel zichtbaar worden 
gemaakt voor de leerling; 



38 

 

Schoolgids OBS Jan Campert schooljaar 2021-2022 

• de leerling heeft veel onderwijs (instructie- en oefentijd) gemist, bijvoorbeeld 
door afwezigheid of ziekte, en heeft daardoor ‘meer van hetzelfde’ nodig; 

• de ontwikkelingsachterstand is op meerdere vakgebieden groter dan 10 dle. 

• sociaal welbevinden van de leerling. 

• ouders zijn goed geïnformeerd over de argumenten en de mogelijke gevolgen 
van een doublure. Ze hebben een sterke voorkeur voor doublure en verwachten 
dat blijven zitten hun kind goed zal doen, zowel qua leren als qua welbevinden 
 

Het gaat in elke specifieke situatie om ‘wikken en wegen’, waarbij het ene argument 
zwaarder kan wegen dan het andere. 
 
 
 
Aandachtspunten zijn: 

 

• Het leerling-dossier, veranderingen in de ontwikkeling, anders dan verwacht op 
grond van het verleden, eerder afgenomen testen/ onderzoeken die nog geldig 
zijn). 

• Leeftijd van de leerling. 

• Schoolloopbaan (hoe lang is de kleuterperiode geweest) 

• De sociale context. ( thuissituatie, schoolwisseling, ziekte , weerbaarheid, 

• Acceptatie:  
- leerkracht accepteert het verschil in ontwikkelingsmogelijkheden van het kind 
en past  het didactisch handelen daarop aan. 
- ouders accepteren de vertraagde / versnelde ontwikkeling van hun kind. 
- kind moet het zelf ook kunnen accepteren en er mee kunnen omgaan. 

 

Procedure: 

• Deskundige analyse van de problemen (gebruikmakend van criteria -zie boven - 
en van valide toets materiaal) 

• De analyse wordt besproken door de groepsleerkracht met de intern begeleider. 

• De intern begeleider heeft desgewenst overleg met de schoolbegeleider van 
Prokind Scholengroep; hetgeen eventueel kan leiden tot een bespreking in het 
SOT overleg. 

• Het advies wordt voorgelegd aan de directie. 

• Gesprek met de ouders waarin inzichtelijk wordt gemaakt dat hun kind niet ver 
genoeg is gekomen in de leerstof en welke extra hulp reeds is geboden. 

• Ouders hebben recht op een vervolggesprek 

• Indien ouders zich niet kunnen vinden in het advies van de school, neemt de 
directeur de uiteindelijke beslissing. 

• Er wordt vanuit school een plan van aanpak opgesteld t.b.v. het nieuwe 
schooljaar (doublureplan in ParnasSys). 
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Tijdschema: 

• 1ste   rapport: eerste melding twijfel doorgeven 

• halverwege laatste rapportperiode worden ouders geïnformeerd over 
tussentijdse ontwikkelingen 

• minstens 4 weken voor zomervakantie is de procedure afgerond 
 

Over het algemeen is er alleen sprake van doubleren/kleuterverlenging als meerdere 

criteria niet voldoende ontwikkeld zijn en als verwacht wordt dat een kind door 

doublure kan groeien in zijn of haar ontwikkeling. 

 

Vanaf groep 6 is een doublure een zeldzaamheid. Men kan denken aan langdurige 

afwezigheid door ziekte * b.v. Een kind blijft in principe niet meer zitten. 

Als blijkt uit de ontwikkelingsprognose van Parnassys dat een kind het niveau van eind 

groep 7 op één of meer van de hoofdvakken , aan het eind van groep 8 niet lijkt te gaan 

halen en derhalve een apart leertraject volgt, dan wordt er een zogenaamd OPP 

(Ontwikkelingsperspectief) opgesteld. Daarin worden duidelijke groeidoelen gesteld, 

die passen bij deze leerling alsmede een uitstroomprognose VO. We gebruiken 

hiervoor o.a. het OPP. Twee keer per jaar worden de doelen geëvalueerd, eventueel 

bijgesteld en besproken met ouders en kind. 

 

* Als een kind langdurig ziek is blijft de school verantwoordelijk voor het onderwijs 

aan het zieke kind. Mocht dit zich voordoen, dan maken we gebruik, in samenspraak 

met de ouders, van de expertise van Ziezon Rotterdam (landelijk netwerk ziek zijn & 

onderwijs), om het onderwijs aan het zieke kind op geven 

10.4 Screening 

Om de kinderen optimaal te volgen maken we gebruik van de methode-onafhankelijke 

toetsen van het CITO. In januari en juni worden de leerlingen gescreend op de 

vakgebieden: taalverzorging , technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, 

woordenschat en rekenen/wiskunde.De resultaten worden geïmporteerd in het 

expertsysteem van Focus PO. Het systeem maakt vervolgens een schoolanalyse, 

groepsanalyse en leerlinganalyse.   
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10.5 Plaatsing op een speciale school voor basisonderwijs 

Wanneer blijkt dat de kans op het creëren van een realistisch perspectief te gering is 
en/of de vertrouwensbasis tussen kind – school – ouders te smal is, kan worden 
besloten een andere school te zoeken. We kennen de volgende 
plaatsingsmogelijkheden:1 

• Basisschool - Basisschool (BaO – BaO) plaatsing; 

• (Tijdelijke) plaatsing in het Speciaal Onderwijs cluster 3 of cluster 4; 

• (Tijdelijke) plaatsing in het Speciaal Basis Onderwijs. 

De schoolbegeleider neemt bij het zoeken naar een nieuwe, passende school de 
leiding, in overleg met de ouders, de huidige basisschool en extern betrokkenen. De 
schoolbegeleider benut de school-ondersteunings-profielen van de scholen bij het 
zoeken naar een passende school, met als uitgangspunt: zo thuisnabij en passend 
mogelijk bij de onderwijsbehoeften van het kind: liefst een reguliere school in de wijk 
of buurt! 

Tijdens de bespreking, die bij voorkeur op de huidige basisschool plaatsvindt, wordt 
met alle betrokkenen - ouders, de huidige basisschool, de mogelijk nieuwe school en 
extern deskundigen - verkend in hoeverre op de andere school nieuw perspectief 
gecreëerd kan worden. Er wordt bepaald wat de ondersteuningsbehoefte van de 
leerling is, welke mogelijkheden de nieuwe school daartoe heeft.  

De beslissing wordt, onder leiding van de schoolbegeleider, op transparante wijze door 
alle betrokkenen in samenspraak genomen. De schoolbegeleider stemt de afspraken af 
met de directeur van het samenwerkingsverband ter formele afhandeling, zodat een 
officiële verklaring van toelaatbaarheid afgegeven wordt. 

 

10.6 Verwijzingen naar het voortgezet onderwijs  

Om tot een advies voor leerlingen richting het voortgezet onderwijs te komen volgen 

we een aantal stappen. 

Aan het einde van groep 7 maken de leerlingen de IEP advieswijzer met daarbij het 

onderdeel hoofd hart handen (sociaal emotioneel welbevinden). 

We nemen de drempeltoets af  in september in groep 8 

De ouders ontvangen begin groep 8 een schema, waarin alle stappen van de advisering 

staan beschreven 

 
1  
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Voor kinderen waar gedacht wordt aan praktijkonderwijs  worden, nadat er met de 

ouders is gesproken ,deze kinderen in september aangemeld voor een 

intelligentieonderzoek bij de VOVPR. De resultaten, onderzoeksgegevens en eventueel 

de bijbehorende toelichting worden door het onderzoeksbureau ingevoerd in 

Onderwijs Transparant. 

Uiterlijk 14 december worden de onderwijskundige rapporten met het advies 

praktijkonderwijs definitief gemaakt en worden deze leerlingen aangemeld bij de 

CIZO. De CIZO formuleert een pré advies voor het praktijkonderwijs. 

  

In oktober worden alle leerlingen besproken door de leerkrachten van groep 7 en 8 en 

de intern begeleider. Er wordt dan een voorlopige advies gegeven. Het advies voor het 

VO wordt gevormd op grond van een weloverwogen beslissingsprocedure. 

Het advies komt tot stand grond van het leerlingvolgsysteem tot dan toe. Verder wordt 

de IEP advieswijzer en de Drempeltoets meegenomen tijdens het tot stand komen van 

het advies. 

De voorlopige adviesgesprekken met de ouders vinden plaats in november.  

Met de ouders wordt naast het voorlopig advies ook het drempelonderzoek besproken 

en er wordt besproken of het kind mogelijk in aanmerking komt voor een 

ondersteuningsprofiel.  

Voor de kerstvakantie wordt het OKR voor kinderen met een ondersteuningsprofiel 

definitief gemaakt. In het OKR wordt de ondersteuningsbehoefte van de leerling 

beschreven. 

De leerlingen met een ondersteuningsprofiel moeten voor 1 februari zijn aangemeld. 

De definitieve adviezen voor de overige leerlingen gaan mee na de Cito screening in 

februari. 

De ouders vullen het ouderformulier in, waarin ze o.a. aan kunnen geven of ze het al 

dan niet eens zijn met het gegeven schooladvies. Met de ondertekening van het 

ouderformulier geven de ouders toestemming aan de PCL in geval van PRO en/of aan 

de gekozen school voor VO, het IOR in te zien en op te slaan in hun eigen 

administratie. 

In de periode tussen 12 en 24 februari  krijgen de ouders van de niet-zorgleerlingen een 

overstapadvies formulier met daarop een unieke code. 
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Met deze code kunnen ouders hun kind aanmelden bij het voortgezet onderwijs. 

 

De IEP toets vindt plaats in april en kan mede bepalen of de advisering juist is geweest. 

Een hogere score kan leiden tot een hoger advies (er vindt in dit geval altijd een 

gesprek plaats met ouders en leerling), een lagere score heeft geen invloed op het 

advies VO. 

Zie Draaiboek Overstap PO-VO voor het schooljaar 2021 – 2022 

10.7 Vertrek naar een andere basisschool 

In het algemeen gaan wij er van uit dat uw kind acht jaar op onze school blijft. 

Wanneer uw kind naar een andere basisschool vertrekt, bijv. wegens verhuizing, dan 

stellen wij voor de nieuwe school een onderwijskundig rapport over uw kind op. Wij 

vragen u dit rapport voor gezien te tekenen, waarna wij het opsturen naar de nieuwe 

school. U krijgt zelf een afschrift. 

 

10.8 Strafmaatregelen 

Voorbeelden van strafmaatregelen voor de leerlingen kunnen zijn: een vermaning, een 

gesprek, uitvoeren van extra taken al dan niet binnen schooltijd. Indien mogelijk wordt 

een strafmaatregel van te voren aangegeven aan het kind. De strafmaatregel wordt in 

principe dezelfde dag nog uitgevoerd. Bij grotere strafmaatregelen lichten wij de 

ouders in. Zie gedragsprotocol op de website. 

Wanneer de veiligheid van het kind of andere personen in het gedrang komt, kan een 

kind uitgesloten worden van deelname aan buitenschoolse activiteiten. Het kind zal op 

school moeten blijven met vervangende lesstof. 

10.9 Schorsing en verwijdering van leerlingen 

Zie verwijderingsprotocol PROkind-Scholengroep. Dit protocol kunt u ook vinden op 

onze website. 
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10.10 Toelatingsbeleid Prokind-scholengroep 

Zie aanname en inschrijvings protocol PROkind-Scholengroep, de vermelde procedure 

is leidend m.b.t. aanname en inschrijving. Dit protocol kunt u ook vinden op onze 

website. 

10.10.1 

In principe wordt door het openbaar primair onderwijs in Spijkenisse een open 

toelatingsbeleid gehanteerd, tenzij 

* een kind in het bezit is van een verwijzing door de PCL naar het SBO. 

Een dergelijke leerling kan, naar het oordeel van de directeur van de school, 

voorwaardelijk worden toegelaten, indien: 

 

• de ouders schriftelijk kenbaar maken hun medewerking te zullen verlenen aan 
de verwijzing naar het SBO (SBO=speciaal basisonderwijs);  

• niet te verwachten is dat de leerling de orde, rust of veiligheid op school ernstig 
zal verstoren;  

• de school de vereiste zorg kan verlenen;  
• het  aantal  leerlingen  met  gedrags-  en/of  leerproblemen  in  de  te  plaatsen  

groep nog hanteerbaar is. 
 

De voorwaardelijke plaatsing moet schriftelijk worden gemeld bij de ouders, de boven 

schoolse directie en de leerplichtambtenaar. 

 

* een kind elders van school is verwijderd vanwege wangedrag. 

Een dergelijke leerling kan, naar het oordeel van de directeur, voorwaardelijk worden 

toegelaten, indien: 

 

• er twijfel bestaat of de desbetreffende leerling de orde, rust of veiligheid op 
school zal verstoren;  

•     de  ouders  schriftelijk  kenbaar  maken  dat,  indien  de  leerling  de  orde,  rust  
of veiligheid verstoort zij hun medewerking zullen verlenen aan het onderzoek 
voor een plaatsing in het speciaal onderwijs of een andere vorm van onderwijs; 

• de school de vereiste zorg kan verlenen;  
• het  aantal  leerlingen  met  gedrags-  en/of  leerproblemen  in  de  te  plaatsen 

groep nog hanteerbaar is. 
 

De voorwaardelijke plaatsing moet schriftelijk worden gemeld bij de ouders, de boven 

schoolse directie en de leerplichtambtenaar. 
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In deze situatie geldt bovendien dat: 

• De directie van de school na maximaal één schooljaar beslist of voorwaardelijke 

plaatsing omgezet kan worden in definitieve plaatsing. Als dat het geval is moet 

het besluit schriftelijk worden kenbaar gemaakt aan de ouders, de 

bovenschoolse directie en de leerplichtambtenaar.  

• Indien de leerling de rust, orde of veiligheid verstoort en de ouders weigeren 

hun medewerking te verlenen aan onderzoek voor en/of plaatsing in het SBO, 

kan de leerling verwijderd worden. Hiertoe wordt de standaard verwijderings- 

procedure gevolgd. Het verschil tussen de voorwaardelijke plaatsing en de 

definitieve plaatsing is gelegen in het feit dat bij een voorwaardelijke plaatsing 

eerder tot verwijdering kan worden besloten dan bij een definitieve plaatsing. 

 

Een kind dat  niet voldoet aan de navolgende voorwaarden dan wel de ouders en of de 

school niet aan de navolgende voorwaarden kunnen voldoen: 

• de noodzakelijke aanpassingen qua gebouw en/of materieel moeten gerealiseerd 

worden;  

• de noodzakelijke personele inzet moet realiseerbaar zijn;  

• de noodzakelijke expertise moet aanwezig of beschikbaar zijn;  

• de noodzakelijke zorgbreedte, inclusief de ambulante begeleiding moeten 

voorhanden zijn;  

• het kind moet voldoende aanspreekbaar zijn;  

• het kind moet voldoende kunnen functioneren in de groep;  

• het kind moet zindelijk zijn; indien dit onmogelijk is dienen de ouders voor 

verschoning zorg te dragen;  

• de ouders moeten voldoende ondersteuning toezeggen (bijvoorbeeld bij  

excursies, schoolreisjes e.d.). In deze situatie geldt bovendien: 

• De aanmelding dient tijdig plaats te vinden, zodat de school voldoende tijd 

heeft om de noodzakelijke informatie in te winnen (expertisecentrum, 

literatuur, medisch dagverblijf, steunpuntschool, etc.).  

• De school bepaalt, afhankelijk van de aard van de handicap en  de 

omstandigheden, het maximaal toelaatbare aantal gehandicapte leerlingen, 
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waarbij in principe niet meer dan één gehandicapte leerling per groep geplaatst 

kan worden.  

• De opname in een groep kan, met inachtneming van de wettelijke regels, 

geleidelijk plaatsvinden.  

• Op het moment dat de school ervaart dat het kind niets meer geboden kan 

worden in de ontwikkeling, dat het kind de school ontgroeit of dat het kind gaat 

disfunctioneren, wordt van de ouders verwacht dat zij medewerking verlenen 

aan onderzoek voor en/of plaatsing in het SBO of een andere vorm van 

onderwijs. 

 

Indien de directeur besluit niet tot plaatsing over te gaan wordt dit besluit schriftelijk 

kenbaar gemaakt aan de ouders en de bovenschoolse directie. In overleg met het 

Samenwerkings Verband wordt dan naar een oplossing gezocht. 

Toegevoegd aan dit besluit worden de ouders erop gewezen dat zij op grond van de 

Algemene Wet Bestuursrecht bezwaar kunnen maken tegen het besluit. 

10.11 Interne en externe zorg 

De zorg op school wordt gecoördineerd door de intern begeleider. 

Daarnaast maakt de school gebruik van externen te weten o.a.: 

- De schoolbegeleider van SWV Onderwijscollectief. 

-          specialisten van SWV Onderwijscollectief 

- School Maatschappelijk  Werk (SMW) 

- Schoolarts 

-           JOT, CJG, Auris, Leestalent, Leesmoeders 

 

10.12 Aandachtsfunctionaris MIS 

MIS staat voor mishandeling, incest, suïcide. Als er op dit vlak ernstige problemen met 

een kind zijn, komt dit wat de school betreft onder de ogen van een 

aandachtsfunctionaris MIS. Aanspreekpunt voor onze school:  Ragonde Hertsig. 

10.13 Vertrouwenspersoon 

Op hetzelfde vlak werkt de vertrouwenspersoon. Deze is aangesteld zodat de kinderen 

weten op wie ze kunnen terugvallen bij het bespreken van ernstige persoonlijke 
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problemen. Aanspreekpunt voor onze school: Ragonde Hertsig. 

 

10.13.1  Intern contact persoon (ICP) 

Wanneer ouders een conflict hebben met de directeur en of de IB-er en daar niet 

uitkomen, dan kunnen zij zich wenden tot de intern contact persoon. Op onze school 

is dat Anita Quartey. Zij kan bemiddelen in het conflict, of de ouders ondersteunen en 

begeleiden naar de juiste klachtenprocedure. 

 

10.14 Schoolhond 

Voor kinderen met sociaal emotionele problemen hebben we een schoolhond, die nog 

opgeleid wordt als hulphond. Hij wordt dan ingezet om kinderen te ondersteunen die 

daar baat bij kunnen hebben (zie innovatieplan schoolhond). Juffrouw Nancy van der 

zon is verantwoordelijk voor de opleiding, coaching en verzorging en inzet van de 

schoolhond. 
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11. De leerkrachten 
U heeft bij 9.2. "Wie werken in de school" gezien dat er niet alleen groepsleerkrachten 

op school werken, die de hele dag de zorg voor een groep hebben. De organisatie van 

een moderne basisschool is dermate complex, dat er allerlei nieuwe taken en functies 

zijn bijgekomen. Wij geven u hier een korte omschrijving van deze taken. 

 

11.1 Managementtaken 

Het management bestaat op onze school uit de directeur en de intern-begeleider. Zij 

hebben een onderlinge taakverdeling en hebben dagelijks contact met elkaar. In 

principe hebben zij geen lesgevende taken. 

11.2 Groepsleerkracht 

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het lesgeven in de groep. De leerkracht is 

de eerst verantwoordelijke voor de optimale ontwikkeling van het kind. Hij of zij zal 

door het aanbieden van gevarieerde didactische (coöperatieve) werkvormen, door het 

geven van een duidelijke instructie en door rekening te houden met de verschillende 

ondersteuningsbehoeften van kinderen er zorg voor moeten dragen, dat ieder kind 

zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Meer ervaren (spelend leren, 

experimenteren, ontdekken, probleemoplossend denken, verbanden ontdekken, 

prikkelende denkvragen ) dan aanhoren is hierin een belangrijk onderdeel. Om dit te 

kunnen realiseren moet de leerkracht een hechte band met een groep kinderen 

kunnen opbouwen. 

 

11.2.1 Bouwcoördinatoren 

De bouwcoördinator is lid van het managementteam en bereid de bouwvergaderingen 

voor en leidt deze ook. De bouwcoördinator bewaakt en borgt het beleid van de school 

en denkt mee in de ontwikkeling van beleid.  

11.3 Vakleerkracht gymnastiek 

De groepen 3 t/m 5 krijgen les van een vakleerkracht gymnastiek .Voor onze school is 

dit meester Daan Goede. De overige groepen krijgen gymnastiek van hun eigen 

leerkracht, of van meester Pascal Mout of juffrouw Jessica de Ronde, onze gym 
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specialisten. Zo vangen we de gymlessen op voor leerkrachten die niet bevoegd zijn om 

gymnastiek te geven. 

11.4 Interne begeleider (IB’er) 

De intern begeleider heeft een coachende rol naar de leerkrachten bij (het verbeteren 

van) het signaleren en analyseren van gedrag- en onderwijsleerproblemen en bij het 

oplossen daarvan. Binnen onze school hebben wij één intern begeleider. De intern 

begeleider is verantwoordelijk voor het initiëren, evalueren en bijstellen van het beleid 

omtrent de zorg. Naar aanleiding van signalen over de onderwijsbehoeften van de 

kinderen, vernieuwingen, veranderende wetgeving en afspraken met het 

Samenwerkingsverband wordt het gevoerde beleid zo nodig verdiept en bijgesteld. 

11.5 Informatie- en communicatietechnologie : ICT’er 

Er is veel tijd en geld gestopt in het invoeren van de computer in de school. In elke 

groep worden nu Chroom books gebruikt en zijn er in alle lokalen digitale 

schoolborden. Meester Pascal mout is onze ICT-er en ICT coördinator.  

11.6 Stagiaires/Leraar-In-Opleiding 

Onze school is opleidingschool voor de openbare Pabo en de Academische PABO. 

Samen met de HR en een aantal andere besturen ontwikkelen we verder in 

opleidingsschool AOS3R. Regelmatig zijn er dan ook stagiaires in de groepen te 

vinden. 

Een vierdejaarsstudent mag onder bepaalde voorwaarden gedurende een bepaalde tijd 

de verantwoordelijkheid voor een groep op zich nemen. Dit noemen we een Leraar-In-

Opleiding. Dit schooljaar hebben wij  een LIO- er in de groepen  5 en 6B. 

Ook hebben we stagiaires onderwijsassistent en sport en beweging van het Albeda – en 

Zadkine College.  

11.7 Kunst en Cultuur educatie 

Om Kunst en Cultuur maar ook Integratie en Burgerschap vorm te geven is er een 

coördinator aangesteld. Hij zorgt voor de aandacht op deze onderdelen in het 

onderwijs.  We werken met het aanbod en de programma`s  van het Cultuur Educatie 

team van de Gemeente Spijkenisse 

11.8 Ondersteunend personeel 

Voor 8 uur per week hebben we een administratief medewerkster, Hilly Gordijn. 

Astrid van der Kaaij is onze school assistent en heeft ook  conciërgetaken. 
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11.9 Bedrijf  Hulp Verlener 

De school beschikt over meerdere Bedrijf Hulp Verleners. Zij hebben hier de vereiste 

diploma’s voor gehaald en moeten deze elk jaar weer opnieuw behalen. De diploma’s 

zijn van de volgende gebieden: Brandbestrijding en preventie, Eerste hulp bij 

volwassenen, Eerste hulp aan kinderen. De BHV-ers zijn: juffrouw Karin en juffrouw 

Anita, meester Pascal en juffrouw Michelle.  
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12. De ouders 
 

12.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders 

Ouders hebben een bijzondere positie in de school, want het zijn hun kinderen die op 

onze school zitten. Wij vinden ouderbetrokkenheid daarom erg belangrijk. 

Ouderbetrokkenheid betekent voor ons niet alleen “het meedoen aan allerlei 

ouderactiviteiten”. Ouders en school hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid 

t.a.v. de vorming van de kinderen, maar die beide verantwoordelijkheden hebben ook 

iets gemeenschappelijks. Wij vinden het daarom belangrijk u de mogelijkheid te 

bieden op verschillende aspecten van onze school uw invloed uit te oefenen, bijv. in de 

Medezeggenschapsraad en de Ouderraad. 

Wij hebben vanuit onze zorg voor uw kind ook bepaalde verwachtingen van u als 

ouder. Wij vinden het belangrijk dat u uw kind regelmatig en uitgerust naar school laat 

komen. Als uw kind niet kan komen, nemen wij aan dat u ons dat meldt. Ook bij 

problemen vinden wij het plezierig als u daarover met ons contact opneemt. Verder is 

het vaak zo, dat als u aan uw kind laat merken tevreden te zijn over de school en wat 

uw kind daar doet, uw kind gestimuleerd wordt positief naar de school te kijken. Dit 

kan dan weer een bijdrage zijn aan een succesvolle ontwikkeling van uw kind op 

school. 

 

12.2 Informatievoorziening aan ouders 

In het algemeen kan gesteld worden dat als u behoefte heeft aan bepaalde informatie, 

hetzij over uw kind, hetzij over algemene schoolzaken, u altijd in contact kan treden 

met de school. Wij zullen proberen u dan zo goed mogelijk te helpen. Als u denkt wat 

meer tijd nodig te hebben, kunt u een afspraak maken. In het begin van het schooljaar 

zijn er kennismakingsgesprekken om de onderwijsbehoeften van uw kind te 

bespreken. In groep 8 is er in september een informatieavond over het kamp en de 

procedure rondom de verwijzing naar het voorgezet onderwijs. 

Daarnaast komt er regelmatig een Nieuwsbrief uit. Algemene informatie over het 

Nederlands onderwijs staat in de “onderwijsgids primair onderwijs” die u via de 

gemeente kunt aanvragen. 
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12.3 Inspraak: MR en Ouderraad 

Aan elke school is wettelijk een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Het aantal 

leden van de MR is afhankelijk van de grootte van de school. De ene helft van de MR 

bestaat uit (gekozen) leerkrachten, de andere helft uit (gekozen) ouders. Ieder jaar 

treedt een lid af. Hij/zij kan zich herkiesbaar stellen. Als er meer kandidaten dan open 

plekken zijn, volgen er verkiezingen. In onze MR zijn drie ouders vertegenwoordigd, 

naast drie leerkrachten. 

De onderwerpen die besproken worden, gaan over plannen voor de school vanuit de 

gemeente of de directie. Ook kunnen meer algemene zaken besproken worden. In een 

reglement is de inspraak precies geregeld. De vergaderingen zijn openbaar. De MR is 

als volgt samengesteld:, Fleur Bakker -van der Pols (ouder) ,Vincent van Es (ouder, 

penningmeester, GMR), Saskia van Klink (ouder), Divera van Winkelhof(leerkracht, 

secretaris,) en Gina Graanoogst (leerkrachtondersteunener) en Anita Quartey 

(leerkracht, voorzitter) 

De Medezeggenschapsraad is niet de enige commissie waarin ouders hun mening 

kenbaar kunnen maken. Op onze school is ook een Ouderraad ingesteld. De 

Ouderraad is niet wettelijk verplicht. De Ouderraad organiseert vele activiteiten, zoals 

de kerstmaaltijd en het sinterklaasfeest , de schoolreis, de mini-vierdaagse etc. Ook 

beheert ze het schoolfonds en het schoolreisgeld. 

Samenstelling van de ouderraad: 

De ouderraad bestaat uit een voorzitter (mevrouw Pereira Fortes), een secretaris 

(mevrouw van den Berg) en een penningmeester (mevrouw van Delft). Zij 

vertegenwoordigen samen met een aantal vaste ouderraadleden de hele grote groep 

van onze hulpouders. Het afgelopen jaar hebben meer dan 180 ouders, verzorgers, 

opa’s, oma’s enz. geholpen bij de vele activiteiten. Voor de verdere samenstelling van 

de OR, zie website. 

12.4 Ouderactiviteiten 

Een school kan vaak hulp gebruiken van ouders. Te denken valt aan activiteiten als 

schoolreisbegeleiding, vieringen, werkweek, sportdagen, begeleiden bij activiteiten 
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buiten de school zoals bibliotheekbezoek, bezoek aan De Stoep, verkeersexamen van 

groep 7. Wij zullen dus regelmatig een beroep op u doen om ons te helpen. In het 

afgelopen jaar hebben meer dan 160 ouders een of meer keren op school geholpen. 

12.5 Overblijfmogelijkheden/ Buitenschoolse opvang 
 

We hebben op school een continurooster , dus alle kinderen eten tussen de middag op 

school met hun leerkracht, hier zijn geen kosten aan verbonden. De kinderen moeten 

daarvoor zelf een lunchpakket en drinken meenemen. 

Heeft uw kind behoefte aan opvang voor de school begint,  of nadat de school is 

geëindigd? Neemt u dan eens contact op met Smallsteps/Partou of bezoek de website  

www. smallsteps.nl., locatie Spijkenisse. Smallsteps/Partou vangt kinderen op tussen 0-

13 jaar in 34 locaties in oa. Spijkenisse. Wat biedt onze BSO? 

 

• Opvang voordat de school begint  

• Opvang voor tussen de middag  

• Opvang na schooltijd  

• Wij halen uw kind met lunchtijd en/of na schooltijd op (lopend of via een 

busje)  

• Wij vangen uw kind op in reguliere schoolvakanties en studie(mid)dagen  

• Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd of workshops op sportief of 

creatief gebied  

• Onze medewerkers zijn gediplomeerd en bezitten allemaal een Verklaring van 

Gedrag (VOG) 

 

U kunt uw kind aanmelden via onze website  www.smallsteps.nl , locatie Spijkenisse of 

direct bellen met Smallsteps/Partou Willemshoevelaan  0181-820048 

 

12.6 Contacten leerkracht/ouders 

Het bespreken van het rapport is al vermeld in 10.2. In individuele gevallen kunt u 

persoonlijk op school uitgenodigd worden, als wij van mening zijn dat daar aanleiding 

toe is. Het initiatief daartoe kan genomen worden door de groepsleerkracht of de 



53 

 

Schoolgids OBS Jan Campert schooljaar 2021-2022 

individuele begeleider. Als kinderen getest moeten worden door externe specialisten, 

wordt u daar altijd over geïnformeerd en gebeurt dat alleen na verkregen toestemming 

van uw kant. U wordt ook op de hoogte gesteld van de uitslag en de verdere plannen. 

U kunt als u dat noodzakelijk vindt natuurlijk ook altijd zelf een gesprek aanvragen bij 

de leerkracht van uw kind of bij de directie. Wacht u bij problemen niet te lang met 

het opnemen van contact.  

12.7 Klachtenprocedure 

Wij hebben op onze school het beste met uw kind voor en proberen zo te werken dat u 

tevreden bent over de kwaliteit van ons onderwijs en de manier waarop wij met uw 

kind omgaan. Toch kan het zijn dat U als ouder over bepaalde zaken of personen niet 

tevreden bent, dus dat u een klacht heeft. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. Daarom 

kunt op onze school als u dat nodig vindt het volgende doen, volgens onderstaande 

stappen: 

• U kunt met uw klacht rechtstreeks naar de leerkracht gaan. Indien de klacht 

dan wordt opgelost en u en de leerkracht hebben daar een tevreden gevoel bij, 

dan is dat alleen maar winst (zowel voor u als voor de school)  

• Als u beiden niet tevreden bent of u kunt de klacht niet samen met de 

leerkracht oplossen, dan kunt zowel u als de leerkracht de klacht voorleggen 

aan de schoolleiding;  

• U kunt met uw klacht ook rechtstreeks naar de schoolleiding gaan. Doorgaans 

zal de schoolleiding indien de klacht betrekking heeft op een leerkracht deze 

informeren (tenzij zeer dringende redenen dit beletten);  

• Meestal zal de schoolleiding een overleg organiseren tussen de klager en de 

betrokkenen met als doel de klacht zodanig op te lossen dat een ieder daarmee 

kan leven;  

• De schoolleiding kan van u vragen uw klacht op te schrijven, net zoals u van  

de schoolleiding kunt vragen de uitkomst van uw overleg op papier te zetten; 

• In sommige gevallen kan het nuttig zijn dat de school besluit uw klacht (en de 

gekozen oplossing) te bespreken in de teamvergadering van de school. 

Natuurlijk gebeurt dat alleen met uw toestemming.  

• U kunt met uw klacht ook terecht bij de medezeggenschapsraad van de  
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school. Overigens gelden er voor het omgaan met klachten over personen door 

de Medezeggenschapsraad bepaalde regels.  

 

Mocht dit alles niet leiden tot een oplossing die een ieder tevredenstelt, dan  

kunt u gebruik maken van de aanwezige (externe) klachtenprocedure. Hiervoor kunt u 

contact opnemen met het bestuurskantoor van PROkind-Scholengroep, tel.: 635439 

In de klachtenregeling staat vermeld dat elke school over een contactpersoon beschikt. 

Voor onze school is dat Leo Zandbergen.  

(zie ook 10.13.1  Interne contact persoon m.b.t. een conflict met de schoolleiding) 

12.7.1 Landelijke Klachten Commissie (LKC) 

Wanneer u van mening bent dat na bovengemelde stappen uw klacht niet goed 

behandeld is, dan kunt u contact opnemen met Landelijke Klachten Commissie van de 

Stichting onderwijsgeschillen. Tel.:030-2809590 

email:info@onderwijsgeschillen.nl . Postadres: Postbus 85191, 3508AD Utrecht 

12.8 Ouderbijdragen: schoolreis,  schoolfonds 

Aan openbaar onderwijs zijn geen verplichte ouderbijdragen verbonden. Toch vragen 

bijna alle scholen een vrijwillige bijdrage voor bepaalde activiteiten, zoals kerstfeest en 

sinterklaasfeest, enz., het zogenaamde schoolfonds. Meestal komt dit ter sprake bij de 

inschrijving. De hoogte van de bijdrage aan het schoolfonds wordt vastgesteld in 

overleg met de ouders van de ouderraad en medezeggenschapsraad. Afgelopen jaar 

was de ouderbijdrage op OBS Jan Campert € 50,- , waarvan € 35,- voor het schoolreisje. 

In principe sluiten we geen kinderen uit van activiteiten, wel kunnen er, indien nodig, 

vervangende activiteiten worden aangeboden.  

12.9 Sponsoring 

Basisonderwijs is gratis. De school krijgt van het ministerie de middelen om dit 

onderwijs te verwezenlijken. Maar sponsoring van de school komt steeds vaker voor. 

De school krijgt hierbij extra ondersteuning, vaak uit het bedrijfsleven. Meestal wordt 

daarbij een tegenprestatie van de school verwacht. Dit kan de onafhankelijkheid van 

de school in gevaar brengen. Voorbeelden van sponsoring zijn gesponsorde 

lesmaterialen, uitdelen van producten en het sponsoren van activiteiten. 
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Het ministerie van OC&W heeft met vijftien organisaties een convenant afgesloten 

waarin uitspraken staan die misstanden moeten voorkomen. De belangrijkste 

uitspraken zijn: 

 

• Sponsoring mag de objectiviteit, geloofwaardigheid en onafhankelijkheid van de 

school niet in gevaar brengen.  

• Sponsoring mag het onderwijsbeleid en/of continuïteit van het onderwijs niet 

beïnvloeden.  

• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige 

doelstelling van de school.  

 

Op onze school onderschrijven we de in het convenant genoemde uitgangspunten en 

houden wij ons aan de vastgelegde richtlijnen. 

Onder sponsoring wordt ook verstaan de extra inkomsten van inzamelingen van geld 

voor de school.  

 

12.10 Schoolmelk , schoolfruit 

De kinderen mogen zelf drinken mee naar school nemen voor de pauze. (geen 

frisdrank etc.) We maken geen gebruik meer van de schoolmelk van Campina, wegens 

gebrek aan belangstelling. 

Dit schooljaar nemen we ook deel aan het Europese schoolfruitproject. Dit betekent 

dat van nov. 2021 t/m april 2022 alle kinderen 3 keer per week schoolfruit krijgen. 

 

 

12.11 Schoolregels 

Er gelden op school een aantal regels die nodig zijn voor een goede dagelijkse gang van 

zaken. De meeste zijn zo vanzelfsprekend dat we die niet hoeven te noemen. Een paar 

willen wij onder uw aandacht brengen: 

 

- De kinderen moeten op tijd - dus om half negen  - op school zijn. Dat geldt ook 

voor de kleuters. 
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- Geef alstublieft geen snoep, chips, cola, enz. mee naar school. Dat is heel 

ongezond.  

- In de drinkpauze is een boterham of wat fruit voldoende. Het is geen 

plaatsvervangend ontbijt.  

- Na de gymles moet gymkleding mee naar huis worden genomen in verband met 

hygiëne.  

- Tijdens de gymles mogen geen sieraden en brillen gedragen worden 

(veiligheid!); deze moeten in de gymzaal neergelegd worden. De school is niet 

verantwoordelijk voor het zoekraken van deze kostbaarheden. Het is dus beter, 

als uw kind in voorkomende gevallen geen sieraden en andere kostbaarheden 

bij zich heeft. Laat geen waardevolle spullen in de kleedkamer achter !  

- Kinderen mogen - verkeersexamen, excursies uitgezonderd - niet op de fiets 

naar school komen als de school binnen de eigen buurt staat.  

- Er zijn binnen de klassen duidelijke afspraken gemaakt over niet plagen en 

dergelijke. Dit staat in het gedragsprotocol van de school. De kinderen worden 

daar ook op aangesproken. 

-          Er mag op school geen gebruik gemaakt worden van mobiele telefoons, buiten          

           lessituaties om. Er mogen dus geen geluidsopnamen of films gemaakt worden. 

           In sommige groepen worden de telefoons in de groep op een vaste plaats in 

           bewaring gegeven. Bij het niet naleven van de afspraken kan een leerkracht de  

           telefoon van een leerling voor een bepaalde tijd in bewaring nemen en wordt 

          er contact opgenomen met de ouders. 

12.12 Schoolfotograaf 

Een keer per jaar komt een schoolfotograaf op school. Dit jaar zal dat zijn op 20 

september. Er worden foto's gemaakt van de groepen, van de kinderen alleen en van 

broertjes / zusjes samen. U bent niet verplicht de foto's te kopen. Deze activiteit wordt 

georganiseerd door de ouderraad. 

12.13 Hoofdluisbeleid 

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij 

elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de ene naar de ander overgebracht 

worden. De school is ongewild zo’n plaats. In het afgelopen schooljaar hebben ouders 
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wel vaker een bericht van school gehad over het voorkomen van hoofdluis en over hoe 

hoofdluis te bestrijden. De kinderen krijgen van school een luizenzak waarin ze hun jas 

moeten doen. De ouders zijn verantwoordelijk voor het onderhoud aan de luizenzak. 

Wij zijn van mening dat zowel de school als ouders een stuk verantwoordelijkheid 

dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. 

De school zal zijn verantwoordelijkheid nemen om de verspreiding van hoofdluis te 

beperken. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren 

op hoofdluis en zonodig te behandelen. 

Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden is op onze school in 

samenwerking met de ouderraad en met toestemming van de medezeggenschapsraad, 

gekozen voor een systematische aanpak. 

Dit houdt in dat er een ouderwerkgroep door de directie is ingesteld. 

Deze werkgroep heeft als taak om op een aantal vaste tijdstippen, 6 x per schooljaar, 

alle leerlingen op school te controleren op hoofdluis. Ook kan de werkgroep extra 

ingeschakeld worden in periodes dat het hoofdluisprobleem weer actiever is. 

 

12.14 Logopedie 

Kinderen in groep 2 worden logopedisch gescreend. Hiervoor komt een logopediste op 

school en test alle kinderen op spraak, taal en woordenschat. Wanneer bij een kind 

bijzonderheden worden geconstateerd krijgen de ouders van de logopediste een brief 

met daarin een verwijzing voor logopedie voor het kind. 

12.15 Roken 

In het schoolgebouw mag nergens gerookt worden. Er is geen speciale rookplek. Wij 

vinden het als school belangrijk dat leerkrachten en ouders het goede voorbeeld geven, 

en ook op het schoolplein niet roken. Ook willen wij het spelen met de peuken door 

(kleine) kinderen tegen gaan. Dat dit alles gaat om de gezondheidsbevordering van 

onze kinderen spreekt voor zich. 

12.16 Waardevolle spullen op school 

Wij willen dat kinderen geen mobieltjes, i-pods, etc. mee naar school nemen. De 

praktijk leert ons dat deze spullen wel eens een keer zoek raken. Wij hebben geen 

bewaarplicht voor deze spullen en kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld 
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bij vermissing van deze spullen. Mobieltjes die toch naar school worden meegenomen 

mogen zeker niet aanstaan onder de lessen of in de pauze, anders nemen we ze 

tijdelijk in beslag. Bij misbruik van de mogelijkheden van een mobieltje e.d. kan de 

school een verbod opleggen aan een leerling om deze spullen mee te nemen naar 

school. 

De school is niet aansprakelijk voor schade aan brillen of beugels van kinderen. Wel 

kan de school een bemiddelende rol spelen met het inschakelen van de verzekering 

van partijen. 

12.17 Aandachtspunten: Veiligheid in en rond de school 

Aan de ouders van onze kinderen vragen we om zoveel als mogelijk lopend naar school 

te komen. Veel auto’s bij de ingang van de school maken de verkeerssituatie voor een 

kind erg onoverzichtelijk en dus een grotere kans op ongelukken. 

Komt u, of uw kind, met de fiets, dan verzoeken wij u deze in de fietsenstalling te 

plaatsen en zeker niet aan de schoolhekken vast te zetten. De kans dat iemand zich 

verwond aan uw fiets bij het hek is erg groot. 

Geen honden op het schoolplein. Aan het hek bij de ingang van de school hangen 

borden met daarop het verbod van honden op het schoolplein( onze schoolhond 

uitgezonderd). Dit i.v.m. hygiëne, mensen die bang zijn voor uw huisdier en het gevaar 

van bijten door uw hond. 

Kinderwagens mogen niet in de hallen van de school worden meegenomen. Dit i.v.m. 

de veiligheid van de doorgangen bij evt. calamiteiten. 

De jassen van de kinderen dienen in de hoofdluiszakken aan de kapstok te worden 

gehangen. Ook de tassen hangen we aan de kapstok op. Losse jassen en tassen op de 

grond kunnen gevaar opleveren zoals uitglijden. 

De hekken van de school worden afgesloten tijdens de lesuren van de school. Wel blijft 

altijd de hoofdingang open. Hierdoor houden wij zicht op wie er onze school binnen 

komt. Ook kunnen nieuwe kleuters die komen wennen niet zomaar weglopen en de 

straat oplopen. Overigens zijn de hekken jaren geleden neergezet om vandalisme tegen 

te gaan. Dit werkt uitstekend. 
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12.18 Aandachtspunt: Kledingvoorschrift 

Een school is in principe vrij om kledingvoorschriften voor te schrijven. Er zijn wel 

voorwaarden waar deze voorschriften aan moeten voldoen: 

 

• de voorschriften mogen niet discriminerend zijn;  

• de voorschriften mogen de vrijheid van meningsuiting niet aantasten:  

• de voorschriften moeten worden opgenomen in de schoolgids;  

• de maatregel op het overtreden van een kledingvoorschrift mag niet 

onevenredig zwaar zijn. 

 

Kledingvoorschriften mogen niet discriminerend zijn. Kledingvoorschriften kunnen, 

meestal onbedoeld, discriminerend zijn. Van discriminatie is volgens de Algemene wet 

gelijke behandeling sprake als er onderscheid wordt gemaakt op grond van: 

 

• Godsdienst of levensovertuiging,  

• Politieke gezindheid,  

• Ras,  

• Geslacht,  

• Nationaliteit,  

• Seksuele geaardheid of burgerlijke staat.  

 

Het maken van onderscheid op een van deze gronden is in de regel altijd verboden. De 

wet maakt echter voor sommige scholen en voor sommige situaties uitzonderingen. 

Het openbaar onderwijs mag echter geen eisen stellen ter verwezenlijking van zijn 

grondslag. Er zijn 3 uitzonderingen waarop een openbare school een verbod op gezicht 

bedekkende kleding mag instellen: 

 

1. de sluiers belemmeren de onderlinge communicatie tussen de betreffende 

leerling en haar medeleerlingen en/of leerkracht  

2. de sluiers maken het voor de school onmogelijk om de identiteit vast te stellen 

van de betreffende leerling.  
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3. de sluiers maken het voor de betreffende leerling moeilijker de stage te 

doorlopen die noodzakelijk is een diploma te behalen.  

 

Het dragen van een nikab is derhalve op school niet toegestaan. 

Openbare scholen zijn bij wet verplicht om religieuze hoofddeksels, zoals o.a. 

hoofddoekjes, toe te staan, mits de onderlinge communicatie niet wordt belemmerd en 

de identiteit van de betreffende leerling kan worden vastgesteld. Niet- religieuze 

hoofddeksels, zoals bijv. baseballpetjes, zijn bij ons binnen niet toegestaan 

Als er problemen ontstaan bij het handhaven van de kledingvoorschriften vindt er 

eerst overleg plaats met de betreffende leerling en de verantwoordelijke ouders. 

Als het niet lukt om een oplossing te vinden, kan een school een maatregel treffen 

vanwege het niet naleven van de kledingvoorschriften, zoals schorsen. De maatregel 

moet wel in verhouding staan met de overtreding.  

 

12.19 Ingaan van de school 

Om 8.20 uur (`s ochtends) gaat de eerste bel en mogen de kinderen naar binnen. Om 

8.30  gaat de tweede bel en gaan de lessen beginnen. 

Op dit moment mogen de ouders niet op het schoolplein komen bij het brengen van 

hun kind i.v.m. de corona pandemie. Wanneer het weer mogelijk is bezinnen we ons 

over nieuwe afspraken m.b.t. het in – en uitgaan van de school. 

Alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen. 

Kinderwagens mogen niet mee in de hal i.v.m. veiligheid en ruimte gebrek. De 

kinderwagen kunt u eventueel even in hal zetten bij de hoofdingang, onder toezicht 

van de directeur en de IB-er. 

Mocht u de leerkracht willen spreken, of iets doorgeven, dan kunt u natuurlijk 

doorlopen en een afspraak maken of de mededeling doen. 

 

 

 

 13. Over lestijden en vakanties 
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De wet schrijft voor dat kinderen in 8 jaar basisonderwijs minimaal 7520 uur onderwijs 

krijgen. Een lesweek mag hoogstens 7 maal per jaar verkort worden tot een vierdaagse 

lesweek. Dit buiten de al gebroken weken om (bv. Pinksteren) 

 

13.1 Onze schooltijden 

 

Groepen 1 t/m 8 

Continu rooster:  

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag   : 8.30 uur  tot 14.30 uur  

Woensdag:  8:30 uur tot 12:15 uur 

De inloop is van 8.20 uur tot 8.30 uur . 

 

Het is heel belangrijk dat de kinderen op tijd op school zijn, zodat we op tijd met de 

lessen kunnen beginnen. Dat geldt ook voor de kleuters! De kinderen kunnen 10 

minuten van te voren al naar binnen. 

Een eenvoudig voorbeeld: als we elke keer 5 minuten te laat beginnen, 

omdat er kinderen niet op tijd komen, kost dat drie kwartier in de week en daarmee 

dertig uur in een jaar! 

13.2 Vakantierooster 

Zie vakantierooster  op de website of de bijlage m.b.t. de urenberekening verder in 

deze schoolgids. 

Belangrijke data worden ook steeds vermeld in de nieuwsbrieven op Social Schools. 

Leest u de informatie dus goed! Buiten de vakanties kan alleen in heel dringende 

gevallen vrij worden gegeven. (zie 13.4 Leerplichtwet). 

13.3 Studiedagen: lesvrije dagen 

Zie website of bijlage urenberekening 

13.4 Buitengewoon verlof onder schooltijd 

De leerplichtwet wordt in Nederland scherp gecontroleerd. De directie is wettelijk 

verplicht bij (vermoeden van) ongeoorloofd schoolverzuim dit te melden bij de 

leerplichtambtenaar van de gemeente. 
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Toestemming voor buitengewoon verlof wordt in het algemeen gegeven: 

1) Bij plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging.  

2) Bij vakantieverlof  

- Wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders.  

- Als een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat verlof binnen                  

de officiële schoolvakantie niet mogelijk is.  

3) In geval van gewichtige omstandigheden, ter beoordeling aan de directeur.  

 

NB: Vakantieverlof mag slechts 1 keer per schooljaar verleend worden voor ten hoogste 10 

schooldagen (onder de voorwaarden van 2). 

Verzoeken om buitengewoon verlof moeten tijdig, schriftelijk en vooraf worden 

aangevraagd via de directie.  

Formulieren zijn op school aanwezig. Het is dus niet verstandig om bijvoorbeeld eerst 

een vakantie te boeken en daarna om toestemming te komen vragen! 

 

13.5 Afwezigheid van kinderen / schoolverzuim 

Voor de inspectie moeten wij een nauwkeurige afwezigheidregistratie bijhouden ter 

voorkoming van schoolverzuim. Er is in Nederland een leerplicht die begint op 

vijfjarige leeftijd. Er is gebleken dat spijbelen soms al begint op de basisschool. Wij 

willen ook heel graag weten wat er aan de hand is, als een kind er niet is. Wilt u 

daarom ziekte/afwezigheid van uw kind altijd aan ons doorgeven. Dit kan telefonisch 

op de dag zelf. Als de afwezigheid niet gemeld is, zijn wij verplicht dit te melden bij de 

leerplichtambtenaar te Spijkenisse. 

Niet geldende afwezigheid, vermoeden van ongeoorloofd verzuim en te laat komen 

moeten ook worden gemeld door de school bij de leerplichtambtenaar van de 

gemeente Spijkenisse. 

Wanneer een kind veel afwezig is door ziekte kan de leerplicht , soms in samenwerking 

met de schoolarts, u als ouder/verzorger oproepen voor een gesprek. 
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14. Tenslotte 
 

Wij hopen dat deze schoolgids een duidelijk beeld heeft gegeven van onze school en 

dat onze school u aanspreekt. Als u toch nog vragen heeft of eventuele opmerkingen 

over bepaalde zaken, horen wij dat graag van u. 
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15. Bijlage bij de schoolgids 2021 – 2022 
 

15.1 Urenberekening  
Inkomsten:  
 52 x 25,75= 1339 + 30 sept. 2022 > 5,5      = 1344,5 

Vakantie 25,75 model 5 gelijke dagen 

model 

Herfstvakantie 18/10 t/m 22/10 25,75 25 

Kerstvakantie   27/12 t/m 7/1 51,50 50 

Studieweek 21/2  t/m 25/2 

Voorjaarsvakantie 28/2 t/m 4/3 

51,50 50 

Goede vrijdag en 2de Paasdag  

15/4 en 18/4 (2022) 

11 10 

Meivakantie Fokor 25/4 t/m 29/4 25,75 25 

Meivakantie RO 2/5 t/m 6/5 25,75 25 

Hemelvaart   26/5 en 27/5 11 10 

2de Pinksterdag  6/6 2022  5,5  5 

Zomervakantie 7/7/ t/m 19/8 

2022  (is inclusief donderdag en vrijdag voor de 

vakantie) 

165,50 150 

Totaal 373,25 350 

 

Voorlopige Marge: 

1344,5 – 373,25=  971,25 – 940=      31,25 uur 

31,25 : 5,5 =  5,7 dagen 
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Studiedagen: 

01-10-2021      5,5 

05-11-2021      5,5 

08-11-2021        5,5 

03-12-2021 (Sintviering)                2,0 

01-04-2022               5,5 

24-06-2022       5,5       

     totaal             29,5  uur 

 

Totaal aantal uren 2021-2022  971,25 – 29,5 = 941,75 uur 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2 Gymrooster 2021-2022  

  Gymrooster  2021-2022 
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Maandag  

Tijd Groep  Gymleerkracht overig 

12.30-13.30 8A Jessica   

13.30-14.30 7 Jessica Robin groep 8A 

Donderdag 

  

 

Tijd Groep  Gymleerkracht overig 

 8.30-9.30 3 Daan   

9.30-10.30 4/5 Daan   

10.30-11.30 4 Daan   

11.30-12.30 5 Daan   

12.30-13.30 8B Pascal   

13.30-14.30 6 Pascal Jolanda groep 8B 

Vrijdag 

 Van 12.30 tot 14.30 hebben we ook een zaal in de Geraniumstraat ter 

beschikking. Groepen die extra gym willen organiseren mogen van deze 

tijden gebruik maken. 

 

Toelichting  
Van groep 3 gymmen alle groep 3 leerlingen, dus ook de groep 3 leerlingen 
van de groepen 2/3 .   

 

 

 

 

15.3 Vakantierooster 
 

Vakantierooster 2020-2021 
Zie website www.jancampert.nl  
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