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Voorwoord 
 
De tijd die de kinderen tussen hun vierde en twaalfde jaar op onze school doorbrengen, is een 
belangrijke tijd. Een tijd ook waarin bij de kinderen de basis gelegd wordt voor hun verdere 
vorming en ontwikkeling. De keuze van de juiste basisschool is daarom erg belangrijk.  
In deze schoolgids willen we u een beeld geven van onze school, wat we belangrijk vinden en 
hoe we werken. 
 
De schoolgids wordt jaarlijks aangeboden aan alle ouders/verzorgers en bij inschrijving van 
nieuwe leerlingen. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud. 
Het schoolbestuur stelt vast en biedt de schoolgids ter kennisname aan bij de 
onderwijsinspectie. 
 
Wij leggen in deze gids verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde 
resultaten. 
Voor nieuwe ouders leggen we uit wat zij mogen verwachten als hun kind een leerling van onze 
school wordt. 
 
Ons motto is “Groeien doen we samen”. Dat betekent dat wij samenwerking heel belangrijk 
vinden voor iedereen op school, dus voor leerlingen, ouders en leerkrachten.  
Het onderwijs op onze school is erop gericht dat de kinderen zich zo goed mogelijk kunnen 
ontwikkelen in een prettige en vertrouwde omgeving. Daarbij is niet alleen het bijbrengen van 
kennis van belang, maar vinden wij ook zelfstandigheid, samenwerking en sociale vaardigheden 
belangrijk. Wij streven daarnaast naar optimale resultaten passend bij iedere leerling. 
Het contact met u als ouders vinden wij belangrijk. Het zijn uw kind(eren) waarmee we werken 
en u kent ze het best. Wij proberen u tevens zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de 
vorderingen van uw kind(eren) en de gang van zaken op school. 
 
Als u nog meer informatie wilt over onze school en activiteiten bezoekt u dan ook onze website 
www.gouwaert.nl.  
 
Om het beste beeld van onze school te krijgen is een persoonlijk bezoek heel belangrijk. U ziet 
dan met eigen ogen hoe er wordt gewerkt in de dagelijkse praktijk. Wij nodigen u daarom van 
harte uit om een afspraak te maken met de directeur. 
 
Wij wensen u en uw kind (eren) een goed schooljaar en rekenen op een prettige samenwerking! 
 
 

Eveline Rooimans 
directeur Obs De Gouwaert 

http://www.gouwaert.nl/
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Hoofdstuk 1 Onze school 
 
Onze school is onderdeel van Stichting De Hoeksche School waarin alle openbare scholen van 
de Hoeksche Waard verenigd zijn. De stichting bestaat uit: 

 Twintig openbare basisscholen, verspreid over de Hoeksche Waard,  

 Twee openbare scholen voor voortgezet onderwijs, 

 Eén SBO school voor speciaal basisonderwijs (Het Pluspunt) in Oud-Beijerland, met drie  
            leerwegen: speciaal basisonderwijs, autistisch spectrumstoornissen en hoogbegaafdheid  

1.1 Geschiedenis van onze school 

Tot 1977 was de openbare school gevestigd in een pand midden in de dorpskern aan de 
Molendijk. Dit pand is inmiddels afgebroken en aan de toenmalige rand van het dorp werd onze 
huidige school gebouwd. In 1981 werd het bestaande gebouw uitgebreid met een voorziening 
voor de kleutergroepen. In 1999 kreeg de school een belangrijke uitbreiding met twee 
(nood)lokalen voor de kleutergroepen. Tegelijkertijd werd het bestaande kleuterlokaal 
heringericht tot speellokaal. Bij de ingebruikname van het nieuwe gebouw in 1977 kreeg de 
openbare school ook een naam: één van de eilandjes die bij inpoldering van de Coorndijk tot 
vruchtbaar polderland werd gemaakt, heette De Gouwaert. 

1.2 Gebouw en plein 

Sinds het begin van 2016 zit onze school in de multifunctionele accommodatie (MFA) Gouwaert. 
Naast onze school is ook peuterspeelzaal ‘t Vlindertje en de bibliotheek gehuisvest.  
Daarnaast heeft het gebouw ook een dorpsfunctie, waardoor het mogelijk is dat verenigingen 
ed. de grote hal, tegen een vergoeding, kunnen gebruiken. In 2017 is een nieuw schoolplein 
gerealiseerd. Op het plein staan diverse speeltoestellen en is er ruimte voor groen. 

1.3 Het aantal leerlingen/groepen in de afgelopen 5 jaar 

Het leerlingenaantal is afgelopen jaren flink teruggelopen in de gemeente Korendijk. Aankomend 
jaar zien we bij ons op school weer een lichte groei en beginnen we het schooljaar met ruim 50 
leerlingen. Het onderwijs is daarop ingericht met 3 combinatiegroepen.  
Hieronder vindt u het aantal leerlingen van de laatste vijf jaar: 
 
2015-2016:  35 
2016-2017: 42 
2017-2018: 38 
2018-2019: 43 
2019-2020: 52 
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1.4 Identiteit van de school (openbaar onderwijs) 

Wie we zijn 

De Gouwaert is een kleine basisschool in het dorp Goudswaard, gelegen op het uiterste westpunt van de 

Hoeksche Waard. De school staat aan de rand van het dorp nabij een natuurrijke omgeving, vlak onder 

de rook van Rotterdam. Zodra je het eiland opkomt, voel je, zie je, een andere wereld. Een wereld weg 

van de drukte, weg van de stad. Een wereld van bedrijvigheid op het platteland. 

 

“De Hoeksche waard is een eiland. De eilanders kunnen zichzelf goed voorzien. Het zijn 

ondernemers, agrariërs en zelfstandigen. Ze weten de voordelen van de natuurlijke omgeving 

al eeuwen goed te benutten” (ouder). 

 

Het dorp Goudswaard is een bijzonder dorp in de gemeente Korendijk. Het dorp bestaat sinds 1439 en is 

ontstaan door de inpoldering en de aanleg van de Korendijk. Dit is de reden waarom het dorp ook 

bekend staat als De Korendijk. In de 21e eeuw biedt Goudswaard nog steeds een unieke landelijke 

omgeving. De natuur, de dijken, de Korendijkse Slikken, het vogelreservaat, het Sandeesche Bos zorgen 

ervoor dat kinderen in vrijheid en ruimte kunnen opgroeien. 

 

“We wonen in een natuurgebied. Rust, ruimte en de natuur, dat zijn wel de fijnste 
elementen van dit dorp. In de zomer is het Spui de plek waar gerecreëerd kan worden” 
(ouder). 
 

De Gouwaert is een openbare basisschool die deel uitmaakt van de Stichting de Hoeksche school. De 

stichting biedt kinderopvang en onderwijs voor alle kinderen uit het dorp Goudswaard en de omliggende 

dorpen op het eiland. In totaal heeft de Hoeksche school 20 basisscholen en twee voortgezet onderwijs 

scholen waar kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar naar toe kunnen. 

De kinderen, de ouders en de leraren van de Gouwaert vormen samen een gemeenschap die vanuit 

betrokkenheid, behulpzaamheid en respect voor elkaar samenwerkt, om samen van betekenis te zijn 

voor de jeugd, de generatie, die de toekomst heeft.  

 

“Ik heb hier goed kunnen wennen. Na de geboorte van mijn 1e kind, kreeg ik meer contact 
met mensen in het dorp. Ik herken hier de no-nonsens mentaliteit uit Rotterdam” (ouder). 
 
“Onze ouders vormen met elkaar een groep die bewust voor de school hebben gekozen. 
Kinderen kennen elkaar, spelen met elkaar en worden samen groot in een schoolomgeving 
die veel te bieden heeft zoals de landelijke omgeving op het eiland” (team). 

 

Het team van de Gouwaert is een klein betrokken team van leraren, een onderwijsassistente, een intern 

begeleider en een directeur. Het team is goed op elkaar afgestemd. Ieder teamlid draagt bij aan het 
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onderwijs met haar specifieke pedagogische en didactische expertise voor het jonge kind tot het oudere 

kind. Het team staat voor de uitdaging om verschillende leerjaren tegelijk onderwijs te bieden in drie 

groepen waar leerlingen van 4 jaar tot 12 jaar zijn ingedeeld. Het werken op een kleine school vraagt een 

grote mate van flexibiliteit van leraren. Naast de afstemming op (speciale) onderwijsbehoeften is 

afstemming op elkaar een belangrijk aspect binnen de samenwerking. In een open sfeer helpt het team 

elkaar bij het werk in de school en in de klas. Het werken met kinderen is voor het team de primaire taak 

die zij vanuit volle overtuiging en passie uitvoeren. Ook voor het team geldt dat zij de ‘no nonsens 

mentaliteit’ kennen.  

 

“Hard werken, eerlijke communicatie en betrokken bij het vakonderwijs zodat ieder kind kan 

groeien en ontwikkelen, dat is onze stijl die past bij wie wij zijn” (team). 

 

De kinderen van de Gouwaert komen graag naar school. Ze vinden het een goede school en ervaren veel 

hulp en aardige juffen. Ze merken dat de school tijd en ruimte maakt voor wie ze zijn, waar ze vandaan 

komen en of ze goed in hun vel zitten. De kinderen zeggen over de school: 

 

“Ik vind het een goede school, de juf is er snel bij als je iets niet begrijpt, er wordt echt tijd 
voor je gemaakt zodat je verder kan met je werk. Jammer dat er geen meester is” (leerling). 
 
“Ik vind het een leuke school, er zijn wel wat weinig kinderen, maar misschien is dat ook wel 
een voordeel. Ik krijg veel hulp en de juffen zijn erg aardig op deze school. Ik heb de 
Nederlandse taal hier goed geleerd” (leerling). 
 
“Het pesten wordt op deze school direct gestopt. Je kunt dit melden bij de juffen of bij de 
leerlingenraad” (leerlingenraad). 

 

Waar we voor staan 

De kinderen, de ouders en de leraren ervaren dat in de kleine gemeenschap van de Gouwaert, die zij 

samen vormen, zij het beste onderwijs voor alle kinderen willen. Er is respect voor elkaar en waar je 

vandaan komt. Je mag de beste versie van jezelf worden en zijn in de school.  

Op de Gouwaert word je gezien, gekend, herkend, erkend. De school denkt, doet, werkt vanuit de 

inclusieve gedachte. Ieder kind doet mee, ook al gaat het leren en ontwikkelen niet bij iedereen vanzelf. 

Vanuit een oplossingsgerichte houding wordt gekeken naar wat kinderen nodig hebben, om vervolgens 

na te denken, over hoe we het beste uit ons zelf halen als team, als school en als ouders voor het kind. 

We zien de school als afspiegeling van de samenleving: “We leven met elkaar en zijn divers in wie we ten 

diepste zijn”. De diversiteit in de school brengt ons tot elkaar als gemeenschap. Vanuit deze gedachte 

nemen ouders én school hun verantwoordelijkheid voor elkaar, maar bovenal voor het kind. 
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“De beste versie van jezelf worden”, betekent vooral het stimuleren van het mens-worden en 

de relatie van leraar en leerling, dan ons alleen te richten op hoe kunnen we de leerling beter 

laten ‘leren” (team). 

 

“Bij de OBS zie je de juf bij de deur, het is gezellig, rumoerig, de kinderen spelen met elkaar 
na schooltijd. De focus ligt meer op ‘wees jezelf’”(ouder). 

 

“Het is hier niet alleen een school. Voor mij geldt dat de samenwerking echt is verbeterd, 
alles is bespreekbaar. Mijn kind is hier gezien” (ouder). 

 
“Er is veel aandacht voor sociale en emotionele ontwikkeling via Rots en Water trainingen 
en gesprekken met kinderen” (ouder). 

 

Wat we van waarde(n) vinden 

Wie wij zijn als gemeenschap, waar wij voor staan hebben we vertaald naar wat wij van waarde(n) 

vinden. We hebben de eerste letters van het woord GROEI, gebruikt om duidelijk te maken wat deze 

voor ons betekenen.  

 Gezamenlijk:  we leren en werken samen/ Ik, jij, hij, zij, iedereen hoort erbij 

 Respect:  we gaan respectvol om met elkaar en onze omgeving 

 Open:   we zijn open en transparant op basis van vertrouwen 

 Eigen:   we ontwikkelen ons tot eigen persoonlijkheden??/ Ik ben goed zoals ik ben 

 Inspireren:  we ontwikkelen ons op een inspirerende manier  

 

“GROEIEN DOEN WE SAMEN” 

 

 

 

Onze pedagogische visie op leren en ontwikkelen  

Het onderwijs op de Gouwaert gaat uit van de brede ontwikkeling1: je ontwikkelt kennis en vaardigheden 

op cognitief, sociaal gebied, maar bovenal ontwikkel je als mens zodat je weet wie je bent ten opzichte 

van anderen.  

 

“Mijn kind voelt zich veilig hier, ze durft zich uit te spreken, daar is de school sterk in om 
kinderen dit te laten doen” (ouder). 

 

                                                
1 Biesta, G (2015) Het prachtige risico van onderwijs. Culemborg: Uitgeverij Phronese. 
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Kinderen leren in een groep als ze zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd voelen. Dit is een van  
de psychologische basisbehoeften die Luc Stevens2 vertaald heeft uit de motivatietheorie naar 
relatie en sociale verbondenheid. Het pedagogisch handelen van de leraren is daarom van  
onschatbare waarde. Er zijn diverse factoren die invloed hebben op zowel de ontwikkeling van een  
leerling als het leerklimaat in de groep:  
 

o Positieve ervaringen kunnen opdoen 

o Vertrouwen in eigen kunnen  

o Welbevinden  

o Navolgbare ondersteunende structuren en systemen 

o Permissief klimaat waarin autonomie wordt bevorderd 

Deze factoren hebben op hun beurt invloed op de ontwikkeling van het zelfbeeld en het vermogen 
tot zelfregulatie en zelfsturing van de leerling.  
 
Dit vraagt van de pedagogische driehoek3: de leraar, ouder en het kind om: 

 Aandacht te hebben voor wie de leerling is en zijn/haar gezin van herkomst 

 Vertrouwen te hebben in kinderen en hen het gevoel geven dat ze het kunnen. 

 Respect hebben voor de kinderen en het onderlinge respect tussen de kinderen bevorderen. 

 Zorgen voor een ordelijke en functionele leeromgeving.  

 Stimuleren van de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel bij de kinderen. 

 Heldere afspraken met kinderen samen maken, waar ze eigenaar van zijn. 

“Onderwijs gaat over aansluiten en kansen geven om te worden wie je bent” (team). 

                                                
2 Stevens, L. (2005) Zin in onderwijs. Apeldoorn: CPS 
3 Stevens, L.& Bors, G. (2013).Pedagogische tact. Antwerpen-Apeldoorn: Garant 
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Wat we willen bereiken met ons onderwijs  

Weten en doen 

o Kinderen hebben een goede beheersing van taal en rekenen (1F, 2F/1S referentieniveaus); 

o Kinderen maken een brede ontwikkeling door (weten/doen, samen/zijn), met bijzondere 

aandacht voor rekenen en taal in relevante betekenisvolle contexten; 

o Kinderen leren hun hoofd, hart en handen te gebruiken; 

o Kinderen denken en handelen vanuit nieuwsgierigheid en mogelijkheden en onderzoeken 

daarbij hun eigen vraagstukken; 

Samen 

o Kinderen leren over hun rol en positie als democratisch burger in de maatschappij; 

o Kinderen leren dat leren een sociaal proces is, leren doe je zelf en samen met de ander; 

Persoonsvorming 

o Kinderen maken zowel een cognitief-intellectuele als sociaalemotionele ontwikkeling door; 

o Kinderen leren wie ze zelf zijn als mens, wat ze ambiëren in het leven, wat hun capaciteiten 

zijn en hoe ze kunnen vertrouwen op zichzelf (self efficacy); 

o Kinderen leren zichzelf te sturen via reflectie; 

o Kinderen leren door te zetten, discipline te tonen en het eigen leervermogen te benutten; 

o Kinderen leren executieve functies te ontwikkelen (impulsbeheersing, concentratie, 

flexibiliteit, prioriteiten stellen. 
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Hoofdstuk 2 De organisatie 
 
Ons team bestaat uit 8 personeelsleden, namelijk 5 leerkrachten, een IB-er een 
onderwijsassistent. Voor bijna elke groep staan twee leerkrachten. Taken als leerstofplanning, 
beoordeling van leerlingen, het bepalen van het leerstofaanbod, contact met ouders, zijn taken 
die tot het pakket van een groepsleerkracht behoren. Naast lesgevende taken heeft iedere 
leerkracht algemene taken binnen de schoolorganisatie (zoals het deelnemen aan de 
medezeggenschapsraad, de ouderraad, en het organiseren van specifieke activiteiten zoals het 
sinterklaasfeest, Kinderboekenweek, schoolreis, etc.). Deze taken worden evenredig verdeeld 
binnen het team. 
 
De Intern begeleider levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgbeleid, de coördinatie 
en uitvoering van het zorgbeleid in de school en de begeleiding van de leerkrachten.  
 
De directeur van onze school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de 
ondersteuning van de leerlingen, het schoolklimaat, de inzet en de taakverdeling van het 
personeel, alsmede het beheer van het gebouw en de verdeling en het gebruik van de middelen. 
De eindverantwoordelijkheid voor de school berust bij het schoolbestuur (zie hoofdstuk 8). De 
directeur voert namens het bestuur het overleg met de medezeggenschapsraad. 
 
2.1 Functies en taken 

Ons team kent de volgende functies: 
Directeur en leerkracht : Eveline Rooimans 
IB’er en leerkracht  : Natasja Snikkers 
Leerkracht groep 1/2 : Jolanda Bakker,  
Leerkracht groep 3/4/5 : Ina v.d. Duin 
Leerkracht groep 3/4/5 : Lieke Oversier 
Leerkracht groep 6/7/8 : Inge Brands- Schellekens 
Docent godsdienst  : Sietske Buitendijk 
Onderwijsassistent  : Joy Broersen 

2.2 Nascholing, begeleiding en taakbeleid 

Nascholing van leerkrachten vindt een aantal keer per schooljaar plaats, meestal buiten 
lestijden. Daarnaast kunnen er een aantal studiedagen worden ingepland. Voor het schooljaar 
2020/ 2021 zijn de studiedagen vastgesteld op: woensdag 9 september 2020, dinsdag 26 
januari 2021 en vrijdag 16 juli 2021. De leerlingen zijn vrij op deze dagen. Deze data worden 
opgenomen in de jaarplanning die wordt gepubliceerd in de agenda van Schoudercom. 

2.3 Regeling bij ziekte van een leerkracht 

Wanneer een leerkracht ziek is of bijzonder verlof heeft, proberen we altijd een goede vervanger 
te vinden. De knelpunten op de arbeidsmarkt zorgen er soms voor dat het vinden van een 
invaller wel eens moeilijk is. Het kan bij ziekte dus voorkomen dat uw kind een onbekende 
leerkracht voor de groep krijgt. 
Als geen vervanger gevonden wordt, proberen we naar een interne oplossing te zoeken. Indien 
dit ook niet mogelijk is, zullen de ouders verzocht worden de kinderen thuis op te vangen. Mocht 
dit niet mogelijk zijn, kan de school voor opvang zorgen.  
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2.4 Beleid m.b.t. stagiaires en LIO’s 

Ons schoolbestuur, Stichting De Hoeksche School, werkt samen met de Pedagogische 
Academies in de regio. Dat betekent dat onze school de begeleiding van stagiaires van deze 
opleiding geregeld op zich neemt. Dat is niet alleen van belang voor de student die het vak moet 
leren, voor de school betekent het extra handen in de klas en kennismaking met nieuwe 
inzichten op het onderwijs vanuit de opleiding. Een student die in de afrondingsfase  van zijn of 
haar opleiding verkeert, kan worden ingezet als leerling in opleiding (LIO).    

2.5 Samenstelling van groepen 

De school beschikt over drie lokalen, een hal, een speellokaal en verschillende nevenruimten. 
In ieder lokaal is een combinatiegroep gehuisvest. Wij werken met 3 combinatiegroepen. Wij 
streven ernaar, dat iedere groep zijn eigen vaste leerkrachten heeft en dat er in alle groepen niet 
meer dan twee verschillende leerkrachten werken. Noodsituaties kunnen een uitzondering 
vormen op deze afspraak. 
Leerkrachten die gezamenlijk de zorg dragen voor een groep voeren onderling overleg en 
maken werkafspraken. 

 
2.6 Groepsverdeling 2020-2021 

Groep 1-2 Jolanda Bakker 
Groep 3-5 Ina v.d. Duin en Lieke Oversier 
Groep 6-8 Inge Brands-Schellekens en Eveline Rooimans 
Juf Joy zal in alle groepen ondersteuning bieden op het lesprogramma.  

2.7 Continurooster 

Op De Gouwaert werken wij met een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen tussen de 
middag op school blijven eten. Het overblijven gebeurt alleen op maandag, dinsdag en 
donderdag, als de kinderen in de middag weer school hebben. Op woensdagmiddag en 
vrijdagmiddag zijn alle kinderen vrij.  
Voor het eten op school moeten de kinderen zelf een lunchpakketje mee nemen. Tijdens de 
eerste (kleine) pauze om tien uur kunnen de kinderen fruit en drinken meenemen. Voor de grote 
pauze tussen de middag kunnen de kinderen boterhammen en drinken meenemen. De kinderen 
eten onder begeleiding van hun leerkracht in hun eigen klas. Kinderen die willen bidden, krijgen 
hier de tijd voor.  
 
Wij verzoeken u om de spullen van uw kind (broodtrommel, beker, fruit) van een naam te 
voorzien. Tevens stellen wij het op prijs als u de lunch zo gezond mogelijk houdt. 
 
Na het eten krijgen de kinderen tijd om buiten te spelen. Dit gebeurt onder begeleiding van de 
leerkracht. Bij slecht weer wordt er binnen gespeeld. Aan het overblijven zijn geen kosten 
verbonden. 
In het onderstaande schema staan de schooltijden vermeld voor dit schooljaar.  
’s Morgens om 8.25 uur gaat de deur open en gaan de kinderen naar hun lokaal. Om 8.30 uur 
beginnen we met de lessen in alle groepen. U wordt verzocht voor 8.30 uur het lokaal te hebben 
verlaten.  
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Schooltijden continurooster 

 Groep 1 t/m 8 

Maandag 8.30  – 14.30 uur ( lunchpauze van 12.00- 12.30) 

Dinsdag 8.30  – 14.30 uur ( lunchpauze van 12.00- 12.30) 

Woensdag 8.30 – 12.30 uur 

Donderdag 8.30 – 14.30 uur ( lunchpauze van 12.00- 12.30) 

Vrijdag  8.30 – 12.30 uur 

 
Wij vinden het erg belangrijk om op tijd met de lessen te beginnen. De kinderen kunnen 5 
minuten voor aanvang van de dag alvast naar binnen.  

2.8 Buitenschoolse opvang (BSO) 

Op onze school wordt de voor- en naschoolse opvang verzorgd door Stichting De Hoeksche 
School Kinderopvang. Onze school is (op weg naar) een integraal kindcentrum. We streven 
ernaar kinderen van 0 tot 12 jaar een plek te bieden op één locatie. Dit betekent dat de directeur 
van onze school leiding zal geven aan zowel de school als de kinderopvang/buitenschoolse 
opvang. Kinderopvang en school werken vanuit dezelfde waarden en dezelfde pedagogische 
visie.  
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van De Gouwaert of 
https://dehoekscheschool.nl/ 
 

https://dehoekscheschool.nl/
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Hoofdstuk 3 Onderwijstijd, vak- en vormingsgebieden 
 

3.1 Basisvakken 

Lezen, taal, schrijven en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Deze vakken zijn 
de basis voor de verdere ontwikkeling van de leerlingen.  
 

Taal- en Rekenontwikkeling 
Voor groep 1 en 2 

Groep 1-2 Beredeneerd aanbod  

   

Taal / Lezen   

 Aanvankelijk lezen Groep 3 Veilig Leren Lezen 

 Technisch lezen Groep 4 - 8 Estafette 

 Taal/Spelling Groep 3 Veilig Leren Lezen 

 Groep 4 - 8 Taal op Maat 2 en Spelling op Maat 2 

 Begrijpend en studerend lezen Groep 4 – 8 Nieuwsbegrip XL 

   

Schrijven Groep 1/2 Schrijfatelier 

 Groep 3 - 8 Pennenstreken 

   

Rekenen Groep 3-8 Wereld in Getallen 4 

 

3.2 Overige vak- en vormingsgebieden 

 

Wereldoriëntatie   

 Geschiedenis Groep 4 - 8 Blink wereldoriëntatie 

 Aardrijkskunde Groep 3 - 8 Blink wereldoriëntatie  

 Natuur en Techniek Groep 3 -8 Blink wereldoriëntatie  

 Groep 1-2 Thematisch onderwijs 

Verkeer Groep 1 - 8 Jeugd-verkeerskranten van 3VO en 
verkeersproject School op Seef 

 Groep 7/8 Praktisch verkeersexamen 

   

Engels Groep 1 - 8 Groove Me 

   

Expressie Groep 1 - 8 Muziek, dans, tekenen en 
handvaardigheid met Uit de kunst van 
Delubas  

   

Sociaal emotionele Vorming Groep 1 – 8 Kwink en Rots en Water 
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3.2.1. Burgerschapsvorming 
Sinds 2006 is burgerschapsvorming een verplicht vak op de basisschool. De volgende 
basiswaarden komen aan bod: 

 Vrijheid van meningsuiting  

 Verdraagzaamheid  

 Afwijzen van discriminatie  

 Aannemen van een democratische houding  
 
Specifieke doelen: 

 Leerlingen hebben kennis van verschillende achtergronden en culturen. 

 De leerlingen dragen zorg voor de lichamelijke en psychische gezondheid van zichzelf 
       en van anderen.  

 De leerlingen leren zich zelfredzaam te gedragen in sociaal opzicht, in het verkeer en als 
   consument.  

 De leerlingen kennen hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en   
    de rol van de burger.  

 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden 
 en normen.  

 De leerlingen leren de hoofdzaken over geestelijke stromingen in de Nederlandse 
samenleving. 

 De leerlingen leren met zorg met het milieu om te gaan. 
 
Als onderdeel hiervan maken we met elke groep een cultureel uitstapje.  

 
Schoolbeleid: 
Op onze openbare school is elk kind welkom en wordt het gerespecteerd. Niet alleen ontmoeten 
kinderen met verschillende achtergrond elkaar in onze school; ze leren ook respectvol met 
elkaar om te gaan. 
Burgerschapsvorming is op onze school dan ook geen apart vak, maar een onderdeel  
van verschillende vak- en vormingsgebieden, zoals: Nederlandse taal, wereldoriëntatie  
en lichamelijke, muzikale en sociale vorming. Daarnaast werken we aan burgerschapsvorming 
door de kinderen te leren samenwerken, om te gaan met vrijheid (in gebondenheid) en  
verantwoordelijkheid.  
 
Leerlingenraad: 
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen de gelegenheid om deel te nemen aan de kinderraad van de 
Gouwaert. Elk jaar zullen er verkiezingen plaats vinden. De kinderen die gekozen worden, zullen 
onder leiding van een leerkracht verschillende onderwerpen bespreken die te maken hebben 
met van alles in en om de school. Eén van de leerlingen zal afgevaardigde zijn voor de 
Gouwaert in de Hoeksche School kinderraad die twee keer per jaar plaatsvindt.  
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3.2.2 Lichamelijke opvoeding 
Alle lessen bewegingsonderwijs worden gegeven door de eigen leerkracht. 
De kleuters gymmen in het speellokaal in de school. Hierbij maakt de leerkracht onder andere 
gebruik van de methode Bewegingsonderwijs in het speellokaal. 
De groep 3 t/m 8 hebben twee keer in de week les op dinsdag, woensdag of donderdag in 
gymzaal De Vaert aan de Vaartweg. Ook groep 1/2  gaat af en toe naar De Vaert. 
 
3.2.3 ICT 
In iedere klas hebben de leerlingen beschikking over een aantal notebooks. Alle computers en 
notebooks zijn op het netwerk Deklas.nu aangesloten waardoor alle leerlingen in alle groepen 
gebruik kunnen maken van verschillende computerprogramma’s die aansluiten bij de 
verschillende vakken en lesmethodes. Daarnaast hebben de computers ook toegang tot het 
internet. In groep 1/2  zijn er vier I-Pads, waar de kinderen gebruik kunnen maken van 
educatieve software. We bereiden de kinderen vanaf groep 1 voor op de mogelijkheden en 
gevaren van het gebruik van internet. Daarnaast leren we de kinderen werken met programma’s 
zoals Word, Powerpoint en Excel.  
 

3.3 Godsdienst- en Humanistisch vormingsonderwijs 

Onze school besteedt aandacht aan belangrijke levensbeschouwelijke stromingen zoals 
godsdiensten, maatschappelijke en politieke stromingen. Wij dragen geen opvattingen uit.   
Bij voldoende belangstelling stellen wij in de bovenbouw tijd en ruimte beschikbaar aan 
organisaties die godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs aanbieden. In deze lessen 
wordt wel een levensovertuiging uitgedragen. Verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de 
aanbieder van het levensbeschouwelijk onderwijs. 
Kinderen die niet deelnemen aan het levensbeschouwelijk onderwijs volgen een alternatief 
programma bij de groepsleerkracht.  

3.4 Huiswerk 

De leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 krijgen indien nodig huiswerk. Het belangrijkste doel is 
de kinderen te leren in de thuissituatie verantwoordelijkheid te dragen voor het schoolwerk.  
In de lagere groepen wordt incidenteel huiswerk gegeven. Het gaat dan om het voorbereiden 
van een spreekbeurt, een boekbespreking en een werkstuk.  
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3.5 Klokurentabel 

In de volgende klokurentabel wordt globaal aangegeven hoeveel uur er per week aan de 
verschillende vakken wordt besteed. Het gaat hier om gemiddelden, die enigszins kunnen 
afwijken per leerjaar en periode.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Obs De Gouwaert: Groeien doen we samen 
 

 

18 

Hoofdstuk 4 Kwaliteitsbeleid  

Onze school geeft goed onderwijs, maar we streven altijd naar beter. Zelfevaluatie 
is een belangrijk middel:  

 De leeropbrengsten worden geregeld gemeten en vergeleken met de kwaliteitsnormen. 
Onze school hanteert daartoe een kwaliteitsinstrument (Parnassys en Cito) 

 De tevredenheid van ouders en leerlingen wordt periodiek gemeten.  

 De onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteit periodiek. De inspectierapporten zijn te 
zien via de website: www.onderwijsinspectie.nl  

 
Onze school formuleert iedere vier jaar nieuw beleid en legt dat vast in het schoolplan. 
Beleidsvoornemens worden jaarlijks naar concrete doelen vertaald en vastgelegd in het 
schooljaarplan. De directeur legt het schoolplan en schooljaarplan ter instemming voor aan de 
medezeggenschapsraad en ter vaststelling aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur informeert 
de onderwijsinspectie.   

4.1 Kwaliteitsinstrument 

Sinds enkele jaren werkt onze school met WMK-PO (Werken Met Kwaliteit), een 
kwaliteitszorgsysteem. Dit instrument beslaat 24 domeinen die voor een school belangrijk zijn en 
die voor de onderwijsinspectie als graadmeter dienen. Aan de hand van een jaarlijkse quick 
scan worden de sterke en zwakke kanten van de school in kaart gebracht. Elk schooljaar 
worden 6 domeinen gekozen en hiervan worden kwaliteitskaarten gemaakt. Na vier jaar zijn alle 
domeinen gemeten en in kaart gebracht. Op deze manier zijn we in staat de kwaliteit te meten 
en waar nodig te verbeteren. 
 
4.2 Tevredenheidpeilingen 
Elke twee jaar worden tevredenheidspeilingen gehouden onder de ouders, het personeel en de 
leerlingen. Uit de resultaten van deze onderzoek kunnen verbeterpunten worden geformuleerd 
voor de school. De laatste peiling is gehouden in het najaar van 2017.  
Tevredenheidpeilingen leerlingen 2017: 
De respons op de Vragenlijst was 100%: alle leerlingen in de bovenbouw hebben de vragenlijst 
ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de 
respondenten. 

Voor de leerlingen was de vragenlijst gericht op: 
De sfeer op school 
De veiligheid op school 
De lessen op school 

 
OBS De Gouwaert scoort als school een 3,72. Daarmee scoort de school goed. 
  
Tevredenheidpeilingen ouders 2017:  
De Vragenlijst werd door veel respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school een heel goed 
beeld van haar kwaliteit. Uit deze tevredenheidpeilingen komen meer sterke punten (37) dan 
verbeterpunten (1), daarnaast zijn er een aantal bespreekpunten. OBS De Gouwaert scoort als 
school een 3,54. Daarmee scoort de school goed. Het team van De Gouwaert bespreekt met 
regelmaat de resultaten en richt zich behalve op de sterke punten juist ook op de verbeter- en 
bespreekpunten. 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Tevredenheidpeilingen ouders 2019:  
De Vragenlijst werd door te weinig respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school geen goed 
beeld van haar kwaliteit. Uit deze tevredenheidpeilingen komen meer sterke punten dan 
verbeterpunten, daarnaast zijn er een aantal bespreekpunten. OBS De Gouwaert scoort als 
school een 7,8. Daarmee scoort de school ruim voldoende. Het team van De Gouwaert 
bespreekt met regelmaat de resultaten en richt zich behalve op de sterke punten juist ook op de 
verbeter- en bespreekpunten. 
 
 

4.3 Onderwijsinspectie 

Op dinsdag 31 oktober 2017 heeft de onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan De 
Gouwaert. De inspecteur heeft op deze onderzoeksdag o.a. lessen bezocht en is in gesprek 
gegaan met leerkrachten, leerlingen, ib’er en directie. 

De school werd beoordeeld op 4 gebieden: Didactisch handelen, pedagogisch klimaat, 
kwaliteitszorg en verantwoording en dialoog. 

De inspectie oordeelde dat de basiskwaliteit op het gebied van “Didactisch handelen” en 
“Pedagogisch klimaat” is helemaal in orde op De Gouwaert. 

“Kwaliteitszorg” en “Verantwoording en dialoog” zijn beoordeeld met een goed. 

Voor meer informatie: www.onderwijsinspectie.nl. 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Hoofdstuk 5 Begeleiding van leerlingen 
 
Inleiding: 
Onze school houdt de leervorderingen van elk kind zorgvuldig bij, zodat wij op tijd signaleren of 
een leerling extra aandacht of ondersteuning nodig heeft. De leerlingenbegeleiding wordt 
gecoördineerd door onze intern begeleider (ib-er). 
 
Daar we het liefst de kinderen in het dorp naar school willen laten gaan, proberen wij op school 
zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende onderwijs- en opvoedingsbehoeften 
van ieder kind. Dit doen we samen met u.  
Helaas lukt dit niet altijd. Dit kan betekenen dat wij na het doorlopen van de ondersteuning, 
waarbij we ook aan school verbonden externe deskundigen raadplegen, uw kind aanmelden bij 
de Ondersteuningscommissie (OC) van het samenwerkingsverband. U kunt als ouder ook altijd 
zelf uw kind aanmelden.  
De Ondersteuningscommissie (OC) van het samenwerkingsverband geeft dan aanbevelingen 
voor de verdere begeleiding. Er zijn vier mogelijkheden: 
 

 een preambulant medewerker van het samenwerkingsverband gaat de school 
ondersteunen.  

 een andere basisschool. 

 speciaal basisonderwijs: Het Pluspunt in Oud-Beijerland. 

 speciaal onderwijs.  
 
Voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs heeft u een Toelaatbaarheidverklaring 
nodig.  
 
5.1 Het ondersteuningstraject  
Onze school stelt alles in het werk om te voorzien in de specifieke onderwijsbehoeften van onze 

leerlingen. Het kan echter voorkomen dat uw kind moeite heeft om de leerstof te volgen en te 

begrijpen terwijl de leerkracht zijn of haar uiterste best doet om optimaal tegemoet te komen aan 

de pedagogische en didactische behoeften van uw kind.  

Ook kan het zijn dat uw kind de leerstof te makkelijk vindt en meer uitdaging nodig heeft. Uitleg 

over verdieping en verrijking voor de meerbegaafde leerling kunt u lezen in paraaf 5.6 De 

aandacht voor begaafde leerlingen.  

Als uw kind moeite heeft om de leerstof te volgen en/of te begrijpen dan zal de leerkracht  uw 

kind, in samenspraak met de intern begeleider, plaatsen in de instructieafhankelijke groep ( 

intensief) voor het bepaalde vakgebied, waarna er intensieve herhaalde instructie aan de 

instructietafel zal worden aangeboden. Het onderwijsaanbod voor o.a. instructieafhankelijke 

groep is beschreven in het z.g. groepsplan. In dit groepsplan is ook het onderwijsaanbod 

beschreven voor de instructiegevoelige (basis) en de instructie onafhankelijke groep ( plus). 

Zoals u kunt lezen, wordt ons onderwijsaanbod voor de vier hoofdvakken (spelling, rekenen en 

wiskunde, technisch en begrijpend lezen) op drie niveaus beschreven en dagelijks aangeboden. 

We werken en handelen op niveau 0.  
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Mocht echter, na evaluaties, blijken dat ook het onderwijsaanbod in de instructieafhankelijke 
groep (intensief) voor uw kind ontoereikend is, dan zal de leerkracht advies en ondersteuning 
vragen aan de intern begeleidster. We werken en handelen dan op niveau 1.  
De mogelijkheid bestaat dat het onderwijsaanbod en de einddoelen voor uw kind moeten 
worden aangepast in het groepsplan. Het spreekt voor zich dat u dan wordt uitgenodigd om 
gezamenlijk met u deze aanpak te bespreken, te volgen en te evalueren.  
 
Het kan voorkomen dat, ondanks het aangepaste onderwijsaanbod en de einddoelen, het voor 
uw kind het erg lastig blijft om dagelijks de lessen te volgen. De mogelijkheid is aanwezig dat het 
welbevinden van uw kind in het gedrang komt. U zult dit thuis ervaren en wij op school en het is 
dan ook van groot belang deze zorg met elkaar te delen. Wij zullen dan ook advies inwinnen bij 
onze begeleidingsdienst of de helpdesk van het samenwerkingsverband. Ook bestaat de 
mogelijkheid om onze schoolmaatschappelijk werkster in te schakelen. We werken en handelen 
dan inmiddels op niveau 2.  
 
Mocht echter blijken dat ondanks alle inspanningen van uw en onze zijde, wij uw kind niet dat 
kunnen bieden wat hij/zij nodig heeft, dan zullen wij uiteindelijk uw kind aanmelden bij de 
Ondersteuningscommissie (OC). De Ondersteuningscommissie geeft dan aanbevelingen voor 
de verdere begeleiding.  
Er zijn vier mogelijkheden:  
• een pre ambulante medewerker van het samenwerkingsverband gaat de school ondersteunen. 
• een andere basisschool  
• speciaal basisonderwijs : Het Pluspunt in Oud Beijerland 
 
Zie voor meer informatie ook het schoolondersteuningsprofiel (SOP) op de website van de 
school. 

5.2 Rapporten  

De leerlingen  krijgen twee maal per jaar een rapport mee naar huis. Hierin staat beschreven 
hoe een leerling zich ontwikkelt op school.  
Bij groep 1/2 zit er een overzicht in van het leerlingvolgsysteem KIJK!. Deze wordt tijdens de 
rapportgesprekken door de leerkracht verder toegelicht. 
In groep  3 t/m 8 worden voor de verschillende les- en ontwikkelgebieden afwisselend cijfers en 
letters gegeven. Daarnaast worden ook de scores van de Cito toetsen gegeven. De Cito-scores 
worden uitgedrukt in Romeinse cijfers. 

5.3 Informatie- en spreekavonden 

Wij hebben samen met u als ouder en/of verzorger hetzelfde doel, namelijk de ontwikkeling van 
uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Om dit te realiseren is een goede onderlinge 
communicatie nodig. Dit houdt voor ons in dat er regelmatig contact moet zijn waarbij zaken 
besproken kunnen worden. Op onze school kennen wij de volgende contactmomenten:  

• in het begin van het schooljaar houden we een informatieavond, waarbij de 
groepsleerkrachten in het kort een overzicht geven van wat uw kind(eren) dit jaar 
te wachten staat en hoe de groep in zijn werk gaat;  

• ook in het begin van het schooljaar worden u en uw kind uitgenodigd voor een 
informeel gesprek. We noemen dit het startgesprek. Aan het einde van dit 
startgesprek wordt er een afspraak met u gemaakt voor een vervolg gesprek. 
Indien het voor u of uw kind belangrijk is om op korte termijn een afspraak te 
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maken, dan is dat mogelijk. We houden rekening met de behoefte van de leerling, 
de ouder en de leerkracht bij het plannen van de vervolg afspraak.  

 
Het komt nog wel eens voor dat u zich zorgen maakt over uw kind(eren). Schroom niet en kom 
voor een gesprek naar ons. Samen met u kunnen we bespreken welke oplossingen en 
mogelijkheden zijn. Vaak is een open dialoog met elkaar al de eerste stap naar een fijne 
schooltijd voor uw kind(eren). 
  

5.4 Cito leerlingvolgsysteem en ontwikkeling volgmodel 

De voortgang en ontwikkeling van de leerlingen op De Gouwaert wordt door de leerkrachten 
gevolgd met behulp van observaties en de afname van toetsen. Dit gebeurt met de toetsen die 
bij de lesmethodes horen. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van de toetsen van Cito, het 
zg. Cito leerlingvolgsysteem. Deze toetsen voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en 
rekenen worden twee maal per jaar afgenomen, zijn landelijk genormeerd en hierdoor kunnen 
we alle leerlingen vergelijken met het landelijk gemiddelde. Soms worden de kinderen daarvoor 
even uit de klas gehaald, maar de meeste toetsen worden door de groepsleerkracht in de klas 
afgenomen.  
 
In groep 1/2 werkt de leerkracht met een observatiesysteem voor kleuters, nl. ”Kijk”, dat het 
mogelijk maakt ieder kind in de kleuterperiode te volgen in zijn ontwikkeling.  
 
Voor het volgen van de sociale ontwikkeling van kinderen wordt gebruik gemaakt van “Zien”. 
Alle leerling gegevens worden opgeslagen in een administratieprogramma “Parnassys”. Dit is 
een Webbased leerlingvolgsysteem en leerling administratiesysteem in één. 
 
Het komt voor dat van een leerling het gedrag, de prestaties in de groep of de resultaten van de 
toetsen vragen om het nemen van extra maatregelen en/of extra begeleiding. De leerkrachten 
worden hierbij ondersteund door de intern begeleider (Natasja Snikkers). Deze heeft zich 
bekwaamd om leerlingen met een hulpvraag op het gebied van gedrag of leren te ondersteunen. 
Zij onderzoekt waar het probleem van het kind zit en hoe de leerkracht te begeleiden in de 
omgang met het kind. 
De ib-er coördineert daarnaast de zorg voor alle leerlingen op school en heeft 4 keer per 
schooljaar ib-gesprekken met alle leerkrachten. Zij neemt ook deel aan gesprekken met ouders 
als er een hulpvraag ligt bij een kind. 

5.5 Instructiegroepen en groepsplannen 

De resultaten van de leerlingen worden geanalyseerd een de hand van de methode gebonden 
toetsen en die van het Cito leerlingvolgsysteem (LVS). Hierdoor is het voor ons mogelijk om de 
instructie aan te passen op individuele of groepen van leerlingen. Wij gebruiken het model van 
directe instructie waarbij gedifferentieerd wordt in instructietijd. 
 
Voor de vier hoofdvakken werken wij met groepsplannen waarin drie niveaus zijn beschreven:  
• Instructieafhankelijke groep, (het zgn. intensieve arrangement). Deze leerlingen hebben op 
basis van hun onderwijsbehoefte extra instructie en uitleg nodig.  
• Instructiegevoelige groep. Deze leerlingen hebben op basis van hun onderwijsbehoefte de 
basisinstructie nodig (het basisarrangement).  
• Instructie onafhankelijke groep. Deze leerlingen hebben op basis van hun onderwijsbehoefte 
korte instructie nodig (het plusarrangement).  
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5.6 De aandacht voor begaafde leerlingen 

 
Op De Gouwaert is ‘zorg voor verschil’. Ieder kind wordt door de leerkrachten geobserveerd en 

de instructie en de lesstof wordt aangepast aan het individuele kind. Niet alleen leerlingen die 

extra aandacht nodig hebben, omdat zij bijvoorbeeld wat meer moeite hebben met de leerstof, 

krijgen volop aandacht van de leerkracht.  

Ook leerlingen die juist meer leerstof aan kunnen worden goed geobserveerd en indien nodig 

getoetst, zodat de lesstof kan worden afgestemd op hun behoeften. Zij worden door de 

leerkracht,  in samenspraak met de intern begeleider, in de instructieonafhankelijke groep voor 

het bepaalde vakgebied geplaatst. 

Leerlingen waarbij sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong werken dan met een aangepast 

werkprogramma voor het betreffende vak en een verrijkingsmap. Hierin zijn diverse extra 

lesopdrachten verzameld. 

Het betreft de meerbegaafde en hoogbegaafde leerlingen van de school. Statistisch is dat zo’n 

10 à 15% van de leerlingen. Het is de groep kinderen met een IQ vanaf 115. Deze leerlingen 

brengen wij in kaart met behulp van een programma genaamd SIDI. 

Deze kinderen worden door de reguliere leerstof van de basisschool niet voldoende uitgedaagd. 

Dit zijn de kinderen die minder uitleg en minder herhaling nodig hebben dan de gemiddelde 

leerlingen om zich nieuwe dingen eigen te maken. Het zijn de leerlingen die zich gaan vervelen 

als ze geen verrijkingsstof aangereikt krijgen. Ze leren niet door oefening en herhaling, maar op 

inzicht.  

Mocht echter, na evaluaties, blijken dat ook het onderwijsaanbod in de instructieonafhankelijke 

groep voor uw kind ontoereikend is, dan zal de leerkracht advies en ondersteuning vragen aan 

de intern begeleidster. We werken en handelen dan nog op niveau 1. 

Het kan voorkomen dat, ondanks het aangepaste onderwijsaanbod en werkwijze, uw kind nog 

steeds niet voldoende wordt uitgedaagd. De mogelijkheid is aanwezig dat het welbevinden van 

uw kind in het gedrang komt. U zult dit thuis ervaren en wij op school en het is dan ook van groot 

belang deze zorg met elkaar te delen. Wij zullen dan ook advies inwinnen bij onze 

begeleidingsdienst of de helpdesk van het samenwerkingsverband. Ook bestaat de mogelijkheid 

om onze schoolmaatschappelijk werkster in te schakelen. We werken en handelen dan 

inmiddels op niveau 2. Samen zullen we dan zoeken naar een gepaste oplossing voor uw kind.  

5.7 De aandacht voor de sociale ontwikkeling 

Op De Gouwaert is niet alleen veel aandacht voor de cognitieve ontwikkeling, ook aan de 
sociale ontwikkeling van de leerlingen wordt veel aandacht gegeven. Er wordt gewerkt met het 
programma “Zien”, waarmee de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen structureel 
gevolgd wordt. Methodisch wordt er gewerkt met de methode “Kwink”. De leerkrachten zijn 
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geschoold in ‘Rots en Water’.  Dit is een programma waarbij de kinderen taal krijgen om aan te 
geven wat ze wel en niet willen dat gebeurt. 

5.8 Ontwikkelingsperspectief (opp) 

Als blijkt dat voor een leerling op meerdere vakgebieden hulpplannen nodig zijn dan wordt 
gekozen voor het opstellen van een ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit wordt opgesteld in 
nauwe samenwerking met een medewerker van de CED (Centraal Educatieve Dienst). In dit 
document staat beschreven welke doelen er zijn voor de rest van de basisschooltijd. Deze 
doelen worden regelmatig geëvalueerd. Dit alles gaat natuurlijk in overleg met u. 

5.9 Leerlingenondersteuning door externen onder schooltijd 

Basisscholen worden soms geconfronteerd met ouders/verzorgers die voor eigen rekening 
externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren. Onze school voert 
daarin het volgende beleid:  
  

 Hulp door externen onder schooltijd binnen de eigen school. 
In beginsel wordt geen medewerking verleend aan hulp door externen onder schooltijd 
binnen de eigen school. Indien er sprake is van een medische indicatie kan hierop - mits 
praktisch uitvoerbaar - een uitzondering gemaakt worden. Deze hulp wordt gegeven onder 
verantwoordelijkheid van de directie. De directie maakt hierover dan ook schriftelijke 
afspraken met de externe hulpverlener. 

 Hulp door externen onder schooltijd buiten de eigen school. 
In beginsel wordt geen medewerking verleend aan hulp door externen onder schooltijd 
buiten de eigen school. Bij een medische indicatie kan hiervoor een uitzondering gemaakt 
worden. Wel dienen er goede schriftelijke afspraken gemaakt te worden over de frequentie 
en de tijdsduur van de externe behandeling. De school kan geen verantwoordelijkheid 
nemen voor deze externe hulp. Hulp door externen bij een didactische indicatie wordt niet 
gehonoreerd. 

 
5. 10 Leeropbrengsten 
Gemiddelde leeropbrengsten zeggen weinig over de kwaliteit van een school. Het 
groepsgemiddelde stijgt wanneer een bovengemiddeld aantal kinderen makkelijk leert. Het 
tegenovergestelde gebeurt wanneer een bovengemiddeld aantal leerlingen moeite heeft met de 
leerstof. Misschien heeft de school met de lagere gemiddelde score wel een veel grotere 
prestatie geleverd. Bovendien: onderwijs is veel meer dan alleen rekenen, taal en lezen.  
Onze school nam deel aan de CITO eindtoets, maar vanaf het schooljaar 2016/2017 de IEP-
toets. De eindtoets wordt pas afgenomen nadat de leerlingen zijn aangemeld bij een school voor 
voortgezet onderwijs. De toets speelt daardoor nog maar een zeer beperkte rol bij de advisering 
naar een bepaalde leerweg in het voortgezet onderwijs. De onderwijsinspectie heeft op basis 
van de leerlingengegevens een gemiddelde ondergrens van de IEP-toets vastgesteld.  
 
De gemiddelde resultaten van onze school in de afgelopen jaren op de (Cito) Eindtoets:             
2014 - 538,0          
2015 - 538,6          
2016 - 530,5  
Sinds het schooljaar 2016/2017 werd de IEP-toets afgenomen met als resultaat: 
2017 - 78,1  
2018 - 88,8 
2019 - 70,8 
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In 2020 heeft er geen eindtoets plaatsgevonden vanwege de Coronacrisis.  
 

5.11 Van basisschool naar voortgezet onderwijs 

Halverwege de groepen 6, 7 en 8 nemen wij de Cito-middentoetsen af voor de vier hoofdvakken: 
rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. De resultaten vormen een goede 
indicator voor de kansen op succes in een bepaalde leerweg van het voortgezet onderwijs. 
Vrijwel alle scholen in de Hoeksche Waard gebruiken deze methode, de zogenaamde 
plaatsingswijzer, om het leerwegadvies te formuleren. De plaatsingswijzer wordt in de 
bovenbouw van onze basisschool gehanteerd. Vanaf groep 6 wordt u als ouders hierover meer 
geïnformeerd tijdens de rapportgesprekken.  
 
De uitstroomgegevens van onze school in de afgelopen jaren:  
 

 Vwo Havo Mavo Vmbo-g/t Vmbo-k Vmbo-b  Praktijkonderwijs 

2016  1  1    

2017 2 1 3 1 2 1  

2018 2  1  1    

2019 1  2  1 2  

2020  1 3 1 3   

5. 12 Tussentijds de school verlaten en tussentijds instromen. 

Wanneer een leerling tussentijds onze school verlaat stelt onze school een onderwijskundig 
rapport op. Hierin worden gegevens opgenomen, zoals algemene leerlinggegevens, 
toetsresultaten, extra begeleiding die het kind heeft gehad, sociaal-emotionele ontwikkeling, 
leerlingkenmerken, e.d. Het wordt met de ouders besproken en deze ondertekenen het voordat 
het naar de nieuwe school wordt verstuurd. Op deze manier krijgt de nieuwe school inzicht in het 
ontwikkelingsproces  van het kind. 
Als een leerling tussentijds instroomt, wordt er altijd contact opgenomen met de oude school. 
Deze ontvangt van onze school een bewijs van inschrijving en wij ontvangen vervolgens een 
bewijs van uitschrijving en een onderwijskundig rapport. 

5.13 Het leerlinggebonden budget 

Vanaf 1 augustus 2014 zijn er geen nieuwe rugzakken (leerlinggebonden financiering) meer 
gegeven. Gevolgen zijn:  

 Rugzak cluster 1 en 2. 
De school ontvangt nog slechts een deel van het rugzakgeld, afgestemd op de 
onderwijs- en opvoedingsbehoeften van het kind en in samenspraak met de ambulant 
begeleider. De ambulante begeleiding bestaat uit maatwerk en is afgestemd op de 
behoeften van het kind en de leerkracht. 

 Rugzak cluster 3 en 4  
De school ontvangt het rugzakgeld tot het moment waarop het kind van school gaat. De 
ambulante begeleiding wordt maatwerk, afgestemd op de behoefte van het kind en de 
leerkracht. (Voor meer informatie: www.swv2804.nl ) 
 

Voor informatie over de inzet van financiële middelen vanuit het samenwerkingsverband 
verwijzen wij u naar het schoolondersteuningsprofiel (SOP) op onze website. 

http://www.swv2804.nl/


Obs De Gouwaert: Groeien doen we samen 
 

 

26 

Hoofdstuk 6 Veiligheid, gezondheid en voeding 
 
Onze school voert een beleid waarmee wij de sociale en fysieke veiligheid van de leerlingen, het 
personeel en de ouders/verzorgers willen waarborgen. Het is gebaseerd op het veiligheidsbeleid 
van het schoolbestuur dat op alle openbare basisscholen in de Hoeksche Waard van kracht is. 
Het beleidsplan geeft kaders met betrekking tot: 
1. gedrag en veiligheid (waaronder een gedragscode en gedragsregels)  
2. binnen- en buitenschoolse activiteiten en veiligheid  
3. gebouwen en veiligheid  
4. verrichten van medische handelingen  
5. vervoer van leerlingen 
6. time-out, schorsing en verwijdering  
7. wettelijke aansprakelijkheid  
 
Het complete beleidsplan is in te zien via de website van Stichting De Hoeksche School:  
https://dehoekscheschoolpo.nl/beleid/veiligheid/ 

6.1 Verkeerssituatie 

De Gouwaert ligt aan de rand van Goudswaard aan een rustige weg. Er komt slechts wat 
doorgaand verkeer langs. De verkeerssituatie is dus weinig problematisch.  
In de groepen worden elk jaar behalve de theoretische lessen ook praktijklessen aangeboden. 
Binnen de school is een verkeersouder die samen met de leerkrachten de lessen coördineert en 
organiseert. 

6.2 Belonen en straffen 

Op de Gouwaert proberen we kinderen gewenst gedrag te laten vertonen. Wij werken met 
groepsplannen gedrag die als doel hebben ongewenst gedrag te voorkomen. Onderdeel van 
deze groepsplannen zijn onze Gouwwaarden. Aan de hand van onze Gouwwaarden Netjes, 
Aardig, Rustig zijn in samenspraak met de leerlingen regels en afspraken gemaakt die zichtbaar 
zijn in iedere klas. Wij belonen liever zoveel mogelijk het positieve gedrag dan dat we negatief 
gedrag bestraffen. 

6.3 (Digitaal) Pesten en plagen 

Pesten wordt bij ons op school niet geaccepteerd. Er bestaat verschil tussen plagen en pesten. 
Op De Gouwaert werken wij met groepsplannen gedrag die preventief zijn opgesteld om 
ongewenst gedrag te voorkomen. Hierin is ook het onderwerp pesten geïntegreerd. 

6.4 Besmettelijke aandoeningen 

Als uw kind een besmettelijke aandoening heeft is het belangrijk dat u ons hierover informeert. 
Wij kunnen in dat geval passende maatregelen nemen. Bij twijfel nemen wij contact op met onze 
schoolarts of de GGD. 

 
 
 
 
 

https://dehoekscheschoolpo.nl/beleid/veiligheid/
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6.5 Hoofdluis 
Elke maandag na een vakantie vindt de luizencontrole plaats. De kinderen worden uit de groep 
gehaald en in een aparte ruimte gecontroleerd. Zodra er bij uw kind hoofdluis wordt 
geconstateerd meldt de hulpouder dit na afloop van de controle bij de leerkracht.  
De leerkracht neemt dan contact op met u als ouder. Daarnaast  gaat er een algemene brief met 
de leerlingen uit de desbetreffende groep mee naar huis. Het heeft de voorkeur om de kinderen 
op te halen en te behandelen. Na behandeling mag het kind direct weer naar school. Is uw kind 
ook lid van sportclubs, dan verzoeken we u om die ook op de hoogte te brengen.  
De week erna wordt er nogmaals een controle gehouden.  
 
Indien u hoofdluis constateert bij uw kind, verzoeken wij u vriendelijk ons dit te laten weten. Wij 
zullen er dan voor zorgen dat de andere ouders hiervan op de hoogte worden gesteld, waarbij 
de naam van uw kind niet genoemd wordt.  
 
6.6 Schoolmaatschappelijk Werk 
Schoolmaatschappelijk Werk is er voor u met adviezen, ondersteunende gesprekken en/of 
doorverwijzing. U kunt denken aan:  

• echtscheiding 
 • opvoedingsvragen 
 • spanningen thuis  
• overlijden  
• gedragsproblemen. 

U kunt hiervoor op onze school terecht voor schoolmaatschappelijk werk. De 
schoolmaatschappelijk werkster is 1 keer in de twee weken op vrijdagochtend op onze school 
aanwezig. Om een afspraak te maken kunt u bellen naar onze schoolmaatschappelijk werkster 
Eveline Velding, 0628279768 of mailen naar e.velding@kwadraad.nl. Meer informatie en advies 
kunt u krijgen bij Kwadraad Tel. 088 900 4000 of is te vinden op www.kwadraad.nl.  
 
6.7 Logopedie 
De kinderen van groep 2 worden gescreend op school. Deze logopediste is niet verbonden aan 
de school. Zij zal de kinderen testen en als blijkt dat er een hulpvraag is, moeten de ouders naar 
de huisarts voor een verwijsbrief voor een logopedist. Die kan bepalen of behandeling nodig is. 
 
6.8 Schoolarts 
In de periode dat uw kind op basisschool zit, wordt er twee keer een preventief 
gezondheidsonderzoek door de GGD uitgevoerd. De jeugdarts en de assistente onderzoeken 
uw kind uitgebreid in groep 2. U wordt schriftelijk uitgenodigd om bij dit onderzoek aanwezig te 
zijn. Ook krijgt u het verzoek om een lijst met vragen over de gezondheid van uw kind in te 
vullen. Als uw kind in groep 7 zit, wordt door de jeugdverpleegkundige een onderzoek 
uitgevoerd. Ze test de ogen, bekijkt de houding en meet lengte en gewicht.  
Ook krijgt u het verzoek een vragenlijst (SDQ) met vragen gericht op de ontwikkeling en het 
welzijn van uw kind in te vullen. Tevens wordt er in groep 7 een onderzoek uitgevoerd in de 
vorm van een klassikale vragenlijst naar onderwerpen die belangrijk zijn voor een gezonde 
ontwikkeling van kinderen. De GGD wil hiermee een beeld krijgen van de gezondheid, het 
welzijn en de leefgewoonten van de kinderen op groepsniveau. Heeft u vragen over de 
gezondheid en welbevinden van uw kind, dan kunt u een afspraak maken. De ouders van de 
kinderen uit de groepen 1 t/m 4 kunnen terecht bij de jeugdarts. Ouders met kinderen uit groep 5 
t/m 8 kunnen een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige verbonden aan de school. 
 

http://www.kwadraad.nl/
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6.9 Ziekte leerling 

Mocht u kind ziek zijn, dan kunt u ons dit voor 8.20 uur laten weten. U kunt zowel telefonisch als 
via Schoudercom contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Is een kind zonder bericht 
niet op school, dan wordt contact met de ouders opgenomen. Zodra het kind beter is, wordt door 
de leerkracht bekeken welke leerstof ingehaald moet worden. 
Wat betreft het bezoek aan doktoren en/of tandarts vragen wij u dringend zoveel mogelijk buiten 
de schooluren te gaan.  
Indien een leerling zonder bericht om 9.00 uur nog niet op school is, zal er met u contact worden 
opgenomen. 

Het kan voorkomen dat uw kind door ziekte langdurig afwezig en de school niet kan bezoeken. 
Dit is voor zowel uw kind als voor u vervelend. Wij overleggen dan met de intern begeleider, de 
betreffende leerkracht en met u op welke wijze wij uw kind kunnen ondersteunen.  

6.10 Ontruimingsplan, planning ontruimingsoefeningen 

In iedere groep hangt een ontruimingsplan.  
Om het handelen in het geval van brand en andere calamiteiten zo goed mogelijk te laten 
verlopen, heeft een aantal teamleden een cursus Bedrijfshulpverlening (BHV) gevolgd.  
Jaarlijks wordt een ontruimingsoefening gehouden. Eventuele verbeterpunten worden dan intern 
besproken. De leerlingen zijn op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van het 
ontruimingsplan en van de te volgen procedure. In geval van ontruiming van de school is 
afgesproken, dat afhankelijk van de plaats van de calamiteit, de parkeerplaats achter de 
speeltuin of het schoolplein aan de Nicolaas van Puttenstraat het verzamelpunt van de 
leerkrachten met de leerlingen is.  

6.11 Pauzehap en trakteren 

We besteden op onze school aandacht aan de hygiëne en een gezonde levensstijl. Daar hoort 
dan ook verantwoord eten en drinken in de schoolpauzes bij. Om die reden vragen wij aan de 
ouders om in de ochtendpauze te zorgen voor een verantwoorde pauzehap, nl.; fruit.  
Als een kind jarig is mag het trakteren. Dit gebeurt rond de ochtendpauze. Eerst trakteert de 
jarige in de eigen klas en daarna gaat het de andere klassen rond. De kinderen in de andere 
groepen worden dus niet getrakteerd. 
De kinderen op De Gouwaert mogen trakteren wanneer zij jarig zijn in de eigen klas en bij 
bijzondere gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld; bij een geboorte van een broertje/zusje. Tijdens 
activiteiten die op en rond school worden georganiseerd krijgen de kinderen ook wel eens een 
traktatie. Op andere dagen eten de leerlingen fruit in de ochtendpauze en hun lunch in de 
middagpauze. Zo blijven traktaties bijzonder en blijft ook de aandacht voor gezonde 
tussendoortjes. 
 

6.12 Schoolregels 

In samenspraak met de leerlingen zijn regels en afspraken gemaakt, passend bij de 
Gouwwaarden Netjes, Aardig en Rustig. Daarnaast hanteren wij de volgende algemeen 
geldende regels en afspraken. 
 
Op het plein:    1. Op het plein/in de speeltuin blijven als je er bent 

2. Luister naar elkaar: stop = stop! 
3. Gebruik speelmateriaal waarvoor het is gemaakt 
4. Voordat je het plein afgaat onder schooltijd, vraag je toestemming 
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5. Als er iets is ga dan naar de meester of juf 
6. Speel op de juiste plaats met het juiste speelmateriaal 
7. Denk aan de Gouwwaarden 
8. Ga door het hek naar buiten 
9. Neem de kortste weg naar de speeltuin 
10.Stoeien mag, vechten niet (stop = stop) 
11. Loop met je fiets naar het fietsenrek en laat skelters thuis 

 
In het gebouw: 1. Loop in de school 

2. Ruim je spullen op 
3. Houd de kapstok/hal/gang netjes 
4. Als andere kinderen werken op de gang, laat ze dan werken 
5. Houd het meubilair netjes 
6. Werk en praat rustig 
7. Geen eten en drinken bij de computers 
8. Stoor andere klassen niet (bijv. bij naar de gym gaan) 
9. Kom binnen als de bel gegaan is 
10. We houden het veilig voor iedereen 
12. Op de computer geen social media of internet (laatste alleen na     
      toestemming van  leerkracht) 
13. Mobiele telefoons zijn uit  

 
In de klas:  1. Blijf van elkaar af 

2. Respecteer elkaar; laat iedereen in zijn waarde 
3. Blijf van andermans spullen af 
4. Laat klasgenoten rustig werken 
5. Ruim je spullen op 
6. Wees zuinig op het meubilair en materiaal 
7. Gedraag je rustig, zo stoor je een ander niet 
8. Eén voor één naar de wc 
9. Op tijd in de klas zijn 
10. Wees aardig voor elkaar en voor de meester, juffen en overblijfouders 
11. Luister naar elkaar 
12. Help elkaar 
13. Bij straf wordt altijd contact met de ouders opgenomen 

 
6.13 Internet 
Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken, 
contact te leggen met leerlingen van andere scholen en deskundigen te kunnen raadplegen. De 
software die in ontwikkeling is, verwijst meer en meer naar internetsites voor aanvullend, actueel 
of alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van 
methodes en leergangen de software bij methodes kan door kinderen ook via internet benaderd 
worden.   
 

6.14 Mobiele telefoons 
Het gebruik van mobiele telefoons is niet meer weg te denken in onze samenleving. Echter, het 
gebruik van mobiele telefoons onder schooltijd wordt niet toegestaan. Bij binnenkomst van de 
groep, levert de leerling de telefoon in bij de leerkracht. Bij zeer hoge uitzondering, kan het 
voorkomen dat een leerling de telefoon nodig heeft. Wij vragen u vooraf contact op te nemen 
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met de directie voor het opstellen van concrete afspraken. Indien onze leerlingen mobiele 
telefoons mee naar school nemen is de school niet verantwoordelijk voor schade en/of diefstal.  
 
6.15 Foto en filmmateriaal 
Vanaf 25 mei 2018 geldt de AVG ook op de Gouwaert. Dat betekent dat wij het belangrijk vinden 
om u goed te informeren over het AVG beleid op onze school.  
Filmen en fotograferen op school door ouders? Let op de privacy van iedereen! We zijn dan wel 
een openbare school, de school is echter géén openbare plek en daarom is het belangrijk met 
elkaar regels te delen over het respecteren van elkaars privacy en wat wij daarin van u als ouder 
verwachten.  
Foto’s en films kunnen bijzonder gevoelige informatie weergeven van de personen die erop 
staan. Houdt u daar rekening mee. Hoe gaat de school om met het fotobeleid? Het aantal 
ouders dat met camera’s en smartphones foto’s maakt of filmt op school is in de afgelopen jaren 
flink toegenomen. Deze foto’s komen al snel op Facebook, WhatsApp en andere social media 
terecht of worden zonder toestemming gedeeld met derden. En dat is niet de bedoeling! De 
school moet namelijk voor álle kinderen een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar zij (en 
hun ouders) het risico lopen ongewenst gefotografeerd te worden. Tevens is het voor 
leerkrachten ook niet altijd prettig om ongevraagd teruggevonden te kunnen worden op social 
media.  
Per 1 juni 2019 is het op de Gouwaert dan ook niet meer toegestaan om foto’s of filmpjes te 
maken van kinderen in de klas of tijdens alle schoolactiviteiten.  
Wij zullen ervoor zorgen dat er mooie en leuke foto’s gemaakt worden bij alle schoolactiviteiten. 
Deze zullen we via SchOuderCom met u delen. Wij houden in dat geval rekening met de privacy 
en de veiligheid van al onze leerlingen.  
Het is belangrijk dat u zich er bewust van bent dat het verspreiden van beeldmateriaal en 
filmpjes en informatie over andere kinderen niet gewenst is. Door deze regels voor school zo in 
te stellen als hierboven beschreven, houden we met elkaar rekening met ouders die het niet op 
prijs stellen dat u foto’s van hun kinderen maakt en/of publiekelijk deelt zonder toestemming of 
informatie deelt. 
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Hoofdstuk 7  Ouders en school 
 
Kinderen presteren beter en voelen zich meer op hun gemak als ze weten dat hun ouders een 
goed contact hebben met de school.  
Wij proberen u bij de school te betrekken door middel van: 

 de ouderavonden (Zie 5. Informatie- en rapportavonden) 

 de schoolgids 

 de jaarkalender 

 onze website 

 de (digitale) weekbrief 

 incidentele brieven 
 
U kunt contacten met de school intensiveren door middel van: 

 schoolbezoeken 

 het bijwonen van de vergaderingen van de ouderraad of medezeggenschapsraad 

 ondersteuning bij excursies (en dergelijke) 
 
Mocht u, als ouder, vragen of zorgen hebben dan bent u natuurlijk altijd van harte welkom bij 
een van de leerkrachten of de directie. 

7.1 Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) is het bij wet geregeld orgaan voor inspraak op het 
schoolbeleid, bestaande uit medewerkers van de school en ouders. Afhankelijk van het 
onderwerp heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht. De MR bestaat uit een gelijk aantal 
ouders en personeelsleden.  
Het Reglement Medezeggenschap treft u aan op de website van Stichting Acis (www.acishw.nl). 
Op bovenschools niveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De 
GMR heeft dezelfde bevoegdheden op bovenschools niveau. 
 

De MR bestaat voor 2020-2021 uit de volgende mensen: 
 

Oudergeleding: Annemieke Kok 
  Simone van der Lee ( secretaris)  

 

Personeelsgeleding: Jolanda Bakker en Inge Schellekens 
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7.2 Ouderraad en ouderbijdrage 

De ouderraad (OR) bestaat uit een groep actieve ouders. De leden van onze ouderraad 
organiseren samen met het team diverse festiviteiten, zoals bijv. het sinterklaasfeest, kerstfeest, 
paasfeest, eindejaarsfeest, de schoolreizen en afscheidsavond van groep 8. 
Een aantal keer per jaar vergadert de OR samen met het team om de dagelijkse gang van 
zaken op school te bespreken. 
Het basisonderwijs is gratis in ons land. Festiviteiten die op een basisschool plaatsvinden, 
worden niet door de overheid bekostigd. Daarom vraagt de ouderraad jaarlijks om een vrijwillige 
ouderbijdrage waardoor bepaalde festiviteiten betaald kunnen worden. 
 
Met ingang van vorig schooljaar, maken we gebruik van de online betaalmodule van 
Schoudercom. De bijdragen voor de verschillende activiteiten zijn: 
  
Ouderbijdrage voor alle feesten en partijen: 
Groep 1 t/m 5 €25,00 
groep 6 t/m 8 € 20,00 
  
Schoolreis groep 1 t/m 5: 
€35,00 
  
Kamp groep 6,7 en 8: 
€80,00 
  
De voorkeur gaat ernaar uit dat u gebruik maakt van de betaalmodule in Schoudercom. Indien 
dit voor u niet mogelijk is, neemt u contact op met Eveline Rooimans. 
  
Op de jaarlijkse ouderavond zal de penningmeester van de ouderraad verantwoording afleggen 
voor de uitgaven en wordt tevens de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage bepaald. 
 
De ouderraad van onze school bestaat in het schooljaar 2020-2021 uit:  
Jessica Izelaar 
Kim Schumm (penningmeester) 
Elma Schepers 
Coby Huyzers 
Linda Bosman  

7.3 Hulpouders 

Ouderhulp houdt in, dat de ouders behulpzaam zijn bij het onderwijs op onze school. Gelukkig 
zijn er tot nu toe steeds ouders geweest die ons de helpende hand willen reiken en daarmee 
kunnen een heleboel zaken door blijven gaan, die we zonder deze hulp moeilijk zouden kunnen 
uitvoeren. U kunt hierbij denken aan hulp bij handvaardigheidslessen, uitstapjes, excursies, 
verkeerslessen, lezen met groepjes kinderen, e.d. 
Ouderhulp betekent, dat de leerlingen meer aandacht kunnen krijgen. De voorbereidingen, de 
organisatie, de planning en beoordeling blijven, ook op momenten dat ouders assisteren, taken 
van het onderwijzend personeel. 
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7.4 Wijzigingen in uw gezinssituatie 

Indien zich een wijziging in uw (gezins) situatie voordoet zoals verhuizing, scheiding, huwelijk, 
andere huisarts, wijziging van telefoonnummers et cetera verzoeken wij u vriendelijk dit 
schriftelijk aan ons door te geven.  

 
7.5 Fotograaf 
Ieder schooljaar, meestal in het voorjaar, komt de schoolfotograaf. Er wordt van ieder kind een 
kleurenportretfoto gemaakt en van elke groep een groepsfoto. U bent niet verplicht de foto’s te 
kopen. 
Voorafgaand aan het bezoek ontvangen de ouders een mail in Schoudercom waarin ze 
toestemming geven om hun kind op de foto te laten gaan. Elke ouder heeft het recht om hier 
geen gebruik van te maken. In het kader van de AVG zullen we ook toestemming vragen of uw 
kind op een groepsfoto mag. Indien u hier geen toestemming voor geeft, zult u de groepsfoto 
niet ontvangen.  

7.6 Informatieverstrekking  

We houden de ouders op de hoogte van alles wat er in school gebeurt door: 

 de schoolwebsite     

 de schoolgids (digitaal) 

 tien-minuten gesprekken 

 gesprekken op afspraak 

 schriftelijke rapporten 

 kennismakingsavond in alle groepen 

 algemene ouderavonden 

 incidentele infomatie (digitaal) 

 informatie op de prikborden bij de ingangen van de school 

 de jaarkalender in Schoudercom 

 blogs en berichten via Schoudercom 

7.7 Communicatie  

We maken sinds mei 2019 gebruik van het communicatieplatform van SchOuderCom. Elke 
ouder die een kind bij ons op school heeft, krijgt een inlogcode. Alleen ouders verbonden aan 
onze school kunnen van dit platform gebruik maken.  
Alle ouders en leerkrachten hebben een eigen mailadres binnen SchOuderCom. U bepaalt zelf 
welk mailadres u opgeeft aan school; u creëert uw eigen account. U kiest zelf welke gegevens u 
beschikbaar wil stellen aan school en andere ouders. 
 
Wat communiceren we via SchOuderCom? 

-afspraken maken 
-doorgeven van bijzonderheden 
-u ontvangt informatie rondom schoolinhoudelijke zaken en festiviteiten  
-inschrijven voor gesprekken rondes 
-indien nodig activeren we een heen-en weerschriftje voor uw kind 
-actuele zaken in de groep van uw kind 
-nieuwsberichten 
-oproepjes voor hulp 
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Hoofdstuk 8  Het schoolbestuur, stichting De Hoeksche School  
openbaar  onderwijs  
 
Wij verwijzen u naar de website van het bestuur voor de bestuursgids:  
https://dehoekscheschool.nl/ 
 
De schoolgids en de bestuursgids vormen samen één geheel.  

 
 
Bijlagen: 
Bijlage 1: Instemming MR 
Bijlage 2: Citaat WPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dehoekscheschool.nl/
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Citaat WPO: 
In de Wet op het Primair Onderwijs staat over de inhoud van de schoolgids het volgende: 
Artikel 13. Schoolgids 
1. De schoolgids bevat voor ouders, verzorgers en leerlingen informatie over de werkwijze van 
de school en bevat in elk geval informatie over: 
a. de doelen van het onderwijs en de resultaten die met het onderwijsleerproces worden bereikt, 
met dien verstande dat bij algemene maatregel van bestuur voorschriften kunnen worden 
gegeven met betrekking tot de wijze waarop 
1°. de resultaten worden beschreven die met het onderwijsleerproces worden bereikt, en 
2°. de context wordt vermeld waarin de onder 1° bedoelde resultaten dienen te worden 
geplaatst. 
b. de wijze waarop aan de ondersteuning voor het jonge kind wordt vormgegeven, 
c. de wijze waarop aan de ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en 
voor leerlingen voor wie een leerlinggebonden budget beschikbaar is, wordt vormgegeven 
d. de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut, 
e. de geldelijke bijdrage, bedoeld in artikel 40, eerste lid, waarbij wordt vermeld dat deze vrijwillig 
is, 
f. de rechten en plichten van de ouders, de verzorgers, de leerlingen en het bevoegd gezag, 
waaronder de informatie over de klachtenregeling, bedoeld in artikel 14, en de gronden voor 
vrijstelling van het onderwijs, bedoeld in artikel 41, tweede lid, en 
g. de wijze waarop het bevoegd gezag omgaat met de in artikel 12, eerste lid, omschreven 
bijdragen, 
i. het beleid met betrekking tot de veiligheid, 
j. de wijze waarop de voorzieningen, bedoeld in artikel 45, worden georganiseerd, en 
k. het verzuimbeleid, 
k. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het openbare karakter onderscheidenlijk de 
identiteit voor zover het betreft een samenwerkingsschool. 
l. het samenwerkingsverband en in voorkomend geval de samenwerkingsverbanden waarbij het 
bevoegd gezag van de school is aangesloten. 
2. Het bevoegd gezag reikt de schoolgids uit aan de ouders dan wel de verzorgers bij de 
inschrijving en jaarlijks na de vaststelling van de schoolgids 
 
  

http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel13
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel13/lid1
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel13/lid1/onderdeela
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel13/lid1/onderdeela/sub1
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel13/lid1/onderdeela/sub2
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel13/lid1/onderdeelb
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel13/lid1/onderdeelc
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel13/lid1/onderdeeld
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel13/lid1/onderdeele
http://maxius.nl/wet-op-het-basisonderwijs/artikel40/
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel13/lid1/onderdeelf
http://maxius.nl/wet-op-het-basisonderwijs/artikel14/
http://maxius.nl/wet-op-het-basisonderwijs/artikel41/
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel13/lid1/onderdeelg
http://maxius.nl/wet-op-het-basisonderwijs/artikel12/
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel13/lid1/onderdeeli
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel13/lid1/onderdeelj
http://maxius.nl/wet-op-het-basisonderwijs/artikel45/
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel13/lid1/onderdeelk
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel13/lid1/onderdeelk
http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel13/lid2

