
 CBS Het Baken - Vollenhovemeen 29 - 3844 NC - Harderwijk - 0341 422 184 
 

1 

 

SCHOOLGIDS CBS Het Baken 2020-2021 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christelijke school voor basisonderwijs 
Vollenhovemeen 29, 3844 NC Harderwijk 
Telefoon: 0341 – 422184 
E-mail: info@cbshetbaken.nl 
Website: www.cbshetbaken.nl 
Facebook: cbshetbakenharderwijk 
 
  

http://www.cbshetbaken.nl/


 CBS Het Baken - Vollenhovemeen 29 - 3844 NC - Harderwijk - 0341 422 184 
 

2 

 

Inhoud 
 
Voorwoord                                             blz. 3 
Visie                                                         blz. 4 
Schoolontwikkeling 2020-2021       blz. 5 
Omgaan met elkaar                                 blz. 6 
Organisatie                                             blz. 8 
Klassenverdeling/schooltijden            blz. 8 
Leerstofaanbod                                     blz. 10 
Vorderingen van leerlingen                blz. 14 
Zorgstructuur                                        blz. 16 
Visie op zorg                                          blz. 19 
Communicatie                                       blz. 26 
Ouders en school                                  blz. 27 
Praktisch                                                 blz. 29 
Leerplicht                                                blz. 31 
Algemene verordering gegevensbescherming     blz. 33 
Bedrijfshulpverlening        blz. 35 
Klachten                                                  blz. 36 
Het Bakenteam                                      blz. 38 
Stichting voor Christelijk onderwijs Harderwijk-Hierden          blz. 39 
Het CJG team                                           blz. 40 
 
 
Door op de titel te gaan staan en control+ klikken, komt u direct in het gewenste hoofdstuk. 
 
 
     
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 CBS Het Baken - Vollenhovemeen 29 - 3844 NC - Harderwijk - 0341 422 184 
 

3 

 

Het Baken 
 
Wij willen ervoor zorgen dat uw kind met plezier naar school gaat en dat uw zoon/dochter zich 
ontwikkelt. Deze ontwikkeling is niet alleen gericht op kennis, maar ook op sociale vaardigheden en 
creativiteit.  
Wij vinden het belangrijk, dat u bij onze school betrokken bent. Een goede samenwerking tussen 
ouders en leerkrachten komt de ontwikkeling van uw kind ten goede.  
 
Met “wij” bedoelen we: het team van Het Baken. Wij zijn enthousiast over onze school en over onze 
manier van werken. Daarin is rust en orde merkbaar. Wij proberen ieder kind de aandacht en 
begeleiding te bieden die hij of zij nodig heeft. Uw kind kan zich bij ons volop ontwikkelen. 
 
In deze schoolgids kunt u lezen over: 
 

 de doelstellingen en uitgangspunten van de school: wat we willen bereiken met ons 
onderwijs. 

 de manier waarop we in de school werken. 
 de resultaten van ons onderwijs. 
 de wijze waarop ouders betrokken zijn bij hetgeen op school gebeurt. 
 welke hulp er geboden wordt aan leerlingen die extra aandacht nodig hebben. 
 praktische zaken zoals: schooltijden, vakantierooster, groepsindeling, overblijven, vrijwillige 

ouderbijdrage, enz. 
 
Eén keer per twee weken ontvangt u per mail de Nieuwsflits met actualiteiten, informatie over 
schoolontwikkeling en activiteiten. Voor onze kleutergroepen hebben we een speciale Kleuterkrant. 
Deze Kleuterkrant ontvangen de ouders van onze kleuters aan het begin van het schooljaar. Hierin 
staan alle belangrijke afspraken van deze groepen. Daarnaast kunt u ook informatie vinden op onze 
website: www.cbshetbaken.nl.  
 
We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft 
komt u dan gerust langs! Wij geven u graag de benodigde informatie.  
 
Vriendelijke groet, 
 
Namens het team van CBS Het Baken 
 
Moniek Zonneveld 
Directeur CBS Het Baken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cbshetbaken.nl/
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Visie 
Op Het Baken zorgen wij voor een veilig pedagogisch klimaat. In ons onderwijs stimuleren wij elkaar 
om vernieuwend en creatief te werken. Daarbij streven wij naar een goede balans tussen autonomie 
en verantwoordelijkheid voor iedereen. In ons team kan eenieder zichzelf zijn in een fijne werksfeer. 
Wij vinden het belangrijk om te sparren, zodat wij kunnen leren van elkaar.  Wij geven elkaar de 
ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en nemen de succesvolle van elkaar over. In onze communicatie 
geven en ontvangen wij feedback. Wij luisteren en zijn geïnteresseerd in elkaar. Er is een duidelijke 
en eenduidige communicatie, intern en extern. 
In onze samenwerking met leerlingen, ouders en collega’s maken wij gebruik van elkaars talenten. 
Wij streven naar een positief werkklimaat, waarbij de doorgaande lijn geborgd is. We vormen met 
elkaar een professionele leergemeenschap. In een organisatie waar men een professionele cultuur 
nastreeft is men gericht op: 

 kwaliteit en verbetering van de resultaten. Daartoe worden de kwaliteiten van individuele 
medewerkers erkend, benoemd en benut. In een professionele cultuur word je 
aangesproken op je kwaliteiten en neem je besluiten op basis van kwaliteit. 

 samenwerking en er wordt geëxperimenteerd en geleerd.  

 het nemen van verantwoordelijkheid voor de resultaten van eigen werk. 

 
Visie op onderwijs 
Bij ons op school zien we elk kind als een individu met eigen talenten. We creëren een leeromgeving, 
waarin het kind zich prettig, veilig en gewaardeerd voelt. We begeleiden kinderen zodanig, dat ze 
zich kunnen ontplooien naar hun individuele mogelijkheden.  
Daarbij gaan we uit van een positieve benadering, de mogelijkheden en de kansen die ieder kind 
heeft, maar we houden ook rekening met hun beperkingen en onmogelijkheden. 
 
Visie op identiteit 
Het Baken is een Christelijke school. Wij willen leven en werken vanuit ons geloof in God en Jezus 
Christus. Wij gaan uit van de normen en waarden, die ontleend zijn aan de Bijbel. We maken de 
leerlingen vertrouwd met de inhoud van de Bijbel en vertalen deze naar de tijd waarin wij leven. 
Vanuit onze liefde voor God willen wij een bijdrage leveren aan de geestelijke vorming van de 
kinderen. We werken in de groepen 1 t/m 4 met de godsdienstmethode Kind op Maandag. In de 
groepen 5 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van Trefwoord. Daarnaast vieren wij de Christelijke feesten.  

Wij staan open voor gezinnen met een andere geloofsovertuiging. Van ouders en kinderen wordt 
verwacht dat zij de Christelijke identiteit respecteren en deelnemen aan de door ons georganiseerde 
vieringen. 
 
Visie op zorg 
Daar waar we te maken krijgen met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften vinden wij het 
belangrijk om samen met ouders, collega’s en andere directbetrokkenen de problemen te kunnen 
bespreken. Samen zoeken we naar oplossingen, zodat we het kind met specifieke leer- en 
ontwikkelingsbehoefte zo goed mogelijk kunnen begeleiden. 
 

  



 CBS Het Baken - Vollenhovemeen 29 - 3844 NC - Harderwijk - 0341 422 184 
 

5 

 

Schoolontwikkeling 2020-2021 
 
Speerpunten voor schooljaar 2020-2021 
Begin van het schooljaar is er veel ruimte en aandacht voor groepsvorming. Als school werken we 
vanuit deze veilige omgeving aan de ontwikkeling van uw kind. Komend schooljaar werkt de 
onderbouw verder aan spelend leren en wordt ook de doorgaande lijn en samenwerking met groep 3 
verbeterd. Groep 4 t/m 8 gaat de thema’s van onze nieuwe moderne wereldoriëntatie methode: 
‘Blink’ verder uitdiepen met de leerlingen. We werken in alle groepen aan de 21e eeuwse 
vaardigheden. Dit zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de 
maatschappij van de toekomst. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken, creatief 
denken, ICT-basisvaardigheden, samenwerken en media wijsheid.  
 
Voor alle leerlingen vinden we het belangrijk dat ze weten aan welke doelen er wordt gewerkt. Deze 
doelen delen we met hen. Dit vergroot de betrokkenheid en taakgerichtheid. Feedback geven op het 
leerproces is hierbij ook belangrijk. Dit is gericht op het leerproces dat nodig is om de taak uit te 
voeren of te begrijpen en richt zich op de aanpak, de strategie. Dit leidt tot dieper leren, zo blijkt uit 
onderzoek. Het past ook bij onze visie; we streven naar een goede balans tussen autonomie en 
verantwoordelijkheid voor onze leerlingen. Autonomie gaat over zelfsturing en eigenaarschap. 
Leerlingen die autonomie ervaren hebben een sterkere motivatie om te leren. Wij ondersteunen de 
leerlingen daarbij in hun eigen ontwikkelingsbehoeften, om de verantwoordelijkheid voor hun 
leerproces te dragen.  
 
De onderbouw werkt onder leiding van meester Remko aan diverse ontwikkeldoelen die in 
bouwvergaderingen worden geëvalueerd. De midden- en bovenbouw hebben juf Maaike als 
bouwcoördinator. Het eigenaarschap van de schoolontwikkeling ligt bij de teamleden, de 
experimenten voor onderwijsverbetering en doelen sluiten hierdoor goed aan bij de dagelijkse 
praktijk. Wij streven naar goed onderwijs voor al onze leerlingen. Wij experimenteren met 
verschillende ideeën in de klas om de betrokkenheid, taakgerichtheid en feedback te verbeteren. Dit 
bespreken we met elkaar in de bouwvergadering en we stellen nieuwe doelen op. Zo leren we met 
en van elkaar.  
 
We hebben ook een aantal nieuwe methodes op school. De kleuters werken verder aan de 
implementatie van de observatiemethode ‘Kijk’. Groep 3 gaat werken met de nieuwste versie van 
‘Veilig leren lezen’. Groep 4 t/m 8 werkt met ‘Estafette 3,’ een moderne methode voor technisch 
lezen en begrijpend lezen. Alle materialen zien er erg mooi uit en we kijken ernaar uit om ermee te 
gaan werken. 
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Omgaan met elkaar 
 
Kanjertraining 
In alle groepen worden Kanjerlessen gegeven. In de Kanjertraining wordt de nadruk gelegd op vier 
gedragstypen: De Kanjer (witte pet), de Aap (rode pet), het Konijn (gele pet) en de Pestvogel (zwarte 
pet). Kinderen gedragen zich, net als volwassenen, verschillend in voorkomende situaties. Je bent dus 
geen gedragstype, maar je gedraagt je als Kanjer, Aap, Konijn of Pestvogel. We hanteren binnen de 
Kanjertraining vijf afspraken: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, niemand speelt de baas, 
niemand lacht uit en niemand doet zielig. In groep 1 t/m 6 wordt er gebruik gemaakt van een 
boek dat past bij de leeftijd van de kinderen en van werkboeken en digibordsoftware. Naast 
het verhaal zijn er in iedere les oefeningen die het-witte-pet-gedrag bevorderen. U ontvangt dit 
schooljaar een uitnodiging van de leerkracht van uw kind om een Kanjerles in de groep bij te wonen. 
Onze Kanjercoördinatoren zijn Remko Steenbergen en Monique Geerling. Zij werken nauw samen 
met onze gedragsspecialist Marinka Lunenborg.  
 
Omgangsregels 
In alle groepen worden aan het begin van het schooljaar, samen met de leerlingen, de klassenregels 
opgesteld. Deze regels worden door iedere leerling (op een creatieve wijze) ondertekend. Op deze 
manier is eenieder zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gedrag. Indien de regels worden overtreden, 
zal de leerkracht terugkomen op de samen opgestelde regels, die zichtbaar in de klas hangen. Zo 
zullen de leerlingen meer betrokken zijn bij de regels en afspraken en daardoor 
medeverantwoordelijk zijn voor het pedagogisch klimaat in de groep. 
 
Schoolafspraken 

1. Voor schooltijd en tijdens de pauze blijf je buiten. 
       2. We wandelen in de gang. 

3. De fietsen zetten we in het goede vak en je loopt op het plein met je fiets aan de hand. 
4. Afval hoort in de prullenbak. 
5. We schelden niemand uit en zeggen geen lelijke dingen over een ander. 
6. We blijven van elkaar en de spullen van een ander af.  
7. We luisteren naar elkaar. 

       8. Lachen is gezond, maar we lachen elkaar niet uit. 
       9. We zijn en doen eerlijk tegen elkaar. 
     10. Samen is fijn, dus kan er niemand buitengesloten zijn. 
     11. Word je gepest, praat er dan over met je juf of meester.    
 
 Pleinafspraken (algemeen) 

1. Duw- en trekspelen zijn verboden 
2. Als je een probleem hebt, probeer je het eerst zelf op te lossen. Wordt er door de ander niet 

geluisterd, dan ga je naar de pleinwacht 
3. De pleinwachten dragen oranje hesjes dus je kunt ze goed zien 
4. Rijdend speelgoed (step, skeelers etc.) en lederen ballen laten we thuis 
5. Er wordt gespeeld met ballen uit de eigen groep. De groep is verantwoordelijk voor deze 

ballen. Voor schooltijd mogen ze uit de klas worden gehaald 
6. We luisteren naar de pleinwacht en volgen eventuele aanwijzingen op 

 
Veiligheid 
Wij doen natuurlijk ons best om de veiligheid van uw kind(eren) te waarborgen. Ook voor de 
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teamleden en u als ouder(s) proberen wij een veilige school te zijn. Onze aanpak is opgesteld in een 
veiligheidsplan. Dit kunt u inzien op onze website www.cbshetbaken.nl. Onze Veiligheidscoördinator 
is Marinka Lunenborg. 
Kledingvoorschriften voor leerlingen, werknemers en stagiaires 
Onze school is een Christelijke school. We dragen het Christelijk gedachtegoed in de geest van de 
grondslag van de Stichting VCO Harderwijk-Hierden uit. Wij helpen de ouders om hun kinderen te 
onderwijzen in de Christelijke geloofsleer. Mede hierom zijn uitingen van andere godsdiensten in 
onze school niet toegestaan. Dat betekent, dat kleding en accessoires die geassocieerd kunnen 
worden met een niet-Christelijke levensovertuiging of strijdig zijn met de goede zeden, verboden 
zijn. Ook uit het oogpunt van gewenste omgangsvormen is het dragen van hoofddeksels en 
zonnebrillen binnen het schoolgebouw verboden. Het dragen van een pet of ijsmuts is dan ook niet 
toegestaan. 
 
Straffen en belonen 
Kinderen stimuleren in hun ontwikkeling is een belangrijke taak van de basisschool. In de regel zal door 
het geven van beloningen (complimentjes geven, stickerplaatjes, enz.) de drijfveer om te presteren 
verhoogd worden.  
Aan kinderen moet ook geleerd worden op een juiste manier met elkaar om te gaan. De leerkracht 
zal moeten investeren in de relatie met de kinderen. Dat geldt ook voor de kinderen onderling. Door 
middel van individuele gesprekken met de kinderen en klassengesprekken en een oplossingsgerichte 
benadering willen we dit duidelijk maken. 
Soms moet er corrigerend opgetreden worden en is het geven van een passende straf niet te 
vermijden. We vinden het vooral belangrijk dat kinderen zelf conflicten met elkaar uitpraten. 
 
Gedrag leerlingen 
Aan het begin van het schooljaar worden de klassenregels (zie Omgangsregels) en de afspraken, die gelden 
binnen de groep, met de kinderen doorgenomen. Tevens worden de school- en pleinregels besproken in de 
groep.  
Indien een kind ongewenst gedrag vertoont, gaat de leerkracht in gesprek met deze leerling. De leerkracht 
probeert te achterhalen waarom deze leerling dit gedrag vertoont. Er worden afspraken gemaakt tussen de 
leerling en leerkracht. Indien nodig worden deze afspraken besproken met de groep. De ouders van de 
betreffende leerling worden telefonisch ingelicht. 
Als het gesprek met de leerling en de gemaakte afspraken niet het gewenste effect hebben, neemt de 
leerkracht wederom contact op met de ouders om een afspraak te maken. In dat gesprek worden er opnieuw 
afspraken gemaakt. 

Mochten de problemen zich daarna toch voor blijven doen, dan volgt er een gesprek met de leerling, ouders 
en directie. In dit gesprek proberen we tot oplossingen te komen. Wellicht zijn aanvullende afspraken nodig of 
moet er hulp en begeleiding extern gezocht worden. Zo nodig neemt de intern begeleider deel aan dit 
gesprek. In dit gesprek zullen concrete afspraken worden gemaakt. Die afspraken worden opgenomen in een 
gespreksverslag. De ouders ontvangen het verslag in tweevoud, waarvan één exemplaar ondertekend 
geretourneerd moet worden.  
Na zes weken vindt er een evaluatiegesprek met ouders, leerkracht(en) en directie plaats. 

 
 
 

http://www.cbshetbaken.nl/
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Organisatie 
 
Organisatie binnen de groepen 
In de groepen 1 en 2 werken we een aantal malen per week in de kleine kring. Daar vindt in een 
kleine groep de taal en/of rekeninstructie plaats. De andere kinderen werken op dat moment 
zelfstandig in groepen.  
In de groepen 3 t/m 8 werken we met instructiegroepen op drie niveaus. Op deze manier kunnen we 
tegemoetkomen aan de verschillen tussen de leerlingen en de behoefte aan verschillende manieren 
van instructie. De manier van werken is per bouw aangepast aan de hoeveelheid leerstof.  
 
In onderstaande tabel is de klassenverdeling voor het schooljaar 2020-2021 te zien. 
 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

 1 Jowieke van 
Mourik 

Willemijn Martin Willemijn Martin Willemijn Martin Jowieke van 
Mourik 

 2 Remko 
Steenbergen 

Remko 
Steenbergen 

Remko 
Steenbergen 

Remko 
Steenbergen 

Remko 
Steenbergen 

 3 Marieke 
Cornelissen 

Marieke 
Cornelissen 

Hinke Dusseljee Hinke Dusseljee Hinke Dusseljee 

 4 Fenna Sikkes Fenna Sikkes Fenna Sikkes Fenna Sikkes Fenna Sikkes 

 5/6 Monique Geerling Monique Geerling Monique Geerling Marinka  

Lunenborg 

Marinka 

Lunenborg 

 6/7 Maaike van 
Dantzig 

Maaike van 
Dantzig 

Maaike van 
Dantzig 

Maaike van 
Dantzig 

Maaike van 
Dantzig 

 8 Mattijs ter Veen Mattijs ter Veen Mattijs ter Veen Mattijs ter Veen Wendy Mol 

 
Directie: Moniek Zonneveld-Bosch 
Onderbouw coördinator: Remko Steenbergen 
Midden- Bovenbouw coördinator: Maaike van Dantzig 
Intern Begeleider: Aukje Sinte Maartensdijk 
Rekenspecialist: Mattijs ter Veen/ Maaike van Dantzig 
Gedragsspecialist: Marinka Lunenborg  
ICT-er: Mattijs ter Veen 
Onderwijsassistent: Wilma Oosterom, Annie Riet, Denise van der Laan 
 
Stagiaires 
Elk jaar maken we gebruik van de inzet van stagiaires voor onderwijsassistent en leerkracht 
basisonderwijs.  
 
Vervanging leerkrachten 
Bij afwezigheid van een leerkracht wordt getracht een vervanger te vinden. Mocht er geen 
vervanging gevonden kunnen worden, dan bestaat de mogelijkheid om groepen te combineren of 
een groep te verdelen over de andere groepen. Leerkrachten met ‘andere taken’ kunnen ook 
ingezet worden voor een groep. Al het mogelijke wordt gedaan om te voorkomen dat er leerlingen 
naar huis gestuurd moeten worden. 
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Schooltijden* 
Groep 1 Maandag: 8.30 - 12.00 uur/ 13.15-15.15 uur 
Woensdag: vrij  
Vrijdag: 8.30-12.00 uur  
Groep 2 t/m 4: 
Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 uur – 12.00 uur/ 13.15 uur – 15.15 uur  
Op woensdag: 8.30 uur – 12.30 uur 
Op vrijdag: 8.30-12.00 uur 
Groep 5 t/m 8: 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur – 12.00 uur/ 13.15 uur – 15.15 uur 
Op woensdag: 8.30 uur – 12.30 uur 
 
*I.v.m. corona hebben we tot de herfstvakantie 2020 een continurooster op maandag, dinsdag en 
donderdag van 8.30 uur tot 14.30 uur. Op woensdag en vrijdag is er les van 8.30 uur tot 12.30 uur.  
 
Vakanties en vrije dagen 

Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020 
Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021 
Voorjaarsvakantie 22-02-2021 t/m 26-02-2021 
Goede Vrijdag 2-04-2021 
2e Paasdag 5-04-2021 
Meivakantie 26-04-2021 t/m 07-05-2021 
Hemelvaart 13-05 en 14-05-2021 
Pinksteren 24-05-2021 
Zomervakantie 19-07-2021 t/m 27-08-2021 

      
Studiedagen  
Dinsdag 8 december zijn de leerlingen vanaf 12.00 uur vrij. Maandag 1 maart 2021 zijn de leerlingen 
hele dag vrij. Vrijdag 4 juni 2021 zijn de leerlingen hele dag vrij. Vrijdag 16-07-2021 staat “vrij” 
geroosterd (calamiteiten dag). Indien we deze dag niet hoeven in te zetten gedurende het schooljaar 
zijn alle leerlingen op deze dag vrij.  
 
Nascholing 
Goed onderwijs geven is naast het gebruiken van goede methoden ook afhankelijk van de 
leerkrachten. Behalve een enthousiaste en gedegen inzet van leerkrachten is goede nascholing een 
belangrijke zaak. Door middel van het volgen van teamcursussen of individuele cursussen willen we 
op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen.  
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Leerstofaanbod 
Dit hoofdstuk van de schoolgids beschrijft datgene wat een kind bij ons op school leert. De leerstof 
ligt voor een belangrijk deel vast in de moderne methoden die we gebruiken. 
 
Leerstofaanbod 
Dit hoofdstuk van de schoolgids beschrijft datgene wat een kind bij ons op school leert. De leerstof 
ligt voor een belangrijk deel vast in de moderne methoden die we gebruiken. 
 
Groep 1 en 2 
Spelen is de belangrijkste bezigheid van een kleuter. De kleuter leert in groep 1 en 2 spelenderwijs 
allerlei vaardigheden en doet kennis en ervaringen op door middel van onderzoeken, 
experimenteren en ontdekken om later in groep 3 te kunnen starten met het leren lezen, rekenen en 
schrijven. De ervaringen die ze spelenderwijs opdoen zijn een waardevolle schat voor de latere 
ontwikkeling. Zo worden er in de hoeken spelactiviteiten gedaan, die ervoor zorgen dat kleuters 
ervaringen opdoen met samen spelen, samenwerken, tellen, meten, wegen, hun naam schrijven, etc. 
Deze ervaringen kunnen ze opdoen binnen de thema’s die gekozen worden. De thema’s waarin 
gewerkt wordt, duren zo’n zes tot acht weken. De invulling van de thema’s proberen we zoveel 
mogelijk uit de kleuters zelf te laten komen. De kleuters mogen materiaal meenemen van thuis voor 
het thema. Dit wordt op de zogeheten “thematafel” neergelegd. Omdat iedere groep anders is, kan 
het dus voorkomen dat hetzelfde thema op verschillende manieren wordt uitgewerkt. Thuis kan 
eventueel een vervolg aan het thema worden gegeven.  
 
De kleutergroepen hebben minimaal twee keer per week open inloop. Wanneer is afhankelijk van de 
groep en het programma. De leerkracht informeert u aan het begin van het schooljaar op welke 
vaste momenten in de week er open inloop is. Dit verschilt per groep. Het doel van de inloop is dat 
de kleuters actief beginnen aan de schooldag. Ze niet te wachten tot iedereen er is.  
Na de open inloop of het vertellen in de kring starten we met gebed. Vervolgens worden er drie keer 
in de week verhalen uit de Bijbel verteld. We maken hierbij gebruik van de methode: ‘Kind op 
Maandag’. 
Op andere dagen leren we de leerlingen een lied aan, dat aansluit bij de Bijbelverhalen, die in de 
groep aan de orde zijn gekomen.  
Na de kringactiviteit gaan de kinderen in groepen uiteen. Er wordt gespeeld en gewerkt aan tafels en 
in hoeken.  
 
Veel kinderen zitten twee tot drie jaar in een kleutergroep. Dit is afhankelijk van de geboortedatum 
of de aard en aanleg van het betreffende kind. In de kleutergroepen houden we de ontwikkeling van 
ieder kind nauwkeurig bij m.b.v. de observatiemethode ‘KIJK’! 
Ouders worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het kind. Voor het bepalen of een 
kind toe is aan een volgende groep hanteren wij vaste criteria. 
Het is vaak moeilijk de verschillende leergebieden uit elkaar te houden. Wie speelt in de huishoek is 
ook bezig met taalontwikkeling, wie een gezelschapsspel speelt, leert ook getallen of kleuren en wie 
op een vel de golven van de zee tekent, is bezig met voorbereidend schrijven. 
Spelenderwijs proberen we de kinderen voor te bereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in 
groep 3. 
 
Mocht u meer informatie willen? Dan kunt u deze vinden in onze kleuterkrant. Deze is te verkrijgen 
bij de directie of terug te vinden op: www.cbshetbaken.nl, Het Baken, kleuterkrant.  
 

http://www.cbshetbaken.nl/
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Groep 3 tot en met 8 (algemeen). 
 
De lessentabel laat zien hoeveel tijd er per week aan de verschillende vakken wordt besteed. 
 

Vakgebied Groep 
1/2 

Groep 
3 

Groep 
4 

Groep  
5 

Groep  
6 

Groep  
7 

Groep  
8 

        

Zelfstandig werken/kiesbord 4.00       

Lichamelijke oef.    1.30 1.30 1.30 1.30 1.45 1.30 1.30 

Nederlandse taal (incl. lezen)    5.00  10.35 9.30 9.30 8.45 7.45 7.45 

Rekenen en wiskunde 2.30 5.00    5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Engels 0.30 0.30 0.30 0.45 0.45 1.00 1.00 

Zaakvakken (incl. verkeer)   1.25 3.45 4.15 4.30 4.30 

        

Creatieve vakken (incl. 
Kanjertraining/beweging) 

7.00 2.30 2.00 1.45 1.45 2.30 2.30 

Godsdienst 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 

Pauze  1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 

Totaal 23.00 23.00 23.00 25.45 26.00 26.00 26.00 

Godsdienstige vorming 
Elke schooldag wordt geopend en beëindigd met gebed. Drie keer per week wordt er een verhaal uit 
de Bijbel verteld of uit de Bijbel gelezen. Er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Kind op 
Maandag/ ‘Trefwoord’. Zo mogelijk wordt er een link gelegd met de actualiteit. 
Vanaf groep 3 leren de kinderen elke week een christelijk lied. De liederen zoeken we bij de verhalen 
die in de betreffende periode verteld worden. Op de eerste zondag van de maand wordt in bijna alle 
kerken van Harderwijk en Hierden dezelfde psalm gezongen. In de groepen 5 t/m 8 wordt deze psalm 
op school geleerd door de kinderen. In januari wordt met alle scholen en kerken een themaweek 
gehouden, die wordt afgesloten met een themadienst op zondag. Aan elke school wordt een kerk 
toegewezen, waarbij de kinderen van de school een aandeel in de kerkdienst mogen verzorgen. 
Ook vieren we elk jaar de Christelijke feestdagen en wordt er aandacht geschonken aan Bid- en 
Dankdag. 
 
Lezen 
In groep 3 wordt een start gemaakt met het leren lezen. We maken gebruik van de methode Veilig 
leren lezen, een methode voor het aanvankelijk lezen en taalonderwijs. Dankzij deze methode zijn 
we goed in staat om in te spelen op de individuele mogelijkheden van het kind. 
 
Voor het voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen gebruiken we voor de groepen 4 t/m 8 de 
methode ‘Estafette’. In de hogere groepen wordt steeds meer aandacht besteed aan het begrijpend 
en studerend lezen.  
Alle leerlingen van groep 3 worden vier keer per jaar getoetst. We gebruiken hiervoor de methode-
gebonden toetsen. Leerlingen van de groepen 4 t/m 8 worden twee keer per jaar getoetst. We 
gebruiken hiervoor de AVI-toetsen voor het lezen op tekstniveau. Ook kijken we naar het lezen op 
woordniveau aan de hand van de Drie Minuten Test. Aan de hand van de resultaten kunnen we zien 
of er voldoende vooruitgang met het lezen is geboekt. Ook kunnen specifieke problemen 
gesignaleerd worden. 
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Nederlandse Taal 
We werken met de nieuwste versie van de methode ‘Taal op Maat’. Deze methode sluit goed aan bij 
de verschillende niveaus die er zijn bij kinderen.  
Het taalonderwijs is veelomvattend. Behalve de uitbreiding van de woordenschat wordt ook 
aandacht geschonken aan het mondelinge taalgebruik, het verwoorden van ideeën, spelling, 
luisteren en verhalen schrijven. 
 
Rekenen en Wiskunde 
Op onze school gebruiken we de methode ‘Pluspunt’. Dit is een realistische reken-
/wiskundemethode.   
De methode besteedt op verschillende manieren aandacht aan kinderen, die meer of minder moeite 
hebben met de rekenstof. We streven ernaar om kinderen, die daaraan toe zijn, uitdagender en 
moeilijker leerstof aan te bieden. 
 
Wereldoriëntatie 
Onder wereldoriëntatie wordt verstaan: weet hebben van het heden en verleden, dichtbij en veraf. 
We gebruiken hierbij de methode ‘Blink! Wereld’. Bij deze methode is ruimte voor onderzoekend en 
ontdekkend leren. Wereldoriëntatie komt terug in nog veel meer lessen, bijvoorbeeld bij 
klassengesprekken, spreekbeurten, organiseren van projecten, aandacht voor schooltelevisie e.d.  
 
Verkeer:   Onderbouw:   Project met als thema  ‘Verkeer’ 

Groep 4:              Stap vooruit Verkeerskrant 
Groep 5/6:           Op voeten en fietsen Verkeerskrant 
Groep 7/8:          Jeugdverkeerskrant 

In groep 7 is er een Verkeersexamen voor theorie en praktijk.  
 
Engels 
Vanaf groep 4 t/m 8 worden er wekelijkse Engelse lessen gegeven. De inhoud en duur van de lessen 
wordt aangepast aan de groep. We maken gebruik van de methode Join In. 
 
Creatieve vakken 
Onder creatieve vakken wordt verstaan: handvaardigheid, tekenen, muziek, drama, dans en textiele 
werkvormen. 
 
Bewegingsonderwijs 
Het bewegingsonderwijs staat in groep 1 en 2 dagelijks op het rooster. Er wordt twee keer per week 
een gymles gegeven in het gymnastieklokaal. Verder spelen we dagelijks buiten op het plein. De 
andere groepen krijgen twee keer per week gym van een vakdocent van GA! Harderwijk.  
 
Schrijven 
Op Het Baken gebruiken we in groep 3 en 4 de methode ‘Pennenstreken Blokschrift’, deze sluit aan 
bij de letters van ‘Veilig leren lezen’. Veel kinderen vinden het leuk om thuis te schrijven. Het is 
echter niet altijd raadzaam om zelf thuis letters te oefenen. Dikwijls wordt de verkeerde schrijfwijze 
geoefend. Het is dan voor het kind vervelend en moeilijk om op school deze schrijfwijze weer af te 
leren. Vanaf groep 1 wordt een goede pengreep gestimuleerd. Het is prettig als u hier thuis ook op 
wilt toezien. Voor kinderen, die daar behoefte aan hebben, wordt gebruik gemaakt van speciale 
potloden en/of pennen. Met het oog op het ontwikkelen van een goede motoriek is het belangrijk, 
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dat geschreven wordt met goedgekeurde schrijfmaterialen.  De school bepaalt met welke 
schrijfmaterialen er wordt geschreven.  
 
Computers 
Computers en Chromebooks hebben een belangrijke rol binnen ons onderwijs. Ze zijn ondersteunend 
bij onze leerstofjaardoelen en bij het werken met de methodes. Er wordt gebruik gemaakt van een 
beveiligde internetverbinding. In alle groepen wordt er gewerkt met een in 2020 aangeschaft digitaal 
schoolbord.  
 
De computers worden gebruikt om sommige leerstofonderdelen extra te oefenen of voor uitdaging. 
De leerlingen maken hierbij gebruik van verschillende educatieve programma’s. Zo zijn er 
oefenprogramma’s voor spelling, woordenschat, rekenen en aardrijkskunde. De huidige reken- en 
taalmethodes die wij op school gebruiken, kennen ook een computerprogramma.  
We hebben speciale educatieve programma’s voor de kleuters. In de bovenbouw worden 
werkstukken in Word uitgewerkt en PowerPointpresentaties gemaakt. 
 
De ICT-werkgroep houdt zich op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het 
computeronderwijs. Nieuwe programma’s worden bekeken, beoordeeld en eventueel aangeschaft.  
 
Voor het internetgebruik van kinderen hanteren we een speciaal protocol. Alle leerlingen en ouders 
worden aan het begin van het schooljaar geïnformeerd over de geldende regels en afspraken. 
 

  



 CBS Het Baken - Vollenhovemeen 29 - 3844 NC - Harderwijk - 0341 422 184 
 

14 

 

Vorderingen van leerlingen 
 
Leerlingvolgsysteem 
Op van tevoren vastgestelde momenten worden verschillende toetsen (Cito) bij de leerlingen 
afgenomen. De resultaten worden in kaart gebracht teneinde een duidelijk overzicht te krijgen 
van de vorderingen van de leerlingen gedurende de basisschoolperiode. De toets resultaten 
worden tijdens de 10-minuten gesprekken meegedeeld aan de ouders. 
 
Rapporten 
Twee keer per jaar krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 een rapport mee. Hierop is hun 
leerontwikkeling aangegeven. Voor groep 1 geldt dit voor kinderen die minstens drie maanden op 
school zitten.  
Naar aanleiding van dit rapport vinden er 10-minuten gesprekken plaats. Onderaan de Nieuwsflits 
staat de  jaarplanning en staan de rapportbesprekingen aangegeven. In september organiseren wij 
een kennismakingsgesprek tussen leerling (vanaf groep 5), ouders en leerkrachten. In november 
staan gesprekken gepland waarbij welbevinden en voortgang van de leerling centraal staan. Naast 
deze gesprekken stellen wij u in de gelegenheid om, te allen tijde met ons een afspraak te maken 
over de ontwikkeling van uw kind. Blijft u vooral niet met zorgen en/of vragen rondlopen. Wij vinden 
het erg belangrijk om met u van gedachten te wisselen.  
 
Bevorderen/doubleren 
Er zijn situaties denkbaar dat er, na de ouders te hebben geïnformeerd, besloten wordt om een 
leerling een klas over te laten doen. Zo’n besluit wordt genomen aan de hand van verschillende 
toetsen en observaties. Bij een verschil van mening is het de schoolleiding, die de doorslag geeft.  
Op school is een protocol aanwezig, waarin de criteria, die aangeven wanneer de school besluit tot 
doubleren, staan vermeld. Ook wordt hierin aangegeven aan welke ‘voorwaarden’ de kinderen 
moeten voldoen om over te gaan naar de volgende groep. 
 
Entreetoets 
In groep 7 wordt de entreetoets afgenomen. Dit is geen schoolkeuze toets zoals de eindtoets 
basisonderwijs, maar een tussentoets, om te kijken of er hiaten zijn in de leerstof die beheerst moet 
worden aan het eind van groep 8. De entreetoets vult ons leerlingvolgsysteem aan en is meer 
afgestemd op de eindtoets basisonderwijs. De resultaten van deze toets zullen gebruikt worden om 
in groep 8 doelgericht bezig te zijn met de voorbereiding op de eindtoets. Voor de afname ontvangt 
u als ouder een informatiebrochure. Hierin staat hoe u de uitslag kunt interpreteren. Ongeveer drie 
weken na de afname voeren we samen met de leerling en ouders een gesprek n.a.v. de uitslag van 
deze toets. U krijgt een leerlingprofiel van uw kind.  
 
Cito-eindtoets resultaten 
De Cito-eindtoets is in de eerste plaats bedoeld om vast te stellen wat een leerling aan het eind van 
de basisschool beheerst en niet om de kwaliteit van scholen te meten. Alle basisscholen zijn verplicht 
om een eindtoets af te nemen. De kinderen beantwoorden vragen over de verplichte onderwerpen 
taal, rekenen en informatieverwerking. Elke leerling krijgt een percentielscore, welke ligt tussen 501 
en 550 punten. 
Op basis van de score van alle groep 8 leerlingen van één school rekent het Cito een score uit voor de 
hele school. Dat gebeurt door alle uitslagen bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal 
leerlingen. Ook daar rolt een cijfer tussen 501 en 550 uit. Dat is de schoolscore. 
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Het Cito biedt scholen ook de mogelijkheid om te zien hoe zij presteren in vergelijking met scholen 
die aan ongeveer dezelfde populatie leerlingen lesgeven en hoe de school presteert op basis van wat 
men van de school mag verwachten. 
Hoewel de Cito-eindtoets niet bedoeld is om de kwaliteit van de scholen te toetsen, zegt de 
schoolscore uiteraard wel iets over de school, mits er geen grote tussentijdse wisselingen van 
leerlingen hebben plaats gevonden. Iedere school heeft weleens een jaar met opvallend goede of 
minder presterende leerlingen, maar de gemiddelde prestaties van de leerlingen geven een redelijke 
indicatie of een school erin slaagt kinderen, die kennis en vaardigheden bij te brengen, die in het 
voortgezet onderwijs onmisbaar zijn. Over de afgelopen drie jaar is onze gemiddelde citoscore 536,8  
          
Kijkend naar de landelijke scores (rond de 535.5) kunnen we vaststellen dat Het Baken meestal 
boven het landelijk gemiddelde scoort. We zijn daar natuurlijk blij mee. We willen wel duidelijk 
stellen, dat de Cito score alleen maar aangeeft wat leerlingen in de afgelopen jaren aan kennis 
hebben opgedaan. We vinden het belangrijker, dat kinderen goed voorbereid worden op het 
voortgezet onderwijs en een gelukkig bestaan in de maatschappij kunnen opbouwen. 
 
Voortgezet Onderwijs 
Met het oog op de schoolkeuze voor leerlingen, die aan het eind van groep 8 de basisschool verlaten, 
hebben we regelmatig contact met het voortgezet onderwijs. 
In de maanden oktober en november gaan we met groep 8 op bezoek bij verschillende scholen voor 
voortgezet onderwijs. Het doel van deze bezoeken is de kinderen te laten zien welke mogelijkheden 
er zijn na de basisschool. 
Voor 1 maart 2021 moeten alle leerlingen zijn aangemeld op een school voor voortgezet onderwijs. 
Alle ouders worden tijdig uitgenodigd voor een adviesgesprek zodat zij hun kind op een passende 
school kunnen aanmelden. De eind cito wordt in april 2021 gemaakt. Aan de hand van de uitslag kan 
de plaatsing (indien nodig) nog worden bijgesteld.  
Ouders van leerlingen van groep 8 worden vroeg in het schooljaar geïnformeerd over de manier, 
waarop de verwijzing naar het voortgezet onderwijs verloopt. 
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Zorgstructuur 
Kinderen verschillen van elkaar. Het komt regelmatig voor dat kinderen om uiteenlopende redenen 
behoefte hebben aan extra ondersteuning en aandacht. Dit kan zowel cognitief als sociaal-
emotioneel zijn. Voortdurend zullen we ons aanbod zoveel mogelijk afstemmen op de mogelijkheden 
van het individuele kind.  
 
Onderwijsaanbod 
We werken met moderne leermethoden voor de vakgebieden taal, lezen en rekenen. Deze 
methoden vormen de basis van ons onderwijsaanbod: hiermee voldoen we aan de kerndoelen. We 
kiezen voor de onderdelen taal, lezen en rekenen voor gebonden en stapsgewijs uitgevoerde 
leeractiviteiten. De eind- en tussendoelen van het SLO zijn hiervoor de uitgangspunten. Voor het 
vaststellen van deze doelen maken we gebruik van de referentieniveaus voor taal en rekenen. Het 
denken in (minimum)leerdoelen en leerlijnen en aanvullende stof zijn essentieel voor het bepalen 
van de onderwijsbehoefte/instructiebehoefte c.q. van de leerling of groepen leerlingen. Waar 
mogelijk wordt deze geclusterd.  Problemen en/of achterstanden kunnen op verschillende manieren 
worden ontdekt: 

 D.m.v.  observaties. 

 D.m.v. resultaten behaald op de methode gebonden toetsen. 

 D.m.v. kindgesprekken. 

 D.m.v. resultaten behaald op de methode onafhankelijke toetsen (CITO). 

 D.m.v. screening sociale emotionele ontwikkeling (Kanjervragenlijst en sociogram). 
  
Handelingsgericht werken 
Een paar jaar geleden heeft de school gekozen om handelingsgericht werken in te voeren voor de 
vakken lezen en rekenen. 
Bij handelingsgericht werken (HGW) maakt de leerkracht, voor een periode van steeds 10 tot 13 
weken, een plan om het onderwijsvorm en inhoud te geven (zie hieronder). Het plan wordt vier keer 
per jaar geëvalueerd en bijgesteld. 
 
De cyclus handelingsgericht werken voor de leerkracht 
 
Signaleren 
1. Verzamelen van gegevens, evalueren vorig plan: Hoe gaat het met de taal-/lees- en 
rekenontwikkeling van de leerlingen in mijn groep? De verzamelde gegevens worden verwerkt in een 
didactisch groepsoverzicht. 
2. Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: Welke leerlingen vallen bijvoorbeeld 
op door een lage of opvallend hoge toetsscore? Is er incidenteel sprake van terugval/sterke 
vooruitgang of speelt dit al langere tijd? (data-analyse op groepsniveau). 
Analyseren/ interpreteren 
 3. Onderwijsbehoeften benoemen: Wat hebben deze leerlingen nodig? 
Plannen  
4. Het clusteren van leerlingen: Welke leerlingen kan ik hiervoor bij elkaar brengen als (tijdelijk) 
groepje, omdat ze (ongeveer) hetzelfde van mij vragen? 
Realiseren 
5. Opstellen van een groepsplan: Wat bied ik deze groep leerlingen aan? 
Uitvoeren 
6. Uitvoeren van het groepsplan. 
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Het clusteren van leerlingen 
Het clusteren van leerlingen is een belangrijk aandachtspunt in de cyclus van handelingsgericht 
werken. Tijdens de groepsbespreking bespreken de intern begeleider en de leerkracht(en) welke 
leerlingen het best geclusterd kunnen worden en welke maatregelen voor het klassenmanagement 
daarvoor nodig zijn. 
De clustering die de leerkracht maakt, is wel flexibel: niet voor altijd en voor elke activiteit. 
Tijdens de tussentijdse evaluatie wordt het plan bijgesteld en wordt kritisch gekeken in welke groep 
de leerling wordt ingedeeld. 
Het clusteren van leerlingen kan binnen de groep plaatsvinden, maar binnen onze school ook 
groepsdoorbrekend. In het laatste geval werken enkele groepsleerkrachten met elkaar samen en 
maken zij afspraken ten aanzien van de invulling van de groepsinstructie en de begeleiding. 
 
Het groepsplan 
Een groepsplan omvat een beschrijving van het onderwijsaanbod voor een bepaalde periode. Het 
groepsplan bestaat uit vier subgroepen: 

 Leerlingen die een aanvullende of verlengde instructie nodig hebben. 

 Leerlingen die aan de basisinstructie voldoende hebben 

 Leerlingen die geen of nauwelijks instructie nodig hebben 

 Leerlingen die een intensieve aanpak nodig hebben  
De vierde groep in het groepsplan is een groep leerlingen die intensieve hulp nodig hebben. Deze 
intensieve aanpak is onderdeel van de instructieafhankelijke groep. In deze groep staan o.a. 
leerlingen die gediagnosticeerd zijn. 
Wanneer een leerling herhaaldelijk onvoldoende profiteert van het aanbod, zoals opgenomen in het 
groepsplan en de aanpak die de leerkracht daarbij hanteert, wordt specifiek gekeken welke 
aanvullende voorzieningen nodig zijn voor deze leerlingen.  
Het is de bedoeling dat in het groepsplan concrete en praktische aanwijzingen staan beschreven voor 
de manier waarop de leerkracht omgaat met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen 
in de groep. Daarnaast zijn doelen omschreven die de leerkracht verwacht te bereiken met de 
leerlingen. 
Het groepsplan richt zich dus ook op het aanbod aan alle leerlingen in de groep. Een groepsplan is 
doelgericht, met hoge verwachtingen ten aanzien van alle leerlingen, om te komen tot betere 
resultaten. 
 
Groepsbezoeken en groepsbespreking 
Elke cyclus wordt afgesloten met een groepsbespreking, waarbij de leerkracht en de intern 
begeleider aanwezig zijn. Groepsbesprekingen zijn in de jaarplanning van school opgenomen. De 
groepsbesprekingen vormen een belangrijke schakel in de zorg aan leerlingen. Voorafgaand aan de 
groepsbespreking brengt de IB’er een bezoek aan de groep. (klassenconsulatie). De IB’er ontvangt 
het ingevulde bespreekformulier, waarin alle actuele leerling-gegevens (toetsresultaten en 
observatiegegevens) zijn opgenomen en welke leerlingen opvallen. Tevens formuleert de leerkracht 
vragen waarop hij/ zij antwoord wil krijgen tijdens de bespreking. Betreffende stukken zijn één week 
voorafgaand aan de bespreking in het bezit van de IB’er. Actiepunten en afspraken worden 
vastgelegd op het bespreekformulier. Leerkracht en IB’er bewaken samen de voortgang en 
informeren elkaar tijdig bij ontwikkelingen. 

 
Instructie, kern van goed onderwijs 
Een leerkracht varieert de instructie al naar gelang de behoeften van de leerlingen. Onze school kent 
combinatieklassen. Dit heeft gevolgen voor de mogelijkheden tot gedifferentieerd kunnen werken. 
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De instructie voldoet aan de volgende criteria: 
1. Alle kenmerken van het directe instructie model (DI-model). 
2. De individuele aanspreekbaarheid: alle leerlingen voelen zich aangesproken, niet 

alleen de zwakkeren of de sterkeren. 
3. De zichtbaarheid (voorspelbaarheid): instructie, vraag en antwoordspel is zichtbaar 

en hoorbaar voor iedereen. De betrokkenheid wordt zodoende gestimuleerd. 
4. De veiligheid: leerlingen moeten de ruimte krijgen om fouten te mogen maken, (met 

medeleerlingen) te kunnen overleggen of hun beurt voorbij laten gaan. 
 
De leerkracht, centrale factor binnen goed onderwijs 
De leerkracht is de meest cruciale factor binnen ons onderwijs. Het is aan hem of haar om in staat te 
zijn een vertaling te geven van de maatschappij, zoals die door de school (ouders en leerkrachten) is 
vastgelegd in het schoolplan. 
Dit stelt hoge eisen aan een leerkracht op onze school: vakbekwaam, verantwoordelijk en betrokken. 
Sterk in organisatie en klassenmanagement. Professioneel in staat om vanuit de schoolvisie en missie 
een eigen invulling te geven aan het onderwijs. Het is het individuele, dat een extra dimensie geeft 
aan de collectieve visie en missie. Kinderen worden niet begeleid door een school of een instituut, 
maar door leerkrachten: de leerkracht als voorbeeld en inspiratiebron, gericht op kwaliteit en 
resultaat. Naast het proces is het resultaat evenzeer belangrijk. Welslagen in onze maatschappij kan 
niet alleen met kennis van processen. Het hebben en kunnen gebruiken van kennis is van belang in 
onze huidige maatschappij. Een leerkracht op onze school is een kennisdrager. Gericht op het werken 
op een (kleinere) school in een (kleinere) gemeenschap: breed ontwikkeld, inzetbaar en handelend 
vanuit het principe dat groepsprocessen (homogeen en heterogeen) net zo belangrijk zijn als het 
individu. 
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Visie op zorg:  
 
De leerkracht 
De leerkracht is coach en begeleidt kinderen in het ontwikkelingsproces. De leerkracht richt zich in 
eerste instantie altijd op het welbevinden van het individuele kind en/of van de groep en stemt daar 
zijn of haar acties op af. 
De leerkracht is gericht op het in beeld krijgen van specifieke onderwijsbehoeftes van een kind en 
hanteert daarbij signaleringsinstrumenten die de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling in 
beeld brengt. 
De leerkracht heeft kennis van de wijze waarop de zorg is opgebouwd en de wijze waarop het 
zorgbeleid wordt uitgevoerd. De leerkracht werkt preventief: zowel cognitief als sociaal emotioneel.  
De leerkracht hanteert methodieken die op schoolniveau zijn afgesproken, enerzijds ter bevordering 
van de doorgaande lijn, anderzijds ter voorkoming van problemen (zowel cognitief als sociaal- 
emotioneel). 
De leerkracht kent en herkent de signalen, behorende bij specifieke onderwijsbehoeften (b.v. 
hoogbegaafdheid, gedragsstoornissen, leerstoornissen, pestgedrag) en/of stelt zich daarin lerende 
op.  
De leerkracht is in staat gegevens te verzamelen en deze te vertalen naar een passend 
onderwijsaanbod (Zie HGW). 
De leerkracht is in staat het onderwijs zo te organiseren, dat tegemoetgekomen kan worden aan de 
individuele zorgvraag. Hij of zij stelt zich lerende op en vraagt om hulp, wanneer er zich problemen 
voordoen. De leerkracht is in staat planmatig het onderwijs uit te voeren.  
 
 
Visie op interne begeleiding 
Leerkrachten mogen rekenen op deskundige begeleiding m.b.t. het onderwijskundig- en pedagogisch 
handelen. Hiervoor is onze Interne Begeleider verantwoordelijk: 
De Interne Begeleider is: 
- de interne coach en is in staat tot het verlenen van consultatieve begeleiding; 
- stelt zich in de begeleiding adaptief op; 
- in staat om leerkracht te ondersteunen bij het vergroten van de competentie 

onderwijskundig- en pedagogisch handelen in de groep; 
- op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en volgt waar nodig gewenste scholing; 
- gericht op het versterken van de eigen competenties; 
- in staat tot het ontwikkelen en uitvoeren van de zorgstructuur volgens de principes van het 

HGW 
- de vertegenwoordiger van de school in de relatie met externe instanties; 
- degene die bewaakt of de grenzen van de zorg niet worden overschreden; 
- de bewaker van het belang van de individuele leerling, het belang van de hele groep en het 

belang van de betrokken leerkracht; 
- verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorgstructuur. 
 
Overlegstructuur 
 
Signaleren op groepsniveau 
Aan de hand van de observaties, leerresultaten en (niet)methode gebonden toetsen (CITO), worden 
de zorgleerlingen geïnventariseerd door de groepsleerkracht. Duo-leerkrachten bespreken de 
zorgleerlingen en bepalen of er extra hulp nodig is.  



 CBS Het Baken - Vollenhovemeen 29 - 3844 NC - Harderwijk - 0341 422 184 
 

20 

 

 
Individuele leerlingbespreking  
Mocht blijken dat na een periode van handelen op groepsniveau, de leerling onvoldoende 
vooruitgang boekt, dan wordt overgegaan op een individuele leerlingbespreking. Afhankelijk van de 
zwaarte van de problematiek wordt gekozen of dit een bespreking is tussen leerkracht en IB’er           
(hiervoor zijn vier keer per jaar contacten momenten ingepland) of leerkracht en bouwteam. De 
leerling wordt door de leerkracht zo nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht met behulp van het 
formulier “Leerlingbespreking” (incidentmethode). De overige teamleden krijgen deze informatie 
ruim van tevoren ter inzage. Tijdens de leerlingbespreking wordt geprobeerd met elkaar 
handelingssuggesties en handreikingen te bedenken die mogelijk een oplossing kunnen bieden voor 
de gestelde hulpvraag. We streven naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle leerlingen 
binnen de school. De interne begeleider vervult hierbij een coördinerende rol. Zij leidt de 
besprekingen, noteert de gegevens en bewaakt de handelingsprocedure en het evaluatietijdstip. 
Hierbij kan Marianne van Malenstein ingezet worden. Zij is orthopedagoog/GGZ-psycholoog en 
werkzaam in onze Stichting VCO Harderwijk-Hierden.  
 
Hulp in de klas 
De leerlingbespreking kan leiden tot afspraken over het toepassen van handelingsalternatieven voor 
dit kind in de groep of directe hulp buiten de groep. Soms is nader onderzoek of observatie 
noodzakelijk. 
Tijdens bovenstaande procedure wordt zorgvuldig met de belangen van de ouders omgegaan. De 
ouders zullen dan ook vroegtijdig geïnformeerd worden over de gang van zaken en om toestemming 
worden gevraagd voor door ons noodzakelijk geachte onderzoeken. Er worden afspraken gemaakt 
over vervolgoverleg en over de resultaten. Tijdens deze fase kan gebruik worden gemaakt van de 
remediërende middelen welke beschikbaar zijn op school of binnen het samenwerkingsverband. 
Na een afgesproken periode van handelen wordt het plan geëvalueerd. De uitkomsten van het plan 
zijn aanleiding tot de vervolgstappen die genomen zullen worden. 
 
Overdracht van zorgleerlingen naar een volgende groep 
Leerkrachten dragen hun leerlingen over naar de volgende groep. De benodigde gegevens uit het 
leerlingvolgsysteem worden besproken en eventuele aanvullingen worden op een vast format 
ingevuld. Hierbij gaat het vooral om de zorgleerlingen. Indien nodig is de intern begeleider aanwezig 
tijdens de overdracht van de zorgleerlingen. 
 
Verslaggeving ten aanzien van afspraken met ouders  
De groepsleerkracht legt de gemaakte afspraken met ouders schriftelijk vast. De ouders worden 
inhoudelijk op de hoogte gesteld van de gemaakte afspraken. De schriftelijke afspraken worden 
bewaard in het (digitale) dossier. 
 
Externe begeleiding 
Binnen het geheel van overlegmomenten vindt waar nodig ook overleg plaats met externen, zoals 
CJG, schoolmaatschappelijk werk, schoolarts, logopedie enz. 
Ook maken we gebruik van de expertise van Bosman GGZ, OPE, Fornhese e.a. Vaak verwijzen we 
ouders door naar deze instanties.  
Wanneer het onderwijsleerproces voor de leerling stagneert, de school handelingsverlegen is, dan 
wordt externe begeleiding of onderzoek aangevraagd. De intern begeleider neemt hierin het 
initiatief. Ouders moeten te allen tijde instemmen met onderzoek. School kan niet zonder 
toestemming overgaan tot onderzoek.  
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De school participeert in een samenwerkingsverband Zeeluwe (Zeewolde en Veluwe). 
Daarnaast is er een overeenkomst met schoolbegeleidingsdienst Centraal Nederland, gevestigd te  
Nunspeet. De school kan te allen tijde een beroep doen op deze instanties.  
 
Dyslexie 
Op stichtingsniveau (geldend voor alle 11 basisscholen die behoren bij de Stichting VCO) en op het 
niveau van het samenwerkingsverband wordt gewerkt met het dyslexieprotocol. Dit protocol geeft 
aan op welke wijze de school al in een vroeg stadium mogelijke dyslexie kan signaleren. Zo volgen wij 
de ontwikkelingen op leesgebied al bij de kleuters en worden de ontwikkelingen goed geregistreerd 
op grond van observaties en bevindingen. Via het RID worden dyslexieonderzoeken aangevraagd.  
 
Impulsklas 
Leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen gebruik maken van de impulsklas. Deze wordt drie keer per 
week na schooltijd georganiseerd. Leerlingen krijgen extra instructie en begeleiding op het gebied 
van rekenen, spelling of begrijpend lezen. Op advies van de leerkracht of intern begeleider kunnen 
ouders hun kind aanmelden voor een of meerdere vakgebieden. Na ieder blok wordt er geëvalueerd 
De negende week staat in het teken van beroepsoriëntatie. 
 
‘Bouw!’ 
‘Bouw!’ is een wetenschappelijk bewezen computergestuurd programma dat ingezet wordt om lees- 
en spellingproblemen bij risicoleerlingen (bijvoorbeeld kinderen van ouders met dyslexie) in groep 2 
t/m 4 te voorkomen. Onder begeleiding van een tutor leest de leerling een aantal keer in de week. 
Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg.  Kleuterleerkrachten kunnen al vaak zien 
welke leerlingen leesproblemen zullen ontwikkelen. Door het inzetten van ‘Bouw!’ wordt aan deze 
groep leerlingen intensieve, gerichte en langdurige instructie en ondersteuning gegeven. Hierdoor 
worden er veel minder verkeerde diagnoses gesteld als het gaat om dyslexie en worden veel 
problemen in de verdere ontwikkeling voorkomen.  
 
Baken Extra 
Op het Baken werken we handelingsgericht. Dit betekent dat we kijken naar specifieke 
onderwijsbehoeften van het kind en stemmen ons onderwijsaanbod zoveel mogelijk hierop af. In de 
praktijk blijkt het lastig voor de leerkracht om aan alle verschillen tegemoet te komen. Een op maat 
gesneden pakket voor elke leerling is niet haalbaar en daarom werken we met clusters van kinderen. 
Het aanbod zal zoveel mogelijk in de klas worden uitgevoerd en wordt er gekeken naar een goede 
vorm waarin dit aanbod kan plaatsvinden. Hiervoor hebben we Baken Extra opgezet. Baken Extra 
biedt leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben en meer- of hoogbegaafd zijn, de 
mogelijkheid om zich naast het reguliere aanbod verder te ontwikkelen. 
 
Wat bieden we deze leerlingen: 
Er is een diversiteit aan materialen op het Baken. Dit voor taal, rekenen en wereldoriëntatie.   Te 
denken valt aan: ‘Topklassers’, ‘Breinbrekers’, ‘Cryptologisch’, ‘Speurwerk’, ‘Kien’ etc. Tevens wordt 
er gewerkt aan projecten. Kinderen kunnen in groepjes aan de slag, maar ook biedt het de 
mogelijkheid om hier individueel aan te werken. De leerlingen van groep 1 t/m 4 kunnen gebruik 
maken van de Talentenlijn. Dit zijn uitdagende spel- en leermaterialen.  
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Plusklas Stichting VCO  
De Stichting VCO biedt ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de Plusklas. Deze klas is gericht 
op (meer)begaafde kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 van de scholen van de Stichting. Elke school meldt 
minstens één leerling aan en van elke school wordt ook minstens één leerling toegelaten. 
De Plusklas is één dagdeel in de twee weken actief. De lessen worden gegeven in de 
schoolgebouwen van basisschool De Schakel en Het Startblok. In principe worden de normale 
schooltijden gehanteerd.  
De leerkracht van de Plusklas heeft regelmatig contact met de ouders en met de leerkrachten waar 
de kinderen dagelijks les van hebben. Het lesrooster in de Plusklas bevat naast de lessen Bijbelse 
Geschiedenis o.a. de volgende vakken en activiteiten: schaken (en/of andere denksporten), 
filosoferen, Spaans, omgaan met hoogbegaafdheid en werken aan projectopdrachten. In de 
projectopdrachten spelen tal van vaardigheden en kennis een belangrijke rol: rekenen, begrijpend 
lezen, stellen, spellen, kennisgebieden, creativiteit, enz. 
 
Logopedie 
Onze school kan gebruik maken van de diensten van een logopedist van de GGD. Kinderen, die 
opvallen wat betreft spraak en taalvaardigheid, kunnen hiervoor worden aangemeld door de 
leerkracht. U wordt periodiek op de hoogte gehouden van de vorderingen. Er vinden regelmatig 
gesprekken plaats tussen ouders en logopedist. Mocht er intensievere hulp nodig zijn, dan verwijst 
de schoollogopedist door naar een vrijgevestigde logopedist.  
In augustus of september worden alle kinderen uit groep 2 door de logopedist gescreend op 
eventuele aanwezige spraakstoornissen in de spraakontwikkeling. Er wordt gekeken naar 
stotterverschijnselen, heesheid, slissen en articulatie. 
Verder kunnen er kinderen onderzocht worden op verzoek van ouders, schoolarts of leerkrachten.  
 
Het Baken en Passend Onderwijs 
Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. 
Gelukkig gaat het met verreweg de meeste kinderen op onze VCO-scholen goed, maar natuurlijk zijn 
er ook leerlingen bij wie de ontwikkeling niet zo vanzelfsprekend gaat. Die hebben behoefte aan 
extra ondersteuning. Vaak kunnen scholen die extra vragen niet in hun eentje oplossen. Daarom zijn 
alle scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband (SWV) van scholen in de regio. Onze school 
werkt met alle basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs in de gemeenten Nijkerk, Putten, 
Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe samen binnen het “SWV Zeeluwe” 
(www.zeeluwe.nl). 
 
Belangrijke doelen in de wet op Passend Onderwijs zijn: 
-terugdringen van bureaucratie, met name de ingewikkelde indicatieprocedures, 
-terugdringen van het aantal kinderen dat geen plek in het onderwijs kan vinden (thuiszitters), 
-alle kinderen een passende onderwijsplek bieden. 
 
SWV Zeeluwe heeft in het ondersteuningsplan 
(http://www.zeeluwe.nl/zeeluwe/ondersteuningsplan) vastgelegd op welke wijze passend onderwijs 
wordt geboden binnen de deelnemende scholen voor regulier en speciaal (basis)onderwijs. 
 
Zorgplicht 
Het kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de basisschool de 
verantwoordelijkheid heeft om in goed overleg met de ouders een passende onderwijsplek te 
bieden. Liefst zo thuisnabij mogelijk, in en door de reguliere basisschool van eigen keuze. Als blijkt 

http://www.zeeluwe.nl/
http://www.zeeluwe.nl/zeeluwe/ondersteuningsplan
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dat dit niet mogelijk is, heeft de school de opdracht om met de ouders te zoeken naar de best 
passende plek elders. Dat kan zijn op een andere basisschool binnen het SWV of op een school voor 
speciaal (basis)onderwijs. 
Als u het niet eens bent met het aanbod van de school, dan kunt u dit aankaarten bij de directie of 
het bestuur van de school van uw kind. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met 
het SWV Zeeluwe of om ondersteuning vragen door een onderwijsconsulent. In het uiterste geval 
kunnen problemen worden voorgelegd aan een landelijke geschillencommissie. Meer informatie 
hierover vindt u op de website www.onderwijsgeschillen.nl.  
 
Schoolondersteuningsprofiel 
Iedere school is in bezit van een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In dit document staat 
omschreven welke ondersteuning de school kan bieden. U kunt het SOP vinden op onze 
schoolwebsite. 
In dit profiel is te lezen op welke wijze de school de begeleiding aan leerlingen vormgeeft en welke 
mogelijkheden voor extra ondersteuning de school kan bieden. Bij het realiseren van de gewenste 
ondersteuning werken alle scholen vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). 
Bij de HGW-aanpak kijken we niet naar “wat een kind heeft”, maar naar “wat het kind nódig heeft”. 
Hierbij is samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen een belangrijk 
onderdeel. 
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften stellen extra eisen aan de school, het gebouw, de 
leerkrachten, de IB’er en ook de medeleerlingen.  
Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe ruimte heeft voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften. Denk hierbij aan verschillen tussen kinderen in intelligentie, tempo, sociale 
vaardigheden en leermogelijkheden. 
Bij ieder verzoek tot plaatsing van een leerling zal een afweging worden gemaakt. Kern hiervan is de 
vraag of de combinatie van specifieke onderwijsbehoeften en de benodigde extra ondersteuning 
past binnen de basisondersteuning die de school kan bieden. 
 
Uitgangspunten voor plaatsing zijn o.a.: 

 kan het kind op deze school de gevraagde ondersteuning geboden worden, 

 blijft de aandacht voor de andere leerlingen voldoende gewaarborgd, 

 is de gevraagde ondersteuning uitvoerbaar voor de leerkracht? 
 
Ontwikkelingsperspectief/individueel plan 
Het antwoord op de vraag: “Wat heeft dit kind nodig en hoe stemmen wij ons handelen hierop af?” 
wordt vastgelegd in een plan van aanpak, vaak een ontwikkelingsperspectief genoemd. Wat gaan we 
doen? Wanneer? Door wie? Met welk doel? Wanneer en hoe evalueren we? 
Ouders worden nauw betrokken bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief. Doeltreffende 
samenwerking tussen alle betrokken in het belang van het kind staat hierbij voorop. 
 
Ouderbetrokkenheid 
We vinden het van groot belang dat ouders direct betrokken worden bij de eerste tekenen dat hun 
kind meer ondersteuning nodig heeft. In sommige situaties zijn er niet alleen zorgen op school, maar 
ook thuis. Om tot een goede ondersteuning te komen, is het noodzakelijk om daar met de ouders in 
openheid en vertrouwen over te spreken. 
Ouders kunnen via de Medezeggenschapsraad van de school of via de Ondersteuningsplanraad van 
het samenwerkingsverband (http://www.zeeluwe.nl/zeeluwe/ondersteuningsplanraad_(opr)) 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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invloed uitoefenen op het beleid van de school (schoolondersteuningsprofiel) en het 
samenwerkingsverband (ondersteuningsplan). Beide raden bestaan uit ouders en leraren.  
 
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal (basis)onderwijs 
Als de school en u als ouder(s)/verzorger(s) tot de conclusie komen dat het, voor de ontwikkeling van 
uw kind, beter is om naar een speciale (basis)school te gaan, vraagt de school een TLV voor de 
leerling aan. Hierbij zijn nog twee extra handtekeningen nodig: van een betrokken extra deskundige 
(meestal een orthopedagoog) en van een onafhankelijke tweede deskundige. Vervolgens wordt de 
aanvraag ingediend bij het samenwerkingsverband Zeeluwe. Het samenwerkingsverband controleert 
of de ouders inderdaad vroegtijdig bij het hele proces betrokken zijn geweest. Als dat zo is en zowel 
de ouders als de beide scholen (de eigen school en de gewenste speciale school) zijn het met de 
plaatsing eens, geeft het samenwerkingsverband zijn akkoord.  
 
Ondersteuningsmiddelen 
Ons schoolbestuur ontvangt van het samenwerkingsverband Zeeluwe jaarlijks 
ondersteuningsmiddelen in euro’s. Hiermee kan het bestuur de extra ondersteuning op onze school 
bekostigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra inzet van een onderwijsassistent of leerkracht of aan 
het inhuren van externe hulp of deskundigheid. Ook betaalt het bestuur de extra kosten als kinderen 
worden toegelaten tot het speciaal (basis)onderwijs. 
 

Blind of slechtziend, doof of slechthorend, taal-spraakproblemen 

Er zijn in Nederland speciale scholen voor kinderen die blind of slechtziend zijn en voor kinderen die 
doof of slechthorend zijn en/of taal-spraakproblemen hebben. Deze scholen vallen buiten de wet 
passend onderwijs, maar hebben wel de verplichting basisscholen te ondersteunen in geval van 
plaatsing in het regulier onderwijs. Dit vindt plaats in de vorm van consultatie en begeleiding. 
 
Schoolbegeleidingsdienst 
Wij maken gebruik van de diensten van schoolbegeleidingsdienst ‘Centraal Nederland’ te Nunspeet 
www.centraalnederland.nl. Wij kunnen hen bijvoorbeeld inschakelen bij het in gang zetten van 
bepaalde onderwijskundige ontwikkelingen. 
Tevens kunnen wij kinderen, die dreigen vast te lopen, aanmelden voor nader overleg. Daarnaast is 
het mogelijk dat we de schoolbegeleidingsdienst vragen om nader onderzoek te verrichten, mits u als 
ouder daarvoor toestemming geeft. 
 
Testen van leerlingen 
Op onze school wordt hard gewerkt om alle kinderen de beste begeleiding te geven zodat ze zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. Soms hebben we daar aanvullende gegevens vanuit een test of 
onderzoek voor nodig. In sommige gevallen zijn die gegevens zo hard nodig, omdat de school echt 
niet meer weet hoe het kind verder begeleid moet worden. Zonder die informatie is de school dan 
handelingsverlegen. Wanneer die handelingsverlegenheid wordt opgeheven door middel van een 
onderzoek of test, kan de school de leerling verder helpen. Dit kan verwijzing naar het speciaal 
(basis)onderwijs voorkomen.  
Het is gebruikelijk dat de uitslag van een onderzoek als eerste aan de ouders wordt aangeboden. 
Deze stellen de gegevens vervolgens weer ter beschikking aan de school. De school kan met behulp 
van deze gegevens zorgdragen voor een optimale begeleiding van de leerling. In een enkel geval 
gebeurt het dat ouders de inhoud van een onderzoeksrapport niet ter beschikking van de school 
willen stellen. Dat is het goed recht van ouders. De kosten van het onderzoek zijn dan voor rekening 

http://www.centraalnederland.nl/
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van de ouders, omdat de school de wel beschikbare informatie niet kan gebruiken ten behoeve van 
de leerling.  
Het grote nadeel van zo’n situatie is dat een kind niet meer adequaat geholpen kan worden, omdat 
de school niet over de juiste informatie beschikt. In het belang van het kind streeft de school ernaar 
om dit te allen tijde te voorkomen.  
 
GGD Gelre-IJssel 
Jeugdgezondheidszorg van de GGD Gelre-IJssel heeft als doelstelling de gezondheid, groei en 
ontwikkeling van 4 tot 19-jarige kinderen te bewaken, te bevorderen en te beschermen. Samen met 
ouders en school willen de medewerkers JGZ ervoor zorgen, dat kinderen zich zo gezond mogelijk 
ontwikkelen. Dit gebeurt door: preventieve gezondheidsonderzoeken en vaccinaties van kinderen, 
ondersteuning van ouders en leerkrachten en samenwerking met andere instanties. De preventieve 
gezondheidsonderzoeken vinden meestal plaats in groep 2 en groep 7 en ook in klas 2 van het 
Voortgezet Onderwijs (de leerlingen worden per geboortejaar uitgenodigd voor een onderzoek) 
Soms zijn er tussentijds vragen over een kind bij de leerkracht of ouders, bijvoorbeeld ten aanzien 
van het gedrag, de opvoeding, gezondheid of ontwikkeling, cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch 
of op het gebied van spraak/taal.  Dan kunt u contact opnemen met de GGD-kernpartner van het 
CJG.  
 
Logopedisch spreekuur 
Voor vragen op het gebied van spraak/taal ontwikkeling kunt u terecht bij de schoollogopedist van 
de GGD. Voor naam en contactgegevens van de GGD-medewerkers, zoals de jeugdarts, 
verpleegkundige, logopediste en assistente, kunt u contact opnemen met de GGD.         

      
GGD Gelre IJssel, GGT Noord-Veluwe 
Postbus 46, 3840 AA Harderwijk  
Tel.: 088 4433000 
Oosteinde 17, Harderwijk 
 ggd@ggdgelre-ijssel.nl 
 www.ggdgelre-ijssel.nl 
 
CJG contactpersoon 
De CJG contactpersoon komt één keer per 6 weken op school.  Onze CJG contactpersoon is Ineke ter 
Horst. Zij adviseert school met name bij vragen over de opvoeding en sociale emotionele 
ontwikkeling van leerlingen. Ook voert het CJG hulpverleningstrajecten uit aan ouders en kinderen. 
Deze trajecten kunnen zowel op school, thuis als op kantoor uitgevoerd worden. Voorbeelden waar 
het CJG voor wordt ingeschakeld zijn gevolgen van echtscheiding voor kinderen, sociale 
vaardigheden, pesten en opvoedingsondersteuning. 
Zowel ouders als kinderen kunnen gebruik maken van de diensten van de CJG contactpersoon. Het 
CJG geeft advies, kortdurende hulp en verwijst naar meer gespecialiseerde hulp waar nodig.  
De hulp en ondersteuning vanuit de schoolcontactpersoon CJG is gratis. 
 

  

mailto:ggd@ggdgelre-ijssel.nl
http://www.ggdgelre/
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Communicatie 
 
Kennismakings-/informatiemoment 
Aan het begin van het nieuwe cursusjaar wordt er een informatiemoment georganiseerd. U kunt dan 
kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind(eren). U krijgt dan informatie betreffende over de 
groep, leerstof, activiteiten, huiswerk, etc. Uw kind laat u zelf zien hoe het er in de klas aan toe gaat.  
 
Oudercontact 
De onderwijsgevenden beantwoorden uw vragen (telefonisch of persoonlijk) graag voor of ná 
schooltijd. Tijdens de schooluren willen we graag de rust in de klas behouden. Wilt u na schooltijd 
wat langer met de groepsleerkracht praten, dan bent u natuurlijk van harte welkom op afspraak. 
 
Contact directie of intern begeleider 
U kunt elke dag een afspraak maken met de directie voor vragen, opmerkingen of suggesties en 
dergelijke. De IB’er is op maandag, woensdag en donderdag aanwezig. Indien mogelijk proberen we 
u meteen te woord te staan. 
 
‘De Nieuwsflits’ 
Door middel van onze nieuwsbrief ‘De Nieuwsflits’ zult u zoveel mogelijk worden geïnformeerd over 
de actuele zaken van school. Deze ‘Nieuwsflits’ verschijnt om de week op donderdag. ‘De Nieuwsflits’ 
kunt u ook lezen op de eigen website van de school en ontvangt u digitaal. 
In de ‘Nieuwsflits’ staan mededelingen en activiteiten vermeld, die in de betreffende maand van 
belang zijn.  
 
Parro 
Parro is een communicatie-app die wij gebruiken om u te informeren en te betrekken bij het reilen 
en zeilen in de klas. De leerkrachten delen hier foto’s en activiteiten met u.  
 
Website 
De website van Het Baken is te vinden op www.cbshetbaken.nl.   
U kunt o.a. deze schoolgids, de nieuwsbrieven en andere bijzonderheden over onze school lezen. 
Ook hebben wij een Facebookpagina ‘cbshetbakenharderwijk’ waar u ons kunt volgen.  
 
Melden verhindering 
Kan uw kind, om welke reden dan ook, niet (op tijd) op school komen, wilt u dit dan vóór schooltijd 
doorgeven!  U kunt ook een mailtje sturen aan infobaken@stichtingvco.nl. 
Indien er geen bericht is ontvangen over de afwezigheid van een leerling, dan wordt naar het 
huisadres gebeld om te informeren waar uw kind verblijft. 
 
Folders 
Regelmatig geven wij folders mee van de Brede School, andere culturele instellingen, uitgeverijen, 
etc. Wij vinden het fijn om u te informeren, maar kunnen uiteraard geen verantwoordelijkheid 
dragen voor de inhoud hiervan.  
 
Klachten? 
Zit u met vragen of heeft u een klacht? Blijf er niet mee zitten, maar kom gerust binnen en maak een 
afspraak voor een gesprek. Wellicht is uw vraag snel te beantwoorden. De koffie/thee staat klaar. 
 

http://www.cbshetbaken.nl/
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Ouders en school 
 
Ouderhulp 
Bij veel activiteiten, die op school plaats vinden, maken we gebruik van de hulp van ouders. Aan het 
begin van ieder schooljaar kunt u zich opgeven voor een of meerdere activiteiten en we vragen uw 
hulp via de Parro-app. Wij stellen uw betrokkenheid zeer op prijs!  
 
Ouderraad 
Aan onze school is een ouderraad verbonden, die de leerkrachten assisteert bij de organisatie en 
uitvoering van allerlei activiteiten in en buiten de school. De leden worden door en uit de ouders 
gekozen. We werken met een ouderraadbeleidsplan. Dit ligt ter inzage op school. Als u nieuwsgierig 
bent naar (wie er zitting hebben in) de ouderraad, kijkt u dan eens op de website van de school. 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Zoals u weet is het onderwijs op onze school gratis. De overheid bekostigt de noodzakelijke uitgaven. 
De bekostiging is “sober maar doelmatig”. Veel ruimte voor extra’s als excursies, reisjes, traktaties,  
feesten en dergelijke is er niet. Toch vinden we dit soort extra’s een wezenlijk onderdeel van het 
schoolleven uitmaken. De meeste kinderen denken immers met plezier terug aan de 
afscheidsmusical, het bezoek aan een museum, de traktatie tijdens het schoolvoetbal of de 
avondvierdaagse. Het zou jammer zijn als dit allemaal niet meer zou kunnen. In de normale 
bekostiging is hier geen ruimte voor. Daarom moeten we een beroep doen op de vrijwillige bijdrage 
van de ouders. Bij ons op school is dat een bedrag: €20,00 per kind per jaar. 
De leuke activiteiten die betaald worden uit deze bijdrage moeten voor alle kinderen gelden. Het zou 
niet zo moeten zijn dat kinderen worden uitgesloten van leuke activiteiten omdat er voor hen geen 
vrijwillige bijdrage betaald is. Hoewel het dus vrijwillig is, is het zeker niet vrijblijvend. We willen 
immers allemaal dat onze kinderen mee kunnen doen. Wanneer er situaties zijn, waarin er (tijdelijk) 
niet betaald kan worden, maken we daarover een afspraak met de betrokken ouders.  
 
Ouderpanel 
Tweemaal per jaar komt het ouderpanel bijeen. De directeur nodigt ouders hiervoor via de 
Nieuwsbrief uit.  
 
Oudertevredenheidsonderzoek 
Eenmaal per twee jaar stellen we alle ouders in de gelegenheid om deel te nemen aan het 
oudertevredenheidsonderzoek.  
 
Ouderbezoeken 
In bijzondere situaties is het altijd mogelijk om een huisbezoek aan te vragen.  
 
Kennismakingsgesprek 
Bij de start van het schooljaar organiseren wij een kennismakingsgesprekken voor alle ouders. U kunt 
de leerkracht informeren over bijzonderheden t.a.v. uw kind of gezinssituatie.  
 
Tien minuten gesprek 
Medio november wordt het eerste tien minuten gesprek georganiseerd.  U kunt als ouder vragen 
stellen over het welbevinden en ontwikkeling van uw kind.  
Na het eerste en tweede rapport krijgt u tevens de gelegenheid om de ontwikkeling van uw kind 
door te spreken met de leerkracht. 
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Gescheiden ouders 
Om te voorkomen dat we in deze situaties verschillend gaan handelen, hebben we binnen VCO 
Harderwijk vaste regels en afspraken opgesteld in het protocol “school en scheiding”. Het document 
kent twee doelen: 

a) het beschrijft het beleid en positie van de school in scheidingssituaties  

b) de afspraken tussen de school van de kinderen en de scheidende ouders wordt hierin duidelijk 
vastgelegd 

Het protocol “school en scheiden” kunt u vinden op onze website bij het kopje “ouders - beleid” 

Vragen? Zorgen? Opmerkingen? 
Hoewel er een aantal officiële momenten worden gepland waarop u met de leerkracht van uw kind 
te spreken, hoeft het contact met school zich hiertoe niet te beperken. Loopt u gerust voor of na 
schooltijd even binnen. U kunt altijd een afspraak maken voor een uitvoeriger gesprek.  
 
Medezeggenschapsraad 
Onze school heeft een medezeggenschapsraad. Hierin worden zaken besproken, die de dagelijkse 
gang van zaken rond school en het onderwijs betreffen. De raad bestaat uit ouders en leerkrachten.  
Belangrijke schoolzaken moeten verplicht worden voorgelegd aan de MR, dit staat in de Wet 
Medezeggenschap op Scholen (WMS) 
Er zijn verschillende soorten beslissingen: 

 Beslissingen waarover de MR eerst advies moet geven (b.v. het toelaten en verwijderen van 
leerlingen) 

 Beslissingen waarvoor de MR moet instemmen (b.v. vaststellen van de formatie) 
 Beslissingen waarover de schoolleiding de MR wil informeren 

Daarnaast heeft de MR ook initiatiefrecht: dit houdt in dat de MR zelf met voorstellen en 
standpunten kan komen over alle zaken die de school aangaan.  
Om als lid van de medezeggenschapsraad te kunnen worden benoemd, dient men schriftelijk te 
verklaren de grondslag en doelstelling van de Stichting te kunnen respecteren en daar, binnen het 
inspraakorgaan, naar te handelen. 
 
GMR 
Elke school van de Stichting VCO Harderwijk-Hierden is vertegenwoordigd door een ouder en een 
leerkracht in de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad. De GMR bespreekt allerlei zaken, die 
alle scholen aangaan.  
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Praktisch 
 
Overblijven 
Op school bestaat de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven. Lunchkidz neemt deze 
organisatie op zich. Voor meer informatie kunt u kijken op hun website:  https://lunchkidz.nl 
 
Gymkleding 
In verband met de hygiëne is het goed om de kinderen gymschoenen te laten dragen. Voor de 
onderbouwgroepen zijn gymnastiekschoenen met elastiek of klittenband aan te bevelen. Tijdens de 
gymles kunnen de kinderen een sportbroek en een T-shirt of een gympak dragen.   
Er mag niet gegymd worden in kleren, die de kinderen na de gymles in de klas ook weer aan hebben. 
Wilt u alle sportkleding, voorzien van naam, in een goed afsluitbare tas mee naar school geven? Het 
dragen van sieraden e.d. is tijdens de gymles verboden. 
 
Pauze 
Uw kind kan voor in de ochtendpauze een consumptie meenemen naar school. We denken hierbij 
bijvoorbeeld aan water, fruit of een boterham. Wilt u de bakjes en bekers (voorzien van naam) 
meegeven in een afsluitbare tas? De tas wordt bij de jas op de kapstok gehangen.  
Vanaf 08.15 uur en 13.00 uur is er toezicht op het schoolplein. Wij verzoeken u om uw kind(eren) 
niet te vroeg naar school te laten gaan. Bij slecht weer mogen de kinderen om 8.20 uur en 13.05 uur 
naar binnen.  
Om 08.25 en 13.10 uur gaat de eerste bel. Om 08.30 uur en 13.15 uur verwachten wij dat alle 
leerlingen in de klas aanwezig zijn. 
 
Schoolplein 
Honden zijn niet toegestaan op het schoolplein en in de school. Tevens verzoeken wij u om niet te 
roken op het schoolplein. 
 
Namen op… 
Namen op laarzen, jassen, broodbakjes en in kledingstukken voorkomt verlies…. 
 
Verzekering 
Voor de leerlingen van onze scholen is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De 
verzekering is geldig tijdens schooluren en tijdens activiteiten onder schooltijd. De school is in 
principe niet aansprakelijk voor lichamelijk of materiele schade die tijdens schooltijden is ontstaan. 
Alleen als er sprake is van een onrechtmatige daad of nalatigheid door een personeelslid kan de 
school aansprakelijk worden gesteld. In alle andere gevallen blijven ouders/verzorgers, ook onder 
schooltijd, aansprakelijk voor daden van hun kind(eren). 
 
Verhuizing 
Wilt u een verhuizing doorgeven via infobaken@stichtingvco.nl? Wij kunnen de 
gegevens dan verwerken in onze leerlingenadministratie. Wanneer kinderen bij 
verhuizing naar een andere school gaan, wordt een onderwijskundig rapport, met 
informatie over de ontwikkeling van uw kind en de gebruikte methodes naar de nieuwe 
school gestuurd.  
 
Materiaal vergoeding 
Voor zoekgeraakt en moedwillig beschadigd materiaal vragen wij een vergoeding. 

https://lunchkidz.nl/
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Naar huis 
Het komt voor dat kinderen ruim na schooltijd nog niet thuis zijn maar op school blijven 
rondhangen of met een vriendje of vriendinnetje zijn meegegaan. De school krijgt dan 
telefoontjes van ongeruste ouders. Spreekt u met uw kind af dat het na schooltijd direct 
naar huis gaat. Daarna kan het gaan spelen. In bepaalde gevallen vragen wij uw kind nog 
even op school te blijven. U wordt hier tijdig over geïnformeerd.  
 
Ziekte en medicijngebruik 
Op school kunnen wij op een aantal manieren met zieke kinderen te maken krijgen. 
Als uw kind ziek wordt onder schooltijd, dan zullen wij u zo spoedig mogelijk proberen te bellen. Om 
u te kunnen bereiken, moeten wij ook in het bezit zijn van andere telefoonnummers waaronder u te 
bereiken bent. Eventueel zoeken wij contact met een door u opgegeven contactpersoon of met de 
huisarts.  
Soms vragen ouders of wij hun kinderen medicijnen toe willen dienen of medische handelingen 
willen uitvoeren. Dat behoort in beginsel niet tot onze taak. Wij zullen er dan ook heel terughoudend 
mee omgaan. De verantwoordelijkheid blijft hiervoor altijd bij de ouders of bij bevoegde 
artsen/verpleegkundigen. Bestaat er twijfel, dan kunt u met de directeur overleggen. 
 
Hoofdluis 
Op Het Baken kennen we een `hoofdluiscommissie`. Deze commissie controleert iedere eerste 
woensdag van de maand op hoofdluis. De commissie heeft een geheimhoudingsplicht en geeft geen 
informatie door aan ouders. De schoolleiding informeert de ouders/verzorgers van leerlingen, 
waarbij hoofdluis is geconstateerd. Indien ouders bezwaren hebben tegen deze maandelijkse 
controle, dan dienen zij dit schriftelijk mee te delen aan de schoolleiding.  
 
Schoolkamp 
Groep 8 gaat elk jaar op schoolkamp. U vindt de data van het schoolkamp in de kalender. De ouders 
van de betreffende groep ontvangen ruim van tevoren informatie over het kamp.  
 
Schoolreis 
Eén keer per jaar gaan alle groepen op schoolreis. Ieder jaar wordt geprobeerd een geschikte 
bestemming te vinden voor het schoolreisje (Misschien heeft u een leuk idee?). Uiteraard zijn hier 
kosten aan verbonden. Te zijner tijd krijgt uw zoon/dochter een brief mee met de informatie 
betreffende de schoolreis en hoe en wanneer de betaling moet plaatsvinden.  
 
Buitenschoolse opvang 
De opvang van kinderen wordt op de locaties van de B.S.O. verzorgd. Binnen Harderwijk zijn 
verschillende organisaties actief. Ouders regelen zelf, indien gewenst, de opgave van hun kind bij 
de kinderopvang. Zij melden bij de groepsleerkracht op welke dagen het kind/kinderen gebruik 
maken van de buitenschoolse opvang. De leerlingen kunnen in de hal wachten totdat zij 
opgehaald worden. Deze ruimte is bij de desbetreffende kinderen en de taxichauffeur bekend.  
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Leerplicht 
 
Aanmelding 
Het kiezen van een school voor uw kind is niet altijd een gemakkelijke keuze. Het is verstandig om 
eerst op verschillende scholen een kijkje te gaan nemen en u uitgebreid te laten informeren. Het gaat 
per slot van rekening om het kiezen van een school, die het beste past bij uw kind. 
Elk jaar is er in het voorjaar een Open Dag. Op die dag kunnen ouders een kijkje nemen op school om 
te zien hoe tegenwoordig onderwijs gegeven wordt. U kunt altijd contact met ons opnemen om een 
andere afspraak te maken voor een informatief gesprek. Als u niet overdag langs kunt komen, dan is 
het altijd mogelijk een afspraak te maken voor een gesprek op een voor u passender tijdstip. 
Vanaf hun vierde verjaardag mogen de kinderen al direct hele dagen naar school. Om alvast een 
beetje te wennen aan het schoolritme, mogen de kinderen als ze 3 jaar en 10 maanden zijn vijf halve 
dagen op bezoek komen. In overleg met de leerkracht wordt bekeken op welke dagen deze 
bezoekjes het beste uitkomen. We willen dan ruim de tijd nemen om uw kind aan de nieuwe 
omgeving te laten wennen. 
 
Wie is verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind? 
Vanaf 5 jaar zijn alle kinderen leerplichtig en moet u er als ouder voor zorgen, dat uw kind de school 
echt bezoekt en alle lessen volgt. Wanneer uw kind ziek is of om andere dringende redenen niet naar 
school kan, moet de leerkracht of directeur van de school op de hoogte worden gebracht. Een 
telefoontje, liefst voor schooltijd, voorkomt veel problemen. 
De gemeente moet ervoor zorgen, dat iedereen zich houdt aan de leerplichtwet. Deze taak wordt 
uitgevoerd door de leerplichtambtenaar. Deze ambtenaar geeft ook informatie, advies en hulp aan 
leerlingen, ouders/verzorgers en scholen. 
 
Schoolverzuim 
Hoewel het in eerste instantie een verantwoordelijkheid is van de ouders om de kinderen naar 
school te laten gaan, heeft ook de school in samenwerking met de leerplichtambtenaar van de 
gemeente Harderwijk maatregelen genomen om schoolverzuim tegen te gaan.  
Het is niet toegestaan om buiten de schoolvakanties om verlof op te nemen. De school is verplicht 
dit ongeoorloofd schoolverzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar.  
Ook een kind onterecht ziekmelden wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. In het hoofdstuk 
`Leerplicht` kunt u hier meer over lezen. Soms is het toegestaan om extra verlof te verlenen. 
Elk verzoek om verlof moet schriftelijk door middel van speciale formulieren, die op school aanwezig 
zijn, ingediend worden bij de schoolleiding. 
Op school is een protocol aanwezig, waarin precies staat aangegeven wanneer wel of niet verlof 
verleend mag worden.  
 
Regels in geval van schoolverzuim 
Veel kinderen van 4 jaar gaan al naar school. Zij zijn echter niet leerplichtig. Een kind wordt 
leerplichtig op de eerste schooldag van de maand, die volgt op de maand waarin uw kind 5 jaar is 
geworden. Het schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Kinderen die nog geen zes zijn, 
mogen voor ten hoogste vijf uur per week vrijgesteld worden. Een beroep op deze vrijstelling wordt 
gedaan in overleg met de directeur. 
U moet er als ouder voor zorgen, dat uw kind bij een schoolonderwijsinstelling staat ingeschreven. 
Wanneer uw kind uitgeschreven moet worden (bijv. wegens verhuizing), dan bent u als ouder 
verantwoordelijk voor de inschrijving van uw kind op een andere school. 
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Verlof 
Soms kan extra verlof noodzakelijk zijn op grond van gewichtige omstandigheden, zoals het moeten 
voldoen aan wettelijke verplichtingen, verhuizing, huwelijk en/of overlijden van familieleden, enz. 
Als dit minder dan 10 dagen beslaat, kan de directeur van de school in deze gevallen en andere zeer 
bijzondere omstandigheden toestemming voor extra verlof verlenen. Indien meer dan 10 dagen 
verlof wordt gevraagd, is toestemming van de leerplichtambtenaar nodig. 
Verlof buiten officiële schoolvakanties mag slechts één keer per jaar door de directeur gegeven 
worden. Er mogen maximaal tien dagen verstrekt worden. Die mogen niet plaatsvinden in de eerste 
twee lesweken van het schooljaar.  
Formulieren voor verlofaanvraag zijn te verkrijgen op school. 
Bij vragen of problemen met betrekking tot de leerplicht kan altijd contact opgenomen worden met 
de leerplichtambtenaar, afd. Welzijn en Onderwijs, telefoonnummer 0341 – 411283. 
 
Vertrek naar andere school 
Bij tussentijds vertrek, bijvoorbeeld door verhuizing, wordt er een onderwijskundig rapport opgesteld 
met belangrijk gegevens (methodes, CITO-scores e.d.) voor de nieuwe school. 
 
Time-out, Schorsing en Verwijdering van een leerling 
Leerlingen, leraren en ouders zijn allemaal graag in een school waar het goed vertoeven is. Een 
school waar de sfeer goed is, waar iedereen zich veilig voelt en waar het pedagogische klimaat 
stimuleert tot samen-leven, samen-leren en samen-werken.  
Dit begint bij het hanteren van duidelijke regels en afspraken, een ‘gedragscode’ voor betrokkenen. 
Indien een leerling zich meermaals gedraagt op een manier die niet geaccepteerd kan worden, kan 
besloten worden over te gaan tot een time-out, een schorsing of zelfs een verwijdering. 
Met name de laatste twee maatregelen zijn zware middelen die niet willekeurig mogen worden 
ingezet. Met het oog daarop hanteert de school het protocol, zoals dat is opgesteld binnen de 
stichting VCO Harderwijk-Hierden (u kunt het vinden op www.stichtingvco.nl). 
 

Hoe graag we het ook willen voorkomen, er kunnen zich altijd situaties voordoen waarin de school 
geen mogelijkheden meer heeft om een kind verder te begeleiden binnen de eigen school. 
Dat kan het geval zijn wanneer er sprake is van een of meerdere ernstige incidenten. 
Onder een ernstig incident wordt verstaan: 

 voortdurend, storend en/of agressief (verbaal of fysiek)  gedrag van de leerling 

 bedreigend of agressief gedrag van ouders/verzorgers van de leerling 
Hierbij is van belang dat herhaling niet moet worden uitgesloten en dat er gegronde vrees bestaat 
dat (het gevoel van) de veiligheid van de andere leerlingen of het personeel en de ongestoorde 
voortgang van het onderwijs wordt bedreigd.  
 

Ook kan handelingsverlegenheid een reden zijn om een kind te verwijderen. De onderwijsbehoefte 
van de leerling is dan te gecompliceerd voor de school of het onderwijs aan de overige leerlingen 
wordt er te structureel door belemmerd. In zo’n situatie is de school niet in staat om dit specifieke 
kind verder te begeleiden.  
 

Wat de aanleiding ook is, in alle gevallen worden de ouders of verzorgers intensief betrokken bij de 
ontstane situatie. In de meeste gevallen ontstaat een dergelijke situatie niet van het ene op het 
andere moment en daarom zullen ouders tijdig en regelmatig betrokken zijn bij de situatie, net als de 
IB’er, directie en eventuele andere (externe) deskundigen.  
 

Alleen de directeur kan besluiten tot een schorsing na zorgvuldig overleg met leerkracht(en) en IB’er.  
Mocht het komen tot verwijdering, dan is dit een zorgvuldig afgewogen beslissing van het bevoegd 
gezag (de bestuurder van Stichting VCO) op advies van de school. 

http://www.stichtingvco.nl/


 CBS Het Baken - Vollenhovemeen 29 - 3844 NC - Harderwijk - 0341 422 184 
 

33 

 

 

Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) 
Vanaf mei 2018 is er een nieuwe wet op de privacy. Wat betekent deze wet voor u en voor ons? Bij 
de inschrijving van uw kind geeft u ons, als school, al toestemming om persoonlijke gegevens van u 
en uw kind te gebruiken voor het registeren en inschrijven in het onderwijssysteem.  
Het gebruiken van uw persoonlijke gegevens mag alleen in dienst staan voor en van onze school.  
Wanneer uw kind de school verlaat, zijn wij verplicht deze gegevens nog 2 jaar te bewaren, nadat uw 
kind van school is gegaan. Vervolgens moeten wij de gegevens over verzuim en in- en uitschrijving (5 
jaar na vertrek) bewaren.  Daarnaast moeten wij de gegevens over een leerling die naar een school 
voor speciaal onderwijs is doorverwezen bewaren (3 jaar na vertrek).  
De adresgegevens van (oud-)leerlingen mag de school bewaren voor het organiseren van reünies.  
 
Wat betekent de nieuwe wet voor ons:  
• Wij hebben op papier gezet welke gegevens wij van u en uw kind bewaren en waarom.  
• Wij mogen geen (onnodige) gegevens van u of uw kind bewaren zonder toestemming.  
• In sommige gevallen zijn wij verplicht deze gegevens te delen; denkt u aan medewerkers in het 
 voortgezet onderwijs (vo) of het speciaal basisonderwijs (sbo): wanneer uw kind de 
 basisschool verlaat of de inspectie van het Onderwijs  
• Wij zijn verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens, op papier en digitaal.  
• Wij zijn verplicht datalekken te melden.  
 
Wat betekent de nieuwe wet voor u:  
• U geeft bij inschrijving toestemming aan ons om uw gegevens al dan niet te gebruiken.  
• U geeft ook toestemming om deze gegevens te delen met organisaties die met onze school 
 verbonden zijn. Denkt u hierbij aan Centrum Jeugd en Gezin (CJG), het zwembad voor 
 schoolzwemmen, de (school)bibliotheek, inschrijven voor eindtoets Cito, 
 verkeersexamen.  
• U moet nog steeds apart toestemming geven om de gegevens van u of uw kind te delen met 
 deskundigen, wanneer het gaat om aanmelding voor het Samenwerkingsverband 
 Zeeluwe, de gezinsspecialist, logopedie, fysiotherapie.  
• U moet nog steeds apart toestemming geven aan onze school om de gegevens van uw kind op 
 te vragen bij behandelende artsen, psychologen, behandelende instanties.  
• U heeft nog steeds inzagerecht. Dit betekent dat u altijd, na het maken van een afspraak op 
 school, het recht heeft om de gegevens die wij bewaren, in te zien.  
 
Vragen over de AVG?  
Wilt u meer weten over de AVG of heeft u vragen over de AVG, dan kunt u een mail sturen naar 
avg@stichtingvco.nl. U krijgt van ons zo spoedig mogelijk een reactie.  
 
Mocht u als ouder vragen hebben over de AVG dan kunt u zich wenden tot de directie van onze 
school. Indien nodig zal deze vervolgens contact opnemen met de AVG manager van Stichting  VCO 
of de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de Lumen Group (FG@lumengroup.nl).  Komt u 
zelf bijzondere zaken tegen, dan kunt u ook zelf direct contact opnemen met de AVG manager van 
ons (AVG@stichtingvco.nl). 
 
Digitaal schoolinformatiesysteem 
Alle gegevens worden ingevoerd in ons digitale schoolinformatiesysteem ParnasSys. Personalia en 
toetsgegevens zullen worden opgeslagen.                                                                                     
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Dit heeft als grote voordeel dat alle relevante informatie over uw kind op elk gewenst moment 
oproepbaar is. Ook gespreksverslagen worden hierin bewaard. Zodoende willen wij de overdracht 
van de ene naar de andere leerkracht zo accuraat mogelijk laten verlopen.  
Het schoolinformatiesysteem is beveiligd, zodat er geen onbevoegden gebruik van kunnen maken 
(AVG richtlijn). 
  
DOD (Digitaal Overdracht Dossier) 
Het Digitale Overdracht Dossier (DOD) maakt digitale overdracht van leerling- en toetsgegevens 
tussen administratieve en volgsystemen binnen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs 
mogelijk. In een DOD worden toetsgegevens uit ParnasSys samen met relevante leerlinggegevens 
samengevoegd tot een DOD-bestand. Elk DOD-bestand is beveiligd (AVG richtlijn). 
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Bedrijfshulpverlening (BHV)  
Norm 
Op onze school zijn voldoende gekwalificeerde BHV'ers aanwezig en onze school heeft een 
schoolnoodplan, waarin de acties die in noodgevallen ingezet worden, zijn beschreven. 
 
Onze school is verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich in het gebouw bevindt.  
 

 In onze school zijn bedrijfshulpverleningstaken op basis van de risico's die in de RI&E zijn 
opgenomen, vastgelegd. 

 Onze school beschikt over voldoende gekwalificeerde bedrijfshulpverleners (BHV’ers), 
zodanig dat de vervulling en de continuïteit van de BHV-taken gewaarborgd is en de school 
adequaat kan reageren bij een noodsituatie. 

 De BHV’ers in onze school zijn adequaat opgeleid. 
 De kennis en vaardigheden van de BHV’ers worden onderhouden door ieder jaar een 

herhalingscursus te volgen. 
 De opslag van gevaarlijke stoffen in de school is in kaart gebracht. Binnen de BHV-organisatie 

is er kennis en inzicht in de gevaarlijke stoffen, zoals herkennen, effecten van de gevaarlijke 
stoffen, gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen en meetinstrumten.  

 Personeel en leerlingen zijn op de hoogte gebracht van wat zij moeten doen bij een 
noodsituatie, zoals alarm slaan, instructies van de BHV’er volgen, weten hoe ze zich via een 
vluchtroute naar de nooduitgang moeten begeven en waar men zich buiten moet 
verzamelen. 

 Vluchtroutes en nooduitgangen binnen onze school zijn duidelijk aangegeven. 
 Er zijn voldoende brandblusmiddelen aanwezig. 
 De brandblusmiddelen zijn zichtbaar, bereikbaar en direct bruikbaar voor iedereen. Niet-

automatische brandblusmiddelen zijn voorzien met een pictogram (bord of sticker). 
 Er zijn voldoende verbandtrommels aanwezig. 
 De verbandtrommels zijn zichtbaar en bereikbaar voor iedereen en voorzien van een 

pictogram (bord of sticker). 
 De brandblusmiddelen en verbandtrommels worden regelmatig gecontroleerd en 

onderhouden. 
 De effectiviteit van de BHV-organisatie en het schoolnoodplan wordt regelmatig 

geëvalueerd. 
 
 
Verzekering 
Stichting VCO H&H heeft een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten voor alle leerlingen 
en leerkrachten. Deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens schooluren, alsmede bij het naar 
en van school gaan en bij evenementen in schoolverband. 
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Klachten 

Waar mensen samen ‘verkeren’, gaat geregeld iets ‘verkeerd’. Dat is niet meer dan logisch en dat 
hoeft ook helemaal geen probleem op te leveren, wanneer we elkaar hierop eerlijk mogen 
aanspreken.  
Soms moet je daarvoor even een drempel over, want niet iedereen vindt dit even eenvoudig. In onze 
school moedigen we elkaar daarom aan om tegen de juiste persoon eerlijk te zeggen wat eraan 
scheelt om daarmee te voorkomen dat er onvrede in de onderlinge relatie sluipt. 
Mocht u reden zien tot het bespreken van een klacht, dan staan wij daarvoor open! 
 
Klachtenroute  

Naarmate de klacht in ernst toeneemt, kunt u onderstaande klachtenroute volgen. 
We gaan ervan uit dat u de klacht eerst bespreekbaar maakt bij de directbetrokkene(n).  
Is de klacht kind-, klas- of leerkrachtgericht, dan kunt u in eerste instantie terecht bij de leerkracht. 
Ingeval de klacht het niveau van de klas overstijgt en daarmee het handelen van ‘de school’ betreft, 
is de directie uw juiste aanspreekpunt. 
Wordt het allemaal ingewikkelder of ernstiger van aard, of weet u niet zo goed waar u met uw klacht 
moet zijn, dan kunt u aankloppen bij de Interne Contactpersoon van onze school: Aukje Sinte 
Maartensdijk. 
Vraagt uw klacht om advies van een onafhankelijk deskundige van buiten te school, dan mag u 

contact opnemen met de Externe Vertrouwenspersoon, Nicole Wassink-Mijnders, werkzaam bij 

onderwijsadviesbureau Centraal Nederland (tel: 06-10045584 /email: 

nwassink@centraalnederland.nl. 
De Interne Contactpersoon en de Externe Vertrouwenspersoon zijn geen bemiddelaars, maar zij 
nemen de tijd om naar u te luisteren en om u te adviseren en te ondersteunen in de vervolgroute.  
Het bevoegd gezag van Stichting VCO is de laatste schakel in deze informele klachtenroute. Indien 
nodig, bijvoorbeeld als uw klacht de schooldirecteur betreft, verwijst de Interne Contactpersoon of 
de Externe Vertrouwenspersoon u naar de voorzitter van College van Bestuur, dhr. Freek ten 
Klooster. 
Vindt u daarna dat er niet adequaat op uw klacht wordt gereageerd, dan kunt u een officiële klacht 
indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Christelijk Primair Onderwijs. Deze maakt deel uit van 
de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (www.gcbo.nl). Telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 
16.30 uur via 070-3861697 of via emailadres info@gcbo.nl.    
De officiële klachtenregeling van Stichting VCO kunt u vinden op www.stichtingvco.nl.  
 

Inspectie van Onderwijs  

De onderwijsinspectie maakt geen onderdeel uit van de klachtenroute, omdat zij geen specifieke 
taak heeft bij het behandelen van individuele en/of arbeidsrechtelijke klachten in en rondom de 
school. 
Toch is het goed om de onderwijsinspectie wel in dit kader te noemen. Het staat u namelijk vrij om 
uw klacht bij de inspectie te melden. Zij leest het, neemt het op in het dossier van de school en 
neemt het (eventueel) mee in het gesprek met het bestuur of een volgend onderzoek naar de 
school/instelling. 
 

Vertrouwensinspecteur 

Ingeval van een vermoeden van een zedendelict, heeft ieder personeelslid binnen VCO directe 
meldingsplicht bij het stichtingsbestuur. De VCO-bestuurder neemt vervolgens onmiddellijk contact 

mailto:nwassink@centraalnederland.nl
http://www.gcbo.nl/
mailto:info@gcbo.nl
http://www.stichtingvco.nl/
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op de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van Onderwijs. Deze moet de redelijkheid van het 
vermoeden vaststellen, wat er toe kan leiden dat er aangifte wordt gedaan bij de politie.  
Ook u kunt de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school, naar uw 
oordeel, (ernstige) problemen voordoen op het gebied van: 

 seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven) 
 psychisch en fysiek geweld 
 discriminatie en radicalisering 
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Het Bakenteam 
 
Directie     Leden van de Ouderraad 
Moniek Zonneveld-Bosch   Ellen Willemsen (voorzitter) 
      Gerard Gerlofsma (penningmeester) 
      Annabeth Bleijenberg 
Intern Begeleider    Judith Cranenburgh 
Aukje Sinte Maartensdijk   Nazli van Ee   
      Nettie Holdermans 
      Jens Klatt  
      Ireen Kuiper 
      Sharmila Lieman 
                                             

                                                              
I.C.T.      Leden Medezeggenschapsraad   
Mattijs ter Veen    Oudergeleding 
                                Anneleen Rotering (voorzitter)  
      Masja Duijster  
Bouwcoördinatoren                 Personeelsgeleding 
Remko Steenbergen    Maaike van Dantzig 
Maaike van Dantzig    Fenna Sikkes     
                                                            
Groepsleerkrachten       Schoonmaak                
Jowieke van Mourik    Harry Hesselink 
Willemijn Martin           
Remko Steenbergen    Conciërge 
Hinke Dusseljee    Ron Schreuder 
Marieke Cornelissen 
Fenna Sikkes          Administratie          
Marinka Lunenborg    Ina Krop 
Monique Geerling 
Mattijs ter Veen      
Maaike van Dantzig    
Wendy Mol 
     
Onderwijsassistent 
Wilma Oosterom 
Denise vd Laan 
Annie Riet        
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Stichting Voor Christelijke Onderwijs Harderwijk-Hierden 

 

Onze school is één van de elf scholen van Stichting VCO Harderwijk-Hierden. 
 “Wij geloven in goed onderwijs!”, dat is de missie van VCO. 
“Leerlingen laten groeien, in kennis en vaardigheden en als mens”, dat is ten diepste 
het doel van VCO. 
Stichting VCO is een christelijke organisatie die zich in de ontwikkeling en uitvoering 

van beleid laat inspireren door het christelijke gedachtengoed gebaseerd op de bijbel.   
Iedere wijk is wel voorzien van een VCO-school. Alle ouders hebben zo de mogelijkheid om binnen 
redelijke afstand van hun woning hun kinderen christelijk onderwijs te laten volgen. 
De scholen geven een eigen invulling aan de christelijke schoolidentiteit, er mag zeker verschil zijn.  
Wat de scholen gemeen hebben, is dat de personeelsleden christen zijn. Dit is zichtbaar in het 
onderwijskundige beleid en handelen en voelbaar in de onderlinge omgang met elkaar.  
VCO-scholen geven concreet invulling aan de christelijke identiteit in hun (dag)programma: denk 
hierbij aan dagopeningen en -sluitingen met Bijbelverhalen, christelijke liederen en samen bidden en 
danken. We vieren als schoolgemeenschappen de christelijke feesten: kerst, Pasen, Pinksteren, bid- 
en dankdag.  
De VCO-personeelsleden gaan vanuit hun christelijke identiteit met hart en ziel voor een pedagogisch 
schoolklimaat waarin ieder kind oprecht gezien, gekend en erkend wordt en voor een positieve en 
respectvolle omgang met alle betrokkenen bij de school. 
Uw kind is van harte welkom op één van onze VCO-scholen, wanneer u als ouder respecteert dat uw 
kind onderwijs en (bege)leiding ontvangt wat christelijk geïnspireerd is. 
 
Behalve aan de christelijke identiteit, geven de scholen ook een eigen invulling aan hun 
onderwijskundige identiteit. Stichting VCO stimuleert haar scholen om, in afstemming op hun 
schoolomgeving, scherpe keuzes te maken ten aanzien van onderwijsconcept en schoolbeleid. 
Verschil mag er dus zeker zijn, hierdoor kunnen ouders kiezen voor de school die het meest passend 
is bij de eigen onderwijskundige en opvoedkundige opvattingen. 
Wat de scholen hierin met elkaar gemeen hebben, is de gedegen onderwijskundige aanpak, de 
moderne materialen en de hoge verwachtingen waarmee de schoolteams hun leerlingen leiden en 
begeleiden in hun brede ontwikkeling en persoonswording. We stellen er een eer in onze leerlingen 
goed toegerust over te dragen aan het voor hen geschikte vervolgonderwijs.  
 
Dhr. F.H. (Freek) ten Klooster is voorzitter college van bestuur van Stichting VCO Harderwijk-Hierden. 
Hij is eindverantwoordelijk voor de VCO-organisatie en geeft leiding aan het management (de 
schooldirecteuren) en de stafmedewerkers op het VOC-kantoor.  
De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de bestuurder en de stichting aan de hand van 
een toezichtskader ‘op hoofdlijnen’ en vervult tevens een adviserende rol naar de bestuurder. De 
voorzitter (a.i.) is dhr. I. (Immanuel) Kranendonk. 
Voor meer informatie over de stichting VCO en haar scholen: www.stichtingvco.nl.  
 
 
 
 
 

 

http://www.stichtingvco.nl/
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Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
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