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Een woord vooraf 
We vinden het fijn om u een uitgave van de 

schoolgids te kunnen aanbieden. Deze 

nieuwe schoolgids geeft u naast enige 

praktische aanwijzingen over De 

Regenboog een duidelijk beeld over onze 

visie op onderwijs. 

De schoolgids is bedoeld voor alle ouders 

of verzorgers die belangstelling hebben 

voor onze school. 

Met de schoolgids krijgt u een indruk van 

de kwaliteit en het onderwijs op De 

Regenboog. Wij zetten ons elke dag in voor 

deze kwaliteit en zien deze terug in de 

schoolresultaten van de leerlingen, 

uitkomst van de ouderenquête en het 

kwaliteitsonderzoek van de Inspectie van 

Onderwijs. Kwaliteit van onderwijs is 

echter meer dan leerprestaties. Een even 

belangrijke indicatie is immers het 

enthousiasme waarmee uw kinderen naar 

school gaan. 

’s Morgens met plezier naar school gaan 

betekent dat de school een veilige, 

vertrouwde plek is voor kinderen. 

In onze visie ontwikkelen kinderen zich 

optimaal in een goed pedagogisch klimaat. 

Wij willen dan ook naast de aandacht voor 

cognitieve vaardigheden, aandacht 

besteden aan de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen. 

Wij hopen op deze wijze u de 

noodzakelijke informatie te verstrekken 

over onze school. In de school voltrekt zich 

een belangrijk deel van de vorming en 

opvoeding. Het is daarom belangrijk om te 

weten wat de school doet, of juist niet 

doet. U bent als ouder belangrijk. 

Door uw contacten met leerkrachten en 

leden van de ouderraad en 

medezeggenschapsraad, bent u in staat 

invloed uit te oefenen op de gang van 

zaken en de sfeer op de school. 

Leerkrachten, ouderraad en 

medezeggenschapsraad hopen dan ook dat 

u zelf betrokken wilt raken bij het 

schoolleven. Het feit dat een aantal zaken 

op school zo plezierig verloopt, is mede te 

danken aan de grote inzet van de ouders. 

De schoolgids wordt jaarlijks aangepast en 

verschijnt vlak na de zomervakantie op 

onze website: 

www.deregenbooghoofddorp.nl.  Nieuwe 

gezinnen ontvangen een papieren 

exemplaar. Mochten er vragen of 

onduidelijkheden zijn, dan hopen wij dat u 

de weg naar school weet te vinden. Wij 

stellen het op prijs uw reacties te 

vernemen. 

Toyah Vogels, directeur. 

 

 

 

 

 

  

http://www.deregenbooghoofddorp.nl/
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1 De School  

1.1 Naam 
Voor onze Christelijke Basisschool in 

Overbos-Zuid is de naam ‘De Regenboog’ 

gekozen vanwege de diepere betekenis en 

symboliek. De ‘boog’ is een teken van 

veiligheid. Het is dat gevoel van veiligheid 

en geborgenheid dat wij de kinderen op 

school willen geven. 

CBS De Regenboog 
Zandbos 48 
2134 DE Hoofddorp 
Tel. 023 5634514 

E-mail: info@deregenbooghoofddorp.nl 

www.deregenbooghoofddorp.nl  

1.2 Directie  
Directeur: Toyah Vogels 

1.3 Situering van de school 
De Regenboog staat in de wijk Overbos-

Zuid en bestaat uit 8 groepslokalen en een 

kleutergymzaal. In de zomervakantie van 

2016 is de school van binnen helemaal 

geschilderd en opgefrist. Ook het 

schoolplein is verder aangepakt met nieuw 

groen! De school heeft een mooie 

algemene ruimte. Deze ruimte biedt veel 

mogelijkheden voor de kinderen, 

werkplekken, een bibliotheek en de 

mogelijkheid om gezamenlijke projecten 

met elkaar te vieren. Daarnaast beschikt de 

school over een ruime personeelsruimte. 

Deze wordt ook gebruikt om met (kleine) 

groepen kinderen te werken. Het gebouw 

voor bewegingsonderwijs aan de groepen 3 

t/m 8 ligt aan het Zandbos, ca. 50 meter 

van het schoolgebouw. 

De school richt zich voornamelijk op de 

kinderen die in Overbos wonen, verder 

komen diverse kinderen uit de 

aangrenzende wijken Sportdorp en 

Floriande. 

1.4 Schoolgrootte, augustus 2019 
Aantal leerlingen 125 

Aantal leerkrachten 10 

Directie 1 
Aantal vakleerkrachten 2 

IB-er 1 

Administratief ondersteuner 1 

 

1.5 Stichting Meer Primair 
De Regenboog maakt deel uit van de 

stichting Meer Primair. De stichting heeft 

achttien scholen onder haar beheer, 

verspreid over Abbenes, Buitenkaag, 

Badhoevedorp en Hoofddorp. De 

dagelijkse leiding berust bij het College van 

Bestuur, mevrouw M.A.M. Vendel en de 

heer C.E. Niezing. De Raad van Toezicht 

houdt toezicht op het functioneren van het 

College van Bestuur. 

Het adres is: 

Burgemeester Pabstlaan 10 D1 

2131 XE Hoofddorp 

Meer informatie over de organisatie is 

terug te vinden op de website van de 

stichting www.meerprimair.nl 

  

http://www.deregenbooghoofddorp.nl/
http://www.meerprimair.nl/
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2 Waar de school voor staat 

2.1 Uitgangspunten 
Richting 
De Regenboog is een Christelijke school. 

We vertellen verhalen uit de Bijbel. 

Waarden en normen, gegeven door de 

verhalen uit de Bijbel, vertellen we graag 

door. Vanuit de godsdienstmethode 

Trefwoord worden thema’s aangeboden. 

Naast verhalen uit de Bijbel worden ook 

zgn. spiegelverhalen verteld: verhalen van 

nu gerelateerd aan de leefwereld van het 

kind. 

Het respect voor de medemens staat bij 

ons centraal en komt nadrukkelijk aan de 

orde. Het ontwikkelen van sociale 

vaardigheden, zelfvertrouwen, 

weerbaarheid en zelfrespect is van belang 

om als mens te kunnen functioneren. De 

school wil voor ieder kind een veilige 

omgeving bieden. Daarnaast zijn we een 

open school, waarbij iedereen welkom is. 

Zo leren we kinderen dat we er moeten zijn 

voor de ander, dichtbij en veraf. 

Vanuit onze overtuiging proberen we 

kinderen liefde en respect bij te brengen 

voor mensen en dingen om ons heen. 

Iedereen die zich thuis voelt bij deze 

manier van leven en denken is van harte 

welkom. Dat betekent dat niet alleen 

kinderen van Christelijke ouders bij ons op 

school zitten, maar dat ook kinderen van 

ouders met een andere achtergrond bij ons 

welkom zijn. We gaan er echter wel van uit 

dat, wanneer u voor onze school kiest, u 

het Christelijk karakter respecteert. 

Onderwijs 
De Regenboog is een school waar uw kind 

goed onderwijs krijgt. Daarnaast helpen wij 

mee uw kind op te voeden op weg naar 

volwassenheid. Samen met u proberen wij 

de tijd die uw kind bij ons doorbrengt tot 

een fijne en zinvolle periode te maken. 

Op onze school stellen wij het kind 

centraal. Daarbij gaan wij uit van de 

continue ontwikkeling van de individuele 

leerling van 4 tot en met 12 jaar. Alles is 

erop gericht om hierbij voldoende 

aandacht te besteden aan het unieke van 

ieder kind in al zijn ontwikkelingsfasen en 

aan de bevordering van een goed sociaal 

gedrag. De leefwereld van het kind is 

hierbij uitgangspunt. Het onderwijs is een 

goed middel voor het kind om de wereld te 

ervaren en te structureren. In onze 

omgangsverhoudingen gaan wij uit van het 

positieve in de mens en wij proberen 

gelijke kansen te scheppen voor iedereen, 

ongeacht sekse, leeftijd, geloof, ras, cultuur 

of levensovertuiging. 

Wij streven ernaar het beste uit het kind te 

halen en besteden aandacht aan de 

interculturele aspecten van onze 

samenleving. Wij willen de kinderen in hun 

groei naar volwassenheid zodanig helpen 

en begeleiden dat ze zelfstandig in staat 

zijn hun levenstaak te volbrengen. Om dit 

te bereiken, leren wij de leerlingen: 

• dat niet alles vanzelf gaat; 

• dat een goede werkhouding belangrijk 
is; 

• dat je problemen ook in groepsverband 
kunt oplossen; 

• dat je verantwoordelijkheid moet 
kunnen dragen; 

• dat goed luisteren belangrijk is. 
  

Wij beseffen dat deze uitgangspunten 

misschien niet toereikend zijn voor de 

keuze van een school voor uw kind. Om u 
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in het kort een indruk te geven van De 

Regenboog, volgt hier een aantal 

kenmerken van onze school: 

• een doorgaande leerlijn (handboeken) 

voor het zelfstandig werken, instructie, 

rekenen, spelling, technisch- en 

begrijpend lezen; 

• een gezellige sfeer; 

• een goed functionerend team; 

• tutorlezen voor de groepen 3 en 4 (zie 

ook ‘activiteiten voor de kinderen’); 

• rust, orde en regelmaat; 

• computers voor groep 1 t/m 8; 

• een actieve ouderraad; 

• buitenschoolse (sport)activiteiten; 

• een duidelijke visie op onderwijs; 

• een leerlingvolgsysteem en 

ouderportaal; 

• aandacht voor de individuele leerling. 

• Cultuuraanbod  

• Prismagroep voor makkelijk lerende 

kinderen 

• Continurooster 

2.2 Het klimaat en visie op leren 
Uit een enquête onder de ouders bleek dat 

veel mensen de sfeer waarin een kind 

moet opgroeien om een volwaardig mens 

te worden, van groot belang vinden. Wij 

proberen dan ook een vriendelijk, veilig en 

ordelijk klimaat te scheppen, waardoor het 

kind zich optimaal kan ontwikkelen. Vooral 

rust, regelmaat, veiligheid en uitdaging zijn 

voor het kind belangrijk om zijn 

mogelijkheden ten volle tot ontwikkeling te 

brengen. Ons uitgangspunt voor een goed 

schoolklimaat heeft geleid tot de volgende 

uitspraken waar wij als school voor willen 

staan: 

• onze school is afgestemd op de 

voortgang in de ontwikkeling van de 

leerling. Elk kind moet zich naar eigen 

aanleg, tempo en belangstelling 

kunnen ontwikkelen. Ook heeft elk 

kind een eigen persoonlijkheid met een 

eigen identiteit. We proberen hier 

zoveel mogelijk rekening mee te 

houden. Dit gebeurt door allerlei 

vormen van differentiatie, de leerling 

zorg en individuele waardering van de 

leerlingen; 

• het leren beschouwen we als een 

vanzelfsprekende en meestal ook 

plezierige activiteit met als doel het 

steeds zelfstandiger worden van de 

leerlingen. Het samen leren, 

samenwerken en zorg dragen voor 

elkaar, staan bij ons hoog in het 

vaandel; 

• de school streeft ernaar om 

onderwijsleersituaties te scheppen die 

het mogelijk maken om een continu 

ontwikkelingsproces bij de kinderen te 

bewerkstelligen op alle aspecten van 

de kinderlijke ontwikkeling. Deze 

aspecten betreffen verstandelijke, 

sociaal-emotionele, zintuiglijke, 

motorische en creatieve ontwikkeling. 

Het doel hiervan is bij te dragen aan de 

ontwikkeling tot een zelfstandig en 

positief kritisch denkend mens. 

2.3 Onze school is gezond 
Vignet 
In 2019 heeft de Regenboog het vignet 

‘Gezonde School’ verlengd voor 3 jaar. Op 

een Gezonde School werken medewerkers, 

ouders en leerlingen samen aan een 

gezond(er) en veilig(er) leefklimaat. Dit 

doen zij door structureel en integraal 

aandacht te besteden aan 

gezondheidsthema’s. Het bevorderen van 

de gezondheid van kinderen heeft 
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voordelen. Jong geleerd is immers oud 

gedaan! Bij kinderen en jongeren wordt 

een belangrijke basis gelegd voor de 

toekomstige (on)gezondheid. Gezonde en 

gevarieerde voeding zorgt voor voldoende 

energie, een goede weerstand en positief 

welbevinden, waardoor kinderen lekker in 

hun vel zitten en beter presteren. Sport en 

bewegen is goed voor de sociale en 

cognitieve ontwikkeling; kinderen leren 

samenwerken, doelen stellen, omgaan met 

teleurstellingen en prioriteiten stellen. 

Kinderen die op jonge leeftijd voldoende 

sporten en bewegen, zijn ook op latere 

leeftijd vaker actief.  

Vijf pijlers in de praktijk 
Behalve structureel is het van belang 
integraal aan gezondheid en gezonde 
leefstijl te werken. Daarom richt de aanpak 
op de Regenboog zich op vijf pijlers 
 
Signaleren 

• In de groepen 2, 5 en 7 krijgen ouders 

een uitnodiging voor een onderzoek 

van hun kind door de GGD. Het 

gezondheidsonderzoek is bedoeld om 

de groei en ontwikkeling van het kind 

te volgen. Voorafgaand aan het 

onderzoek ontvangen ouders een 

uitnodiging met twee vragenlijsten, 

waarbij ook gevraagd wordt om 

toestemming.  

Beleid 

• De coördinator ‘Gezonde School’ 

adviseert het schoolteam, bewaakt de 

voortgang en afspraken van het proces 

en is intern en extern het 

aanspreekpunt.  

• Er is een goede samenwerking met 

verschillende organisaties en 

professionals, zoals de GGD, JOGG, 

sportservice, voedingsdeskundigen en 

leefstijlcoaches. 

Tussendoortje, lunch en traktaties 

• We schrijven ons jaarlijks in voor het 

schoolfruitprogramma van de EU. 

• Dinsdag, woensdag en donderdag zijn 

gruitdagen (groente en fruit) voor de 

kinderen en het team.  

• Snoep, chips, chocoladerepen, energie 

en/ of frisdranken worden niet 

toegestaan. 

• We hebben een drinkwaterbeleid. Dit 

houdt in dat kinderen gedurende heel 

de schooldag water mogen drinken.  

• Wij verwachten dat er gezonde 

traktaties aan kinderen en leerkrachten 

worden uitgedeeld. Een traktatie is een 

hapje en hoeft niet groot of veel te zijn. 

Kijk voor inspiratie op 

www.gezondtrakteren.nl.  

• Schoolreisjes en (sportieve) activiteiten 

zijn voor veel kinderen hoogtepunten 

van een schooljaar. Natuurlijk is het 

leuk om dan iets lekkers mee te nemen 

of uit te delen. Hierbij is het wel 

belangrijk om de hoeveelheid beperkt 

te houden en ook te denken aan 

gezondere keuzes, zoals een waterijsje 

of snoepkomkommertjes. 

Gezondheidseducatie 

• De kinderen volgen twee keer in de 

week gymles onder leiding van een 

vakleerkracht.  

• We enthousiasmeren de kinderen voor 

de jeugdsportpas van sportservice door 

jaarlijks clinics aan te bieden onder 

schooltijd. 

• Tijdens de lessen en activiteiten 

besteden we aandacht aan een gezond 

en veilig leefklimaat. Hiervoor 

gebruiken we methodes en 
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lespakketten, zoals Leefstijl, Lekker Fit, 

de MRT-box en de Smaaklessen. 

• Naast hard werken, hebben we het ook 

graag gezellig met elkaar. Daarom 

wisselen we de lessen af met 

verschillende werkvormen en 

energizers (korte groepsspelletjes), 

waarbij kinderen al bewegend hun 

energie kwijt kunnen en leren hoe ze 

met elkaar om moeten gaan. 

 Omgeving 

• Het schoolplein vervult een belangrijke 

functie als speelplek na schooltijd. 

• Het schoolplein biedt voldoende 

uitdaging en ruimte tot sport en spel 

• De JOGG-box is gevuld met allerlei 

sport- en spelmaterialen. 

• Voor sport- en spelactiviteiten maken 

we ook gebruik van het voetbalveldje 

vlakbij de school. 

Het vignet ‘Gezonde school’ is een initiatief 

van twintig landelijke 

gezondheidsorganisaties. Wilt u meer 

weten over de ‘Gezonde School’? Kijk dan 

op www.gezondeschool.nl. 

 

  

http://www.gezondeschool.nl/
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3 De organisatie van het 

onderwijs 

3.1 De organisatie van de school 
Schoolorganisatie  
Onze school werkt volgens het 

leerstofjaarklassensysteem met daarin 

ruimte voor zelfstandig werken. Dat biedt 

voor verreweg de meeste van onze 

leerlingen de beste mogelijkheden om de 

totale leerstof van de basisschool te 

doorlopen. De kinderen hebben steun aan 

elkaar en de leerkracht kan goed inspelen 

op de specifieke moeilijkheden van dat 

leerjaar. 

Wij vinden het belangrijk om een aantal 

activiteiten gezamenlijk te doen, 

bijvoorbeeld een viering, een project of 

een sportdag. Op allerlei terreinen zijn 

‘doorgaande lijnen’ ontwikkeld, zodat het 

de kinderen en ouders duidelijk is dat het 

onderwijs op De Regenboog één logisch 

geheel is. 

Groepering 
Zoals hierboven al gesteld is, wordt er 

grotendeels met jaargroepen gewerkt. De 

leerstof kan op deze wijze op een 

overzichtelijke manier worden 

aangeboden. Doordat het leerlingaantal in 

één leerjaar de vorming van enkele 

groepen soms onmogelijk maakt, en we 

het ook ongewenst vinden de groepen te 

groot te maken, moeten er soms 

zogenaamde combinatiegroepen worden 

geformeerd. Onze ervaring in de afgelopen 

jaren is, dat dit geen bezwaar hoeft te zijn. 

De resultaten wijzen uit dat de prestaties 

van de leerlingen uit die groepen niet 

verschillen met die van de ‘enkele’ 

groepen. Wel houden wij bij de plaatsing 

van leerlingen in combinatiegroepen, 

zoveel mogelijk rekening met factoren als 

zelfstandigheid en motivatie. 

Het indelen van de kinderen is de 

verantwoordelijkheid van de school. De 

belangrijkste criteria die we toepassen zijn: 

• evenredige verdeling van de zorg- 

leerlingen 

• evenredige verdeling jongens/meisjes 

• zo mogelijk gelijke groepsgrootte 

Vanzelfsprekend houden we rekening met 

de ontwikkeling van uw kind op sociaal- 

emotioneel gebied. 

Groepsgrootte 
Eén van onze speerpunten is het 

waarborgen van de kwaliteit van ons 

onderwijs. We streven er naar de groepen 

niet groter te maken dan 30 kinderen per 

groep. Hierbij kijken we naar 

groepsdynamiek en zorg in de groep. 

Organisatie van de zorg voor leerlingen 
met specifieke behoeften 
De speciale onderwijsbehoeften van de 

leerlingen proberen wij zoveel mogelijk in 

de groep te bieden. 

Onze school biedt ruimte aan een 

kinderfysiotherapeut. Zij is iedere 

donderdagochtend op onze school 

aanwezig. De kinderen met motorische 

problemen krijgen zo de gelegenheid om 

onder schooltijd extra te oefenen.  

Dit gebeurt op aanvraag van ouders.  

3.2 De functies binnen het team  
De school kent de volgende functies: 

Directie 
De directeur van onze school is Toyah 

Vogels. Zij is belast met de algehele leiding 

van de school en heeft de 
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verantwoordelijkheid voor personele 

zaken, de schoolorganisatie, financiën, 

communicatie, interne en externe relaties 

en de onderwijsinhoudelijke lijn. Met al uw 

vragen kunt u bij haar terecht. De directeur 

draagt de eindverantwoording voor alle 

activiteiten in en rond de school. 

Groepsleerkracht 
In onze school zijn fulltime en parttime 

leerkrachten werkzaam. Zij zijn 

verantwoordelijk voor het onderwijs in hun 

eigen groep. Verschillende groepen 

hebben twee leerkrachten.  

Bij ziekte vervangen zij elkaar zo veel 

mogelijk, zodat er niet te veel gezichten 

voor de groep komen. Wanneer er 

onverhoopt geen invalleerkracht gevonden 

wordt, kan een groep opgedeeld worden 

en in het uiterste geval voor ten hoogste 1 

dag naar huis gestuurd worden. Alle 

leerkrachten bij ons op school hebben de 

bevoegdheid om les te geven in het 

basisonderwijs.  

Om op de hoogte te blijven van 

ontwikkelingen volgt het team scholing op 

team- en individueel niveau. 

Vakleerkracht lichamelijke opvoeding 
Wij hebben op school 1 gediplomeerde 

vakleerkracht lichamelijke opvoeding. Op 

maandag en vrijdag verzorgt Jorn Rakers de 

gymnastieklessen voor de groepen 1 t/m 8. 

Vakleerkracht ict/ICT-coördinator 
Op De Regenboog is ICT-coördinator, Niels 
Boersma, aangewezen om zorg te dragen 
voor de computers, het netwerk en het 
computer onderwijs in groep 3 t/m 8. 
 
Intern Begeleider 
Ali Middel is onze Intern Begeleider. Zij 

coördineert de leerlingzorg richting 

kinderen, ouders en leerkrachten. Zij is ook 

aanwezig bij gesprekken m.b.t. 

zorgleerlingen. 

ICT-er 
Administratief medewerkster 
Irma Stoltenborg is onze administratief 

medewerkster. Zij is op maandagochtend 

op school en ondersteunt de directie. 

3.3 De activiteiten voor de 

kinderen  
Godsdienstonderwijs 
In alle groepen worden Bijbelverhalen 

verteld, en gezongen. Ook besteden wij 

natuurlijk  

extra aandacht aan de Christelijke 

feestdagen. Maar bovenal trachten wij in 

ons lesgeven en ons gedrag ten opzichte 

van elkaar en de kinderen onze normen en 

waarden gestalte te geven. De methode 

die we hiervoor gebruiken is Trefwoord. 

Deze methode brengt met behulp van 

thema’s twee werkelijkheden bij elkaar, 

namelijk de wereld van het geloof, en de 

ervaringswereld van het kind.  

Wij gaan ervan uit dat alle kinderen aan 

alle activiteiten deelnemen, maar zonder 

geloofsdwang. Elk kind zal later zelf zijn 

eigen keuze moeten kunnen maken. 

Activiteiten in groep 1 en 2 
In de groepen 1 en 2 gaan we zoveel 

mogelijk uit van het individuele kind met 

zijn eigen mogelijkheden en 

ontwikkelingstempo. De activiteiten in 

deze groepen worden verdeeld in vier 

onderdelen (deze staan hieronder 

beschreven), maar in werkelijkheid 

overlappen ze elkaar. Door middel van 

thema’s krijgen de kinderen de activiteiten 

aangeboden.  
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Taal- en rekenactiviteiten 
Kringgesprek, liedjes, versjes, verhalen en 

de communicatie tussen de 

leerkracht/leerling en leerling/leerling 

bevorderen het taal-, reken- en 

denkvermogen, maar natuurlijk heeft het 

ook een sociaal aspect: het goed leren 

luisteren naar elkaar. De taal en 

rekenactiviteiten worden via een leerlijn 

gevolgd. De voorbereiding van het lezen en 

schrijven begint al in groep 1 en 2; de 

kinderen krijgen op een speelse manier 

elementaire begrippen ten behoeve van de 

leesvoorwaarden aangeboden. Dit zijn de 

voorwaarden die nodig zijn voor het leren 

lezen en schrijven zoals ‘links’, ‘rechts’, 

‘vooraan’, ‘midden’, ‘achteraan’, ‘eerste’, 

‘laatste’, maar natuurlijk ook: ‘wat zijn 

letters en woorden?’. Dit gebeurt met 

behulp van de methode ‘Kleuterplein’. De 

kinderen maken in groep 1 en 2 al kennis 

met de verschillende betekenissen. Ze 

oefenen met begrippen als ‘meer’, 

‘minder’, ‘evenveel’, ‘groter’, ‘kleiner’, en 

de telrij (1, 2, 3, etc.). Ook dit gebeurt met 

behulp van de methode ‘Kleuterplein’. 

Het werken met puzzels, lotto’s, blokken, 

de huishoek, zandtafel en dergelijke 

bevorderen de fijne motoriek, sociale 

vaardigheden, de oog-handcoördinatie. 

Bewegingsactiviteiten 
Buitenspel; een gym- of spelles, beide 

bevorderen de grove motoriek, de oog-

handcoördinatie en natuurlijk ook de 

sociale aspecten en de zelfstandigheid. 

Expressieactiviteiten 
Deze activiteiten hebben, behalve het doel 

‘expressie’, ook heel duidelijk tot doel de 

ontwikkeling van onder meer de fijne 

motoriek en de oog-handcoördinatie. 

Sociaal emotionele ontwikkeling 
Voor het bevorderen van de sociaal 

emotionele ontwikkeling werken wij met 

de methode Leefstijl en Taakspel. De 

leefstijllessen zijn erop gericht om kinderen 

op ongedwongen wijze vaardigheden te 

leren die in de moderne samenleving 

onmisbaar zijn. Het gaat daarbij 

bijvoorbeeld om samen spelen; praten en 

luisteren; rekening houden met elkaar; 

omgaan met gevoelens en met verschillen; 

zelf beslissingen durven nemen en 

opkomen voor jezelf.  

Het zal duidelijk zijn dat in de groepen 1 

t/m 2 het spelend leren centraal staat. 

Door middel van observaties en het 

leerlingvolgsysteem houdt de leerkracht de 

vorderingen van iedere leerling bij en past 

de activiteiten steeds aan zodat ieder kind 

op het juiste moment de goede activiteiten 

en materialen aangeboden krijgt. 

ZIEN 
Naast bovengenoemde methodes werken 

wij sinds 2016 met het volgsysteem ZIEN. 

ZIEN is een expertsysteem dat de 

leerkracht helpt bij het bevorderen van de 

sociaal- emotionele ontwikkeling van de 

leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van 

zeven dimensies die informatie geven over 

de ondersteuningsbehoeften van de groep 

en/of individuele leerlingen. 

Activiteiten in groep 3 
 
Lezen en schrijven 
In groep 3 gaan de kinderen verder met het 

aanvankelijk lezen. Onder aanvankelijk 

lezen verstaat men de beginfase van het 

leesonderwijs. De leerling leert op welke 

manier hij geschreven taal kan ontcijferen. 

De methode die wij hiervoor gebruiken is 

‘Veilig Leren Lezen’ (nieuwe versie). 
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Halverwege het leerjaar van groep 3 zijn de 

meeste kinderen al zo ver, dat zij op niveau 

gaan ‘tutor’ lezen. ‘Tutor’ lezen is 

gebaseerd op de samenwerking tussen 

twee of drie leerlingen.  

De tutor is een kind uit een hogere groep. 

Samen lezen zij dertig minuten per keer op 

het niveau van een kind uit groep 3.  

Dit niveau wordt bepaald naar aanleiding 

van een toets. Er wordt niet alleen gelezen, 

maar er worden ook vragen gesteld over 

de tekst door de tutor. Hiermee kan de 

tutor zien of het kind de tekst begrijpt. Het 

‘tutor’ lezen heeft een doorgang in groep 

4. 

Rekenen 
In het dagelijkse leven hebben getallen 

nogal uiteenlopende betekenissen: 

aanduiding van een hoeveelheid, 

aanduiding van een volgorde, als 

maataanduiding en als rekenobject. In 

groep 3 leren de kinderen hoeveelheden te 

koppelen aan cijfers, oriëntatie in de 

getallen tot en met 100 en wordt het 

rekenen tot en met 20 geautomatiseerd. 

Hiervoor wordt de methode ‘Alles telt’ 

gebruikt. De kinderen leren rekenen aan de 

hand van problemen die nauw verbonden 

zijn met de echte of voorstelbare realiteit. 

Ze krijgen herkenbare situaties 

aangeboden. Per blok worden deze zoveel 

mogelijk gegroepeerd rond een thema. Bij 

zowel rekenen als schrijven en lezen 

houden we rekening met de 

niveauverschillen van de leerlingen. In de 

methode wordt extra oefenstof 

aangeboden ter verrijking en verdieping 

van de leerstof.  

Daarnaast gebruiken wij taal- en 

rekenblokken, Rekentijgers, Loco, Varia en 

computerprogramma’s.  

Actief burgerschap en sociale integratie 
Sinds 2006 is in de kerndoelen voor het 

basisonderwijs het onderdeel ‘Actief 

burgerschap en sociale integratie’ 

toegevoegd. Wij zien het als taak van de 

school kinderen op te voeden tot 

evenwichtige mensen, waarbij normen en 

waarden en respect voor elkaar het 

uitgangspunt zijn. Kinderen maken deel uit 

van een samenleving waarin zij goed met 

anderen om moeten kunnen gaan. 

Kinderen kunnen in de school oefenen in 

het leren samenleven met elkaar, waarin 

gelijkwaardigheid een uitgangspunt is. 

Tijdens de lessen uit de methodes die wij 

gebruiken voor wereldoriëntatie, 

sociaalemotionele ontwikkeling en levens- 

beschouwing schenken wij aandacht aan 

bovengenoemde onderwerpen. 

Activiteiten in groep 4 tot en met 8 
 
Lezen 
Het technisch lezen in groep 4 wordt 

tweemaal per week geoefend door ‘tutor’ 

lezen. Het lezen ontwikkelt zich verder en 

gaat over in begrijpend lezen. 

Daarvoor wordt de methode ‘Nieuwsbegrip 

XL’ gebruikt. Deze methode leert de 

strategieën aan met behulp van het nieuws 

van de dag. Wekelijkse actuele, 

interactieve lessen zorgen voor meer 

plezier tijdens de lessen begrijpend lezen. 

Daarnaast besteedt ‘Nieuwsbegrip XL’ 

aandacht aan de 

woordenschatontwikkeling. 
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Taal en spelling 
Taal en spellingonderwijs wordt gegeven 

met behulp van de methode ‘Taal op Maat’ 

en ‘Spelling op maat’. Deze methodes 

sluiten zoveel mogelijk aan bij de 

taalervaringen van het kind. Tevens is de 

methode erop gericht de kinderen zoveel 

mogelijk in functionele taalsituaties te 

laten oefenen. Bij de methodes hoort een 

computerprogramma waarmee de 

behandelde stof extra geoefend kan 

worden. Daarnaast maken we gebruik van 

het online programma ‘Taalzee’. De 

spelletjes in Taalzee zijn adaptief, dus elke 

leerling oefent op zijn eigen niveau. 

Bovendien bevat Taalzee een grote variatie 

aan oefenstof en de leerkrachten kunnen 

de ontwikkeling van hun leerlingen 

nauwgezet volgen. 

Rekenen 
Er wordt gewerkt met de methode ‘Alles 

Telt’. Deze methode heeft drie 

uitgangspunten: rekenvaardigheid telt, 

elke leerling telt en gebruiksgemak telt. Dit 

betekent dat er een scala aan 

oefenmateriaal is om de 

rekenvaardigheden onder de knie te 

krijgen. Maar ook dat er volop 

differentiatiemogelijkheden zijn voor 

iedere leerling op elk niveau. Vanaf de 

basisvaardigheden in groep 3 tot en met de 

bewerkingen in groep 8 ligt het accent van 

‘Alles Telt’ op het onderhouden van de 

rekenvaardigheden. Optellen, aftrekken, 

vermenigvuldigen en delen kunnen 

veelvuldig geoefend worden, omdat er 

voldoende oefenstof is. Oefenen is de 

enige manier om vaardigheden te 

automatiseren. Daarnaast biedt ‘Alles Telt’ 

ondersteuning met digitale hulpmiddelen.  

Ook maken we gebruik van het online 

programma ‘Rekentuin’.  

Wereldoriënterende vakken 
Onder wereldoriëntatie wordt verstaan: 

geschiedenis, natuuronderwijs, 

aardrijkskunde en verkeer.  

• Aardrijkskunde: Meander 

• Geschiedenis: Brandaan 

• Natuuronderwijs: Naut 

• Verkeer 

• In groep 7 wordt het verkeersexamen 

van VVN afgenomen. 

Expressieactiviteiten 
Voor expressieactiviteiten werken we met 

Zangexpres en ‘Moet je Doen’. Onder 

expressie wordt verstaan: 

handvaardigheid, tekenen, muziek, dans en 

drama. Wij laten deze lessen aansluiten op 

de belevingswereld van de kinderen en de 

aangeboden thema’s.  

Handvaardigheid en tekenen wordt 

voornamelijk in de groep aangeboden. Een 

aantal keren per jaar houden we een open 

podium, waarbij alle kinderen de 

gelegenheid krijgen hun talenten aan de 

rest van de school te laten zien. Daarnaast 

maken we gebruik van de culturele 

activiteiten die worden aangeboden vanuit 

het Kunstmenu. Het Kunstmenu wordt 

aangeboden door de gemeente 

Haarlemmermeer en geeft vorm aan 

cultuureducatie.  

Engels  
Voor Engels maken we gebruik van de 

methode ‘Groove me’. ‘Groove me’ is een 

revolutionaire digibord lesmethode Engels 

voor het basisonderwijs waarbij muziek de 

basis is van alle lessen. De muziek die 

gebruikt wordt is ‘echte’ muziek: bekende 
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popsongs en eigentijdse hits in hun 

oorspronkelijke uitvoering. In de lessen 

wordt het thema van het liedje gebruikt 

om leerlingen Engels te leren, daarbij 

komen alle vaardigheden aan bod. De 

lessen beperken zich niet tot alleen de 

woorden uit het liedje, maar worden 

uitgebreid met woorden passend bij het 

thema. 

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 krijgen 

wekelijks Engelse les.  

Lichamelijke opvoeding 
In de groepen 1 en 2 worden de lessen 

bewegingsonderwijs gegeven in de 

kleutergymzaal van de school. De lessen 

bewegingsonderwijs voor de groepen 1 

t/m 8 vinden plaats in de gymzaal ‘De 

Schulp’. Tijdens de lessen zijn stevige 

gymschoenen en gymkleding verplicht. De 

kinderen in groep 1 en 2 bewaren hun 

gymkleding in gymtassen op school.  

Als uw kind om de een of andere reden 

niet met de gymnastiekles kan meedoen, 

vragen we u dit via een briefje te laten 

weten. 

ICT-onderwijs 
In alle groepen worden computers met 

educatieve programma’s gebruikt als 

onderwijsondersteuning en voor het 

opdoen van vaardigheden. Hiervoor 

hebben we een ICT-leerlijn ontwikkeld. 

Vrijwel dagelijks zijn kinderen voor korte 

tijd achter de computer te vinden.  

3.4 Speciale voorzieningen in het 

schoolgebouw 
In de school zijn acht groepslokalen. Deze 

worden allemaal gebuikt voor lesgevende 

taken. De gemeenschapsruimte wordt 

gebruikt voor diverse activiteiten zoals 

tutorlezen, werken in projectgroepen, ICT 

en drama. Tevens is hier de 

schoolbibliotheek gevestigd. De school 

beschikt over een ruime personeelskamer. 
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4 De zorg voor kinderen 

4.1 De instroom van nieuwe 

leerlingen op school 
 

Vierjarigen 
De kinderen die op De Regenboog worden 

aangemeld, zijn meestal vierjarige kleuters. 

Als het kinderen zijn die nog geen 

broertje(s) en/of zusje(s) op De Regenboog 

hebben, dan is de procedure als volgt:  

• er wordt een afspraak gemaakt met de 

directie. Ouders en kind(eren) kunnen 

dan de school bekijken, informatie 

krijgen en vragen stellen; 

• de ouders krijgen een informatieboekje 

en een inschrijfformulier mee; 

• als de ouders besloten hebben om hun 

kind bij De Regenboog in te schrijven, 

wordt door de leerkracht ruim van 

tevoren contact opgenomen om 

afspraken te maken over de vijf 

inloopochtenden (dat zijn ochtenden 

waarop het kind, vóórdat het 4 jaar is, 

vast aan de nieuwe klas, omgeving en 

leerkracht kan wennen). 

• bij het verlaten van een 

peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, 

ontvangen de ouders een 

overdrachtsformulier, De Peuter- 

estafette, waarin de ontwikkeling van 

een kind beschreven is. Indien dit niet 

over- handigd wordt, kan een ouder 

hiernaar vragen. Dit formulier 

ontvangen wij graag op de eerste 

schooldag van het kind. 

Bij kinderen die al een broertje en/of zusje 

op De Regenboog hebben, wordt meestal 

volstaan met het uitreiken van een 

inschrijfformulier, tenzij de ouders nog een 

gesprek willen. 

Kinderen voor de groepen 2 t/m 8 
Voor kinderen die tussentijds op De 

Regenboog geplaatst willen worden, geldt 

een apart beleid. Een tussentijdse wisseling 

van uw kind naar een andere school is 

mogelijk bij een verhuizing of wanneer er 

onvrede bestaat over de huidige school. 

Omwille van de zorgvuldigheid hebben de 

scholen in de Haarlemmermeer voor het 

laatste punt de volgende afspraken 

gemaakt: 

• als u belt voor informatie in verband 

met een wens tot overplaatsing wordt 

er naar u geluisterd; 

• de huidige school wordt vervolgens op 

de hoogte gebracht van uw verzoek en 

de reden van vertrek; 

• tussentijdse wisseling van school vindt 

slechts plaats wanneer er sprake is van 

verstoorde verhoudingen dan wel dat 

het onderwijsaanbod voor de 

betreffende leerling niet toereikend is;  

• de beslissing tot plaatsing ligt bij de 

directie, na overeenstemming met de 

directie van de school van herkomst; 

• het wisselen van school vindt niet 

plaats in de eerste en laatste acht 

weken van het schooljaar; 

• in alle gevallen vindt uitwisseling van 

leerling gegevens plaats (leerling 

dossier, onderwijskundig rapport). De 

Intern Begeleiders van de scholen zijn 

contactpersonen; 

• scholen zijn altijd verplicht een 

onderwijskundig rapport van het kind 

voor de nieuwe school mee te geven. 

Naast al deze punten draait een kind een 

dagdeel mee in de groep. De Intern 
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Begeleider observeert het kind en doet 

eventueel enkele toetsen. Naar aanleiding 

hiervan wordt bekeken of De Regenboog 

de juiste school voor het kind is. 

4.2 Schorsing en verwijdering van 

leerlingen 
Dit gebeurt bijna nooit, maar is aan de orde 

als een leerling zich niet houdt aan de 

regels van de school. Voordat tot 

verwijdering wordt besloten, is er 

natuurlijk intensief overleg met de 

betrokkenen en is samen gezocht naar 

alternatieven. Voorafgaande aan de 

verwijdering is er altijd eerst sprake van 

een tijdelijke verwijdering, dat wil zeggen 

de leerling wordt gestraft met het verbod 

om één of meerdere dagen de school te 

bezoeken. Ouders worden daarvan in een 

persoonlijk gesprek op de hoogte gesteld 

door de schoolleiding, voorafgegaan door 

een onderzoek naar en een gesprek over 

de feiten. Voor een schorsing is 

instemming van het bestuur vereist. Indien 

de schorsing het gevolg is van herhaaldelijk 

laakbaar gedrag en meerdere dagen zal 

gaan omvatten, worden de 

leerplichtambtenaar en de inspecteur van 

het basisonderwijs geïnformeerd. 

Op school is een beleidsstuk over toelating 

en verwijdering aanwezig. Dit beleid geldt 

voor alle scholen van onze stichting.  

4.3 Leerlingvolgsysteem 
Het leerlingvolgsysteem is een 

systematische en uniforme aanpak van 

bekijken en beoordelen van het werk van 

kinderen. Daarbij worden speciale 

middelen gebruikt om vorderingen van 

leerlingen te verzamelen. 

In alle groepen is het observeren van de 

kinderen een dagelijkse bezigheid.  

De groepsleerkracht kijkt daarbij naar 

verschillende ontwikkelingsgebieden. Deze 

gebieden liggen op het terrein van: 

• Taalontwikkeling; 

• Motorische ontwikkeling; 

• Gedragsaspecten met betrekking tot 

spel- en werkopdrachten; 

• Sociaal-emotionele ontwikkeling; 

• Cognitieve ontwikkeling. 

In de midden- en bovenbouw wordt, naast 

de observaties, ook het gemaakte werk 

beoordeeld. Hierbij wordt gelet op het 

aantal ‘goed/fout’ en netheid. De cijfers die 

aan het werk worden toegekend, zijn terug 

te vinden op het ouderportaal. Op 

schoolniveau zijn afspraken gemaakt over 

het cijferbeleid. 

Toetsen 
Wij werken vanaf groep 1 met een 

leerlingvolgsysteem waarbij de cognitieve 

en de sociaal emotionele ontwikkeling van 

kinderen nauwgezet gevolgd wordt. We 

maken hierbij gebruik van methode 

onafhankelijke toetsen van het CITO-

leerlingvolgsysteem. Deze toetsen worden 

twee keer per jaar afgenomen. 

In de groepen 1 en 2 maken de kinderen de 
CITO-toetsen: 

• Taal voor kleuters  

• Rekenen voor kleuters  

Vanaf groep 3 worden de volgende toetsen 

afgenomen: 

• Cito-toets begrijpend lezen; 

• Cito-toets spelling; 

• Cito-toets DMT (technisch lezen); 

• Cito-toets leestempo en leestechniek; 
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• Cito-toets woordenschat; 

• Cito Rekenen 

Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling 

wordt vastgelegd. Daarvoor gebruiken wij 

het programma Zien (voor sociaal 

emotionele ontwikkeling). 

De verslaglegging van gegevens over 

leerlingen gebeurt door de 

groepsleerkracht in Parnassys. Hierin 

worden belangrijke gegevens bewaard 

zoals toetsresultaten, observaties, 

onderzoeksverslagen, relevante medische 

gegevens, rapporten en verslagen van 

oudergesprekken.  

De bespreking van de vorderingen van 
leerlingen door teamleden 
Vorderingen, observaties en uitslagen van 

toetsen worden door de leerkracht 

verwerkt in de weekplanning, weektaak en 

in de leerlingadministratie. Deze gegevens 

worden drie keer per jaar met de Intern 

Begeleider (IB-er) besproken tijdens een 

evaluatie van de groep. Bij zorgen licht de 

leerkracht de ouders in. De IB-er kan bij 

problemen een pedagogisch-didactisch 

onderzoek uitvoeren, eventueel in 

samenwerking met externe deskundigen. 

De IB-er en leerkracht stellen vervolgens 

een (individueel) handelingsplan op dat 

wordt uitgevoerd door de leerkracht. 

Als blijkt dat het handelingsplan niet het 

beoogde effect heeft, kan besloten worden 

tot een nader onderzoek. 

Een jaar verlengen: groep 1 en 2 
Als een vierjarige bij ons op school komt, 

begint het in groep 1. Vroeger spraken we 

over vroege en late leerlingen. Dit had te 

maken met de kinderen die voor of na 1 

oktober geboren waren. Als een kind na 1 

oktober geboren was, volgden vrijwel altijd 

drie kleuterjaren. Tegenwoordig spreekt 

men hier niet meer over. Er wordt gekeken 

naar de ontwikkeling die een kind 

doormaakt.  

In principe gaan alle kinderen die vóór 1 

januari 5 jaar worden, door naar groep 2. 

Uiteraard houden we daarbij de cognitieve 

en sociaal-emotionele ontwikkeling goed in 

de gaten en is het niet altijd 

vanzelfsprekend dat een kind daarna door 

gaat naar groep 3. We gaan wel uit van een 

ononderbroken ontwikkeling. 

Een jaar verlengen: groep 3 t/m 7 
Soms kan het beter zijn voor een kind om 

een groep een jaar over te doen. Redenen 

voor verlenging kunnen o.a. zijn sociaal-

emotionele aspecten, te weinig 

vooruitgaan (ondanks veelvuldig 

remediëren in of buiten de klas) en 

anderstaligheid. Voordat er een definitief 

besluit genomen wordt volgen we de 

stappen van het Protocol Zittenblijven.   

4.4 De speciale zorg voor kinderen 

met specifieke onderwijs 

behoeften 
Hieronder wordt de procedure verstaan die 

gevolgd wordt als er leer-, lichamelijke of 

sociaal emotionele problemen met een 

kind zijn.  

Passend Onderwijs Haarlemmermeer  
Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend 

Onderwijs van kracht. Dit houdt in dat 

besturen zorg moeten dragen voor alle 

leerlingen, ook voor de leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften die op de 

school worden aangemeld of al staan 

ingeschreven. Om de zorgplicht mogelijk te 

maken werken scholen samen in het 
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Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

Haarlemmermeer. Het beschikbaar 

gekomen extra bedrag is vanaf het 

schooljaar 2014-2015 op basis van 

projectaanvragen aan de scholen 

toegekend. Met ingang van schooljaar 

2017/2018 wordt het bedrag naar rato, 

rechtstreeks aan de scholen toegekend. 

Scholen kunnen daarmee de extra 

middelen zo efficiënt mogelijk inzetten. 

Op De Regenboog willen wij passend 

onderwijs realiseren door een goede 

samenwerking met de leerkracht als 

onderwijsprofessional, de ouders als 

ervaringsdeskundige en het kind met zijn 

eigen belevingswereld. Wanneer uit een 

groeps- of leerlingbespreking naar voren 

komt dat een leerling op één of meerdere 

vakken of ontwikkelingsgebieden minder of 

meer presteert dan verwacht wordt, zal de 

groepsleerkracht dit met de IB-er, de 

ouders en het kind bespreken. Naar 

aanleiding daarvan kan er besloten worden 

dat de IB-er verder onderzoek verricht bij 

de betreffende leerling. Een onderzoek kan 

bestaan uit een observatie in de groep, een 

gesprek met de leerling en/of een 

Pedagogisch Didactisch Onderzoek (PDO). 

Als het gaat om eventuele 

(hoog)begaafdheid kan het Digitaal 

Handelingsprotocol Hoogbegaafde (DHH) 

ingevuld worden. 

Wanneer er ondanks de onderzoeken meer 

gegevens nodig zijn, kunnen ouders met de 

leerkracht en de IB-er het besluit nemen 

om een extern onderzoek aan te vragen bij 

o.a. Onderwijs Advies (OA) of Bureau 

Toegepaste Sociale Wetenschappen 

(BTSW), twee onderzoeksbureaus waar wij 

mee samenwerken.  

De gegevens uit het onderzoek en de 

verder te nemen stappen worden door de 

externe deskundige met de IB-er, de 

leerkracht en de ouders (eventueel in 

aanwezigheid van de leerling) besproken.  

Met elkaar bekijken we waar er 

aanpassingen in het onderwijsaanbod 

nodig zijn. In samenspraak met leerkracht, 

ouders en leerling willen wij ons onderwijs 

voor elke leerling passend maken. 

Opvang anderstaligen 
Op De Regenboog krijgen we een enkele 

keer te maken met de opvang van 

anderstalige leerlingen. Wij hebben op 

school de materialen en de kennis om deze 

leerlingen zo snel mogelijk te integreren. 

Met de verschillende besturen in de 

Haarlemmermeer hebben we echter de 

volgende afspraak gemaakt: een kind dat 

minder dan een jaar in Nederland woont, 

wordt doorverwezen naar de 

Schakelklassen. Dit zijn opvangklassen voor 

anderstaligen en zijn gehuisvest in IKC 

Wereldwijs. Dit geldt voor leerlingen vanaf 

groep 3.  

4.5 De begeleiding van kinderen 

naar het voortgezet onderwijs 
De stap van kinderen naar het voortgezet 

onderwijs is ook voor ouders een flinke 

verandering. Vandaar dat wij hen hierin 

uitdrukkelijke betrekken. 

Dit staat beschreven in het protocol po-vo. 

4.6 De jeugdgezondheidszorg 
De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft tot 

doel het bewaken bevorderen en 

beveiligen van de gezondheid, groei en 

ontwikkeling van de jeugd van 4 tot 19 jaar. 

Dit gebeurt door middel van onderzoek van 

leerlingen, advisering van uoders en 
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leerkrachten en kortdurende begeleiding 

van leerlingen en hun ouders bij 

problemen. 

U ontvangt een uitnodiging voor uw kind 

voor een Preventief Gezondheidskundig 

Onderzoek (PGO) waarin wordt bekeken of 

uw kind zich tot op dat moment goed heeft 

ontwikkeld. Tevens kunt u dan vragen 

stellen over de gezondheid en opvoeding. 

Wanneer er twijfels of vragen zijn over de 

ontwikkeling van uw kind, kunt u een 

afspraak maken met de 

jeugdverpleegkundige. Hier kunt u terecht 

voor kortdurende onderzoeken (ogen, 

oren, etc.) en voor eenvoudige 

pedagogische en gezondheidsvragen. 

U kunt ook direct de GGD bellen en vragen 

naar de asssistente van de arts-JGZ, die aan 

de school verbonden is, om een afspraak te 

maken voor een meer uitgebreid gesprek 

of onderzoek. Meerdere malen per jaar 

vindt er overleg plaats tussen de Intern 

Begeleider, de onderwijshulpverlenen van 

Bureau Jeugdzorg en de sociaal 

verpleegkundige van de GGD. Het doel van 

dit overleg is vroegtijdige signalering en 

aanpak van problemen bij leerlingen. 

Leerlingen waar zorgen over zijn, worden 

in dit overleg besproken. Indien er 

vervolgstappen nodig zijn, wordt u als 

ouder(s), vanzelfsprekend op de hoogte 

gebracht. Ook leerlingen die net een 

schoolwisseling achter de rug hebben 

worden in het zorgoverleg besproken. 

Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan 

kunt u dit kenbaar maken bij de directie.  

De adressen van de Jeugdgezondheidszorg 

van de GGD zijn: 

Vestiging Amstelveen 
Fokkerlaan 50 
telefoon: 020 6562360 

Vestiging Hoofddorp 
Spaarnepoort 5 
2134 TM Hoofddorp 
Telefoon: 023 7891600 

4.7 Veiligheid 
Om tot leren te komen is het van groot 
belang dat leerlingen zich veilig voelen op 
school. Onze school doet zijn best om een 
veilige omgeving voor kinderen te creëren. 
Wij hebben hiervoor een aantal school en 
omgangsregels opgesteld. Aan het begin 
van elk schooljaar bespreken we deze 
regels met de kinderen. Als er in de loop 
van het schooljaar aanleiding is, kunnen de 
regels bijgesteld worden. Omdat het 
gevoel van veiligheid zeer belangrijk is, 
accepteren we niet dat ouders of 
leerlingen inbreuk op deze regels maken. In 
geval van geweld van leerlingen of ouders 
tegen leerlingen, personeelsleden of 
materiële zaken in de school hanteren we 
daarom duidelijke regels: 

• de directie en betrokken leerkracht(en) 

doen onderzoek naar het incident; 

• wij gaan een gesprek aan met de 

betrokken personen; 

• materiële schade wordt verhaald; 

• wij maken eventueel melding bij 

externe instanties; 

• wanneer nodig doen wij aangifte bij de 

politie; 

• er wordt onderzocht of een leerling 

van school verwijderd moet worden en 

of de ouder de toegang tot de school 

ontzegd moet worden. 

• sociaal veiligheidsplan Meer Primair. 
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5 De leraren 
De meeste leerkrachten zijn voor een 

belangrijk deel van hun taak werkzaam als 

groepsleerkracht. Naast deze functie 

hebben leerkrachten nog allerlei andere 

taken op schoolniveau of een 

coördinerende rol. Leerkrachten hebben 

samen met ouders zitting in allerlei 

commissies die activiteiten organiseren 

(Sinterklaas, Kerst, e.d.). ten aanzien van 

de professionalisering van het team 

worden er op schoolniveau en op 

individueel niveau diverse cursussen 

gedaan ten behoeve van de kwaliteit van 

ons onderwijs. Op individueel niveau 

houden diverse leerkrachten zich o.a. bezig 

met de cursussen over het rekenonderwijs, 

taal- en spellingsproblemen, het gedrag 

van leerlingen, coachen en het digibord. 

 

 

 

Vervanging 
Bij de ziekte van een van de leerkrachten 

wordt een invalkracht aangetrokken 

(indien beschikbaar). 

Duo-partners vervangen zo mogelijk elkaar 

bij ziekte. De stichting heeft samenwerking 

met andere onderwijsstichtingen om de 

invalproblematiek op te pakken Wanneer 

we toch geen invaller kunnen vinden, zal 

een groep verdeeld worden over de 

overige groepen. In iedere groep is een 

programma samengesteld waarmee de 

kinderen dan aan het werk gaan. als er 

geen mogelijkheden voor opdelen zijn, zal 

een groep een dag(deel) naar huis gaan. U 

wordt dan ruim van tevoren op de hoogte 

gesteld. Indien dit thuis voor 

onoverkomelijke problemen zorgt, biedt de 

school opvangmogelijkheden. 

 

Stagiair(e)s van PABO’s 
Elk jaar lopen een aantal stagiair(e)s stage 

op De Regenboog. Zij worden onder 

andere begeleid door de leerkracht van de 

groep waarin zij stagelopen en een 

bovenschoolse coach. De studenten zijn 

maximaal een halfjaar in een groep. Tijdens 

deze periode geven de stagiair(e)s een 

aantal lessen aan een groepje leerlingen of 

de hele klas. Op deze wijze doen zij 

praktijkervaring op. De 

eindverantwoording ligt altijd bij de 

leerkracht van de groep waarin de student 

stage loopt. Daarnaast kan het voorkomen 

dat we een LiO-student (Leerkracht in 

Opleiding) toegewezen krijgen. Dit is een 

vierdejaars Pabostudent die voor een 

bepaalde periode, drie dagen per week, 

zelfstandig de groep moet draaien. De 

leerkracht van de desbetreffende groep is 

dan niet in de klas aanwezig, maar houdt 

zich bezig met ondersteunende 

activiteiten. 
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6 De ouders 
 

Oudervereniging 
Op alle scholen van de stichting Meer 

Primair is een oudervereniging actief. De 

oudervereniging van De Regenboog is de 

formele organisatie die op de school de 

samenwerking tussen de ouders, de 

directie en de leerkrachten bevordert. De 

betrokkenheid van ouders bij de scholen 

wordt door Meer Primair gezien als een 

belangrijk punt en krijgt maximaal gestalte 

in een verenigingsvorm. Iedere ouder kan 

lid van die vereniging zijn en heeft gelijke 

zeggenschap binnen de algemene 

ledenvergadering van de vereniging. 

Ouderactiviteiten 
Voor het organiseren van feesten en 

andere activiteiten wordt niet alleen de 

hulp van de OR gevraagd, maar soms ook 

van andere ouders. 

Natuurlijk draagt de leerkracht van de 

groep de verantwoordelijkheid en zal u 

adviseren en bijstaan.  

Iedere leerkracht zoekt per jaar ook nog 

één of twee klassenouder(s). Zij helpen bij 

diverse groepsactiviteiten. 

Ouders houden zich niet alleen bezig met 

vorderingen van hun kinderen, ze kunnen 

ook meedenken en beslissen over de 

opzet, inhoud en organisatie van het 

onderwijs door plaats te nemen in de 

medezeggenschapsraad (MR) 

De medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat 

uit twee leerkrachten namens het team en 

twee ouders. De directeur is namens het 

bestuur op uitnodiging van de MR 

aanwezig bij de vergaderingen. Indien zich 

meerdere kandidaten opgeven voor de 

oudergeleding van de MR worden deze 

gekozen via verkiezingen. Deze vinden eens 

in de drie jaar plaats. Indien nodig vinden 

er tussentijdse verkiezingen plaats. Als uw 

kind langer dan één jaar op De Regenboog 

zit, kunt u zich hiervoor opgeven. De 

medezeggenschapsraad praat mee, geeft 

adviezen en beslist mee over zaken als 

benoemingen, ontslag, schoolplan en 

vakantieregeling. Deze bevoegdheden zijn 

vastgelegd in het MR-reglement. De 

oudergeleding doet dit namens de ouders, 

personeelsgeleding namens het personeel 

en de directie is de contactpersoon 

namens het bestuur. Heeft u als ouder een 

opmerking over het beleid van de school, 

dan kunt u vanzelfsprekend terecht bij de 

directie, maar ook bij de 

medezeggenschapsraad. Er is regelmatig 

contact met de ouderraad alsmede de 

medezeggenschapsraad van de andere 

scholen van de stichting Meer Primair. 

Deze laatste groep is gebundeld in een 

Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad, de GMR. De GMR 

behandelt zaken die alle scholen binnen de 

stichting aangaan. 

Klachten  
Waar mensen samenwerken, gaan soms 

dingen mis. Als ouder kunt u vragen 

hebben of ontevreden zijn over de manier 

waarop school zaken aanpakt (denk aan: 

de communicatie vanuit de school, de 

manier waarop uw kind begeleid wordt, 

schoonmaakwerkzaamheden enz.). Wij 

gaan er vanuit dat we de meeste klachten 

in onderling overleg kunnen oplossen. We 

nodigen u van harte uit bij ontevredenheid 

deze te uiten naar de school: 
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• naar de leerkracht als het gaat om 

zaken die spelen in de klas, 

• naar de schoolleiding als het gaat om 

klas- overstijgende onderwerpen. 

Als u er met de leerkracht en de 

schoolleiding niet uitkomt, oftewel als naar 

uw mening de klacht niet naar behoren is 

opgelost, dan kunt u deze ten slotte 

voorleggen aan het schoolbestuur of voor 

een objectief onderzoek aan onze 

Klachtencommissie.  

In de afweging welk vervolg het meest 

wenselijk is, kunt u zich laten bijstaan door 

de contactpersoon e/o de extern 

vertrouwenspersoon. 

Klachten ongewenste omgangsvormen 
Met name bij klachten over ongewenste 

omgangsvormen op school, zoals: pesten, 

ongewenste intimiteiten, discriminatie, 

agressie en geweld, kunnen ouders en 

kinderen een beroep doen op de 

ondersteuning door de contactpersoon. De 

contactpersoon is er voor u. 

Hij/zij luistert naar u, geeft u informatie 

over mogelijke vervolgstappen en brengt u 

indien wenselijk in contact met de externe 

vertrouwenspersoon voor verdere 

ondersteuning.  

Nuttige adressen 
De contactpersoon is als leerkracht 

werkzaam op de school.   

• Aadje Petrie 

023 5634514 

De externe vertrouwenspersoon is een 

objectieve deskundige van buiten de 

school. De externe vertrouwenspersoon 

begeleidt u  bij het vinden van een 

oplossing van de door u gesignaleerde 

klacht. Klachten over ongewenst gedrag, 

die u onvoldoende vindt opgelost, kunt u 

voorleggen  aan de klachtencommissie. De 

externe vertrouwenspersoon begeleidt u in 

het klachttraject. 

• Pieter de Wit, werkzaam bij Onderwijs 

Advies 

0182 55 64 99 

p.dewit@onderwijsadvies.nl / tel  

Schoolbestuur 

• Meer Primair 

023 554 23 51 

https://meerprimair.nl/  

Klachtencommissie 

Landelijke Klachtencommissie, per adres 

Stichting Onderwijsgeschillen, 

Postbus 85191, 3508 AD Utrecht,  

telefoon 030 280 95 90,  

e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl. 

De volledige klachtenregeling, waarin de 

procedure klachtbehandeling beschreven 

staat, ligt ter inzage bij de schoolleiding. 

Vertrouwensinspecteur 

Voor een onafhankelijk advies in geval van 

een klacht, kunt u ook contact opnemen 

met de vertrouwensinspecteur: 

Centraal meldpunt  telefoonnummer 0900 

111 31 11 (lokaal tarief) weekdagen van 

8.00 uur tot 17.00 uur.  

Meldplicht seksueel geweld 
Schoolleiding, contactpersonen en 

vertrouwenspersonen zullen een klacht 

van ouders/leerlingen zorgvuldig 

behandelen. Bij klachten van ouders en 

leerlingen over de schoolsituatie, waarbij 

mogelijk sprake is van ontucht, aanranding 

of een ander zedendelict, is de school 

https://meerprimair.nl/
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verplicht tot het doen van aangifte bij de 

officier van justitie, omdat mogelijk de 

veiligheid van meerdere kinderen in het 

geding is.  
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7 Praktische zaken 

7.1 Diverse zaken 
Jaarlijks terugkerende activiteiten voor 
kinderen 
Ieder jaar wordt er een aantal activiteiten 

voor de kinderen georganiseerd. Een aantal 

activiteiten keert jaarlijks terug. Denk aan: 

• het schoolreisje. Voor de groepen 3 

t/m 7 organiseren we ieder jaar een 

schoolreisje. Voor de groepen 1 en 2 

wordt eens in de twee jaar een 

schoolreisje georganiseerd. Het andere 

jaar is er een kleuterfeest op school; 

• de sport en speldag. Ieder schooljaar 

wordt er een sport en speldag 

georganiseerd op een sportveld of in 

de omgeving van de school; 

• musical en schoolkamp voor groep 8; 

• het kunstmenu: een aantal culturele 

activiteiten. 

• de gemeente Haarlemmermeer 

organiseert jaarlijks een groot aantal 

sportactiviteiten voor de scholen.  

Naast al deze activiteiten streven we 

ernaar om jaarlijks iets te organiseren dat 

een directe relatie heeft met een goed doel 

zoals bijvoorbeeld: 

• schaatsen voor water; 

• actie schoenmaatjes; 

• een actie naar aanleiding van een 

actueel onderwerp. 

Buitenschoolse opvang 
Onze school werkt samen met Smallsteps 

kinderopvang, locatie ‘Toverzand’. 

Daarnaast werken we samen met Happy 

Kids kinderopvang. Voor kosten, 

mogelijkheden, etc. verwijzen wij naar de 

website van deze instellingen. 

Voorschoolse opvang 
Kinderen kunnen om 07.30 uur bij 

Toverzand worden gebracht. De vaste 

medewerkers van Smallsteps staan klaar 

om uw kind op te vangen en op tijd naar 

school te brengen. Er wordt van uitgegaan 

dat uw kind reeds heeft ontbeten, maar 

een kleine versnapering en drinken is altijd 

aanwezig. Tijdens de voor- schoolse 

opvang kunnen de kinderen van dezelfde 

faciliteiten gebruik maken als op de 

buitenschoolse opvang. 

Continurooster 
De school werkt met een continurooster. 

Dit betekent dat alle kinderen op school 

eten samen met hun leerkracht. Samen 

met Sportservice Haarlemmermeer, de 

leerkrachten en enkele vrijwilligers wordt 

de speeltijd ingevuld zodat de kinderen 

onder toezicht op het plein kunnen spelen 

na het eten van hun broodje. 

De naschoolse opvang 
De naschoolse opvang wordt o.a. 

georganiseerd in kinderopvang Toverzand. 

Zij bieden verschillende 

kinderopvangpakketten aan. Voor meer 

informatie kunt u terecht op 

www.smallsteps.nl. 

Ouderbijdrage 
De ouderraad beheert de bedragen 

afkomstig uit de ouderbijdrage. De bijdrage 

bestaat uit een gedeelte dat bestemd is 

voor het financieren van activiteiten die 

niet door het Rijk worden gesubsidieerd, 

zoals Sinterklaasfeest, Kerstfeest, 

schoolreisje, excursies e.d. Het voldoen van 

de ouderbijdrage is vrijwillig. Natuurlijk 

hopen we dat alle ouders het belang inzien 

van bovenstaande activiteiten en daarvoor 

ook willen betalen. Zonder deze extra 

http://www.smallsteps.nl/
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financiën kan dit soort activiteiten niet 

worden georganiseerd.  

Ouders die vanwege hun financiële situatie 

niet in staat zijn de bijdragen te voldoen, 

wordt geadviseerd een aanvraag voor 

financiële ondersteuning te doen bij de 

afdeling Sociale Zaken van de gemeente 

Haarlemmermeer. Dit jaar wordt als 

ouderbijdrage € 55 per kind gevraagd.  

U krijgt voor de ouderbijdrage bericht van 

de ouderraad over de wijze waarop de 

betaling kan plaatsvinden. Voor de 

leerlingen die in de loop van het schooljaar 

op school komen, wordt de bijdrage per 

maand berekend.  

Excursies 
Soms komt het voor dat er extra kosten zijn 

verbonden aan een excursie. Het kan zijn 

dat wij dan een extra bijdrage van u 

vragen. Wij hebben afgesproken dat dit 

maximaal €3,00 per jaar kan zijn. Uiteraard 

is deze bijdrage vrijwillig. 

Verzekering voor leerlingen 
De kinderen zijn verzekerd gedurende een 

half uur vóór schooltijd, uiteraard onder 

schooltijd, en een half uur na schooltijd. De 

uitloop voor en na schooltijd is bedoeld 

voor de weg van huis naar school en 

omgekeerd. Deze verzekering dekt alleen 

de extra medische kosten die niet door de 

eigen ziektekostenverzekering worden 

vergoed. Wij zijn als school niet verzekerd 

tegen diefstal. Wilt u uw kind geen 

kostbare zaken of geld mee naar school 

geven? Wij raden ouders sterk aan om hun 

kinderen te verzekeren voor wettelijke 

aansprakelijkheid (WA) voor schade die 

onbedoeld wordt toegebracht aan derden.  

Veiligheid tijdens uitstapjes 
Ieder schooljaar wordt er wel eens in een 

groep een beroep gedaan op ouders om de 

kinderen naar een evenement te rijden.  

Een aantal zaken is dan verplicht: 

• een inzittendenverzekering; 

• veiligheidsriemen voor en achter in de 

auto; 

• kinderen korter dan 1.50 meter, 

mogen niet voor in de auto zitten; 

• zowel voor als achter in de auto 

moeten de kinderen altijd in de 

riemen. 

De school is in het bezit van een 

veiligheidsplan. Dit ligt bij de directie ter 

inzage. 

Mee te nemen artikelen 
Op school hebben we veel materiaal, maar 

we verwachten dat kinderen bepaalde 

spullen van huis meenemen: 

Groep 1/2: 

• Gymkleding 

Groep 3 en 4: 

• Stevige gymschoenen en gymkleding; 

• E tui, gevuld met potloden, gum, 

puntenslijper en viltstiften 

• Insteekmap 

Groep 5 t/m 8: 

• Stevige gymschoenen en gymkleding; 

• E tui, gevuld met potloden, gum, 

puntenslijper, goede vulpen of gelpen 

(blauw schrijvend) en viltstiften; 

• Agenda (vanaf groep 7); 

• Insteekmap; 

•  Daarnaast adviseren wij om voor de 

kinderen een rekenmachine aan te 

schaffen.  
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Huiswerk 
Vanaf groep 5 kunnen kinderen met 

huiswerkopdrachten thuiskomen. De 

hoeveelheid en de moeilijkheidsgraad 

worden langzaam opgebouwd. Wij vinden 

het belangrijk dat kinderen veel kunnen 

spelen, maar in de groei naar 

volwassenheid hoort ook het vergroten van 

het verantwoordelijkheidsgevoel. Om 

boeken en schriften te sparen, zouden wij 

graag willen dat de leerlingen (van de 

hogere groepen) een tas mee naar school 

nemen. 

Hoofdluis 
Zo nu en dan komt er bij één of enkele 

kinderen hoofdluis voor. Bij constatering 

van luis of neten benaderen we de ouders 

met het verzoek hun kind direct te 

behandelen om verdere verspreiding te 

voorkomen. Daarnaast krijgt de hele groep 

een brief mee met het verzoek extra te 

controleren. Tevens worden de kinderen 

op school extra gecontroleerd. Na iedere 

vakantie vindt er een hoofdluiscontrole 

plaats. Wij bieden op school luizentassen 

aan. Deze kunt u bij de leerkracht kopen 

voor €2,50 per stuk. 

Gevonden voorwerpen 
Het komt vaak voor dat kinderen iets 

vergeten mee te nemen naar huis. We 

denken niet alleen aan een beker, maar 

ook aan jassen en rugtassen. Wanneer wij 

deze voorwerpen vinden, worden deze op 

school bewaard. Om u in de gelegenheid te 

stellen het kwijtgeraakte materiaal terug te 

krijgen, kunt u op bepaalde tijden op 

school komen kijken. Dit wordt van tevoren 

aangekondigd. In de centrale hal liggen dan 

de gevonden voorwerpen uitgestald. 

Traktatie 
Wanneer een kind ter gelegenheid van zijn 

verjaardag wil trakteren, vragen wij u om 

dit zo gezond mogelijk te houden. Er zijn 

genoeg alternatieven. Denk bijvoorbeeld 

aan cocktailworstjes, rozijntjes, appels, 

stukjes kaas of worst en 

komkommerstukjes. Voor de leerkrachten 

hoeft geen uitzondering te worden 

gemaakt. Houd het vooral eenvoudig en de 

hoeveelheden beperkt. In verband met de 

veiligheid mogen lollies en zuurstokken 

niet opgegeten worden.  

Op het kinderdagverblijf en de 

peuterspeelzaal is het vaak gebruikelijk dat 

de kinderen, naast een smakelijke 

traktatie, ook een cadeautje uitdelen. Wij 

waarderen het als u alleen een 

versnapering uitdeelt.  

Een hapje tussendoor 
Na de ochtendpauze krijgen de kinderen 

tijd om hun meegebrachte eten en drinken 

te nuttigen. Koolzuurhoudende dranken en 

energizers staan wij niet toe. Het is handig 

als de bekers voorzien zijn van de naam. 

Gruitdag 
Alle vijf de dagen hebben wij gruit dagen. 

Dat betekent dat de kinderen die dag naast 

het drinken geen koek meenemen, maar 

fruit of groente. Op deze manier willen we 

het gezond eten stimuleren. Dit betreft het 

tussendoortje rond 10 uur. Tussen de 

middag nemen de kinderen een gezonde 

lunch mee. 

Verjaardagen 
Kinderen die jarig zijn, worden op de 

normale tijd op school verwacht. De 

kleuters worden door hun klasgenootjes 

feestelijk toegezongen in de klas. Ook 

mogen ze een cadeautje grabbelen uit de 
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grabbelton. De ouders van de kinderen uit 

de groepen 1 en 2 mogen bij de verjaardag 

aanwezig zijn. De kinderen van groep 3 t/m 

8 vieren de verjaardag ook in de klas. Rond 

10.00 uur wordt de jarige door hun 

klasgenoten toegezongen en wordt de 

gelegenheid geboden te trakteren. Iedere 

jarige mag de klassen rond om zich te laten 

feliciteren door de leerkrachten. 

Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt ieder jaar op 

school. Hij maakt individuele foto’s van alle 

kinderen. Daarnaast worden er foto’s 

gemaakt van de groepen. Tevens wordt de 

gelegenheid geboden om met broertjes en 

zusjes op de foto te gaan. U beslist zelf of u 

de foto’s wilt kopen. 

Fietsen 
Het fietsenrek voor het schoolplein biedt 

plaats aan een beperkt aantal fietsen. De 

kinderen van groep 1 t/m 5 plaatsen hun 

fietsen in de rekken buiten het schoolplein, 

de groepen 6 en 7 en 8 aan de tuinkant van 

het schoolplein. Het plaatsen van fietsen 

tegen de hekken van het schoolplein zien 

wij, om veiligheidsredenen, liever niet. 

Indien het niet noodzakelijk is om met de 

fiets naar school te gaan, is lopend een 

goed alternatief. Eventuele schade of 

diefstal van fietsen valt buiten de 

verantwoordelijkheid van de school. 

7.2 De regels in de school 
In een gemeenschap waar veel mensen, 

klein en groot, samenwerken moeten er 

enkele regels zijn. Op school is er een 

pestprotocol en een handboek gedrag. 

De belangrijkste staan hieronder vermeld. 

• bij ruzie of onenigheid proberen 

kinderen eerst zelf hun probleem op te 

lossen. Bij schoppen af slaan grijpt de 

leerkracht in en volgt er een sanctie. 

• pesten mag op school niet voorkomen, 

niemand wordt buitengesloten. Als dat 

toch gebeurt, houden wij onze mond 

daar niet over. Onze school werkt met 

een pestprotocol. 

• ouders spreken andere kinderen niet 

aan op wat er op school is gebeurd. Dit 

doet de groepsleerkracht. 

• tien minuten voor de aanvang van de 

school is er toezicht op de pleinen. 

Stuur uw kind(eren) daarom niet te 

vroeg naar school. 

• mochten uw kinderen niet in staat zijn 

de school te bezoeken, wilt u ons dan 

voor schooltijd bellen. Als de lessen 

begonnen zijn komen leerkrachten niet 

naar de telefoon. 

• kinderen die boeken of schriften mee 

naar huis nemen, moeten daarvoor 

een schooltas of rugzak gebruiken. 

• schade ontstaan door moedwillige 

vernieling door leerlingen wordt op 

ouders verhaald. 

• ouders die hun kinderen komen halen, 

wordt verzocht zich niet te verzamelen 

in de hal. De lessen ondervinden 

hinder van het geroezemoes op de 

gang. 

• in het schoolgebouw wordt geen 

kauwgom gekauwd. 

• in verband met de veiligheid mag er 

een kwartier voor en na schooltijd niet 

op het plein worden gefietst en 

gevoetbald. 

• rolschaatsen in het schoolgebouw en 

op het schoolplein is niet toegestaan. 

• skateboarden, hockeyen op het 

speelplein kan niet worden toegestaan. 
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• stepjes worden in het fietsenrek 

geplaatst en niet mee naar binnen 

genomen. 

• het meenemen van gevaarlijk 

speelgoed als pijltjes, messen, katapult, 

vuurwerk, lucifers, pistooltjes en 

aanstekers wordt niet getolereerd. 

• onder schooltijd mogen leerlingen het 

terrein van de school niet verlaten, 

tenzij toestemming is verkregen van de 

leerkracht. 

• mobiele telefoons van kinderen mogen 

op school niet aanstaan. 

• de deuren van de school zijn tien 

minuten voor aanvang geopend. Wilt u 

om 08.30 uur de school verlaten, zodat 

wij op tijd kunnen beginnen met de 

lessen? 
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8 De ontwikkeling van het 

onderwijs 

8.1 Activiteiten ter verbetering van 

het onderwijs in de school 
Beleidsvoornemens 
Het onderwijs van onze school is altijd in 

beweging. Dat komt omdat wij deel 

uitmaken van een maatschappij die dat ook 

is. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen 

geregeld aanpassingen op onderwijskundig 

gebied. Daarnaast signaleren wij met 

elkaar ook zaken die beter kunnen. 

Afgelopen schooljaar is eigenaarschap 

ingevoerd in de school. We maken 

leerlingen eigenaar van hun eigen 

leerproces. Leerlingen hebben een eigen 

‘leercirkel’, waarin zij zelf inzicht krijgen en 

werken aan de volgende vaardigheden: 

werken met lesdoelen en leerstappen; 

weten waarom je iets leert; het maken van 

eigen keuzes om te weten wat je nodig 

hebt om een les goed te kunnen volgen; 

volhouden als het moeilijk is; kritisch zijn 

op je werk; leren van je fouten; reflecteren; 

samenwerken; iemand anders helpen bij 

het leren. 

De kinderen uit groep 7 nemen deel aan 

het theoretisch verkeersexamen van 3VO 

en het praktisch verkeersexamen. Het 

praktisch verkeersexamen gebeurt onder 

verantwoordelijkheid van de politie 

Haarlemmermeer. Wanneer beide 

examens met goed gevolg zijn afgelegd, 

ontvangen de kinderen een diploma. Ook 

doen alle leerlingen uit de groepen 7 en 8 

mee aan het Dode Hoekproject. 
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9 Resultaten en uitstroom 

9.1 Resultaten van de eindtoets 
De resultaten van de Cito-eindtoets van de 

afgelopen schooljaren zijn als volgt: 

Schooljaar Eindtoets Toets 

2015-2016 537,8 CITO 

2016-2017 536,6 CITO 

2017-2018 86,5 IEP 

 

9.2 Uitstroom naar het voortgezet 

onderwijs 
Aan het eind van het cursusjaar 2017-2018 

verlieten 20 leerlingen uit groep 8 onze 

school. De uitstroom was als volgt: 

Advies Aantal 

Vmbo-kb/gt 1 

Vmbo-kb 1 
Vmbo-gt 2 

Vmbo-gt/havo 2 

Havo 5 
Havo/vwo 3 

Vwo 6 
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10 Regeling school en 

vakantietijden 

10.1 Schooltijden bij het 

continurooster 
Groep 1 - 8 Ochtend Middag 

Maandag 8:30 – 
12:00 

12:30 – 
14:30 

Dinsdag 8:30 – 
12:00 

12:30 – 
14:30 

Woensdag 8:30 – 
12:00 

Vrij 

Donderdag 8:30 – 
12:00 

12:30 – 
14:30 

vrijdag 8:30 – 
12:00 

12:30 – 
14:30 

 

De school is 10 minuten voor aanvang van 

de lessen geopend. Tussen 12 uur en 12.30 

uur is het pauze. Dan wordt er op school 

gegeten met alle kinderen en vervolgens 

buiten gespeeld. 

Ziekmeldingen 
Als uw kind ziek is en dus niet naar school 

gaat, verwachten wij van u dat u dit 

telefonisch tussen 8.00 en 8.30 uur 

doorgeeft of door middel van een briefje 

waarin de reden van het verzuim staat 

vermeld. Wilt u echter niet onder 

schooltijd bellen, aangezien het voor de 

leerkrachten heel vervelend is tijdens de 

les gestoord te worden. 

10.2 Vakantietijden 
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2019-

2020 

Herfstvakantie zaterdag 19-10-2019 t/m 
zondag 27-10-2019 

Kerstvakantie  zaterdag 21-12-2019 t/m 
zondag 05-01-2020 

Voorjaarsvakantie  zaterdag 15-02-2020 t/m 
zondag 23-02-2020 

Goede vrijdag vrijdag 10-04-2020 

Pasen zaterdag 11-04-2020 t/m 
maandag 13-04-2020 

Koningsdag maandag 27-04-2020 

Meivakantie zaterdag 25-04-2020 t/m 
zondag 10-05-2020 

Hemelvaart donderdag 21-05-2020 
t/m vrijdag 22-5-2020 

Pinksteren zaterdag 31-05-2020 t/m 
maandag 1-6-2020 

Zomervakantie zaterdag 4-07-2020 t/m 
zondag 16-08-2020 

Studiedagen nog niet bekend, voor 
meer info zie website 

Vrijdagmiddag vrij 
groepen 1 t/m 4 

nog niet bekend, voor 
meer info zie website 

 

10.3 Regels voor vervroegde 

vakantie of verlate terugkomst 
Regelmatig bereiken ons verzoeken voor 

vrije dagen en extra vakantieweken. 

Hoezeer wij vaak begrip hebben voor de 

redenen achter deze verzoeken, moeten 

wij toch vaak afwijzend reageren. De 

school moet zich houden aan de uitvoering 

van de Leerplichtwet. Als wij hiervan 

afwijken, krijgt onze school problemen met 

de leerplichtambtenaar en de 

onderwijsinspectie. Wij vragen u dan ook 

om vakanties zoveel mogelijk te plannen in 

de schoolvakanties. Alleen als u door uw 

werkgever verplicht wordt om buiten de 

schoolvakanties verlofdagen op te nemen, 

zijn ontheffingen mogelijk. Uiteraard kunt 

u wel vrij vragen voor speciale 

gelegenheden zoals een 40-jarig 

huwelijksfeest van grootouders. In alle 

gevallen van lesverzuim dient overleg te 

worden gepleegd met de directie. Daar 
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kunt u het aanvraag/meldingsformulier 

voor extra vrij verkrijgen. 

Leerplicht 
Als uw kind vier jaar is, mag het naar de 

basisschool; verplicht is het dan nog niet. 

Dat komt pas een jaar later; als uw kind vijf 

jaar is, moet het wél naar school. Op de 

eerste schooldag van de maand die volgt 

op de maand waarin uw kind vijf jaar is 

geworden, is het namelijk leerplichtig. U 

moet uw kind dan op school laten 

inschrijven, al is dat in de meeste gevallen 

al gebeurd, omdat bijna alle kinderen dan 

al een jaar op de basisschool zitten. Als een 

kind 12 jaar is geworden, zal het over het 

algemeen de school verlaten. Het heeft er 

dan acht jaar basisschool op zitten. Snelle 

kinderen kunnen er wat korter over doen; 

kinderen die wat meer tijd nodig hebben, 

mogen langer op de basisschool blijven, 

echter niet meer dan twee jaar extra. 
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11 De school: Info algemeen 

11.1 Groepsindeling en contact 
 

Groep 1/2 Eline Rasenberg e.rasenberg@deregenbooghoofddorp.nl 

Groep 3 
Groep 4 

Melanie van der Aart (ma, 
di, woe) 
Renske de Bock (wo, do, 
vr) 
Ali Middel (di en don 
ochtend) 

m.vanderaart@deregenbooghoofddorp.nl 
r.debock@deregenbooghoofddorp.nl 
a.middel@deregenbooghoofddorp.nl 

Groep 5/6 Nicolette Boers (ma, di) 
Aadje Petrie (wo, do, vr) 

n.boers@deregenbooghoofddorp.nl  
a.petrie@deregenbooghoofddorp.nl  

Groep 6/7 Danique Overes d.overes@deregenbooghoofddorp.nl  

Groep 8 Marlenne Beerthuizen m.beerthuizen@deregenbooghoofddorp.nl  
Intern Begeleider Ali Middel a.middel@deregenbooghoofddorp.nl  

Vakleerkracht 
gym 

Jorn Rakers (ma, vr) j.rakers@meerprimair.nl  

Administratie Irma Stoltenborg (ma-
ochtend) 

i.stoltenborg@deregenbooghoofddorp.nl  

Prisma en 
leerKRACHT 

Nicolette Boers n.boers@deregenbooghoofddorp.nl  

ondersteuning Monica Fahey m.fahey@deregenbooghoofddorp.nl 

ICT (lessen) Niels Boersma nboersma@meerprimair.nl 

Directeur Toyah Vogels directie@deregenbooghoofddorp.nl  
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12 Namen en adressen 

12.1 Stichting Meer Primair 
 

Algemeen bestuur Stichting Meer Primair 

Algemeen bestuurders Dhr. C.E. Niezing 
Mevr. M. Vendel 

Adres Burgermeester Pabstlaan 10 
2131 XE Hoofddorp 
023-5542358 

 

Medezeggenschap 

Oudergeleding Dhr. P. Vogelaar 
Dhr. K. Vleeming 

Personeelsgeleding Mevr. E. Rasenberg 
Mevr. N. Boers (voorzitter) 

Mailadres mr@deregenbooghoofddorp.nl  

 

 

12.2 Externe personen / instanties 
 

Inspectie van het onderwijs Loket Klantcontact: 088-6696060 

Schoolartsendienst 023-5625575 
Centrum voor Jeugd en Gezin www.cjghaarlemmermeer.nl  

Kinderfysiotherapeute Mevr. P. Marees 
Sportparklaan 16 
2103 VT Heemstede 
06-28538823 
Zij is iedere donderdagochtend op school 
aanwezig. 

 

mailto:mr@deregenbooghoofddorp.nl
http://www.cjghaarlemmermeer.nl/
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