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Voorwoord 

 
 
Beste lezer, 
 
In deze schoolgids vindt u de informatie voor schooljaar 2018-2019, over ons onderwijs en onze school. 
De meest actuele informatie is te vinden op onze website, www.obsest.nl, of wordt u toegezonden via e-mail en 
nieuwsbrieven. In ons Ouderportal van het Leerlingvolgsysteem ParnasSys kunt u de vorderingen van uw kind 
volgen. Mocht u over een papieren versie van deze schoolgids willen beschikken, dan zullen wij u op uw verzoek 
een kopie verstrekken. 
 
Vanaf 1 augustus 2015 wordt er samengewerkt met de ods Meester Aafjes en is er met het team hard gewerkt 
aan de ontwikkeling van de kinderen en de school. Op obs Est is sprake van een (h)echt team. Met elkaar geven 
de leerkrachten en de directie, waar mogelijk ondersteund door het team van de ods Meester Aafjes, onderwijs 
aan de kinderen. We kunnen dan ook zeggen dat het onderwijs op orde is en dat we uit de leerlingen halen wat er 
in zit. In deze gids treft u de groepsindeling aan en de namen van leerkrachten die aan de groepen les geven. 
Vanaf 1 augustus 2017 is Stanley Willems de directeur van OBS Est, de samenwerking met ods Meester Aafjes zal 
op dezelfde wijze worden gecontinueerd.   
 
Wij wensen u en allen die bij het onderwijs van uw kind betrokken zijn een mooi schooljaar en we hopen u vaak te 
ontmoeten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Stanley Willems 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Waar in de schoolgids wordt gesproken van ouders kan steeds worden gelezen ouder(s)/verzorger(s). 
N.B. 2 Waar in de schoolgids een leerling wordt aangeduid met ‘hij’ kan steeds worden gelezen ‘hij / zij’. 
  

http://www.obsest.nl/
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Hoofdstuk 1:  De school 

1.1 Richting 

Onze school is een openbare basisschool.  
 
De gegevens zijn:  
Openbare Basisschool Est 
Dorpsstraat 3 
4185 NA EST 
Tel.: 0345-569481 
www.obsest.nl  
 

1.2 Schoolbestuur 

Het bestuur van onze school berust bij Stichting Fluvium 
De adresgegevens vindt u in de bijlage. 
 
De leerplichtambtenaar van de gemeente Neerijnen is: 
Mevrouw R . Moorman / Leerplicht Regio Rivierenland 
De adresgegevens vindt u in de bijlage. 
 

1.3 Inspectie 

Inspectie van het onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van ons onderwijs. U vindt de adresgegevens in de 
bijlage. 
 
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie en seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, kunt u 
terecht bij het centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs. Het telefoonnummer vindt u in de bijlage. Aan de 
genoemde aandachtspunten zijn toegevoegd: signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, 
fundamentalisme, radicalisering, extremisme e.d. 
 

1.4 Schoolgrootte 

Op 1 oktober 2017 telde de school 51 leerlingen. Op basis van dat aantal leerlingen wordt de formatie toegekend 
voor het schooljaar 2018 / 2019. Er zijn momenteel 5 leerkrachten, de directie, de IB-er, de onderwijsassistenten 
en de conciërge (op afroep), werkzaam voor OBS Est. 
 
 

Hoofdstuk 2:  Waar de school voor staat 

2.1 Missie, uitgangspunten/doelen 

2.1.1 Missie van de school 

 
 

Wij leren kinderen leren 
 

Wij bieden eigenaarschap aan kinderen, als goede voorbereiding op de toekomst 
 

Wij leveren modern openbaar onderwijs dicht bij huis in Est 
 
 
 
De openbare basisschool Est is één van de openbare basisscholen van stichting Fluvium. De missie van de stichting 
is “het stimuleren en waarborgen van kwalitatief hoogwaardig, innovatief, opbrengstgericht en gevarieerd 
openbaar onderwijs, waarin veel aandacht is voor samen leren, samen werken en samen leven, ten einde door 
ons onderwijs een fundamentele bijdrage aan de ontwikkeling van elk kind te leveren”.  

http://www.obsest.nl/
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2.1.2 Uitgangspunten/doelen van de school 

 
 

 
 
Onze kernwaarden: 
- We gaan ervan uit dat elk mens in staat is verantwoordelijkheid te dragen. Een democratische grondhouding is 
wat we van alle betrokkenen verwachten.  
- We bieden een veilig, ondersteunend klimaat om te zorgen dat ieder kind zo zelfstandig mogelijk kan 
functioneren.  
- We benaderen elk kind als open, communicatief en redelijk, om persoonlijke groei mogelijk te maken.  
- We hebben vertrouwen in de positieve bedoelingen van het kind. 
- We geven samen met ouders het goede voorbeeld aan onze leerlingen. 
- We bieden elk kind handvatten om zelfstandig te leren denken en handelen als individu, maar ook als deel van 
de groep. 
 
 

 
 

2.2 Het klimaat van de school 

De sfeer waarin een kind opgroeit, is van groot belang om een volwaardig mens te kunnen worden. Als de leerling 
zich veilig voelt, heeft het alle kansen zich te ontwikkelen. Regels en orde geven daarbij houvast. De leerling weet 
waar hij / zij aan toe is. We willen dat de leerlingen zich houden aan een aantal regels ten aanzien van de omgang 
met elkaar, met de leerkrachten en ten aanzien van hun leertaak. Als leerkrachten trachten wij een 
voorbeeldfunctie te vervullen. 
Wij werken aan het voorkomen van pesten en discriminatie  met de methode Kanjertraining. Wat betreft hun 
leertaak krijgen de leerlingen, voor zover ze dat aankunnen, steeds meer een eigen verantwoordelijkheid. 
Zelfstandig werken, maar ook samenwerken, luisteren naar anderen en een eigen mening naar voren durven 
brengen, vinden we belangrijk. 
De school is bedoeld als plaats van ontmoeting, niet alleen voor leerlingen en onderwijsgevenden, maar ook voor 
ouders. In groep 1 t/m 3 brengen ouders hun kind in de klas en is er gelegenheid om voor te lezen, werkjes van 
uw kind te bekijken of een korte mededeling te doen aan de leerkracht. Gelukkig vinden veel ouders de weg naar 
school ook  in de hogere groepen. U bent natuurlijk altijd van harte welkom voor een gesprek met de leerkracht 
van uw kind. Maakt u een afspraak? 
 

2.3  De gezonde school 

Bewegen in de klas 
Leerlingen zijn tijdens een les rekenen of taal gedurende de activiteit actief bezig.  
Uit onderzoek komt naar voren dat door fysiek actieve reken- en taallessen aan te bieden op school, de 
schoolprestaties beter worden.  

 
Onze slogan: 

 

We leven in een klein dorp, maar kunnen de wereld aan 
 

 
Ons motto: 

 

SAMEN LEREN, 
OM SAMEN TE LEVEN 

 



   Schoolgids Openbare Basisschool Est 

7 
 

  

Door meer aandacht en concentratie zijn de kinderen meer betrokken tijdens een les. Uit eerder onderzoek blijkt 
dat de aanpak op lange termijn leidt tot een betere doorbloeding van de hersenen, de aanmaak van nieuwe 
zenuwcellen en het ontstaan van meer verbindingen tussen de zenuwcellen.  
Bovendien is de ‘motorische informatie’ een extra informatiebron, die het leren stimuleert.  
 
Buitenlessen  
Buiten leer je meer en beter.  
Meer beweging op school helpt! Dat blijkt uit meerdere onderzoeken. Basisschoolleerlingen die buiten hebben 
gespeeld, gedragen zich daarna beter in de klas en zijn taakgerichter. Ook cognitief presteren ze beter door meer 
sport en spel en meer beweging tijdens schooltijd.  
Echter, niet alleen de leerprestaties gaan erop vooruit, de leerlingen vinden het ook nog eens heel leuk! Met 
name de combinatie van leren en bewegen, zoals een rekenles waarbij ze moeten rennen, levert enthousiaste 
reacties van leerlingen op.  
De lessen worden als leuker ervaren en ook de combinatie van leren en bewegen in de frisse buitenlucht wordt 
positief ontvangen. Genoeg redenen voor ons als school om aandacht te besteden aan de positieve effecten van 
lesgeven in de buitenlucht en meer buiten lestijd te integreren in het reguliere lesprogramma.  
 
Bewegingsonderwijs  
In de onderbouw staat dagelijks bewegingsonderwijs op het programma. Er wordt op het schoolplein of in het 
lokaal gespeeld.  
De groepsleerkrachten verzorgen eenmaal per week een gymles. Hiervoor moeten de kinderen gymkleren en 
gymschoenen meenemen. Alle leerlingen gaan dan met de bus naar de sportzaal in Opijnen. Omdat wij geen 
sportzaal in ons dorp hebben en de gemeente voorlopig nog maar één keer per week het vervoer naar de sporthal 
financiert, hebben wij geen tweede sportmoment in de sportzaal. Om die reden hebben we de lessen lichamelijke 
oefening uitgebreid van 45 minuten naar 75 minuten per groep. 
Omdat al onze leerkrachten ook zijn opgeleid als vakleerkracht lichamelijke oefening krijgen alle leerlingen ook 
uitstekende sportlessen.  
Voor een sportbroekje en gymschoenen (geen blauwe of zwarte zolen) moet u zelf zorgen. Graag voorzien van 
een naamlabel. Voor de bewegingslessen wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Basislessen 
bewegingsonderwijs’.  
 
De combinatiefunctionaris van de gemeente Neerijnen 
De combinatiefunctionaris verzorgt periodiek voor alle leerlingen groepen 1 t/m 8  gevarieerde sportactiviteiten in 
gymzaal te Opijnen of op een buitenlocatie. Het programma wordt maandelijks bekend gemaakt. Het is de 
bedoeling dat de deelnemende kinderen zelf naar de activiteit toe komen en ook zelfstandig weer naar huis gaan. 
Jongere kinderen kunnen door hun ouders gebracht en gehaald worden.  
Verder introduceert de combinatiefunctionaris steeds nieuwe spellen op het schoolplein zodat onze leerlingen 
nieuwe bewegingsactiviteiten leren kennen. 
Na schooltijd kunnen de kinderen op het schoolplein blijven bewegen, de leerlingen mogen dan gebruik maken 
van de schoolmaterialen en d.m.v. spelkaarten kunnen de leerlingen de aangeleerde spellen weer ophalen. 
 
Toernooien en wedstrijden Onze school neemt deel aan diverse sportieve activiteiten die buiten de reguliere 
schooltijd plaatsvinden, zoals o.a. schoolvoetbal; sportdagen en de koningsspelen. 
 
 
 

Hoofdstuk 3:  Organisatie van de school 

3.1 Organisatie 

Onze school heeft dit schooljaar 3 combinatiegroepen:  
Groep 1-2-3   de onderbouw   
Groep 4-5-6   de middenbouw   
Groep 7-8   de bovenbouw   
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3.1.1 Leerkrachten en ondersteuning 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep: 1-2-3 Lisanne Lisanne Robin Lisanne Lisanne 

Groep: 4-5-6 Debbie Debbie Debbie Debbie Debbie 

Groep: 7-8 Mariska Yvonne Yvonne Yvonne Mariska 
 
Ondersteuning door de onderwijsassistente (en stagiaires) vindt plaats in alle groepen naar de zorgbehoefte van 
de groep. 
Op dinsdagochtend worden de gymlessen verzorgd in de gymzaal van Opijnen. 
Mevr. Sandra Wagter verzorgt de lessen GVO (godsdienstig vormingsonderwijs). 
De interne begeleiding wordt verzorgd door Yvonne van der Giessen in overleg met Jacqueline van Burk. 
De conciërgetaken worden uitgevoerd door Andre Ton. 
 

3.1.2 De directie 

Stanley Willems is (onder voorbehoud) op maandagochtend, woensdagmiddag en vrijdagmiddag op school 
aanwezig.  
 
 

3.2 Voorzieningen in en rond het schoolgebouw 

Wij hebben op onze school vier groepslokalen voor de groepen 1 t/m 8. Een vijfde lokaal gaan we inrichten als 
lokaal voor Wetenschap en Techniek. Onze leerlingen zullen gebruik maken van de mogelijkheden in dit lokaal. 
Wij stellen deze ruimte ook open voor andere basisscholen om het vak Wetenschap en Techniek invulling te 
geven. Hiervoor heeft de school in samenwerking met stichting Fluvium een stichting ter bevordering van 
wetenschap en techniek opgericht.  
De hal van de school wordt gebruikt als bibliotheek en ontvangstruimte. Een enkele keer worden hier ook speelse 
activiteiten met de groep gehouden. Bij festiviteiten en grote optredens maken we gebruik van het dorpshuis. 
Verder is er een directiekamer, een personeelskamer en een ruimte waar gewerkt wordt met een kleine groep of 
waar schoolarts, logopedist, e.d. gebruik van kunnen maken.  
De speelplaats is ingericht met speeltoestellen en kan worden gebruikt voor bewegingsactiviteiten. Op 
loopafstand van de school is een sportveld waar we in de zomer graag gebruik van maken voor extra 
bewegingslessen. Met de bus gaan de leerlingen naar de gymzaal in Opijnen.  
 

3.3 Activiteiten in groep 1 en 2  

In de kleutergroep wordt op speelse wijze de ontwikkeling van de leerlingen bevorderd. We werken veelal 
thematisch en sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. De leerlingen van groep 1 zijn vooral 
experimenterend bezig. Het aanleren van de verschillende technieken en basisbegrippen staat hier centraal. De 
activiteiten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. De leerlingen van groep 2 krijgen dagelijks 
een opdracht en krijgen voorbereidend werk aangeboden vooral op taal- en rekengebied. In groep 1 en 2 werken 
wij met een weektaak en we maken bij beide groepen gebruik van een planbord.  
 
Het volgsysteem ‘Onderbouwd’ biedt een koppeling tussen ontwikkelingsmateriaal uit de kasten en kern- en 
leerdoelen. Door het op een speelse manier doelgericht aanbieden van het materiaal wordt de ontwikkeling van 
de kleuters gestimuleerd. Het belangrijkste uitgangspunt van Onderbouwd is niet alleen volgen, maar vooral het 
bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van leerlingen. Dit zorgt voor de nodige prikkels die een 
belangrijke voorwaarde vormen voor leren. Onderbouwd toont de onderwijsbehoeften van de leerlingen, de 
leerkrachten zetten hierop in. Het is een belangrijke taak van de leerkracht een spel verantwoord aan te bieden. 
Een doordacht spelaanbod leidt doorgaans tot de beoogde resultaten.  
 
Voor het thematisch werken maken we gebruik van een aantal methoden die zowel structureel als incidenteel 
worden ingezet. De onderstaande methoden gebruiken we: 

 Taal en rekenen - Onderbouwd 

 Schrijven - Pennenstreken  

 Basismappen 

 Verkeer - Wijzer door het verkeer  

 Sociaal emotioneel - Kanjertraining 
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 Kunst en cultuur - Moet je doen  

 Muziek - Taal muzikaal  

 Wereldoriëntatie  - De grote reis  

 Rekenen en wiskunde -  Pluspunt   

 Spreekbeeld 
 
De leerlingen van groep 2 gaan aan het eind van het schooljaar wennen aan het leren in groep 3, dit doen ze in de 
klas, door te gaan werken aan kern 1 van veilig leren lezen.  
 
In de groepen 1 en 2 wordt begonnen met de voorbereiding op het schrijven. Er wordt hier gewerkt met de 
bewegingsmethodiek Pennenstreken. Er wordt aandacht besteed aan arm-, hand- en polsbewegingen en aan de 
potloodgreep. Pennenstreken bestaat uit een handleiding, een cd met liedjes en verhalen en twaalf verhaalplaten. 
Pennenstreken werkt in de kleutergroepen met zeven  thema’s rondom een koning die wil leren schrijven. 
 
Tijdens de kleuterperiode gebeurt het wel, dat besloten wordt groep 1 of groep 2 over te doen. Dit heeft te 
maken met de geboortedatum en de aard en aanleg van de leerling. Daarnaast komt het voor dat een kind een 
‘versnelde’ kleuterperiode doormaakt.   
Voor ons beleid betreffende zittenblijven of overgaan en versnellen verwijzen we naar hoofdstuk 7.3, waar ook 
wordt uitgelegd, hoe we omgaan met zogenaamde ‘herfstleerlingen’. 
 

3.4 Activiteiten in groep 3 t/m 8 

3.4.1 Taal-/leesactiviteiten 

In groep 3 gebruiken wij de nieuwste Veilig Leren Lezen (de “Kim-versie”). Deze leesmethode is gericht op de 
individuele leerbehoeften van de leerling. In groep 4 maken de leerlingen een overstap naar de methode ‘Taal 
Actief IV’, die in de groepen 4 t/m 8 wordt gebruikt. Het taalonderwijs is veelomvattend. Er is aandacht voor het 
spreken en luisteren (kringgesprek, spreekbeurt), de spelling van woorden (spellingafspraken), het stellen (het 
maken van een verslag, brief, verhaal), de grammatica, de taalschat (synoniemen, tegenstellingen, 
spreekwoorden) en het gebruik van woordenboeken. 
 
Wat het technisch lezen betreft wordt er veel gezamenlijk gelezen volgens het ‘voor-koor-door’ model 
(gezamenlijke instructie). Daarnaast lezen alle groepen elke ochtend het eerste halfuur groepsdoorbrekend.  We 
maken voor technisch lezen gebruik van de methode ‘Estafette’. De methode gaat weliswaar uit van klassikale 
lessen maar bij ons worden leerlingen op hun eigen niveau begeleid. Nieuw bij deze methode is de zogenaamde 
‘leerkrachtassistent’.  Dit is een programma dat de leerkracht gebruikt op het digitale schoolbord. In het 
programma is allerlei afwisselende oefenstof opgenomen, zoals bijvoorbeeld flitsrijtjes. 
 
We leren de leerlingen niet alleen technisch en begrijpend lezen (methode Nieuwsbegrip XL). We willen ook graag 
dat de leerlingen lezen leuk vinden en regelmatig een boek lezen. We hopen dit te bereiken door voor te lezen, 
door boekpromotie, door boekbesprekingen en door de leerlingen de gelegenheid te geven voor zichzelf te lezen. 
We worden hierbij ondersteund door onze lees-/mediacoach, Petra Heimeriks. 
 

3.4.2 Rekenen/wiskunde 

Vanaf groep 3 starten de leerlingen met ‘Pluspunt’, een realistische rekenmethode die gebruik maakt van 
contexten. Er wordt uitgegaan van situaties in het dagelijks leven aan de hand van thema’s, bijvoorbeeld bij de 
bakker, de rijdende winkel. Heel belangrijk is de interactie tussen de leerlingen en het stimuleren en ontdekken 
hoe ze een probleem kunnen oplossen. Wij zetten de methode gedifferentieerd in en sluiten aan op de 
leerbehoeften van de leerling. Er zijn leerkrachtgebonden lessen, lessen zelfstandig werken, herhalingslessen en 
verrijkingslessen. 
 

3.4.3 Schrijven 

In groep 3 t/m 8 wordt gewerkt met de schrijfmethode ‘Pennenstreken’. In groep 3 wordt gestart met het 
aanvankelijk schrijven. De leerlingen raken vertrouwd met schrijfdansachtige, vloeiende bewegingen. Ze gaan al 
snel aan elkaar schrijven. Het schrift is licht hellend. In groep 4 worden de hoofdletters aangeleerd. De 
moeilijkheidsgraad neemt steeds toe, zowel door het soort woorden en zinnen als door de liniëring. Dit proces 
gaat door in groep 5. In de groepen 6, 7 en 8 komt het voortgezet schrijven aan de beurt. Uiteindelijk leren we in 
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groep 7/8 de kinderen ook aan hoe ze netjes in blokletters kunnen schrijven, aangezien de meeste leerlingen dit 
op de middelbare school zullen gaan doen. 
In het begin werken de leerlingen met potlood, maar al snel gaan ze over op schrijven met de (liefst vul-)pen. 
Onze leerlingen ontvangen tijdens hun schoolloopbaan eenmaal een vulpen van school. Mocht deze pen kapot 
gaan, dan kunt u op school een nieuwe pen aanschaffen. De kosten bedragen € 8,50. 
Vanaf groep 7/8 gaan kinderen ook met andere materialen schrijven. 
 

3.4.4 Wereldoriëntatie 

Op veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we de leerlingen kennis bij over het 
heden en verleden van de aarde en haar bewoners. Veelal gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van 
methoden, maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, werkstukjes, projecten en 
schooltelevisie.  
De volgende (digitale) methoden zijn op onze school in gebruik:  

 Natuur:    Naut 

 Aardrijkskunde:   Meander 

 Geschiedenis:   Brandaan 

 Verkeer:   De Verkeerskrant 
 

3.4.5 Engelse taal 

In groep 7 en 8 wordt Engels gegeven. We werken met de methode ‘Take It Easy’. Hierin komen allerlei dagelijks 
voorkomende situaties aan de orde. Er is veel aandacht voor het spreken en het verstaan van de taal, maar ook 
het lezen en schrijven komen aan bod. Deze methode wordt ondersteund door prachtige digibord software 
waarin wordt lesgegeven door native speakers. 
 

3.4.6 Maatschappelijke verhoudingen (met uitzondering van staatsinrichting) 

Hiervoor wordt het onderwijsleerpakket van Kanjertraining gebruikt. Staatsinrichting komt aan bod middels onze 
geschiedenismethode en bijvoorbeeld bij de verkiezingen van de leerlingenraad. Ter ondersteuning van de 
leerkracht zijn er in de personeelsmediatheek diverse naslagwerken en bronnenboeken. De leerstof wordt 
aangeboden in samenhang met andere vakken en op niet-geplande momenten, bijvoorbeeld naar aanleiding van 
vragen van leerlingen en de actualiteit via de krant of het jeugdjournaal. 
 

3.4.7 Burgerschap en integratie 

De leerlingen groeien op in een pluriforme samenleving. Daarom is het belangrijk een basis te leggen voor een 
samenleving waarin we aandacht hebben voor elkaar en waarin we elkaars culturele en maatschappelijke 
verschillen weten te respecteren en te waarderen.  
Burgerschap en integratie geeft invulling aan het respect hebben voor jezelf en voor anderen. Daarvoor is kennis 
nodig van je eigen directe omgeving en de wereld. Levensbeschouwing, levensfilosofie, religies , etc. geven ons 
handvatten om inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van andere mensen. De Kanjertraining geeft ons inzicht in 
ons eigen handelen en de reactie van anderen daarop. Daarnaast geeft het een handvat om met het gedrag van 
anderen om te gaan. Met andere woorden: Burgerschap en Integratie is verweven in meerdere vakken.  
 

3.4.8 Godsdienstig vormingsonderwijs 

De leerlingen van de midden- en bovenbouw kunnen godsdienstig vormingsonderwijs volgen, dat wordt gegeven 
door mevrouw Sandra Wagter (Humanistisch of godsdienstig vormingsonderwijs, HGO, GVO). De lessen worden 
gegeven aan groep 5/6 en groep 7/8.. Deze lessen zijn facultatief. We horen het graag vóór aanvang van het 
nieuwe schooljaar als u wilt dat uw kind(eren) deze lessen niet  volgen. Leerlingen die niet deelnemen aan de 
godsdienstlessen, krijgen een andere opdracht op het gebied van levensbeschouwelijke vorming. 
 

3.4.9 Kunst- en cultuureducatie 

We maken ten eerste gebruik van de mappen ‘Moet je doen – kunst & cultuur’. In de mappen staan 26 
thematische projecten die de leerlingen ruim de gelegenheid bieden om hun denkbeelden, gevoelens en 
fantasieën vorm te geven in literatuur, dans, drama, cultureel erfgoed en fotografie & animatie.  
Ieder jaar staat er een andere discipline centraal (literatuur, dans, drama, cultureel erfgoed en fotografie & 
animatie, beeldend en muziek). Die discipline wordt vastgesteld door de icc netwerkgroep  en doorgegeven door 
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de icc-er van onze school. Uitdiepen kan op verschillende manieren gebeuren, denk aan gastlessen van 
kunstenaars, muzikanten, theaterbezoek, etc. 
De methode zoekt naar raakvlakken tussen de verschillende disciplines met als resultaat uitdagende projecten 
waarin verschillende disciplines samenkomen. Dit biedt de school veel vrijheid. 
Naast deze methode hanteren we ‘Uit de kunst’ (discipline beeldende vorming). Deze methode werkt met 
thema’s en is flexibel te gebruiken in onze combinatiegroepen.  
Ten slotte gebruiken we ‘Moet je doen – muziek’, waarin aan de orde komen het luisteren naar muziek, het 
maken van muziek, het spreken over muziek en het waarderen ervan. Daarnaast hebben onze leerkrachten ook 
hun eigen inbreng in het aanbieden van kunst- en cultuureducatie. 
 

3.4.10 Bewegingsonderwijs 

De kleuters krijgen elke dag bewegingsonderwijs. Dit kan buiten zijn of in het speel-/werklokaal.  
De leerlingen van de groepen 1 t/m 8 gymmen op dinsdag. De lessen vinden plaats in de gymzaal bij het 
gemeenschapshuis De Keijsershof in Opijnen. De leerlingen worden met de bus vervoerd. In de zomer maken we 
bovendien gebruik van het sportveld in de nabije omgeving van de school. 
 
 

Hoofdstuk 4:  De leerlingen 

4.1 De 1-zorgroute in het kort 

De 1-zorgroute kan gezien worden als een invulling van passend onderwijs. Het houdt in dat er binnen de school 
en binnen een regio een uniform en transparant zorgtraject wordt opgebouwd.  
De kern van de 1-zorgroute bestaat uit handelingsgericht werken. De leerkracht doet dat in de groep met behulp 
van twee instrumenten: groepsoverzichten en groepsplannen. 
 
De stappen die worden doorlopen zijn: 
1) verzamelen van gegevens 
2) selecteren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
3) benoemen van specifieke onderwijsbehoeften 
De stappen 1 t/m 3 worden in het groepsoverzicht vermeld.  
4) clusteren van leerlingen met gelijke specifieke onderwijsbehoeften 
5) opstellen van het groepsplan 
6) uitvoeren van het groepsplan 
De stappen 4 t/m 5 komen in het groepsplan terug. 
Na een werkperiode wordt het groepsplan geëvalueerd en start de cyclus weer bij stap 1, verzamelen van 
gegevens, om uiteindelijk weer een nieuw groepsplan te formuleren voor de volgende werkperiode. 
 

4.2 Nieuwe leerlingen 

Alle kinderen zijn welkom op onze school.  
Vooraf willen wij graag een gesprek met u als ouder om kennis te maken en te spreken over wat de school te 
bieden heeft. Als u voor onze school kiest kunt u een aanmeldformulier downloaden vanaf de website. Ook 
vragen wij u een intakeformulier in te vullen. De antwoorden helpen ons om vanaf het begin goed in te spelen op 
de onderwijsbehoeften van uw kind. Na ontvangst van deze formulieren, bekijken wij of wij uw kind op een goede 
wijze onderwijs kunnen bieden. Als aan alle voorwaarden is voldaan wordt uw kind een dag na zijn vierde 
verjaardag officieel ingeschreven op school.  
Wettelijk is bepaald dat kinderen vanaf 3 jaar en 10 maanden 10 dagdelen naar school mogen om te wennen. 
Tijdens de kennismaking met de toekomstige leerkracht maken we graag met u een planning om uw kind deze 
gelegenheid te geven. Gedurende het gehele jaar kunt u uw kind aanmelden op onze school. 
Instroom van leerlingen van een andere leeftijd is ook mogelijk. In een gesprek vertellen wij u als ouder graag wat 
ons onderwijs inhoudt en wat wij uw kind kunnen bieden. De vorige school zorgt voor een onderwijskundig 
rapport, zodat wij voor een goede aansluiting kunnen zorgen.  Als een leerling naar een andere school gaat, wordt 
een onderwijskundig rapport gemaakt met daarin inlichtingen over de leervorderingen en de gebruikte methodes 
op onze school. 
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4.3 Het volgen van de leerlingen 

Belangrijke onderdelen voor het volgen van de leerlingen zijn de methodegebonden toetsen, de niet-methode 
gebonden toetsen, observaties en gesprekken. Al deze gegevens worden geregistreerd in ParnasSys.  
 
De ontwikkeling van de leerlingen in groep 1/2 wordt gevolgd tijdens het spelen en werken door middel van 
observatie en geregistreerd in de klassenmap en leerlingen-map. Onze methode Onderbouwd volgt de 
verschillende ontwikkelingslijnen van de leerlingen vanaf de Peuterspeelzaal. ‘Onderbouwd’ biedt een koppeling 
tussen ontwikkelingsmateriaal uit de kast aan een kern- en leerdoel. Door het op een speelse manier doelgericht 
aanbieden van het materiaal wordt de ontwikkeling van de kleuter gestimuleerd. Het belangrijkste uitgangspunt 
van Onderbouwd is niet alleen het volgen, maar vooral het bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling 
van leerlingen. Dit zorgt voor de nodige prikkels die een belangrijke voorwaarde vormen voor leren. De leerkracht 
biedt het spel zodanig aan dat de kleuters de beoogde leerdoelen kunnen behalen. 
Bij het observeren van de leerlingen volgen we ontwikkelingslijnen middels Onderbouwd. Daarnaast volgen we de 
sociaal emotionele ontwikkeling met behulp van de vragenlijsten bij de Kanjertraining. 
De leerlingen van groep 2 krijgen aan het eind een ‘rapportje’ vanuit ‘Onderbouwd’ . De leerling wordt gevolgd in 
zijn ontwikkeling door observaties en toetsen. De groepsleerkracht bespreekt de ontwikkeling van de leerlingen 
tijdens het 10-minutengesprek met de ouders.  
In groep 3 tot en met 8 maken we gebruik van methodegebonden toetsen en niet-methodegebonden 
(CITO)toetsen. Methodegebonden toetsen zijn vooral bedoeld om de vorderingen te meten op de korte termijn. 
Heeft de leerling het laatste hoofdstuk begrepen en kan hij / zij de opgedane kennis toepassen? De niet-
methodegebonden toetsen (CITO toetsen) zijn bedoeld om de prestaties op de langere termijn te volgen. Welke 
vorderingen heeft de leerling het afgelopen (half) jaar gemaakt? Hoe presteert de leerling in vergelijking met 
andere kinderen in Nederland? In het Ouderportal van ParnasSys kunt u zowel de resultaten van de CITO toetsen, 
als van de methodetoetsen van uw kind zien en volgen.  
 

4.4 Rapporten 

De groepen 3 t/m 8 krijgen drie keer per jaar een rapport. Meestal worden deze rapporten uitgereikt in 
november, februari en voor de zomervakantie. 
Wanneer leerlingen (tussentijds) de school verlaten, ontvangt de nieuwe school een onderwijskundig rapport. 
 

4.5 10-minutengesprekken 

In november en in het voorjaar vindt er in de weken na de rapportuitreiking aan de leerlingen van groep 1 t/m 8 
een gesprek plaats met de ouders over de prestaties van de leerling in het algemeen en het rapport in het 
bijzonder. Dit gebeurt tijdens een zgn. 10-minutengesprek. De ouders worden hiervoor uitgenodigd. Voor de 
zomervakantie kan er vanuit school of vanuit de ouders ook nog behoefte zijn aan een gesprek. Dit is niet 
standaard. 
De groepsleerkracht van groep 7 nodigt ouders en leerlingen  aan het einde van het schooljaar uit voor een 
voorlopig adviesgesprek. Op basis van de werkhouding, karakter en behaalde resultaten wordt besproken wat de 
mogelijkheden zullen zijn op de middelbare school. Bovendien worden punten besproken waaraan nog gewerkt 
kan worden. In groep 8 volgt in november  het gebruikelijke rapportgesprek.  Voor de Voorjaarsvakantie vindt het 
schooladviesgesprek plaats (vóór de CITO eindtoets). Begin maart wordt het onderwijskundig rapport in overleg 
met u vastgesteld en overgedragen naar de VO school. De ontvangst van de scores van de CITO eindtoets zal eind 
mei plaatsvinden. De resultaten op de eindtoets kunnen leiden tot bijstelling van het schooladvies naar boven. 
School is hiertoe echter niet verplicht, ook niet als een bijzonder hoge score wordt behaald. Dat komt doordat wij 
als school meer factoren meenemen in onze afwegingen voor een advies dan alleen de leerresultaten. 
 

4.6 De zorg voor onze leerlingen 

4.6.1 Passend onderwijs 

Obs Est maakt deel uit van Stichting Fluvium voor Openbaar onderwijs. Stichting Fluvium heeft samen met de 
andere schoolbesturen van het primair onderwijs in zes Betuwse gemeenten de krachten gebundeld onder het 
motto ‘passend onderwijs voor elke leerling’. Gezamenlijk dragen zij in het samenwerkingsverband Betuws 
Passend Onderwijs (BePO) de verantwoordelijkheid voor goede onderwijsondersteuning voor elke leerling in de 
regio. Deze bestuurlijke krachtenbundeling sluit aan bij landelijke ontwikkelingen: vanaf 1 augustus 2014 heeft elk 
schoolbestuur ‘zorgplicht’. Besturen zijn wettelijk verplicht alle kinderen passend onderwijs te bieden. Dit kan zijn: 
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op de eigen school of op een andere, beter passende school. Schoolbesturen vullen elkaar aan en versterken met 
elkaar de kwaliteit van de onderwijsondersteuning voor de leerlingen. 
 

BePO 

Het samenwerkingsverband BePO  bestaat uit zeventien schoolbesturen van primair en speciaal onderwijs die 85 
scholen in stand houden in de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neerijnen, Nederbetuwe en Tiel.  Bij 
elkaar zo’n duizend leerkrachten  verzorgen samen passend onderwijs voor ca. 15.000 leerlingen in het primair 
onderwijs. 1 augustus 2014 was de formele start van passend onderwijs. Het samenwerkingsverband functioneert 
echter al vanaf begin 2012 om gedegen voorbereidingen te treffen voor passend onderwijs in de regio. Alle 
(voortdurende) inspanningen zijn erop gericht een dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen tot stand te 
brengen dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van de Betuwse leerlingen. BePO hanteert hierbij als uitgangspunt 
dat wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, hij of zij die zo thuisnabij mogelijk krijgt, liefst op de 
reguliere school. Daarbij worden drie niveaus van onderwijsondersteuning vormgegeven: 
- Basisondersteuning: Dit is het programma dat de leerkracht, ondersteund door intern begeleider en collega’s, op 
de reguliere basisschool aan kinderen biedt.  
- Plusondersteuning: Op basis van een persoonlijk plan, een ontwikkelingsperspectief, wordt het onderwijs binnen 
de reguliere basisschool aangepast vormgegeven. Hierbij kan de leerkracht een beroep doen op interne expertise 
binnen de school en externe expertise vanuit BePO. 
- Speciale ondersteuning: Tijdelijke of langdurige plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal 
onderwijs, op basis van complexe pedagogische en/of onderwijskundige problematiek. Via een individueel 
ontwikkelingsperspectief wordt een passende vorm en intensiteit van begeleiding geboden. 
 

Plusondersteuning 

Iedere basisschool heeft in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) vastgelegd welke mogelijkheden kunnen 
worden ingezet om passend onderwijs te bieden voor haar leerlingen. Daarmee geeft de school ook de grenzen 
van haar mogelijkheden aan. Het kan gebeuren dat de ondersteuning die de reguliere basisschool voor de leerling 
kan bieden, ontoereikend is. In dat geval heeft de school de mogelijkheid gebruik te maken van aanvullende 
middelen die het samenwerkingsverband BePO (Betuws Passend Onderwijs) beschikbaar stelt: plusondersteuning.  
De inzet van deze plusondersteuning is erop gericht de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in een zo 
vroeg mogelijk stadium hulp te geven in een reguliere basisschool. Het samenwerkingsverband bundelt de 
beschikbare expertise in het BePO Plusteam, bestaand uit gespecialiseerde medewerkers. 
 

4.6.2 Leerlingenzorg op obs Est 

Vanaf de eerste dag op school worden de specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling op verschillende 
manieren in kaart gebracht. We krijgen zo een beeld van de beste manier waarop een kind tot leren komt, 
bijvoorbeeld: welke benadering vanuit de leerkracht goed werkt, op welk materiaal het kind het best reageert, of 
het kind voldoende heeft aan de basisinstructie of juist aan meer of minder instructie. Ook nemen we de sociaal-
emotionele ontwikkeling hierin mee.  
Met deze kennis, die we op basis van observatie en toetsing voortdurend aanvullen en aanpassen, proberen we in 
elke groep een onderwijssetting te creëren waarin ieder kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.  
 

Dagelijkse zorg in de Basisondersteuning 

Binnen de Basisondersteuning wordt het onderwijsprogramma (leerstof, didactische aanpak, pedagogische 
aanpak, klassenmanagement en schoolklimaat) op het basisniveau aangeboden. De Basisondersteuning bevat een 
drietal arrangementen, op onze school uitgewerkt volgens de principes van de 1-zorgroute. De leerling ontvangt 
een bepaald arrangement op basis van zijn/haar didactische en/of pedagogische onderwijsbehoeften. 
 
Basisarrangement 
Dit is het standaard onderwijsprogramma, waarmee een gemiddelde leerling de kerndoelen van het 
basisonderwijs op streefniveau kan behalen. Dit arrangement wordt door de meeste leerlingen gevolgd. 
 
Intensief basisarrangement 
Binnen het onderwijsprogramma van het intensieve basisarrangement wordt, aanvullend op het 
basisarrangement, meer ondersteuning en begeleiding geboden door de leerkracht in de groep. De leerkracht 
doet hierbij aanspraak op zijn/haar specifieke kennis t.a.v. onderwijsbehoeften en zet eventueel specialistische 
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programma’s in als aanvulling op de reguliere methode. Collega’s, waaronder de intern begeleider, kunnen 
geraadpleegd worden voor advies. 
 
Verdiept basisarrangement 
Binnen het onderwijsprogramma van het verdiepte basisarrangement, wordt het basisarrangement zo aangepast, 
dat het programma voldoende uitdagend blijft voor de leerlingen. Bij dit arrangement doet de leerkracht 
aanspraak op zijn/haar specifieke kennis t.a.v. deze onderwijsbehoeften en zet specialistische programma’s in ter 
vervanging van onderdelen van de reguliere methode. Collega’s, waaronder de intern begeleider, kunnen 
geraadpleegd worden voor advies. 
 

Plusarrangement  

In bijzondere situaties kan het gebeuren dat een leerling tijdelijk gespecialiseerde begeleiding en/of behandeling 
nodig heeft. Er kan dan een plusarrangement worden aangevraagd. BePO stelt het plusarrangement beschikbaar 
wanneer het leren en/of de ontwikkeling van de leerling alleen kan plaatsvinden door de onderwijsleersituatie 
tijdelijk of langdurend aan te passen aan de extra specifieke ondersteuningsbehoeften. Voor de aanvraag van een 
plusarrangement is de school (wettelijk) verplicht een ontwikkelingsperspectief voor de leerling op te stellen. De 
school stelt dit op in samenspraak met ouders en eventueel deskundigen.  
Wanneer een leerling binnen de basisondersteuning of plusondersteuning onvoldoende tot ontwikkeling komt, 
zullen we in samenspraak met ouders / verzorgers op zoek gaan naar een andere, meer passende leeromgeving. 
 

4.6.3 De speciale zorg voor zieke leerlingen 

Als een leerling langere tijd wegens ziekte niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders/verzorgers 
bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kan de school 
gebruik maken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor leerlingen 
die zijn opgenomen in een academisch ziekenhuis, zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening aldaar; 
voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst (Marant). 
Het is onze wettelijke plicht voor elke leerling, ook als hij of zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast 
vinden we het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en 
de leerkracht. De leerling moet weten en duidelijk ervaren dat hij of zij ook dan meetelt en erbij hoort. 
Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is belangrijk, om leerachterstanden zoveel 
mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden. 
Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, kunt u altijd voor informatie terecht bij de 
leerkracht van uw kind. Ook kunt u informatie vinden op de website van onze onderwijsbegeleidingsdienst 
(www.marant-ed.nl) en op de website van Ziezon, het landelijke netwerk van ‘ziek zijn en toch onderwijs’ 
(www.ziezon.nl). 
 

4.7 De begeleiding naar het voortgezet onderwijs 

4.7.1 De voorlichting aan ouders ten behoeve van de schoolkeuze 

Na groep 8 gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben de keuze uit veel schooltypen en vele 
scholen. Vaak wordt bij ons gekozen voor de scholen in Zaltbommel, Geldermalsen of Tiel, maar er zijn ook 
leerlingen die naar Culemborg gaan. Wij willen ouders en leerlingen graag helpen bij het maken van een juiste 
keuze. Veel scholen voor voortgezet onderwijs in de regio organiseren voorlichtingsavonden of voorlichtingsdagen 
voor de leerlingen van groep 8 en/of de ouders. Hiervan krijgt de basisschool tijdig bericht, waarna leerlingen en 
ouders op de hoogte worden gebracht. Ook kunnen de leerlingen van groep 8 een aantal van de scholen voor 
voortgezet onderwijs in ‘vol bedrijf’ meemaken en daar speciaal voor hen geplande lessen volgen. 
Tijdens een voorlopig adviesgesprek eind groep 7  wordt met ouders gesproken over het vervolgonderwijs. Er 
wordt bij dit gesprek gekeken naar de mogelijkheden van de leerling. In februari volgt  het definitieve 
schoolkeuze-adviesgesprek met de ouders en de leerlingen van groep 8. Het schooladvies is leidend. 
 

4.7.2 Gegevens die over de leerlingen worden verzameld, de wijze van advisering en de procedure 
die wordt gevolgd 

Tijdens de schoolloopbaan van de leerling is een dossier aangelegd met o.a. rapportcijfers, toetsgegevens en 
eventuele gegevens over inzet en sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit dossier geeft een goed zicht op 
mogelijkheden en problemen. Bovendien hebben de leerkrachten de leerlingen enige jaren meegemaakt en zijn 

http://www.marant-ed.nl/
http://www.ziezon.nl/
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ze op de hoogte van de kwaliteiten van de leerling. Op basis van het voorgaande komt de leerkracht van groep 8 
tot een advies.  
 
Alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs zijn verplicht een eindtoets te maken. Deze toets zal in 
de maand april afgenomen worden. Het schooladvies is doorslaggevend voor de toelating tot het voortgezet 
onderwijs. Dit schooladvies wordt al gegeven voordat de leerlingen de eindtoets maken. De centrale eindtoets 
bestaat uit de onderdelen Taal, Rekenen en Wereldoriëntatie. Taal en Rekenen zijn verplichte onderdelen. 
Wereldoriëntatie is een facultatief onderdeel. De centrale eindtoets wordt bij ons digitaal afgenomen. Hierbij 
wordt het niveau tijdens de toets aangepast aan het niveau van de leerling zodat er weinig vragen worden gesteld 
die veel te moeilijk of veel te makkelijk zijn.i 
 
Alle scholen voor vervolgonderwijs in de regio hanteren gelijke toelatingscriteria. De ouders zijn uiteindelijk 
verantwoordelijk voor de aanmelding op het voortgezet onderwijs. De aanmeldingsformulieren ontvangen de 
ouders op informatiedagen van het voortgezet onderwijs of via de basisschool of de website van de school voor 
voortgezet onderwijs. 
De basisschool zorgt voor toezending van verdere informatie in de vorm van een digitaal onderwijskundig rapport, 
middels het systeem LDOS. Met de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio is een goed contact. Aan het 
einde van groep 8 worden de aangemelde leerlingen met de verschillende brugklascoördinatoren doorgesproken. 
De middelbare school houdt ons op de hoogte van de vorderingen van onze oud-leerlingen door toezending van 
de rapportcijfers/doorstromingsgegevens. Veel belangrijker vinden we echter de contacten met de oud-leerlingen 
zelf, die nog regelmatig even langskomen. 
 

4.7.3 Overstapafspraken PO/VO 

De regionale samenwerkingsverbanden primair (BePO) en voortgezet onderwijs (Rivierenland) werken intensief 
samen aan passend onderwijs voor de leerlingen. De Samenwerkingsverbanden maken per schooljaar afspraken 
over de inhoud en vormgeving van de samenwerking. In de overstapafspraken staat vermeld op welke wijze de 
betrokken scholen zorg dragen voor een soepele overgang voor de leerling van het basisonderwijs/speciaal 
onderwijs naar het voortgezet (speciaal) onderwijs.  
Ouders geven voorafgaand aan dit traject toestemming voor het overdragen van gegevens  over hun kind aan het 
vervolgonderwijs. 
 

4.8 Leerling-dossier 

Het nauwkeurig onderzoeken, bijhouden en beoordelen van de vorderingen van onze leerlingen is van groot 
belang om het onderwijs op de ontwikkeling van het kind af te stemmen en de onderwijskwaliteit in zijn 
algemeenheid te bewaken en waar nodig te verbeteren. 
Wij houden een leerlingadministratie en een leerlingdossier bij in het webbased programma ParnasSys. Daarin 
staan de resultaten van de methodetoetsen en rapportgegevens. Maar ook de uitslagen van speciale 
onderzoeken, verslagen van besprekingen over uw kind of van gesprekken met u. Als de school speciale afspraken 
met u maakt of plannen heeft voor extra hulp, dan staat dit tevens in het dossier. Verder bevat het informatie 
over de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind, de werkhouding of de taakaanpak. Hetgeen nog op 
papier verwerkt moet worden, wordt bewaard in een afgesloten dossierkast. 
Als ouder mag u het dossier van uw kind inzien. U dient hiervoor een afspraak te maken met de directeur van de 
school. Met uw toestemming mogen anderen, bijvoorbeeld externe hulpverleners, het dossier van uw kind inzien. 
U ontvangt bij inschrijving een account dat toegang geeft tot het Ouderportal van ParnasSys. In het portal kunt u 
de persoonsgegevens van uw kind zien en aanpassen. Tevens kunt u hier zijn/haar toetsresultaten bekijken. 
 

Privacy 

Vanuit onze professie hebben wij gegevens nodig om ons werk uit te kunnen voeren. We kijken regelmatig 
gegevens in en binnen de organisatie worden gegevens uitgewisseld die nodig zijn voor een juiste begeleiding van 
de leerlingen. De privacy van u en uw kind is voor ons zeer belangrijk. Wij gaan in alle vertrouwelijkheid met u, uw 
kind en uw gegevens om en volgen hierin het protocol van Stichting Fluvium. Het leerlingdossier wordt door ons 
nauwkeurig bewaakt. 
 

4.9 Kanjertraining 

In OBS Est vinden wij het belangrijk dat kinderen goed leren omgaan met elkaar. De kanjertraining leert kinderen 
te reflecteren op hun eigen gedrag. De Kanjertraining loopt als een rode draad door de school. 
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Welk gedrag levert een positieve bijdrage aan de groep, en welk een negatieve? En, hoe kun je gedrag 
veranderen, hoe los je een ruzie op, hoe kun je beter opkomen voor jezelf?  
De kanjerregels zijn: 

 wij vertrouwen elkaar      

 niemand speelt de baas 

 niemand pest 

 niemand is zielig 

 wij helpen elkaar 
 

4.10 Schorsing in het basisonderwijs 

Vanaf 1 augustus 2014 is met de invoering van passend onderwijs ook de mogelijkheid tot schorsing in de Wet op 
het primair onderwijs (WPO) opgenomen. Nu schorsing in de wet is opgenomen heeft de inspectie de 
verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de naleving daarvan. Schorsen is onder voorwaarden op grond 
van Artikel 40c WPO mogelijk vanaf 1 augustus 2014. Daarbij zijn scholen verplicht om schorsingen van langer dan 
een dag bij de inspectie te melden. Ook is opgenomen dat leerlingen voor ten hoogste één week geschorst 
kunnen worden.  
 

 

4.11 Algemene activiteiten voor leerlingen 

4.11.1 Sportdag 

Voor de groepen 5 t/m 8 wordt er jaarlijks met de openbare scholen van Haaften, Ophemert, Opijnen, Varik en 
Waardenburg een sportdag gehouden, waarbij de leerlingen een sportdiploma kunnen behalen. De organisatie is 
in handen van de vakleerkracht gymnastiek. Voor de onderbouw wordt meestal op dezelfde dag een sportieve 
ochtend georganiseerd door de eigen leerkrachten op school. 
 

4.11.2 Schoolreis en schoolkamp 

Wat betreft de schoolreis zijn er verschillende mogelijkheden. We kunnen op pad gaan met auto’s van ouders, 
met de bus of in een enkel geval met de trein. 
Ook kunnen we kiezen voor verschillende combinaties van de groepen. 
De verschillende mogelijkheden laten we open. De keuze is afhankelijk van de gekozen bestemmingen en de 
belangstelling van de leerlingen. Het aantal begeleiders passen we aan het gekozen reisdoel aan. 
Onze leerlingen van groep 7 en 8 gaan eenmaal in de twee jaar op schoolkamp.  
De kosten van schoolreis en schoolkamp variëren. In de overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage, welke u ontvangt, 
vindt u de actuele bedragen voor schoolreis en schoolkamp. Er wordt aangegeven voor welke datum betaling 
moet plaatsvinden. 
 

4.11.3 Schouwburgbezoek / culturele vorming 

We streven ernaar met onze leerlingen ten minste tweemaal in hun basisschoolperiode een ‘echte’ voorstelling 
(bijvoorbeeld dansvoorstelling of toneelstuk) te bezoeken. We maken gebruik van de cultuurgelden, terwijl een 
kleine bijdrage wordt gehaald uit het ouderfonds. Indien schouwburgbezoek niet ‘aan de beurt’ is, doen we in het 
kader van de culturele vorming mee aan verschillende projecten, welke we kunnen kiezen uit de brochure van 
Kultuurkonnekt (coördinatiepunt voor de kunst- en cultuureducatie op de basisscholen in het Gelders 
Rivierengebied) of die we samen met deze instelling op maat maken of bijvoorbeeld via het aanbod van de 
bibliotheek. 
 

4.11.4 Musical 

Groep 8 heeft de afgelopen jaren afscheid genomen van school met een musical. Dat dit met een groep van 

minder dan tien leerlingen een uitdaging is, behoeft geen betoog. Per jaar zal bekeken worden wat de 

mogelijkheden zijn en wat de wensen zijn van de leerlingen in groep 8. 

 

4.11.5 Sint Nicolaas en Kerstmis 

Het Sinterklaasfeest wordt met de leerlingen overdag op school gevierd. Sint komt uitgebreid in de klas bij de 
groepen 1 t/m 4 en wat korter bij de oudere leerlingen.  
Het Kerstfeest wordt met de leerlingen gevierd op een van de laatste dagen voor de kerstvakantie. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelII/Afdeling1/4/Artikel40c/geldigheidsdatum_26-08-2014
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De bijdrage in de kosten voor de beide feesten is (evenals de ouderbijdrage) vermeld in de overeenkomst 
vrijwillige ouderbijdrage. 
 

4.11.6 Verkeersexamen 

Voor de leerlingen van groep 7 (en deels groep 8) wordt een verkeersexamen gehouden. Dit examen bestaat uit 
een praktisch en een theoretisch gedeelte. Tijdens het praktisch gedeelte leggen de leerlingen in Waardenburg 
fietsend een parcours af.  
 

4.12 Leerlingenraad 

Een leerlingenraad is een groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de 
school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. Op onze school is een 
leerlingenraad aanwezig die bestaat uit een wisselende groep van zes leerlingen uit de groepen  7 en 8. 
Wij vinden het belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom 
regelmatig met een (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die voor allen van belang 
zijn.  
 

4.13 Leerlingvervoer: protocol 

Met dit protocol wordt beoogd voorschriften te geven aan het schoolbestuur, personeel, ouders c.q. vrijwilligers 
en andere partijen die het leerlingenvervoer verzorgen, teneinde daarmee de verkeersveiligheid van leerlingen 
zoveel mogelijk te waarborgen. Als leerlingen vervoerd worden voor een uitje met betrekking tot school zijn de 
leerlingen verzekerd via stichting Fluvium. Wettelijke regels die van toepassing zijn op leerlingenvervoer, vanaf 
2014 zijn verwerkt in dit protocol. Definitie autokinderzitje: Een autokinderzitje is een babyautostoeltje, een 
kinderautostoeltje of een zittingverhoger. 
 

Protocol: 

De school draagt zorg voor de verspreiding van dit protocol (website/ schoolgids) indien er een schoolactiviteit 
plaatsvindt, waarbij leerlingen per auto vervoerd worden. 
De leerkrachten informeren de ouders ruim vooraf over de activiteit waarbij leerlingen per auto vervoerd worden; 
ouders kunnen vervolgens schriftelijk bezwaar maken. Indien ouders geen toestemming verlenen, zal de 
betreffende leerling niet kunnen deelnemen aan de activiteit en zal een vervangende lesactiviteit gezocht worden. 
De leerling zal in een andere groep ondergebracht worden. 
De chauffeur wordt geacht in het bezit te zijn vaneen geldige WA verzekering en inzittendenverzekering. 
Van de chauffeur wordt verwacht dat hij/zij alle leerlingen controleert op het vastmaken van de gordel. 
Van de chauffeur wordt verwacht dat hij/zij de leerlingen begeleidt bij het veilig in- en uitstappen van de auto. 
Van de chauffeur wordt verwacht het kinderslot in de auto (mits aanwezig) te gebruiken. 
Het aantal te vervoeren leerlingen is gekoppeld aan het aantal zitplaatsen voorzien van autogordels. 
Leerlingen tot 18 jaar en kleiner dan 1,35 meter moet u in een goedgekeurd autokinderzitje vervoeren. Dit moet 
zowel voorin als achterin de auto. Leerlingen groter dan 1,35 meter moeten voorin en achterin de auto de 
autogordel om. Zij mogen als het nodig is een zittingverhoger gebruiken. 
Onder een kinderbeveiligingsmiddel wordt verstaan: een goedgekeurd kinderzitje of stoelverhoger. U mag alleen 
kinderzitjes gebruiken die voldoen aan Europese veiligheidseisen. Het gaat dan om de normen ECE 44/03, 44/04 
of i-Size. De bestemming mag niet verder van de school verwijderd zijn dan circa 50 km.  
U mag leerlingen zowel voorin als achterin de auto vervoeren. Dit maakt voor de veiligheid weinig verschil.  
U moet autogordels en autokinderzitjes gebruiken op de door de fabrikant voorgeschreven manier. Zo zijn ze ook 
getest. Op de website van VeiligheidNL kunt u lezen welke autostoel bij uw kind past.  
U mag geen gordelverlenger gebruiken bij een autokinderzitje, omdat er geen zicht is op de kwaliteit ervan. Is de 
gordel te kort? Dan moet u een andere goedgekeurde autogordel laten monteren. 
Een gordelgeleider (gordelclip) zorgt ervoor dat het diagonale deel van de autogordel niet over de hals loopt. Een 
gordelgeleider maakt vaak deel uit van een zittingverhoger. Er zijn ook aparte gordelgeleiders te koop. Een aparte 
gordelgeleider mag alleen gebruikt worden door: 
leerlingen kleiner dan 1,50 meter die te zwaar zijn voor een zittingverhoger (36 kilo of zwaarder); 
volwassenen die kleiner zijn dan 1,50 meter. 
In alle andere gevallen mag u geen aparte gordelgeleider gebruiken. Ook mag een aparte gordelgeleider alleen 
aan het diagonale deel van de autogordel vastzitten. Een gordelgeleider die het heupdeel met het diagonale deel 
verbindt, mag u dus nooit gebruiken. 

http://autostoeltjes.veiligheid.nl/autostoeltjes/
http://autostoeltjes.veiligheid.nl/autostoeltjes/content/i-size-autostoeltjes
https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/met-de-auto
https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/met-de-auto
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De verzekering van school is niet aansprakelijk voor schade aan het interieur van de auto, veroorzaakt door de 
vervoerde leerlingen.  
Bron: Rijksoverheid 
 
 

Hoofdstuk 5:  De leerkrachten 

5.1 Wijze van vervanging bij ziekte, compensatieverlof  

Het is niet meer zoals vroeger, dat een leerkracht vijf dagen werkt en daarmee de enige leerkracht van een groep 
is. De leerlingen zijn gewend aan meer leerkrachten.  
We proberen het zodanig te regelen dat er niet teveel leraren voor een groep verschijnen. Bij een geplande 
afwezigheid van de vaste leerkracht proberen wij dit altijd op te lossen binnen het team. Bij ziekte is dat lastiger 
en is de kans groot dat er een leerkracht les komt geven van buiten het vaste team. Ten aanzien van vervanging 
bij ziekte zijn er afspraken gemaakt over de te volgen procedure om het onderwijs doorgang te laten vinden. Deze 
zijn hierna opgenomen als ‘protocol vervanging bij ziekte’ 
 

5.1.1 Protocol vervanging bij ziekte 

De afgelopen jaren is het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten in het basisonderwijs een toenemend 
probleem aan het worden. Onze school maakt gebruik van een invalpool. Het hieronder beschreven beleid geeft 
een overzicht van de stappen die genomen worden bij ziekte van de leerkrachten. 
 

 Trachten in te schatten hoe lang vervanging noodzakelijk is.  

 Indien men eigen vervangers heeft, deze -als de afwezigheid tijdig is gemeld- eerst benaderen 
(bijvoorbeeld parttimers). 

 Er wordt melding gemaakt bij de invalpool die ons (indien beschikbaar) een invaller stuurt. 

 Als ook dit niets oplevert, worden andere mogelijkheden aangepakt om tot een oplossing te komen: 
- De groep verdelen over andere groepen (maximaal voor een dag en alleen als het 

redelijkerwijs mogelijk is) 

 Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan de betreffende groep thuis laten 
volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie met daarbij de volgende afspraken:     

- In principe niet de eerste dag  
- Alleen in het uiterste geval 
- Ouders telefonisch of schriftelijk op de hoogte stellen (instellen van een ‘telefoonkring’ per 

groep om in geval van nood de ouders snel te kunnen informeren) 
- Voor leerlingen die geen opvang hebben, binnen de school opvang regelen 
- Een groep wordt maximaal 2 dagen per week naar huis gestuurd. Indien meerdere dagen 

een groep naar huis moet worden gestuurd, dan telkens een andere groep. 
- De uren hoeven op een later moment niet te worden gecompenseerd. 

 De directeur en de IB-er zijn in principe niet voor vervanging beschikbaar in hun ambulante tijd, tenzij 
er verschuiving van die tijd mogelijk is. 

 

5.2 De inzet van de onderwijsassistente 

We gebruiken een deel van onze formatie voor ‘extra handen in de klas’. Het betreft hier de inzet van een 
onderwijsassistente. Zij kan hulp bieden waar dat nodig of nuttig is.  
 

5.3 Scholing van leraren 

Leerkrachten ontwikkelen zich voortdurend om veranderingen in het onderwijs en de maatschappij een plaats te 
geven in ons onderwijs. Wij plannen deze nascholing op basis van de doelen die we als team stellen in ons 
schoolplan 2016-2020 en persoonlijke ontwikkelbehoeften van de leerkracht. Gedurende het schooljaar hebben 
wij dagen gepland, waarop  wij gezamenlijk werken aan onze professionalisering. Dit vindt plaats op dagen dat de 
leerlingen “vakantie” hebben en gaat dus niet ten koste van het aantal wettelijke lesuren waar een leerling recht 
op heeft. (Een enkele keer is een dergelijke dag in het midden van de week gepland) De invulling van deze 
professionalisering sluiten wij zoveel mogelijk aan bij ods Meester Aafjes te Meteren. Dat levert ons meer 
expertise mogelijkheden op en bespaart kosten. 
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5.4 Nieuwe leerkrachten binnen onze school 

Omdat we een gerichte aanpak willen voor de begeleiding van leerkrachten die voor het eerst binnen onze school 
werkzaam zijn, is er door de stichting Fluvium een plan voor de introductie en begeleiding van nieuwe 
leerkrachten opgesteld. 
De komende jaren staat de ontwikkeling van integraal personeelsbeleid hoog op de agenda. Een van de in te 
zetten instrumenten is de ‘Starterskit’, het door onze stichting ontwikkelde instrument met betrekking tot deze 
begeleiding. 
Ook vanuit de kwaliteitszorg is het van belang aandacht te besteden aan nieuwe (startende en meer ervaren) 
leerkrachten binnen het team. 
 

5.5 Combinatiefunctionaris 

Gemeente Neerijnen heeft een aantal combinatiefunctionarissen in dienst. Zij leveren diensten aan OBS Est. Zo 
wordt er regelmatig een overblijfactiviteit op het gebied van sport en onderwijs geboden. De 
combinatiefunctionaris organiseert ook een voetbaltoernooi en naschoolse sportactiviteiten. Er is ook een 
combinatiefunctionaris voor kunst en cultuur. Een deel van het geboden programma wordt onder schooltijd 
aangeboden. Leerlingen kunnen zich na schooltijd verder bekwamen. Voor het naschoolse aanbod wordt per keer 
een kleine bijdrage gevraagd. Zie ook de bijlage. 
 

 
Hoofdstuk 6:  De ouders en zaken die voor ouders van belang zijn. 

6.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders 

Een regelmatig contact met de school komt de vorderingen van de kind(eren) ten goede. Leerkrachten kunnen de 
ouders tijdig informatie geven over de gedragingen en prestaties van de leerling, terwijl het anderzijds zeer 
waardevol is, wanneer ouders meer of minder belangrijke informatie over hun kind verstrekken aan de leerkracht. 
Met andere woorden: het contact school - gezin mag geen eenrichtingsverkeer zijn, een samenspraak tussen 
ouders en leerkrachten is in het belang van de ontwikkeling van de leerling. 
 

6.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 

De leerkrachten hebben geen vast spreekuur. Vindt u een gesprek gewenst en heeft u van onze kant nog niets 
gehoord, neem dan zelf het initiatief. U kunt een kwartier voor en na schooltijd op school terecht om een 
leerkracht iets te melden of te vragen. In het geval een gesprek de nodige tijd zal vragen, verzoeken wij u van 
tevoren een afspraak te maken. Om verder contacten te onderhouden organiseren wij jaarlijks: 

 In elke combinatiegroep een infoavond, verzorgd door de leerkracht aan het begin van het schooljaar 

 Tweemaal per jaar een 10-minutengesprek, voorafgegaan door de mogelijkheid om het werk van uw 
kind in te zien 

 
Voor huisbezoeken geldt dat men op huisbezoek gaat, als dat nodig blijkt of gewenst is. 
 
Wat betreft schriftelijke informatie: 

 De leerlingen van groep 2 krijgen aan het eind van groep 2 een rapportje. De leerlingen van groep 3 
t/m 8 ontvangen twee keer per jaar een woord-/cijferrapport. 

 Circa 2 keer per maand verschijnt een digitale nieuwsbrief,  de ‘Nieuwsbrief’. 

 Via de website versturen we ‘in geval van nood’ spoedberichten naar de ouders die zich daarvoor 
hebben aangemeld. 

 Berichten voor een bepaalde groep worden verstuurd via de klassenouder of rechtstreeks door de 
leerkracht. 

 

6.3 Inspraak 

6.3.1 De medezeggenschapsraad (MR) 

De medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit vier leden, twee ervan gekozen uit en door de 
geleding ouders en twee gekozen uit en door de geleding personeel. Het lijstje met namen, adressen en 
telefoonnummers van de huidige MR-leden vindt u onder het kopje ‘Informatie’ / deel 2 van de schoolgids.  
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De verkiezingen (indien nodig) voor de MR worden digitaal gehouden. We verwijzen voor uitgebreide informatie 
over o.a. zittingsduur naar het reglement MR  (verkrijgbaar via school). 
 
De MR heeft inspraak in het beleid van het bestuur van Stichting Fluvium ten aanzien van onze school. Bij het 
nemen van besluiten heeft het bestuur in een aantal gevallen de instemming van de MR nodig, zoals bij de 
vaststelling van het schoolplan en het beleid inzake sponsoring. In andere gevallen heeft de MR adviesrecht. Het 
bestuur kan een (ook ongevraagd) advies van de MR niet zonder opgave van redenen naast zich neerleggen.  
 
De MR biedt aan de ouders de gelegenheid mee te praten met de school over de gang van zaken op school. Ieder 
lid van de MR kan elk gewenst onderwerp dat de school betreft als agendapunt voor een vergadering opgeven. 
Ouders die geen lid zijn van de MR, kunnen eventuele ideeën, klachten e.d. via een van de leden van de raad ter 
sprake brengen. 
 
Voor een goede gang van zaken op school is het heel belangrijk, dat ouders van deze mogelijkheid ook inderdaad 
gebruik maken. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en de vergaderdata worden van tevoren bekend 
gemaakt (via de kalender). Na de vergadering zijn de notulen in te zien op school.  
 

6.3.2 De ouderraad (OR) 

Naast de wettelijk verplichte Medezeggenschapsraad is er een Ouderraad (OR). Hun namen vindt u op de website. 
 
De OR heeft verschillende taken. De leden van de OR assisteren bij tal van activiteiten en/of organiseren die zelf. 
Voorbeelden zijn de viering van Sinterklaas, Kerstmis, koningsspelen, Pasen, sponsorloop  en musical. Dit alles 
gebeurt veelal in samenwerking met het team. Verder int en beheert de OR de gelden zoals vermeld in de 
overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage. 
 

6.4 Ouderactiviteiten 

Wij zijn erg blij dat er een beroep kan worden gedaan op onze ouders om behulpzaam te zijn in het 
schoolgebeuren. In onze school zetten ouders zich o.a. in als / bij: 

 Klassenouder 

 Lezen en/of rekenen met leerlingen in kleine groepjes 

 Gezelschapsspelletjes 

 Andere (incidentele) activiteiten in de klas   

 Sportactiviteiten 

 Vervoer van de leerlingen 

 Verkeersouder 

 Verkeersexamen 

 Het organiseren en uitvoeren van activiteiten 

 Het plannen en/of begeleiden van excursies en schoolreis en / of kamp 
Wanneer er sprake is van ondersteunende werkzaamheden van ouders, is daarbij altijd de groepsleerkracht 
aanwezig. 
 

6.5 Overblijven en voor- en naschoolse opvang 

Op onze school bestaat de mogelijkheid tot overblijven. Het overblijven wordt gecoördineerd door twee ouders 
en de directeur van de school (TSO-commissie). De namen vindt u in de bijlage. 
Er wordt gebruik gemaakt van de diensten van overblijfouders uit Est. De overblijfmoeders zijn verzekerd voor 
Wettelijke Aansprakelijkheid. 
Info over het overblijven en de kosten/wijze van betalen ontvangen de ouders jaarlijks tegelijk met het 
inschrijfformulier voor het nieuwe schooljaar.  
Met vragen kunnen ouders natuurlijk altijd op school terecht. 
Er zijn voor de leerlingen onder andere spelletjes en stripboeken. Natuurlijk mogen de leerlingen ook eigen 
speelgoed meebrengen.  
 
Ouders kunnen aanspraak maken op buitenschoolse opvang voor hun kinderen. Ons bestuur, Stichting Fluvium, 
kiest voor haar scholen voor het uitbesteden van de buitenschoolse opvang. De opvang vindt plaats door Stichting 
Kinderopvang Rivierenland. De school is als het ware makelaar tussen de ouders die opvang vragen en de 
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organisatie die opvang aanbiedt. De kinderopvang is verantwoordelijk voor de kwaliteit. Het betreffende 
personeel is in dienst van de opvangorganisatie.  
De opvangorganisatie zorgt voor opvangruimte. Waar het gaat om onze school, worden de leerlingen opgevangen 
op een locatie in de buurt, waarheen ze met taxi’s worden vervoerd. 
 

6.6 Klachtenprocedure 

Voor veruit de meeste vragen, problemen en opmerkingen kunnen leerlingen en ouders terecht bij de 
groepsleerkracht. Onze teamleden staan u buiten lestijd graag te woord. Wanneer zo’n gesprek wat meer tijd 
vraagt, is het verstandig even een afspraak te maken. Als zaken niet naar tevredenheid worden opgelost, kan er 
overleg plaatsvinden met de directie. Wanneer dit ook niet tot een passende oplossing leidt, kunt u zich wenden 
tot het schoolbestuur van onze stichting Fluvium. In sommige gevallen kan het zijn dat u van mening bent dat een 
probleem niet juist is afgehandeld en dat u ook met het bestuur niet tot een oplossing komt. In dat geval kunt u 
zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie onderwijs-Onderwijsgeschillen. 
 
Contactgegevens: 
Landelijke Klachtencommissie onderwijs- onderwijsgeschillen 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
Telefoon 030-28095950 
E-mail info@onderwijsgeschillen.nl 
Website www.onderwijsgeschillen.nl 
 
Hierboven gestelde opties kunnen overgeslagen worden. Uiteraard bent u vrij te kiezen welke weg u bewandelt. 
 

6.7 Ouderbijdrage 

Scholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, aanvullende 
lesmaterialen en festiviteiten: kortom voor zaken die niet tot het gewone lesprogramma behoren. Bij ons gebeurt 
dat via de ouderraad. 
De ouderbijdrage is vrijwillig en een school mag een leerling niet weigeren, als de ouders/verzorgers de 
ouderbijdrage niet willen betalen. 
Op onze school sluit de Stichting Ouderraad jaarlijks voor de vrijwillige ouderbijdrage een aparte schriftelijke 
overeenkomst af met de ouders/verzorgers. In de overeenkomst specificeert de ouderraad de besteding van de 
bijdrage. Na ondertekening bestaat een verplichting tot betaling. Er is een mogelijkheid alleen voor bepaalde 
voorzieningen te betalen. 
Onze school vraagt een vast bedrag per schooljaar voor kleine activiteiten/zaken zoals foto’s en presentjes 
Moederdag e.d. voor groep 1/2, het afscheid van groep 8, theaterbezoek, activiteiten in het kader van culturele 
vorming, bonte avond, verzekering van leerlingen etc. Daarnaast vragen we een bijdrage per activiteit waar het 
gaat om de Sinterklaas- en Kerstviering, schoolreis en schoolkamp. De hoogte van de ouderbijdrage voor het 
schooljaar 2017-2018 bedroeg € 30,00. De bedragen worden jaarlijks vastgesteld in de gezamenlijke MR-/OR 
vergadering. In 2018-2019 zal de bijdrage € 30,- zijn. 
We verwijzen hier naar de actuele Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage, welke de ouders eenmaal per school 
loopbaan ter ondertekening ontvangen. Indien de hoogte van de bijdrage gewijzigd wordt, ontvangt u een nieuwe 
overeenkomst. 
 

6.8 Verzekering 

De leerlingen zijn via de school verzekerd tegen allerlei ongerief. Stichting Fluvium heeft hiertoe een collectieve 
verzekering afgesloten voor al haar scholen.  
Het is een ‘lichte’ verzekering. De ervaring leert dat de eigen verzekeringen (WA- en ziektekosten) vaak voldoende 
dekking bieden. Deze eigen verzekering wordt ook het eerst aangesproken. 
De voorwaarden kunt u -indien gewenst- op school inzien. 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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6.9 Onderwijsgids 

Voor de algemene onderwijsgids kunnen de ouders de site van het Ministerie van OC&W raadplegen. In de 
onderwijsgids staan de algemene rechten en plichten van ouders en leerlingen. 
Op deze site kunt u ook de onderwijsgids voor het voortgezet onderwijs downloaden: 
www.rijksoverheid.nl documenten en publicaties brochures  trefwoord onderwijsgids  
 

6.10 Randdiensten 

6.10.1 GGD 

De jeugdgezondheidszorg op de basisschool 

Samen met school en ouders volgt de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid de 
ontwikkeling en gezondheid van de leerlingen tijdens de schoolperiode. Bij de afdeling JGZ werken jeugdartsen, 
jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten.  
 

Logopedische screening 

Alle leerlingen worden door de logopedist gezien als ze 5 jaar zijn. De ouders van de betreffende kleuters krijgen 
van te voren bericht. De logopedist beoordeelt de spraak, de taal, de stem, het mondgedrag en of de leerling goed 
hoort en luistert. Na dit onderzoek informeert de logopedist de ouders en de leerkracht over het resultaat en of 
verdere logopedische hulp gewenst is.  
 

Gezondheidsonderzoeken  

Alle leerlingen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek.  
De doktersassistente kijkt of de leerling goed ziet, hoort, groeit en beweegt. De leerling hoeft zich voor het 
onderzoek niet uit te kleden. 
Voorafgaand aan het onderzoek bespreekt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige de leerlingen met  
de leerkracht. Ouders krijgen een brief met informatie, twee vragenlijsten om in te vullen en de folder 
'Jeugdgezondheidszorg, onderzoeken op de basisschool'.  
De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de leerlingen op het onderzoek voor te bereiden. Ouders 
kunnen op eigen verzoek bij de screening aanwezig zijn, maar moeten hier dan zelf een afspraak voor maken via 
het planbureau: 0344-698745 (ma. t/m vr. van 09.00 tot 16.00 uur) of via 
planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl.  
De doktersassistente controleert alle 7-8 jarige leerlingen op lengte en gewicht. Ook hiervan krijgen ouders 
bericht als hun kind aan de beurt is. 
 

Spreekuur op school 

Als uit het onderzoek van de doktersassistente blijkt dat een kind extra aandacht nodig heeft, ontvangen de 
ouders een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit spreekuur is 
er voldoende tijd voor extra onderzoek en het bespreken van vragen en zorgen. 
Het is ook mogelijk om zelf een afspraak te maken voor het spreekuur. Bijvoorbeeld als de ouder vragen heeft, 
twijfelt of de leerling goed groeit of als er zorgen zijn op school of thuis. Een afspraak maken kan via 0344-698745 
(maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur) of via planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. Het 
spreekuur vindt plaats op school. 
 

Vaccinaties 

In het kalenderjaar dat de leerling 9 jaar wordt, ontvangt de leerling automatisch een oproep voor twee prikken 
(vaccinaties): één tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rode Hond (BMR). Op 12-
jarige leeftijd ontvangen de meisjes een uitnodiging voor een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV).  

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD is een van de kernpartners van de Centra voor Jeugd en Gezin 
(CJG) in Rivierenland. Op onze school kunt u 4 keer per jaar bij het CJG terecht voor vragen rondom opvoeden en 
opgroeien. Zie voor meer informatie en het aanbod van het CJG in uw gemeente www.cjgrivierenland.nl. Ouders, 
opvoeders en jongeren kunnen ook via info@cjgrivierenland.nl en via 088-0017700 hun vragen stellen.  
 

http://www.rijksoverheid.nl/
mailto:planningjgz@ggd.regiorivierenland.nl
mailto:planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl
http://www.cjgrivierenland.nl/
mailto:info@cjgrivierenland.nl
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Vertrouwenspersoon  

Voor onze school is de interne contactpersoon mevr. Jacqueline van Burk. Zij is intern begeleider en 
orthopedagoog van de samenwerkingsscholen obs Est en ods Meester Aafjes te Meteren. 
De interne contactpersoon kan meedenken bij situaties als (cyber)pesten, intimidatie, roddelen, discriminatie, 
agressie, enz. De interne contactpersoon werkt bij een zorgmelding zo nodig samen met de coördinator van de 
externe vertrouwenspersonen van de GGD, Mariëlle Hornstra. 
 

Informatie 

Heeft u een vraag, wilt u advies, een afspraak maken of meer informatie over de jeugdgezondheidszorg? Neemt u 
dan contact op met de GGD. De afdeling JGZ is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur: 0344-
698745 of via jgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. 
Op de website www.ggdgelderlandzuid.nl vindt u meer informatie over de dienstverlening van de GGD en vindt u 
folders over opvoeden en opgroeien. 
 
GGD Gelderland Zuid, vestiging Tiel 
Bezoekadres:  J.S. de Jongplein 2, 4001 WG  TIEL 

0344-698700 
Postadres:  Postbus 1120, 6501 BC  NIJMEGEN 
 

6.11 Rampenplannen 

De BHV-ers  (bedrijf hulpverleners) van onze school actualiseren jaarlijks het schoolnoodplan.  
 

Drie stappen: 

Het basisscenario legt de burgers in drie stappen uit hoe te handelen, zodra de sirene gaat of de geluidswagen in 
de straat waarschuwt voor een (naderende) ramp.  
Na het alarmsignaal dienen de volgende stappen te worden genomen: 

 

 

 

 

De leerkrachten dragen de grootst mogelijke zorg voor de veiligheid van de leerlingen. Ons schoolnoodplan is 
opgesteld volgens de aanwijzingen in de informatiemap ‘Rampenvoorlichting’ van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. U kunt op school ons noodplan inzien. 
Het is dus belangrijk dat in noodsituaties de leerlingen veilig in school blijven en dat de ouders NIET naar school 
komen of bellen (opdat de telefooncentrale niet overbelast raakt). 
 

6.12 Sponsoring 

Het verschijnsel sponsoring heeft ook in het onderwijs zijn intrede gedaan. Wij denken dat we er niet lichtzinnig 
mee moeten omgaan. We willen zeer alert zijn op hetgeen van de school/leerlingen als tegenprestatie wordt 
verwacht. Alleen dan is er sprake van sponsoring, als een tegenprestatie wordt verlangd waarmee de leerlingen in 
schoolverband worden geconfronteerd. 
Alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen en een aantal andere 
organisaties hebben afspraken gemaakt over sponsoring en die neergelegd in een zogeheten convenant. 
Wij voeren geen actief beleid om fondsen te werven. Wanneer wij toch te maken krijgen met sponsoring, zullen 
we de uitgangspunten van het convenant hanteren. Een afschrift van het convenant is op school ter inzage 
aanwezig.  
Het convenant noemt de volgende drie belangrijke uitgangspunten: 
Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Er 
mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen en 
sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. 
Sponsoring mag niet de objectiviteit , de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het 
onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. 

Ga naar binnen: moet direct worden opgevolgd, waar u ook bent: in of om het huis, buiten aan het 
werk, op het schoolterrein of onderweg. 

Sluit deuren en ramen: zorg er ook voor dat ventilatiesystemen geen buitenlucht aanvoeren. 
Zet radio of tv aan: stem uw radio af op de regionale omroep. Via de radio en tv geeft de overheid 

verdere aanwijzingen. Die moeten nauwlettend worden opgevolgd. 

mailto:jgz@ggd.regiorivierenland.nl
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
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Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden of in strijd zijn met 
het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primaire onderwijsproces 
mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen. 
Wij vinden dat ouders en leerlingen recht hebben op duidelijke kenbaarheid van sponsoring. De ouders worden 
over gevallen van sponsoring binnen onze school geïnformeerd via onze website www.obsest.nl 
Voorts hebben ouders en leerlingen recht op bescherming tegen ongewenste confrontaties met reclame in het 
lesmateriaal of tegen reclame tijdens schooltijd of door de school georganiseerde activiteiten en ook tegen 
ongewenste stimulatie om producten van een sponsor af te nemen. We zullen elk individueel geval van 
sponsoring in de medezeggenschapsraad aan de orde laten komen. De MR heeft instemmingsrecht of adviesrecht 
bij beslissingen van de school over sponsoring. 
De middelen die de school via sponsoring ontvangt, zullen worden ingezet voor extra’s. 
 
Ouders/verzorgers die klachten hebben over de gang van zaken ten aanzien van sponsoring in de school, kunnen 
terecht bij de klachtencommissie (hoofdstuk 6.6). Daarnaast is het mogelijk zich met klachten over de inhoud van 
concrete reclame-uitingen te wenden tot de Reclame Code Commissie. 
 
 

Hoofdstuk 7:  De resultaten van ons onderwijs 

7.1 Kwaliteit  

De kwaliteit van ons onderwijs is natuurlijk van groot belang voor leerlingen ouders en maatschappij. Het is dan 
ook van groot belang dat wij onze kwaliteit goed in beeld hebben. Daarvoor maken wij gebruik van schoolplan, 
jaarplan, jaarverslagen vanuit het WMK-po. We werken dan met kwaliteitskaarten om verbeterpunten te bepalen. 
In het afgelopen schooljaar hebben we een grote slag kunnen slaan in de verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs, maar het is zaak dat we de komende jaren hiaten wegwerken en proactief gaan werken om problemen 
voor de toekomst te voorkomen. 
 

Sterke kanten van de school Ontwikkelkanten van de school 

Opbrengst gericht werken Ouderparticipatie met betrekking tot de opbrengsten 
van hun kinderen 

We kennen elkaar  

Betrokken ouders  

Samenwerking grote school  

Zorgstructuur  

Aandacht voor elk kind (differentiatie)  

Gericht werk voor betere leerlingen  

Digitale plusklas  

 
Als school hebben we ook te maken met Kansen en uitdagingen: 
 

Kansen van de school Uitdagingen van de school 

Nieuwbouw op De Plantage Krimp leerlingen aantal 

Het aanbod dat wij leveren in een kleinere sociale 
omgeving. 

Combinatiegroepen versus aandacht indiviudele 
leerling. 

Combinatiegroepen versus aandacht indiviudele 
leerling. 

 

 

7.2 Vorderingen in basisvaardigheden 

We gebruiken toetsen van het leerlingvolgsysteem van het CITO om zo de leerlingen nauwlettend te kunnen 
volgen. We toetsen systematisch op de belangrijkste gebieden, één en ander volgens afspraken in het 
samenwerkingsverband. 
Het wordt op deze manier mogelijk leerresultaten van de verschillende groepen in de loop der jaren op 
verschillende leerstofonderdelen te vergelijken. 
Met het leerlingvolgsysteem kunnen we de resultaten vergelijken met de gemiddelde resultaten van andere 
basisscholen in ons land (landelijk genormeerd). Daarmee zien we of ons onderwijs de kwaliteit heeft die we 
willen bieden.  

http://www.obsest.nl/
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7.3 Zittenblijven/verwijzen/uitstroom naar het voortgezet onderwijs 

De school maakt op ieder moment weloverwogen, beredeneerde beslissingen of een leerling doorstroomt of niet. 
Een kind moet vooral een goede kans krijgen om succesvol te zijn in zijn of haar prestaties en (leer)ontwikkeling. 
Dat is belangrijk voor zijn/haar welbevinden en pedagogisch van groot belang. Een kind moet zich thuis voelen in 
de groep. Uit het totaalplaatje van observaties (cognitief én sociaal-emotioneel) en de uitslagen van de toetsen, 
zal duidelijk worden of een kind doorstroomt naar een volgende groep. Als aan alle voorwaarden is voldaan kan 
een kind naar een hoger leerjaar doorstromen. 
Een enkele keer komen we tot de conclusie dat alle extra inzet (hoofdstuk 4) onvoldoende effect heeft en neemt 
de school het besluit een kind een leerjaar te laten overdoen. Het is meestal het geval als een kind teveel 
achterblijft ten opzichte van leeftijdgenoten. Doel van het zittenblijven is dat de leerling de kans krijgt om een 
achterstand in te halen. Een enkele keer komt het voor dat een leerling versnelt. De ouders worden betrokken in 
dit proces. 
Wij streven ernaar zoveel mogelijk leerlingen op te vangen. Op onze school is weinig sprake van verwijzing naar 
een school voor speciaal (basis)onderwijs. Toch kan de situatie ontstaan dat we niet meer in staat zijn de leerling 
die extra hulp te geven die hij of zij nodig heeft. In dat geval zal het protocol van samenwerkingsverband BePO 
gevolgd worden.  
 
De leerlingen die groep 8 hebben doorlopen, gaan naar het vervolgonderwijs. Een overzicht van de gekozen soort 
vervolgonderwijs in de afgelopen schooljaren: 
 

 BBL KBL TL TL/HAVO HAVO HAVO/VWO VWO 

2015 0 3  3  6 1 

2016 1  2 1 3 2 1 

2017  1 2 2    

2018  2 1 3 2 1 4 

 
Opgemerkt dien te worden dat een goede CITO-score niet altijd garant staat voor een ‘goede’ verdere 
schoolloopbaan; dat geldt ook omgekeerd. Hier spelen zaken mee als inzet, doorzettingsvermogen en dergelijke. 
 

7.4 De resultaten van ons onderwijs 

In deze paragraaf geven we kort weer hoe de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van de verschillende 
aspecten van de onderwijspraktijk van onze school beoordeelde.   
In november 2015 heeft de inspectie de school bezocht. De inspectie had zorgen met betrekking tot de 
ontwikkeling van de school in de afgelopen 4 jaar. De nieuwe directie en het team van de school hebben een 
verbeterplan opgesteld om te werken aan de kwaliteit. De inspecteur gaf aan voor dat moment tevreden te zijn 
met de ingezette kwaliteitsslag. Zij heeft de school opdracht gegeven om aan een aantal zaken te gaan werken. Zij 
heeft deze ontwikkelpunten in een volgend inspectiebezoek in juni besproken. Zij gaf aan dat zij zeer tevreden 
was met de ingezette veranderingen op de school. Ze geeft de school het vertrouwen voor een normaal 
toezichtskader en verwacht dat de school de kwaliteit levert die verwacht mag worden. In het schooljaar 2016 
hebben wij dat vertrouwen om kunnen zetten in een goede opbrengst op de Eindtoets van groep 8. In het 
verleden behaalde resultaten geven nog geen garantie voor de toekomst, maar door gezamenlijk voor de school 
te staan, leerlingen, ouders en leerkrachten, zorgen wij voor de meest optimale leeromgeving van elk kind. 
 

CITO score eindtoets Score landelijk: Score school: 

2013 535.1 530.9 

2014 535.0 531.0 

2015 534.9 534.1 

2016 534,5 539,6 

2017 535.1 534.4 

2018 534.9 541.7 
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Hoofdstuk 8:  Regeling school- en vakantietijden 

8.1 Schooltijden en vakanties  

8.1.1 Schooltijden 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag* 

8.30 – 12.00 8.30 – 12.00 8.30-12.30 8.30 – 12.00 8.30 – 12.00 

13.00 – 15.00 13.00 – 15.00  13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

 
*  De groepen 1 / 2 hebben ongeveer 1 keer per 14 dagen vrij op de vrijdag. Zie hieronder of op onze 

website. 
 

8.1.2 Schoolvakantie en vrije dagen 

De eerste schooldag van schooljaar 2017-2018 is maandag 27 augustus 2018. 
De laatste schooldag van schooljaar 2017-2018 is op vrijdag 19 juli 2019. 
 

Vakanties voor de groepen 1 t/m 8:  

Herfstvakantie Maandag 15 oktober 2018 t/m vrijdag 26 oktober 2018 
Kerstvakantie Maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019 
Voorjaarsvakantie Maandag 25 februari 2019 t/m vrijdag 1 maart 2019  
Paasvakantie Maandag 22 april 2019 t/m 3 mei 2019 
Pinksteren (incl. hemelvaart) Maandag 30 mei 2019 t/m dinsdag 11 juni 2019 
Zomervakantie Maandag 22 juli 2019 t/m vrijdag 30 augustus 2019 

 

Extra vrije dagen voor groep 1 en 2:  

Vrijdag 7 september Vrijdag 18 januari 
Vrijdag 21 september Vrijdag  1 februari 
Vrijdag 5 oktober Vrijdag  8 maart 
Vrijdag  2 november Vrijdag  22 maart 
Vrijdag 16 november Vrijdag 17 mei 
Vrijdag 30 november Vrijdag 18 juni 
Vrijdag  14 december Vrijdag 12 juli 

 
Het team van de obs Est heeft, gedurende de vakanties van de kinderen,  professionaliseringsdagen. Deze dagen 
gaan niet ten koste van het aantal lesuren voor de leerlingen. De leerlingen gaan 7520 lesuren naar school in hun 
8 jarige schoolloopbaan op de obs Est. De inspectie ziet er op toe dat de leerlingen het wettelijk vereiste aantal 
uren onderwijs ook daadwerkelijk volgen en krijgen. 
In de afgelopen jaren moesten de leerlingen van groep 8 in dit kader nog 1000 lesuren krijgen. Hun vakanties 
waren daarop aangepast. Met ingang van dit schooljaar hebben de leerlingen groep 8 dezelfde vakanties als de 
andere groepen. 
 

8.1.3 Regels voor aanvang en einde schooltijd 

Het is belangrijk dat de leerlingen op tijd aanwezig zijn, zodat we rustig naar binnen kunnen en op tijd kunnen 
beginnen. Voor alle leerlingen geldt dat zij welkom zijn op school en in de klas vanaf 8.15 uur. U kunt zelf ook even 
meelopen met uw kind (tot en met groep 3) om samen een boekje te lezen of werkjes te bekijken. Er is dan ook 
tijd voor een  mededeling of korte vraag aan de leerkracht.  In de middag zijn alle leerlingen vanaf 12.45 uur 
welkom in de klas. Voor schooltijd is er in principe op het schoolplein geen toezicht. 
Tussen de middag is het hek tot 12.45 u. gesloten, in verband met het toezicht op de overblijvers. 
De schoolbel gaat om 8.25 en om 12.55 uur. We starten met de lessen bij de tweede bel, om 8.30 en om 13.00 
uur.  
 
Veel leerlingen worden na schooltijd opgehaald. De ophalers wachten buiten de school. Bent u met de fiets, 
plaats deze dan zo dat er ruimte overblijft voor leerlingen en ouders om gemakkelijk naar buiten te kunnen. Komt 
u met de auto, zorgt u er dan voor dat de verkeerssituatie overzichtelijk blijft voor de leerlingen en de 
leerkrachten die de leerlingen helpen oversteken. Dus: zet de auto aan de overzijde van de school en loop het 



   Schoolgids Openbare Basisschool Est 

27 
 

  

laatste stukje tot aan het hek. Het is belangrijk dat de ouders ook gebruik maken van het zebrapad dan wel 
voetgangers op het zebrapad laten voorgaan. 
 

8.2 Schoolverzuim  

In hoofdstuk 8.3 kunt u de richtlijnen vinden voor het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties. Ook vindt u 
daar informatie over hoe te handelen in geval van ziekte van de leerling.  
De leerkrachten houden de verzuimadministratie van de leerlingen van hun groepen in het leerlingvolgsysteem 
ParnasSys bij. U kunt de absenties zelf volgen via het Ouderportal. Als er opvallend veel uitval van een kind wordt 
geconstateerd, wordt/worden de leerling en/of ouders erop aangesproken, afhankelijk van de leeftijd van de 
leerling. Op deze wijze gaan wij op onze school ongeoorloofd verzuim tegen.  
Wanneer er ondanks alles sprake mocht zijn van ongeoorloofd schoolverzuim, zullen we handelen volgens de 
aanwijzingen van het schoolverzuimprotocol van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt vroegtijdig 
schoolverlaten (RMC) Regio Rivierenland, dat voor de belangstellende ouders/verzorgers op school is in te zien.  
Bij wet is geregeld dat ongeoorloofd verzuim altijd wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. Dit gaat via de 
absentieregistratie bij DUO automatisch door naar de leerplichtambtenaar. 
De leerplichtambtenaar onderneemt eventueel verdere stappen.  
 

8.3 Verlof 

In bijzondere gevallen kan de school uw kind extra vrijgeven. Bijvoorbeeld op dagen waarop uw kind vanwege uw 
geloofs- of levensovertuiging niet op school kan zijn. Maar ook op dagen met belangrijke familieverplichtingen, 
zoals een huwelijk of een begrafenis. 
De directeur van de school mag uw kind geen vrijgeven in de eerste twee weken na de zomervakantie.  
Meestal beslist de directeur van de school op basis van de regelgeving of uw kind vrij krijgt van school. Als het om 
langer dan tien dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar hierover. U kunt tegen een beslissing in beroep gaan bij 
de leerplichtambtenaar. 
Verlofaanvragen dienen schriftelijk en binnen een redelijke termijn (minimaal 8 weken van tevoren) bij de 
directie van de school te worden ingediend. 
 
Een verlofaanvraag dient u in te vullen op de website www.obsest.nl u kunt daar ook de regels voor verlof 
nalezen.  
Bij langdurend extra verlof, moet toestemming gevraagd worden aan de ambtenaar leerplicht regiorivierenland..  

  

http://www.obsest.nl/
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Hoofdstuk 9:  Bijlagen 

9.1 Namen en adressen 

Stichting Fluvium: 

Bestuursbureau 
De Panoven 29 
4191 GW Geldermalsen  
 
Postbus 173   
4190 CD Geldermalsen  
Tel. 085-2734660 
Dhr. Jeroen Goes: bestuurder/voorzitter centrale directie 
 

Schoolleiding: 

Stanley Willems    directie@obsest.nl 
 
 

Intern begeleider: 

Yvonne van der Giessen   y.vandergiessen@obsest.nl 

 

Teamleden: 

Lisanne van Binsbergen:   groep 1, 2 en 3    
Robin Smits:    groep 1, 2 en 3    
Debbie Ederveen:   groep 4, 5 en 6      
Yvonne van der Giessen:   groep 7 en 8    
Mariska Baselier:   groep 7 en 8 
 

Onderwijsondersteunend: 

Diana Goedhart:    onderwijsassistente  
Femke van der Linden:   onderwijsassistente 
André Ton:    conciërge  
Sandra Wagter:    godsdienstig vormingsonderwijs groep 5 t/m 8 
 

9.1.1 Externe contacten 

Inspectie: 

Inspectie van het Onderwijs 
Bezoekadres:    Spoorlaan 420, 5038 CG Tilburg 
Correspondentieadres:   Postbus 88, 5000 AB Tilburg 

Telefoonnummer:   088-6696000 
Email:    info@owinsp.nl 
Website:    www.onderwijsinspectie.nl  
 

Vertrouwenspersoon: 

GGD Rivierenland, afd. Jeugdgezondheidszorg 
Postbus 6062, 4000 HB Tiel   
0344-698844    jgz@ggd.regiorivierenland.nl  
Klachtmeldingen seksuele intimidatie 
    0900-1113111 (lokaal tarief) 
 
 
 

mailto:directie@obsest.nl
mailto:y.vandergiessen@obsest.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:jgz@ggd.regiorivierenland.nl
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Gemeente:   

Gemeente Neerijnen 
Van Pallandtweg 11, 4185 CA Neerijnen  
0418-656565  info@neerijnen.nl 
 

Klachtencommissie: 

Landelijke Klachtencommissie onderwijsgeschillen 
Postbus 85191, 3508 AD  Utrecht  
030-2809590   info@onderwijsgeschillen.nl 

www.onderwijsgeschillen.nl 
       

Logopediste: 

Ineke Wetterauw (GGD Rivierenland) 
Postbus 6062, 4000 HB Tiel 
0344-698844, 06-22959922 
 

RMC Regio Rivierenland: 

Mevr. R. Moorman 
J.S. de Jongplein 2, 4001 WG Tiel     
Leerplicht Regio Rivierenland 
0344-613359  
 

Combinatiefunctionaris: 

0418-652371  www.welzijnwestbetuwe.nl        

   

BePO: 

Samenwerkingsverband BePO 
Oranje Nassaulaan 41, 4100 AJ Culemborg  
Postbus 388 
0345-512184    www.swvbepo.nl 
 

9.1.2 Medezeggenschapsraad: 

Martin Kershaw:   voorzitter, lid oudergeleding   
Wimco Groenendaal:  lid oudergeleding 
Debbie Ederveen:  lid personeelsgeleding  
Yvonne van der Giessen:  secretaris, lid personeelsgeleding 
 

9.1.3 Ouderraad*: 

Ouders:  
Saskia van Vliet  voorzitter 
Janneke Waal  penningmeester 
Mandy Drenth  secretaris 
Henriette van Vessem lid 
Stephan Buijs  lid 
Anyella Mol  lid 
Karin de Crom  lid 
 
Teamleden:  
Mariska Baselier 
Lisanne van Binsbergen  

 
*Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.  
 

mailto:info@neerijnen.nl
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.swvbepo.nl/
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9.1.4 Verkeersouder: 

Wimco Groenendaal 
 

9.1.5 Jeugdgezondheidszorg: 

GGD Rivierenland 
Teisterbantlaan 1b 
4001 TJ Tiel 
0344-698700 
 
Sociaal verpleegkundige  
Postbus 6062 
4000 HB Tiel 
0344-698844 
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9.2 Lijst van gebruikte afkortingen 

BePO Betuws Passend Onderwijs 

BHV Bedrijfshulpverlening 

CITO Centraal Instituut Toetsontwikkeling 

CJG Centrum voor Jeugd en Gezin 

DMT Drie Minuten Toets 

GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 

IB-er Intern Begeleider 

ICT Informatie- en communicatietechnologie  

LOVS Leerling Volgsysteem 

MR Medezeggenschapsraad 

 
 


