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1. Voorwoord 

Beste ouders/ verzorgers, 

Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van openbare basisschool De Springschans. De gids is bedoeld 

voor ouders van bij de school ingeschreven leerlingen en voor ouders van (eventuele) toekomstige 

leerlingen. 

Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal bijna zo’n 8.000 uur toevertrouwt aan de zorg 

van de leerkrachten van de basisschool? Een belangrijk deel van een kinderleven, maar ook voor u, 

die dit van dichtbij begeleidt. Scholen verschillen in kwaliteit, werkwijze, sfeer en resultaten. 

Wij hopen, dat u zich kunt vinden in onze ideeën over omgaan met elkaar, het belang dat wij 

hechten aan kinderen van verschillende leeftijden zorg te laten dragen voor elkaar, om met elkaar 

de school en de omgeving netjes te houden, de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid die wij de 

kinderen aanleren en het vertrouwen dat wij hen geven. 

Wij vinden dat de kinderen en hun ouders zich veilig en welkom moeten voelen op onze school en 

werken daar met elkaar aan om dit te bewerkstelligen. 

Naast deze digitale gids ontvangt u iedere maand digitaal, via het ouderportraal van de website, 

een Infobulletin. Tevens kunt u vragen naar het schoolplan, waarin de school uitvoerig beschreven 

staat en waarin ook onze voornemens voor de schooljaren 2015 tot 2019 staan. 

De Springschans beschikt ook over een website: www.obsdespringschans.nl, waarop actuele 

informatie te vinden is en u naslagwerk kunt lezen. Op de website is ook een handleiding te vinden 

hoe de school app geïnstalleerd kan worden op de smartphone. Tevens zijn wij te volgen via 

Facebook: https://www.facebook.com/obsdespringschans en Twitter: @despringschans.  

Wij hopen dat u met deze schoolgids al een duidelijk beeld krijgt van De Springschans en dat u die 

met plezier zult lezen. Mochten u vragen hebben, u bent uiteraard van harte welkom! 

 

Namens het team,                                                namens de medezeggenschapsraad, 
 
 
 
 
 
D.W. Brinkhuis, directeur 

 
 
 
 
 

R. Hogeveen, voorzitter 
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2. Onze school 

2.1 Algemeen 

OBS De Springschans is gevestigd aan de Breedelaan 6 en beschikt over een prachtig nieuw gebouw 

(mei 2009) en ligt vlak bij het bos in het centrum van Heiloo.  Duurzaamheid, licht en comfort spelen 

een grote rol in het gebouw.  Het gebouw telt, boven op de begane grond, twee verdiepingen. Op 

de begane grond zijn 7 leslokalen, op de eerste verdieping drie. Op de tweede verdieping is de 

schoolbibliotheek. 

Er is een speellokaal (voor kleutergymnastiek) en een aula aanwezig. Onze voorstellingen worden 

in de voorste helft van de aula opgevoerd, ook de tussenschoolse opvang (overblijven/TSO) maakt 

gebruik van deze ruimte.   

Villa Lilla (voor- en naschoolse opvang) beschikt over een eigen ruimte in het gebouw (appartement 

op de eerste verdieping). De school is erg trots op het buitengebied. Dat is meer dan een speelplein; 

er kan gespeeld, ‘gechild’ en ontdekt worden. Er is voor ieder kind iets te doen. 

Ouders en kinderen komen binnen via ons schoolplein. Er is een ingang voor de groepen 1 t/m 4 via 

het speelplein aan de zijkant en een ingang voor de groepen 5 t/m 8 aan de voorzijde van het 

gebouw. Vanaf 08.35 u en vanaf 13.20 u staan de deuren open voor de kinderen en hun ouders en 

is er toezicht op het plein. In de klas zijn de leerkrachten aanwezig om de kinderen te verwelkomen. 

De schoolbel wordt vijf minuten voor aanvang van de lessen geluid. Om 8.45 u en 13.30 u zijn alle 

kinderen in de klassen en kan gestart worden met lesactiviteiten. 

2.2 De organisatie 

De groepsindeling vindt plaats aan de hand van het aantal leerlingen per 1 oktober van het 

voorafgaand schooljaar. 

In onze kleuterbouw werken we in heterogene groepen (groep 1/2).In de groepen 3 t/m 8 werken 

we over het algemeen in homogene (leeftijdsgroepen) groepen binnen een jaarklassensysteem, 

waarbinnen op niveau gewerkt wordt. In bepaalde situaties (kleine of grote groep leerlingen van 

dezelfde leeftijd) werken we in de groepen 3 t/m 8 eveneens in heterogene groepen. Dit 

schooljaar hebben we een groep 3/4 geformeerd. 

De leerlingen van groep 1 t/m 4 gaan per week 23 ¾ uur naar school en de leerlingen van groep 5 

t/m 8 gaan per week 25 ¾ uur naar school. 

De schooltijden groep 1 t/m 4: 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

08.45 -12.15 08.45 - 12.15 08.45 - 12.30 08.45 - 12.15 08.45 - 12.15 

13.30 - 15.30 13.30 - 15.30 vrij 13.30 - 15.30 vrij 
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De schooltijden groep 5 t/m 8 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

08.45 - 12.15 08.45 - 12.15 08.45 - 12.30 08.45 - 12.15 08.45 - 12.15 

13.30 - 15.30 13.30 - 15.30 vrij 13.30 - 15.30 13.30 - 15.30 

2.3 Samenstelling van het team 

In de school wordt op directieniveau gewerkt met een managementteam. Dit team wordt gevormd 

door: directeur en MT leden (bouwcoördinatoren). Allen zijn, naast Pabo, geschoold in het voeren 

van management. De groepen worden bezet door een twintigtal leerkrachten en een 

onderwijsassistent. Voor de leerlingenzorg is een Interne Begeleider aangesteld voor drie dagen 

per week. Voor ICT is een coördinator aangesteld voor een dagdeel per week, voor de administratie 

is een administratief medewerkster aanwezig voor een dagdeel per week en de school heeft voor 

acht uur per week ondersteuning van een conciërge. Om kinderen in het kader van de 

onderwijsarrangementen te begeleiden zijn twee medewerkers aangesteld voor 26 uur. In de loop 

van het jaar begeleiden wij ook graag studenten van de Pabo. 
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3. Waar de Springschans voor staat 

Wij gaan uit van de wettelijke kerndoelen basisonderwijs als minimum doelen voor onze leerlingen. 

Daarnaast worden doelen (op drie niveaus) gesteld voor alle leerlingen. Er wordt een uitzondering 

gemaakt voor de leerlingen van wie gebleken is - via het leerlingvolgsysteem en onderzoek - dat 

voor hen de minimumdoelen niet haalbaar zijn. Met deze kinderen proberen wij hun hoogst 

mogelijke niveau te halen via de eigen leerlijn (per vakgebied of meerdere vakgebieden). Binnen 

een groepsplan zijn de einddoelen per leerjaar van de drie niveaus vastgesteld. Deze kunnen dus 

verschillen per kind en per vakgebied. 

3.1  Onze visie op onderwijs 

 

Spring veilig zo hoog je kunt in stijl en talent!  
 

Openbaar 
Door samen te leren en te spelen, kunnen de kinderen ook leren samen te leven en kennis te nemen 
van diversiteit in meningen, denkbeelden en culturen en deze leren te respecteren. Wij zijn van 
mening dat respect voor verschillende opvattingen en een bewuste keuze voor de eigen 
opvattingen van groot belang zijn bij de opvoeding en eigen ontwikkeling van kinderen. 
 

Onze kenmerken zijn in het algemeen: 

 Algemene toegankelijkheid: onze school staat open voor elke leerling, ongeacht welke 

overtuiging, leefvorm of afkomst.  

 Pluriformiteit: we geven ruimte aan en neutrale informatie over de verschillende 

godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen, die er in onze samenleving bestaan.  

 Emancipatie en tolerantie: onze school garandeert de principiële gelijkwaardigheid van 

mensen en van hun opvattingen. 

Pedagogisch klimaat. 

Inhoud en vormgeving van ons onderwijs dragen bij aan het pedagogisch klimaat binnen onze 

school. Onze opvattingen daarover sluiten aan bij die van orthopedagoog Stevens die samengevat 

hier op neerkomen: kinderen kunnen zich pas ten volle ontwikkelen als ze gemotiveerd zijn, maar 

dat is wel afhankelijk van enkele wezenlijke voorwaarden: 

Kinderen moeten:  

 zich veilig en aanvaard voelen zoals ze zijn: relatie. 

 zelfvertrouwen krijgen en hebben: competentie. 

 zelfstandig kunnen worden en zijn: autonomie. 

Relatie.  

Vertrekpunt is dat ieder mens anders is. 
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Op de Springschans zijn we allen verantwoordelijk voor elkaars welbevinden. Ouders, kinderen en 

leerkrachten hebben ieder een eigen taak hierin. Een goede samenwerking tussen deze drie 

partijen is noodzakelijk. 

Het team van de Springschans spant zich ervoor in, dat elk kind zich veilig, aanvaard en 

gewaardeerd voelt, dat het een eigen plek  heeft. Dat heeft met sfeer te maken, met ruimte geven, 

met beschikbaar zijn, met de tijd nemen voor kinderen. Belangrijk hierin is dat grensoverschrijdend 

gedrag  benoemd wordt en consequenties heeft. De leerkracht: 

 is bereid tot luisteren en leert de kinderen naar elkaar te luisteren; 

 toont belangstelling voor ervaringen en uitingen van ieder kind, ook voor diens moedertaal; 

etnisch of regionaal bepaald. 

 bevordert samenwerking bij activiteiten om zo van en met elkaar te leren. 

 grijpt ervaringen van kinderen aan om die om te zetten in activiteiten. 

Een aantal werkwijzen en technieken waarbij deze opvattingen in praktijk omgezet kunnen worden: 

 groepsgesprekken; 

 het bespreken en hanteren van onze tien gouden afspraken; 

 problemen samen oplossen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid; 

 werken in hoeken; 

 teksten schrijven en bespreken; 

 samen een deel van de website redigeren; 

 maken en presenteren van werkstukken; 

 samenwerkend leren 

Competentie. 

Het team van de Springschans doet er alles aan om het zelfvertrouwen van leerlingen te versterken. 

Voor het onderwijs houdt dit onder meer in dat de leerkracht: 

 de competenties verder blijft ontwikkelen; 

 duidelijkheid geeft in hoge en realistische verwachtingen, passend bij iedere leerling;  

 uit leerlingen die meer aan kunnen, dan het basis aanbod, het maximale haalt; 

 vertrouwen stelt in de eigen ontwikkelingsmogelijkheden van elke leerling; 

 positief reageert op uitingen en werk van de leerlingen; 

 opdrachten (naar inhoud en instructie) afstemt en beoordeelt op ieders eigen niveau, 

waardoor  het competentiegevoel kan groeien; 

 fouten en vergissingen bespreekbaar maakt. 

Een aantal werkwijzen en technieken waarbij deze opvattingen in praktijk omgezet kunnen 

worden (naast eerder genoemde): 

 werken in eigen tempo en op eigen niveau; 

 groep overstijgende werkvormen; 
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 werken met methodes die aansluiten op de verschillen, instructie geven op drie niveaus, 

werken vanuit groepsplannen; 

 onderwijs aanbieden vanuit de meervoudige intelligenties (Gardner); 

 doorgaande leerlijnen van groep 1 t/m groep 8; 

 eigen vrije teksten en gedichten schrijven en voorlezen; 

 deelnemen aan (kring) gesprekken; 

 spreekbeurt voorbereiden en houden; 

 portfolio, onderdeel van eigen rapport schrijven/tekenen; 

 gebruik maken van eigen leerdoelen; 

Autonomie. 

Het team van de Springschans bevordert zelfstandigheid, zelfredzaamheid en verantwoordelijk-

heidsgevoel van de leerlingen. Het wil leerlingen meer en meer verantwoordelijk laten zijn voor 

hun eigen keuzes. Voor onderwijs betekent dat onder meer dat de kinderen: 

 meedenken en meebeslissen over vorm en inhoud van de thema’s; 

 leren zelf hun activiteiten te plannen en problemen op te lossen. 

Een aantal werkwijzen en technieken waarbij deze opvattingen in praktijk omgezet kunnen worden 

(naast eerder genoemde): 

 leren  werken met dag- en weektaken; 

 dagelijks in de groep (kring) doornemen van dag planning, planbord; 

 leren meedenken in de klassenvergadering, leiding geven, afspraken vastleggen; 

 waar mogelijk eigen werk en/of werk van de ander nakijken; 

 werken met de GIP – methode (Groeps- Individueel Pedagogisch handelen); 

 werkstukken maken; 

 rondleidingen verzorgen bij thema avonden; 

Naast bovengenoemde aspecten richt de Springschans zich op: 

Cultuureducatie (met daarin aandacht voor kunst, erfgoed en media):  

dit zien wij als een van de middelen om kinderen in contact te brengen met onderliggende waarden 

in de samenleving.  

Een aantal werkwijzen en technieken waarbij deze opvattingen in praktijk omgezet kunnen worden 

(naast eerder genoemde): 

 in samenwerking met diverse organisaties worden workshops, activiteiten en voorstellingen 

georganiseerd;  

 binnen het thematisch werken;  

 schoolactiviteiten als ‘open bak’ en ‘op de planken’; 

 door middel van excursies; 
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Techniek en Duurzaamheid 

Ons onderwijs brengt kinderen in aanraking met wetenschap, natuur en techniek, zodat zij ook hier 

hun talenten kunnen ontdekken en een positieve houding ten aanzien van wetenschap, natuur en 

techniek ontwikkelen.  

Een aantal werkwijzen en technieken waarbij deze opvattingen in praktijk omgezet kunnen worden 

(naast eerder genoemde): 

 laboratorium situaties creëren; 

 natuur en techniek zijn een vast onderdeel van het onderwijsprogramma; 

Thematisch werken 

Er wordt schoolbreed thematisch gewerkt. De keuze van de schoolthema’s (met verantwoording 

naar de kerndoelen) wordt in een jaarplanning vastgelegd. Daartussen liggen perioden waarin de 

groepen een eigen thema kiezen. Eenmaal per jaar (in april) wordt een schoolthema afgesloten met 

een open avond waar ouders en andere belangstellenden de mogelijkheid krijgen gemaakte 

werkstukken te bekijken. Binnen dit thematisch werken zijn de ideeën over talentkracht 

geïntegreerd en voorts biedt het de mogelijkheid tot: 

 het vormen van samenhang tussen verschillende 
leergebieden 

 betekenisvol leren 
 het werken in een uitdagende leeromgeving 
 aansluiting bij de belevingswereld van kinderen 
 het beantwoorden van eigen leervragen van 

leerlingen 
 verdieping van de leerstof 

 

 

Talentkracht 

 

De theorie van H. Gardner over meervoudige 
intelligentie hebben wij geïntegreerd binnen het 
thematisch werken. De activiteiten binnen de thema's 
worden afgestemd op zowel het actief gebruiken als 
het uitdagen van zoveel mogelijk verschillende 
talenten. 
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De theorie over meervoudige intelligentie van H. Gardner heeft ons geïnspireerd tot het werken 

met talentkracht. Gardner definieerde acht intelligenties. Iedere persoon ontwikkelt zich meestal 

in een aantal van deze intelligenties sterker dan in de andere. Leerlingen op school zijn dan ook 

op verschillende manieren ‘knap’. Het gaat er niet om hoe knap je bent, maar hoe je knap bent. 

Iedereen is op zijn of haar eigen manier knap! 

In het onderwijs op De Springschans proberen wij een beroep te doen op alle intelligenties zodat 

kinderen zich breed ontwikkelen en gebruik maken van hun sterkst ontwikkelde intelligenties 

(talentkracht). 

Zelfstandig werken 

Leren zien we als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit, gericht op een steeds grotere 

zelfstandigheid. Om deze zelfstandigheid te stimuleren werken wij volgens de principes van GIP en 

hanteren we een weektaak. 

G.I.P. 
Op De Springschans werken de leerkrachten volgens de principes van GIP (Groepsgericht en 

Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht). Hierbij wordt het 

zelfstandig werken van de leerlingen aangeleerd en aangemoedigd. 

Leerlingen leren: 

 samenwerken 
 plannen 
 om te gaan met uitgestelde aandacht 
 te werken met een weektaak 
 zelf hun werk te overzien 
 zelf hun werk te corrigeren en te beoordelen 
 zelf problemen oplossen 
 

De leerkracht maakt gebruik van de ‘GIP lat’ om het verloop en de voorspelbaarheid van de les aan 

te geven. Tijdens de les loopt de leerkracht vaste rondes in de groep om elke leerling aandacht te 

kunnen geven. Er wordt tijd ingeruimd om herhaalde of extra instructie te geven aan leerlingen die 

meer aandacht of uitdaging nodig hebben. 

In groep 1/2 wordt het dag rooster door middel van fotokaarten aangegeven. In groep 3 t/m 8 staat 

op het bord in de klas een dag planning via de afgesproken symbolen van de verschillende vakken. 

Vanaf groep 3 hebben de kinderen een vragenkaartje op hun tafel liggen. Dit kaartje draaien zij om 

op het moment dat zij een vraag hebben en er zelf,  of met behulp van een klasgenoot, niet 

uitkomen. De kinderen gaan vervolgens verder met hun werk en de leerkracht ziet bij de ronde dat 

er een vraag is. Pas tijdens deze ronde helpt de leerkracht de leerling met de vraag. Vaak blijkt dat 

het kind zelf al een oplossing heeft gevonden of geholpen is door een klasgenoot. 

Na afloop evalueert de leerkracht samen met de leerlingen hoe het zelfstandig werken is verlopen. 



 
 

  

 
Schoolgids 2015-2016 OBS De Springschans Heiloo Pagina | 13 

  

 

Werken met weektaken 
 
Op De Springschans wordt de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van leerlingen o.a. 

gestimuleerd door middel van het werken met weektaken. Tijdens het werken aan weektaken 

hebben de leerlingen keuzevrijheid in: 

 de volgorde waarin een leerling wil werken 

 het al of niet raadplegen en de keuze van hulpbronnen 

 alleen werken of samenwerken met andere leerlingen 

 de tijd die aan de verschillende onderdelen van de taak wordt besteed 

Deze manier van zelfstandig werken komt tegemoet aan de motivatie van leerlingen en werkt aan 

de bevordering van de autonomie. Leerlingen willen graag zelf actief bezig zijn. Een tweede 

voordeel is dat leerlingen zelfstandig kunnen werken op hun eigen niveau. Daarnaast heeft de 

leerkracht meer tijd om tijdens het zelfstandig werken juist die leerlingen te helpen die dit nodig 

hebben. De leerlingen in groep 1/2 starten met een takenblad met een opdracht die binnen een 

afgesproken periode klaar moeten zijn. In de hogere groepen wordt dit uitgebreid naar een 

weektaak. 

4. Overzicht schoolontwikkeling jaar 2014-2015 

Kort voor de zomervakantie van 2014  heeft de vorige directeur een baan elders aanvaard. Het 

bestuur van de ISOB heeft de huidige directeur gevraagd om waarnemend directeur te zijn tot er 

na een sollicitatie procedure een nieuwe directeur gevonden zou zijn. Tijdens de sollicitatie 

procedure in de herfst van 2015 heeft de benoemings- en adviescommissie voorgesteld de 

waarnemend directeur te benoemen als directeur. Het bestuur heeft dit advies opgevolgd, nadat 

ook de medezeggenschapsraad ermee instemde.  

Er is gewerkt aan de schoolontwikkeling volgens de planning van het vierde  jaar uit het schoolplan 

2011-2015 (SOP 2014-2015).  

Taal/begrijpend lezen. 

De onderbouw en de bovenbouw is gedurende drie bijeenkomsten geschoold in begrijpend lezen. 

Er zijn klassenconsultaties geweest door de taalcoördinator en de consultant van het CPS. De 

borging van technisch lezen en spelling heeft plaatsgevonden. De datamuur is gepresenteerd 

geweest na de CPS scholing. Elementen van dit onderwerp komen in het nieuwe schoolplan terug. 

De onderbouw leerkrachten zijn geschoold in ‘Taal in blokjes’ en in de Eelke Verschuur methodiek 

‘Taalondersteuningsprogramma ICT’. 

 Na iedere cito-periode is de datamuur besproken met het team. Daar uit voortvloeiend is een data-

analyse gemaakt en zijn groepsplannen gemaakt met daarin waar nodig ontwikkelingsperspectief. 
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ICT  

Het programma ‘Sprint+’ is geïmplementeerd. Dit is een programma om dyslectische kinderen te 

ondersteunen bij het maken van methode- en CITO toetsen. 

Rapport. 

Aan het rapport is niet gewerkt. Er zijn derhalve geen veranderingen aangebracht. Dit onderdeel is 

doorgeschoven naar het nieuwe schoolplan. 

Kwaliteitszorg. 

Dit onderdeel is ook doorgeschoven naar de nieuwe schoolplanperiode. 

Schoolplan 2015 – 2019. 

De onderwijsvisie is aangescherpt. Het nieuwe schoolplan is klaar en door de MR vastgesteld. 

Oudertevredenheidonderzoek. 

Een oudertevredenheidsonderzoek, en leerling- en een personeelstevredenheidsonderzoek staan 

gepland in de herfst van 2015. 

Keuze methodiek sociaal emotionele vorming en wereld verkenning. 

Voor de wereld verkenning vakken is gekozen voor de methode Topondernemers. De 

implementatie hiervan vindt plaats in het schooljaar 2015 - 2016. 

Ook in 2015 - 2016 wordt de keuze voor methode sociaal emotionele  vorming gemaakt en 

geïmplementeerd.  

5. Prioriteiten 2015 – 2016 

 Ouder,- kind- en personeel tevredenheidonderzoek en een Risico Inventarisatie en Evaluatie. 

 Het houden van deze onderzoeken en de gegevens verwerken om mogelijk verbeteringen in de 

schoolorganisatie aan te brengen in volgende jaren van het schoolplaan. De R.I. en E. is een 

verplichting voortvloeiend uit de ARBO wetgeving. 

 Keuze methodiek sociaal- emotionele vorming. 

Er is in kaart gebracht welke wensen er bij de teamleden liggen. De werkgroep kiest methode(s) 

die daaraan voldoen en er wordt een keus gemaakt. 

 Taal: borgen technisch lezen, begrijpelijk lezen en spelling waaronder borgen directe 

instructiemodel. Na de scholings trajecten nu te komen tot borging van de verworvenheden. 

 Zaakvakken: implementatie nieuwe methodes. 

De keus van methode is gemaakt. In gezamenlijkheid moet deze geïmplementeerd worden. 

 Overstap naar nieuwe sharepoint. 

Teamleden worden begeleidt bij het gebruik van een nieuwe opslag methodiek. 
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 Invoeren ouderportaal via de website. 

Teamleden worden geschoold in de methodiek van de webside/ouderportaal. 

 ICT vaardigheden leerlingen vergroten. 

Er wordt een leerlijn gemaakt. 

 Feedback geven en ontvangen. 

Als onderdeel van een professionele manier van omgaan wordt het team hierin geschoold. 

 Herijken Cultuur beleidsplan. 

Het huidige plan kritisch bekijken en daar waar nodig aanpassen. 
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6. Vak- en vormingsgebieden 

6.1 De ondersteuning van het jonge kind 

Kinderen in de leeftijdsgroep 4 t/m 6 jaar zitten op de Springschans in de heterogeen 

samengestelde groep 1\2. De omvang van de groep kan groeien gedurende het schooljaar doordat 

kinderen instromen vanaf de dag dat zij 4 jaar zijn geworden. Daaraan vooraf gaat een aantal 

wendagen. 

De combinatiegroep 1\2 geeft kleuters de mogelijkheid om op eigen tempo  en eigen niveau te 

ontwikkelen. Bovendien leren ze van elkaar en stimuleert dit de sociale ontwikkeling. 

We werken met de kleuters rondom thema’s.  Hierin staat spel en spelenderwijs leren centraal.        

Zo worden de verschillende intelligenties aangesproken. 

Voor de cognitieve ontwikkeling worden de groepsplannen gevolgd. Voor zowel taalontwikkeling 

als reken\wiskundeontwikkeling hanteren we 3 groepsplannen per jaar. Deze worden jaarlijks 

bijgesteld. Ook worden ze na elke periode geëvalueerd en voor het kind aangepast in volgende 

periode. 

De groepsplannen zijn gebaseerd op de kerndoelen voor groep 1\2 en volgen ook de 

ontwikkelingslijn van  het observatiemodel “KIJK”.  

Via deze groepsplannen kunnen we  per leerling handelingsgericht werken. De leerkrachten 

hanteren een reflectiemap die gebruikt wordt om volgende groepsplannen op te stellen en om de 

“kijk” in te vullen. 

In de weekplannen worden alle activiteiten  met de doelen per week beschreven. Deze zijn 

gebaseerd op de groepsplannen . Alle intelligenties komen elke week aan bod . 

De kleuters krijgen elke 14 dagen een takenblad met hierop ongeveer 5 opdrachten die ze 

zelfstandig kunnen doen. Deze takenbladen zijn gebaseerd op: het thema en de groepsplannen. 

Ook hier worden de verschillende intelligenties aangesproken.  

Drie keer per jaar vinden er groeps- en signaleringsbesprekingen plaats met de Intern Begeleider. 

Hierin wordt de ontwikkeling op groepsniveau èn op individueel niveau besproken. Er wordt 

gekeken naar de ontwikkeling van het kind en de daarmee samenhangende onderwijsbehoeftes.  

Vervolgens worden er afspraken gemaakt voor het vervolgtraject als dat nodig is. Mocht er meer 

zorgen zijn omtrent een leerling wordt er gesproken met de ouders. Als er behoefte is aan meer 

expertise dan kan er een gesprek worden aangevraagd met de onderwijsexpert die verbonden is 

aan de school. Dit gebeurt altijd sámen met de ouders én de leerkracht. 

Als leerlingvolgsysteem voor groep 1 & 2 maken wij gebruik van: 
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 CITO; deze nemen we alleen bij groep 2 eind januari af. Mocht een kind onvoldoende scoren 

dan toetsen wij dit opnieuw in de maand juni. Deze resultaten worden ook verwerkt in de 

groepsplannen. 

 KIJK: het observatie-instrument voor kleuters . Deze wordt 3 x per jaar ingevuld door de 

leerkrachten en besproken met de ouders op de 10-minuten gesprekken. Dit instrument volgt 

het kind op de cognitieve ontwikkeling, de taal-en rekenontwikkeling, de motorische 

ontwikkeling en de sociale ontwikkeling. 

Naast bovenstaande houden de leerkrachten observaties(reflectiemap). Deze bevindingen en de 

verslagen van gesprekken worden vastgelegd in dossier van de leerling op esis. 

6.2 Referentiekader voor taal en rekenen 

Voor het hele onderwijs (van de basisschool tot en met het hoger onderwijs) is in de Wet 

Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (2010) vastgelegd wat leerlingen moeten kennen 

en kunnen als het gaat om Nederlandse taal en rekenen/wiskunde. Het gaat om basiskennis en -

vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn. Het aanleren van de basisvaardigheden is een 

kerntaak van het onderwijs. 

Voor taal zijn per niveau de volgende domeinen beschreven: mondelinge taalvaardigheid, lezen, 

schrijven, taalverzorging. Voor rekenen gaat het om de volgende domeinen: getallen, 

verhoudingen, meten en meetkunde. 

De basiskennis en -vaardigheden kun je op verschillende niveaus beheersen. Voor taal zijn er in 

totaal vier niveaus beschreven en voor rekenen/wiskunde drie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 

tussen een fundamenteel niveau (F) en een streefniveau (S). Uitgangspunt is, dat je het niveau 2F 

nodig hebt om maatschappelijk mee te kunnen doen. 

Er zijn leerlingen die minder snel of sneller dan gemiddeld de leerstof beheersen. Al deze leerlingen 

moeten uitgedaagd worden. De ene groep door wat meer dan voorheen van ze te vragen om zo 

veel mogelijk een fundamenteel niveau te behalen.  

De andere groep door ze wat extra’s te bieden: een streefniveau. Bij taal betekent dit dat je deze 

leerlingen de stof van een direct volgend fundamenteel niveau aanbiedt. Bij rekenen/wiskunde gaat 

het om een apart beschreven, abstracter, niveau. 

6.3 Instrumentele vakken 

Onze school werkt met een leerstofjaarklassensysteem. De leerstof die op de basisschool 

behandeld moet worden staat in de methoden precies omschreven. Op deze manier worden de 

kerndoelen en referentiekaders, die landelijk vastgesteld staan, bereikt. Wij bieden in elke groep 

een basispakket aan, waarmee in de volgende groep verder gewerkt gaat worden. Wij werken op 

onze school met de nieuwste lesmethoden en materialen. De groepen zijn ingedeeld op leeftijd en 

de kinderen krijgen zowel klassikaal als in groepjes les. Voor kinderen die meer aankunnen is er 

verdiepende lesstof om uitdaging te bieden. Voor kinderen die wat moeite hebben met de lesstof 
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wordt herhalingsstof aangeboden en waar nodig gewerkt met extra begeleiding van de leerkracht. 

Enkele kinderen werken met een op maat geschreven leerweg. 

Voor het bereiken van de kerndoelen gebruiken we voor de instrumentele vakken: 

 Lezen  Veilig leren lezen, Nieuwsbegrip XL, Estafette,  AVI-systeem     

 Schrijven  Pennenstreken, Schrijfdans (onderbouw) 

 Rekenen  Alles telt, Met sprongen vooruit (onderbouw) 

 Taal   Taal op Maat 

 Engels  The team 

6.4 Zaakvakken 

In de groepen 1/2 wordt thematiserend gewerkt. De inbreng van onderwerpen komt zowel uit het 

kind als uit de leerkracht. De thema’s worden zoveel mogelijk in alle hoeken binnen verschillende 

activiteiten tot uiting gebracht.  

In de groepen 3 en 4 worden thema’s naast en geïntegreerd met de lees-, reken-, taal- en 

schrijfmethode aangeboden.  

In de groepen 5 t/m 8 wordt thematisch gewerkt naast en geïntegreerd met de methoden. 

Op De Springschans wordt gewerkt met: 

 Aardrijkskunde Een wereld van verschil 
 Biologie Nieuws uit de natuur; Leefwereld 
 Geschiedenis Wijzer door de tijd; Canon 
 Verkeer Klaar over! 
 Techniek Leefwereld; techniekkisten 

 

Verder werken wij met thema’s gerelateerd aan de kerndoelen, projecten binnen de gemeente 
Heiloo, excursies, internet en historisch materiaal uit onze eigen omgeving. 

6.5 Expressievakken 

Wij gebruiken, naast het aanbod in thema's en workshops, onderstaande methoden voor het 
bereiken van de kerndoelen bij de expressievakken: 
 

 Handvaardigheid Moet je doen! 
 Tekenen Moet je doen!  
 Muziek Eigenwijs, Moet je doen!, 
 Drama  Moet je doen! 
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6.6 Bewegingsonderwijs 

Groep 1 en 2 gymmen minimaal 2 x per week in het speellokaal onder leiding van de 

groepsleerkracht. In deze lessen komen onder andere dans, spel en vaardigheden aan bod. Elke 

ochtend en middag wordt er een bewegingsactiviteit aangeboden, de ene keer in de speelzaal, de 

andere keer door middel van buitenspelen. 

De groepen 3 t/m 8 gymmen twee maal per week, onder leiding van hun leerkracht, in de gymzaal. 

De kinderen volgen deze lessen in de zaal naast de school aan de Breedelaan. 

De kinderen krijgen één maal een spel les en één maal per week aanbod in vaardigheden op de 

toestellen. We werken met de methode Basislessen Bewegingsonderwijs.  

6.7 Geestelijke stromingen 

De grote wereld godsdiensten komen aan bod binnen de zaakvakken. Op begripsniveau wordt er 

geleerd over de betekenis van feesten en geloofsrichtingen uit andere culturen. De verschillende 

culturen waaruit kinderen bij ons op school komen, worden besproken en waar kan, gecombineerd 

met een excursie.  

Samen met de kinderen zijn leefregels ontworpen, die samengevat zijn in de 10 Gouden afspraken. 

Deze afspraken leven binnen de school en worden levend gehouden door onderwerp van gesprek 

te zijn binnen de klassen. Motto van onze school is dat gedrag geoefend en beoefend moet worden.  

Humanistisch Vormend Onderwijs (H.V.O.) 

In de bovenbouwgroepen wordt aandacht besteed aan geestelijke stromingen. Daarnaast kunnen 

ouders van de leerlingen in groep 7 en 8 vooraf aan het nieuwe schooljaar een keus maken of hun 

zoon/dochter meedoet aan lessen godsdienst onderwijs of Humanistisch onderwijs.  Dit wordt 

begeleid door een docent G.V.O. of H.V.O. Voor G.V.O. is meestal te weinig animo. Bijna alle 

kinderen doen mee aan H.V.O. Dit onderwijs stimuleert kinderen om kritisch en creatief na te 

denken over normen en waarden. Kinderen leren zelfstandig oordelen en handelen, zodat ze 

daarover verantwoording kunnen afleggen en ze bewust zin en vorm geven aan het eigen leven en 

dat van anderen. De onderwerpen die behandeld worden zijn o.a.: vriendschap, pesten, sociale 

vaardigheden, verliefd zijn, puberteit, anders zijn en burgerschapsvorming. Uitgangspunten van de 

lessen zijn gevoel voor rechtvaardigheid, verdraagzaamheid en verbondenheid met je medemens 

en ontwikkeling van zelfvertrouwen en zelfrespect. De lessen H.V.O. sluiten heel goed aan bij ons 

eigen curriculum. De groepen H.V.O. zijn niet groter dan 15 kinderen, waardoor alle kinderen 

optimaal uitgedaagd worden. 

Burgerschapsvorming 

Er komt steeds meer aandacht voor burgerschap in het onderwijs. Met ingang van 1 februari 2006 

is in de Wet op het Primair Onderwijs de verplichting voor basisscholen opgenomen om aandacht 

te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Ook in de nieuwe kerndoelen komen deze 
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begrippen terug. Ingegeven door de behoefte aan meer maatschappelijke samenhang en 

betrokkenheid in een sterk geïndividualiseerde en veelkleurige maatschappij, is het in toenemende 

mate een taak voor de school om leerlingen op te voeden tot een leven in de gemeenschap, om 

leerlingen voor te bereiden op een actieve rol in de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat als 

leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor het klimaat in klas en school, er beduidend minder 

problemen zijn. We nemen leerlingen serieus en we laten hen leren door te doen. De school is bij 

uitstek een leerschool, waarin leerlingen ervaringen op kunnen doen door aan concrete 

maatschappelijke taken deel te nemen en op die manier vaardigheden te leren die passen bij een 

actief en betrokken democratisch burgerschap. Onderwijs is niet een voorbereiding op deelname 

aan de samenleving, het is zélf een belangrijke vorm van samenleven. 

Wij geven deze gestalte in onze school door voor te leven, te oefenen in gedrag, gebruik te maken 

van onze gouden afspraken, H.V.O. en in samenhang met de methodes/thema’s voor 

wereldoriëntatie en maatschappelijke belangstelling. In de nieuwe schoolplanperiode is de 

invoering van groepsraden en schoolraad opgenomen. 

Hiermee geven we invulling aan de rol van het onderwijs in het bevorderen van wat in de politiek 

wordt genoemd ‘actief burgerschap’ of 'burgerschapsvorming'.  

6.8 ICT binnen de school: mediawijsheid en computergebruik 

De ontwikkelingen op het gebied van ICT hebben grote invloed op de manier van leren van kinderen 

enerzijds en op didactische mogelijkheden anderzijds binnen het onderwijs. We merken dat onze 

kinderen vaak sterk visueel gericht zijn: beelden nemen een grote plaats in hun waarneming en 

kennisverwerving. Wij zijn van mening dat onderwijs waarbij ICT wordt ingezet aantrekkelijker, 

meer gemotiveerd, prikkelender, leuker, echter en soms zelfs beter is. 

Het is onze uitdaging om leerlingen anders en beter te laten leren met behulp van ICT, de kwaliteit 

van het leren verhogen en de resultaten van de leerling te verbeteren. 

Speciale aandacht wordt binnen ons onderwijs gegeven aan het multimediaal leren. Leren dat niet 

alleen uitgaat van teksten, maar steeds meer bestaat uit het gebruik van video, plaatjes en geluid. 

We vatten dit concept samen in de term meduleren. 

Op OBS De Springschans willen wij kinderen in de eerste plaats mediawijs maken. Binnen deze 

mediawijsheid heeft de ICT een zestal toepassingen. Deze staan in onderstaand schema 

weergegeven. In de kerndoelen komt mediawijsheid terug in Nederlands, kunstzinnige oriëntatie 

en oriëntatie op jezelf en de wereld. 

Elke groep werkt met computers/tablets. Van groep 1 tot en met 8 is er een doorgaande lijn in het 

gebruik van computers/tablets. Zo behoort de muisvaardigheid tot een doelstelling van kleuters. 

Oudere leerlingen leren te werken met toetsenbord, touchscreen en tekstverwerking- en 

presentatieprogramma’s. Verder wordt er gebruik gemaakt van software die de methodes 

ondersteunen. Vanaf groep 5 wordt gebruik gemaakt van internet om informatie in te winnen voor 

bijvoorbeeld spreekbeurten. Voor het gebruik van internet hebben wij een protocol opgesteld. Dit 
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wordt ondertekend door de kinderen in het bijzijn van hun ouder(s). De kinderen mogen na 

ondertekening gebruik maken van het internet. Het protocol kunt u bij de directie opvragen. 

Hierdoor wordt optreden tegen oneigenlijk gebruik van het internet mogelijk en zelfs voorkomen. 

7. Zorg leerlingen en resultaten van het onderwijs 

7.1 Intern Begeleider en Zorgteams 

Onze school beschikt over een Interne Begeleider (IB-er). Het is de taak van de IB-er om de 

ononderbroken voortgang van de zorg op school te garanderen. Hierbij wordt zij, indien nodig, 

ondersteund door het Zorgteam. Na de Cito-toetsen in januari en juni van het leerlingvolgsysteem 

voeren de leerkrachten de toetsresultaten in. De scores van de (lage) C, D en E-leerlingen worden 

door de IB-er geanalyseerd. Daarna wordt een groepsplan opgesteld. In dit groepsplan wordt ook 

de aanpak voor de hoge A-leerlingen aangegeven. 

De leerlingen voor wie de hulpvraag of ondersteuningsbehoefte  niet duidelijk is, toetsen wij door 

middel van pedagogisch didactisch onderzoek om tot een juiste aanpak te komen. Blijven ook 

hierna vragen bestaan, dan melden wij het kind aan voor bespreking in het Zorgteam. Eventueel 

volgt verdere toetsing door specialisten van de OBD en/of GGZ geregistreerde instanties. Soms  

wordt bij deze leerlingen een intelligentieonderzoek afgenomen. Indien hieruit blijkt dat deze 

leerling minder mogelijkheden heeft, wordt voor deze leerling een ontwikkelingsperspectief 

opgesteld, uitgaande van de mogelijkheden van deze leerling. Deze leerling gaat dan werken met 

een eigen leerlijn. Op het moment dat de medewerkers van het SWV aanwezig zijn noemen we het 

Multi Disciplinair Overleg (MDO). 

De ouders worden altijd betrokken in de te nemen stappen. Voor externe toetsing en een 

bespreking over zoon of dochter met iemand van buiten de school, wordt aan de ouders 

toestemming gevraagd. De resultaten worden regelmatig met hen besproken en ouders hebben 

elk moment toegang tot de dossiers van hun kind(eren). Naast leerlingen met leerachterstanden 

tracht De Springschans zoveel mogelijk rekening te houden met begaafde leerlingen. Deze krijgen 

materialen aangeboden uit het documentatiecentrum of de bibliotheek en materialen voor 

hoogbegaafde leerlingen die een plaats hebben in de orthotheek. 

Naast de cognitieve ontwikkeling volgt de IB samen met de leerkracht ook de sociaal-emotionele 

ontwikkelingen van de leerlingen. Mocht een kind niet lekker in zijn vel zitten, opvallend gedrag 

laten zien dat bedenkt zij een plan van aanpak. Zo’n aanpak duurt ca. 6 weken. Als dit onvoldoende 

resultaat heeft dan wordt de leerling besproken op intervisiewijze binnen het gehele team. Er 

kunnen tips en adviezen gegeven worden of geadviseerd om samen met de ouders te kijken of er 

extern onderzoek nodig is. Ook dit kan besproken worden met de onderwijsexpert van het SWV. 
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7.2 Schoolondersteuningsprofiel 

Op 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs ingegaan. Dit betekent dat er voor elk kind 

een passende plek moet zijn binnen het onderwijs. Onder Passend Onderwijs verstaan wij op de 

Springschans dat we rekening houden met wat wenselijk en haalbaar is voor het kind, de leerkracht 

en de groep. Wat heeft het kind precies nodig, wat kan het kind al, welke knelpunten moeten we 

oplossen en wie kunnen ons daarbij helpen. Ook moeten we ons afvragen of we hieraan kunnen 

voldoen, want elke school heeft haar beperkingen en de mogelijkheden van Passend Onderwijs zijn 

begrensd.  

De Springschans onderscheidt de volgende grenzen als het gaat om Passend Onderwijs: 

 De school moet de fysieke en emotionele veiligheid van kinderen en leerkracht kunnen 

garanderen. 

 De leerkracht moet ook de andere kinderen voldoende aandacht kunnen geven. 

 De kinderen moeten groei laten zien in hun ontwikkeling. 

 De school heeft een leertaak en geen verzorgende taak. 

7.3 Nieuwe leerlingen  

Ouders melden hun kind aan op de school van hun keuze. Van ouders wordt verwacht dat ze bij 

aanmelding aangeven of hun kind naar verwachting extra ondersteuning nodig zal hebben. Na 

aanmelding heeft de school zes weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. 

Deze periode kan eenmaal met vier weken worden verlengd. In die periode doet school onderzoek 

en kijkt ze of ze de benodigde ondersteuning kunnen bieden. Heeft het bestuur na deze 10 weken 

nog geen besluit genomen? Dan heeft de leerling recht op tijdelijke plaatsing op de school van 

aanmelding tot de school wel een goede plek heeft gevonden, passend bij de onderwijsbehoefte 

van de leerling. Als ouders het niet eens zijn met de toelatingsbeslissing van de school, dan kunnen 

ze een beroep doen op ondersteuning door een onderwijsconsulent. De onderwijsconsulenten 

bemiddelen kosteloos tussen ouders en de school. Als dat niet werkt, kunnen de ouders terecht bij 

de (tijdelijke) landelijke geschillencommissie passend onderwijs. 

We hebben ook de grenzen aangegeven van de afstemming die wij kunnen en willen bieden binnen 

ons onderwijs. Voor alle kinderen is omschreven welke grens wij hanteren om met succes deel te 

kunnen nemen aan het onderwijsleerproces.  

Wij geven hiermee aan dat wij niet alle kinderen met forse leer- en/of gedragsproblemen kunnen 

opvangen!  

 

7.4 Inspectie van het onderwijs 

De Springschans ligt midden in het centrum van een relatief ‘rijke’ gemeente. Dit heeft zijn weerslag 

op de leerlingenpopulatie van De Springschans. De schooldoelen en leerverwachtingen zijn om deze 
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redenen hoog. De resultaten van het CITO leerlingvolgsysteem voldoen aan deze verwachtingen. In 

maart 2014 heeft de schoolinspectie een bezoek gebracht aan de Springschans in het kader van het 

landelijk stelselonderzoek naar de staat van het primair onderwijs in Nederland. Het doel van dit 

onderzoek is het verzamelen van informatie over een aantal indicatoren waarover de inspectie 

rapporteert in het Onderwijsverslag 2013-2014. De bevindingen van dit stelselonderzoek worden 

gebruikt om te bezien of het al toegekende basisarrangement kan worden gehandhaafd. 

De schoolinspectie kijkt o.a. naar wettelijk verplicht onderdelen zoals, schooltijden, lesprogramma, 

schoolplan en schoolgids, naar jaardocumenten en andere gegevens van de school. Ook zijn er 

bezoeken gebracht aan diverse groepen en zijn er gesprekken gevoerd met directie, intern 

begeleider en het team. De uitkomst van het inspectiebezoek in 2014 zijn over de drie voorgaande 

jaren voldoende bevonden. 

De Springschans hanteert een leerstofaanbod dat aan de kerndoelen voldoet en biedt dit aan 

voldoende leerlingen aan tot aan het eind van groep 8. Het didactisch handelen van de leerkrachten 

is op voldoende niveau. Het didactisch handelen zoals is afgesproken binnen het team is echter niet 

in alle groepen terug te zien. Hiermee doelt de inspectie op het expliciet benoemen van het lesdoel. 

Ook het tempo waarin de lesstof wordt aangeboden lag aan de lage kant waardoor de aandacht en 

betrokkenheid wat terug viel. 

De kwaliteitszorg werd over de hele linie voldoende bevonden. De school sluit in voldoende mate 

aan bij de onderwijsbehoeften van haar leerlingen. Het team evalueert met elkaar de resultaten 

die leerlingen behalen en bepaalt op basis van deze evaluatiepunten de belangrijkste 

verbeterpunten. Positief wordt benoemd dat leerkrachten expliciete aandacht hebben voor 

leerlingen die meer aankunnen. De leerkrachten analyseren wel de toetsen maar moeten 

diepgaander ingaan op de onderdelen waarop de leerlingen uitvallen; hoe komt dit en wat gaan we 

hieraan doen. 

Ook wordt de school geadviseerd een methode te hanteren voor sociaal-emotionele ontwikkeling. 
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7.5 Signaleren 

Om de leerlingenzorg verantwoord uit te voeren, passen we het principe toe van het systematisch 

signaleren. Hiertoe gebruikt De Springschans o.a. het CITO-leerlingvolgsysteem en andere toetsen. 

Onderstaand schema geeft een overzicht van de gehanteerde toetsen, vakgebieden en groepen: 

Vakgebied  Instrument Groep 

sociaal/emotionele 
ontwikkeling 

SCOL (Rovict/ESIS) 3 t/m 8 
 

cognitieve 
ontwikkeling 

Observatielijsten uit Kijk! 
CITO Taal voor kleuters 
CITO Ordenen 

1 en 2 
2 
2 

begrijpend lezen CITO TBL 5 t/m 8 

technisch lezen 
Estafette 

Signalering vanuit VLL (4 x per jaar) 
AVI en DMT  
Verkennende fase 

3  
3 t/m 8 
4 t/m 8 

spelling Signalering vanuit VLL (4 x per jaar) 
CITO spelling  
Pi-dictee (voor zwakke spellers) 
Cito spelling werkwoorden 

3 
4 t/m 8 
 
7 en 8 

rekenen/wiskunde CITO Rekenen en Wiskunde 3 t/m 8 

Voortgezet onderwijs De landelijk verplichte centrale eind toets 8 
 

De groepsleerkrachten nemen zelf de Cito-toetsen af, de resultaten worden vervolgens met de 

Intern Begeleider besproken. De groepsleerkracht houdt altijd de eindverantwoording over de 

kinderen van zijn/haar groep. Gegevens van toetsresultaten worden door de groepsleerkrachten 

bewaard in groepsmappen. Daarnaast worden de overzichten van de CITO-resultaten digitaal 

opgeslagen en centraal bewaard in de zorgmappen van de Intern Begeleider. Gedurende het 

schooljaar heeft de leerkracht op afgesproken momenten overleg met de Intern Begeleider. Dit 

wordt vermeld op de jaarkalender voor de leerkrachten. Leerlingen die extra hulp nodig hebben, 

ook op sociaal emotionele gronden, noemen wij zorgleerlingen. In ons protocol 

‘Handelingsplan/Begeleidingsplan’ staat de zorg voor deze leerlingen omschreven. 
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7.6 Tussenopbrengsten met inspectienormen 2014-2015 

Zowel de tussen- als de eindopbrengsten van de school zijn ruim boven de inspectie- norm. Alleen 

bij Drie Minuten Toets (DMT) eind groep 3 werd er onder het niveau van de inspectie gescoord.   

Voor de beoordeling van de tussenopbrengsten heeft de inspectie gekeken naar de meest recente 

resultaten op de toetsen voor technisch lezen in groep 3 en 4 (DMT), rekenen en wiskunde in groep 

4 en 6 en Begrijpend lezen in groep 6.  

De normen die de inspectie hanteert worden jaarlijks opnieuw gewaardeerd. 

Toets Cito Inspectienorm Gemiddelde  Vaardigheidsscore 

Begrijpend lezen Midden 6 32,00 37,54 

Drie Minuten Test Midden 3 21,00 18,63 

DMT Eind 3 33,00 29,33 

DMT Midden 4 48,00 48,85 

DMT Eind 4 56,00 60,72 

Rekenen en wiskunde Midden 4 50,00 60,35 

Rekenen en wiskunde Eind 4 61,00 68,84 

Rekenen en wiskunde Midden 6 84,00 88,38 

Rekenen en wiskunde Eind 6 89,00 93,87 

Rekenen en wiskunde Midden 7 98,00 103,62 

Rekenen en wiskunde Eind 7 102,00 107,35 

Rekenen en wiskunde Midden 8 110,0 115,60 

 

Eindoordeel: voldoende 

Centrale eindtoets 

De Nederlandse overheid heeft besloten dat alle leerlingen van alle basisscholen in Nederland 

eenzelfde toets moeten maken; de Centrale-eindtoets. Met ingang van het schooljaar 2014-2015 

wordt deze toets in april afgenomen.  Dit geeft de basisschool de gelegenheid een advies voor het 

Voortgezet Onderwijs te geven op basis van de schoolloopbaan van voorgaande jaren. Zo zal de 

school  inzet, doorzettingsvermogen, werkhouding, belangstelling en motivatie altijd meenemen in 

het eindadvies voor het Voortgezet Onderwijs, waardoor er naast  cognitieve capaciteiten, die voor 

een deel opgenomen zijn in het Leerling Volg Systeem (LVS), ook  persoonlijke eigenschappen 

worden meegewogen. 

Eindresultaten NIO/Cito 

 Score NIO Omzetting van 
NIO-scores naar 
Cito scores 
Groep 8 

Landelijk 
gemiddelde 

 Niveau-
uitstroom 
Gemiddeld: 
 

2012-2013 Gemiddeld 
IQ: 106,50 

Omgerekend naar 
Cito: 535 

Cito: 535 Cito: 535 HAVO 
 

2013-2014   Cito 534, 4 Cito: 534,7 Havo 

2014-2015   Cito: 534,8 Cito: 536,6 Havo/VWO 
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Uitstroomgegevens 

Verwijzingen naar het voortgezet onderwijs van de afgelopen 3 jaar: 

Schooljaar 2012-2013 2013/2014 2014-2015 

SVO 0% 0% 0% 

VMBO 36% 35,5% 6% (KB/BB) 
28% (TL) 

VMBO/HAVO 14% 16,5%  

HAVO* 14% 19% 49% 

HAVO/VWO 6% 7%  

VWO* 30% 21,5% 17% 
*m.i.v. schooljaar 2014-2015 mogen alleen enkele adviezen worden gegeven. 

 

8. De rechten en de plichten van 

ouders/verzorgers, leerlingen en bestuur 

8.1 Toelating tot het basisonderwijs 

Voor de toelating en verwijdering van leerlingen van de 20 basisscholen binnen het ISOB is er een 

protocol opgesteld. U kunt deze vinden op school. 

8.2 In- en uitschrijving 

De Springschans is een openbare school, die openstaat voor kinderen van welke gezindte dan ook. 

Iedere geïnteresseerde ouder kan voor informatie terecht op onze website en, indien hier behoefte 

aan is, wordt informatiemateriaal toegestuurd. Tevens bieden we wekelijks de mogelijkheid tot een 

gesprek en rondleiding. Tijdens het gesprek en de rondleiding kunt u vragen stellen, zoals wij u ook 

vragen zullen stellen over de ontwikkeling van uw kind. Wij raden u aan een gesprek en rondleiding 

te doen, u kiest voor acht jaar de school voor uw kind! 

Het is de plicht van ouders ons op de hoogte te stellen van een mogelijke ontwikkelingsachterstand. 

Ook wanneer kinderen onder behandeling zijn bij een specialist, logopedist of anderszins therapie 

krijgen, moet dit worden vermeld bij de vraag om plaatsing bij ons op school. 

U meldt u kind aan via een inschrijfformulier. De datum van plaatsing is in overleg. De leerkracht bij 

wie uw kind is geplaatst, neemt dan ongeveer zes weken voordat uw kind vier jaar wordt contact 

met u op. Er kan vijf maal een dagdeel worden meegedraaid, voordat uw kind vier jaar is. Kinderen 

die in juli, augustus of september vier jaar worden, krijgen voor de zomervakantie bericht wanneer 

zij op school kunnen komen. Vaak is het dan beter om na de zomervakantie te beginnen, omdat er 

dan gestart wordt met een  kleiner aantal leerlingen per groep. Ook gebeurt het dat kinderen later 

in hun basisschooltijd instappen, bijvoorbeeld door een verhuizing of omdat een kind zich niet thuis 
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voelt op de huidige school. Op dat moment kan de leerling ook altijd  komen meedraaien in zijn of 

haar toekomstige groep, uiteraard altijd in overleg met de leerkracht, school en ouders.  Er wordt 

altijd informatie opgevraagd bij de vorige school, om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van 

het kind. De intern begeleider neemt contact op met de intern begeleider van de vorige school en 

bespreekt de leerresultaten en het sociaal-emotionele welzijn van de leerling.  

Omdat een overplaatsing naar een andere school nogal een ingrijpende verandering is in het leven 

van een kind gaan we voorzichtig hiermee om. Als blijkt dat er sprake is van een gebrekkige 

communicatie of contact tussen school en opvoeders zullen we soms adviseren om nogmaals met 

de school in gesprek te gaan. Mocht u er dan nog niet uitkomen staan wij natuurlijk klaar om de 

overplaatsing naar De Springschans zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Uitschrijving 

Een leerling wordt uitgeschreven naar een andere basisschool wanneer het gaat verhuizen of het 

naar het voortgezet onderwijs gaat. 

Verwijdering 

Binnen de scholen van de ISOB is beleid opgesteld wat betreft de uitschrijving/verwijdering van 

leerlingen. Uiteraard vindt verwijdering slechts plaats, nadat voldoende overleg heeft 

plaatsgevonden met de ouders en het bestuur. 

Verwijdering kan plaatsvinden op basis van: 

 Gesignaleerde leer- en of gedragsproblemen: 

Wanneer ouders/verzorgers geen medewerking wensen te verlenen aan de procedures zoals 

deze in het zorgplan zijn vastgelegd, kan de school haar onderwijskundige verantwoording niet 

meer ten volle dragen en kan de directeur zich wenden tot de ISOB en zal de directeur tot 

uitschrijving van de leerling over gaan. 

 Niet te tolereren gedrag van de leerling: 

Indien het gedrag van een leerling aanleiding geeft tot ernstige ordeverstoringen in de klas 

en/of school, waardoor de voortgang van het onderwijs leer proces in het geding is, de fysieke 

en emotionele veiligheid van de andere leerlingen en/of leerkrachten in het geding is en indien 

genomen maatregelen geen of weinig effect sorteren, dan kan tot uitschrijving van de leerling 

worden overgegaan. 

 Niet te tolereren gedrag van ouder(s)/verzorger(s): 

Indien er sprake is van blijvend onbehoorlijk en/of intimiderend gedrag van de 

ouder(s)/verzorger(s) ten overstaan van leerlingen en/of medewerkers van de school, dan kan 

de school haar onderwijskundige verantwoording niet meer ten volle dragen en wordt tot 

uitschrijving van de leerling overgegaan. 

Voor een specifieke uitwerking van de wetteksten verwijzen we u naar de onderstaande bronnen: 

 Wet op het Primair onderwijs maart 2005 artikel 39, 40, 40b, 41 en 42. 
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 VOS/ABB: Toelating en verwijdering PO-special. Katern Juridische zaken, nr A. 

8.3 Regeling school- en vakantietijden 

De vakanties worden vermeld in de INFO, op de website. De afspraken betreffende schooltijden 

zijn: 

Aanvang van de schooldag: 

’s Ochtends en 's middags is er een inloop-periode voor alle leerlingen en ouders. De schooldeuren 

gaan om 08.35 en om 13.20 gaat het schoolhek open. De overblijf kinderen spelen op de pleinen 

en in de tuin. De kinderen die tussen de middag thuis eten, blijven tot 13.20 u buiten het hek. De 

kinderen kunnen 'binnen druppelen' en ouders kunnen kort overleg voeren met de leerkracht. Er 

gelden afspraken voor de kinderen m.b.t. deze inloop 10 minuten. De kinderen die nog buiten zijn 

horen om 08.40 en 13.25 uur een bel: iedereen gaat dan naar de klas. Gymtassen en rugzakken 

houden de kinderen tot die tijd bij zich. Bij zeer slecht weer wijken wij graag van deze afspraak af. 

Ook bij dringende gevallen (bijv. het wegbrengen van een traktatie of het binnen zetten van 

materiaal voor een spreekbeurt) mag uiteraard naar binnen worden gegaan. 

Einde van de schooldag:  

De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 worden tot de kerstvakantie door de leerkracht naar buiten 

begeleid, na deze vakantie verlaten zij samen met de andere groepen zelfstandig de klas en het 

gebouw. 

rol van de ouders:  

De inlooptijd is bedoeld om rustig afscheid te nemen van uw kind en om in het kort noodzakelijke 

mededelingen te doen aan de leerkracht. Als u langer wilt praten, kunt u een afspraak maken. 

Voor alle groepen geldt dat we om 8.45 uur en ’s middags om 13.30 uur starten. 

8.4 Leerplicht en verlof 

Sinds de invoering van de basisschool (1 augustus 1985) zijn kinderen vanaf hun 5e jaar leerplichtig. 

Vanaf deze leeftijd moet elke vorm van verlof buiten de reguliere schoolvakanties bij de directie 

worden aangevraagd. Waar mogelijk moet dit acht weken van te voren worden gedaan door middel 

van een verlofformulier (zie bijlage 1). 

Het ministerie van Onderwijs verstaat onder extra verlof: 

 verlof wegens familieomstandigheden, zoals huwelijk, begrafenis of jubileum. 

 verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties  

 verlof in verband met speciale medische omstandigheden. 

Aanvraag extra vakantie verlof 
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De Leerplichtwet 1969 biedt geen ruimte voor het verlenen van extra vakantieverlof buiten de 

vastgestelde vakantieperiodes. Er is één uitzondering op de regel, namelijk wanneer één van de 

beide ouders een beroep heeft/hebben waarbij het niet mogelijk is vakantie op te nemen tijdens 

de vastgestelde vakantieperiodes. U kunt dan denken aan beroepen binnen de sector horeca en 

het agrarisch bedrijf. Beroepen waar in het hoogseizoen (april t/m september) het grootste deel 

van het jaarinkomen verdiend wordt. Bij uw aanvraag extra vakantieverlof moet u een 

werkgeversverklaring toevoegen. In deze verklaring staat de specifieke aard van het beroep en de 

verlof periode van de betrokken ouders. Een werkgeversverklaring kan de verlof aanvraag 

ondersteunen, een werkgevers- verklaring is echter niet van doorslaggevende aard. Met andere 

woorden een verlof aanvraag met toevoegde werkgeversverklaring biedt geen garantie voor het 

verlenen van het aangevraagde verlof. 

 

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. De Leerplichtwet 1969 geeft een aantal 

regels waaraan een directeur zich moet houden als het gaat om maximaal 10 schooldagen verlof 

per schooljaar. De regels en voorwaarden staan op de achterzijde van het aanvraagformulier extra 

vakantieverlof. U kunt dan denken aan verhuizing, overlijden, viering van ambts- of 

huwelijksjubileum of het bijwonen van een huwelijk. 

De laatste jaren is er ook vraag naar gedeeltelijke ontheffing van geregeld schoolbezoek in verband 

met (top)sport beoefening door leerlingen. De leerplichtwet geeft hierover geen opheldering maar 

moet gezien worden als handreiking. Op grond van artikel 41.2 van de Wet Primair Onderwijs 

(WPO) kan het bevoegd gezag (schoolbestuur) van de school op vastgestelde gronden vrijstellingen 

verlenen. Dit gebeurt op verzoek van de ouders. Het bevoegd gezag bepaalt  - in overleg met de 

schoolleiding – welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats komen. 

De volgende vragen komen naar voren:  

- Wat is topsport? 

De vraag is zo algemeen dat per geval moet worden bekeken of we kunnen spreken van topsport  

(landelijke  top  of bij benadering). De LOOT scholen van V.O. hebben het zo geformuleerd: 

 de leerling maakt deel uit van een regionale of nationale jeugdselectie 

 en/of is jeugdsporter op het hoogste niveau van zijn / haar leeftijdcategorie 

 en/of behoort tot de hoogste categorie van sporters (A of B volgens NOC*NSF)   

- Wat is een topacteur? 

Hierbij valt te denken aan grote, professionele,  toneel / musical producties. 

Werkwijze verlenen  / aanvragen van verlof: 

De ouders dienen schriftelijk een verzoek in bij de directie van de  school om ontheffing van de 

leerplicht. Dit gaat middels het standaardformulier met hierbij een toelichting door de ouders. Er 
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volgt hierna altijd overleg tussen school en ouders. De gemaakte afspraken gaan hierna naar het 

bevoegd gezag om goedkeuring. Een kopie wordt later gezonden aan de leerplichtambtenaar. 

Voorwaarden voor verlenen verlof: 

De leerprestaties van het kind dienen goed te zijn (volgens de te verwachten ontwikkeling n.a.v 

leerlingvolgsysteem). De school is niet verantwoordelijk voor de gemiste lessen. De ouders tekenen 

hiervoor. De ouders en school tekenen een op  de leerling gesneden overeenkomst waarin in elk 

geval opgenomen is dat het verlof niet meer verleend wordt zodra de leerprestaties terug lopen ( 

zakken naar onder het prestatie - niveau dat verwacht mag worden). 

Er zijn ook situaties waarvoor u geen verlof krijgt zoals familiebezoek buitenland, vakantie in 

goedkope periode, eerder vertrek vanwege de files of verlof omdat andere kinderen uit het gezin 

al of nog vrij zijn.  

Heeft u na het lezen behoefte aan meer informatie over verlof in het algemeen dan kunt u bij de 

directeur of leerplichtambtenaar een folder verlof tijdens schooltijden vragen of de folder 

downloaden van de website van de school of van de gemeente. 

Bij een wettelijk door de directie afgegeven negatief advies kunt u met vragen daarover terecht bij 

de leerplichtambtenaar van de gemeente Heiloo, mevrouw M. Krol. 

8.5 Onderzoek of behandeling buiten de school tijdens schooltijd 

Ouders kunnen de school toestemming vragen om medewerking te verlenen voor 

onderzoek/behandeling/begeleiding tijdens schooltijd door externen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld 

om logopedie, fysiotherapie, medisch of psychologisch onderzoek. Uitgangspunt hierbij is, dat een 

leerling zoveel mogelijk meedoet met het geplande onderwijsprogramma. Afspraken buiten de 

school moeten zodanig gepland worden, dat de leerling zo min mogelijk afwezig is. Een aanvraag 

voor deze vorm van verlof voor onderzoek of behandeling buiten de school moet schriftelijk worden 

aangevraagd bij de directie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een instemmingformulier (zie 

bijlage 2). Bij ondertekening daarvan nemen de ouders zelf de verantwoordelijkheid op zich 

gedurende de tijd dat het kind niet op school kan zijn en wordt de school gevrijwaard voor 

aanspraken gedurende deze tijd. 

Er kan alleen toestemming worden gegeven als het zeker is dat de leerling buiten de school onder 

begeleiding naar een externe gaat.  

8.6 Ziekmelding 

Een half uur voor aanvang van de lessen kunt u naar school bellen om door te geven dat uw kind 

ziek is. Wilt u hierbij ook de naam van de betreffende leerkracht noemen? Besmetting (bijv. 

hoofdluis) of besmettelijke ziekten (bijv. rode hond) moeten worden gemeld bij de 

groepsleerkracht. Er is een protocol besmetting opgesteld en bij de directie verkrijgbaar. 
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8.7 Medicijnverstrekking 

Binnen de directiegroep van de ISOB zijn voor alle ISOB-scholen uniforme afspraken vastgelegd in 

een protocol m.b.t. het verstrekken van medicijnen en het verrichten van medische handelingen 

door medewerkers van de school. 

In het protocol worden drie situaties onderscheiden. Hierbij gelden de volgende afspraken: 

 Kind wordt ziek op school: 

Dit is relatief de meest voorkomende situatie. Afgesproken is, dat de scholen in voorkomende 

gevallen na overleg met de ouders bepalen of het kind opgehaald wordt of naar huis kan 

worden gestuurd. 

 Het verstrekken van medicijnen op verzoek: 

Het ingaan op verzoeken van ouders voor het verstrekken van medicijnen wordt met grote 

terughoudendheid gedaan. Afspraken wat dat betreft worden schriftelijk vastgelegd. 

 Medische handelingen 

Verzoeken van ouders voor het uitvoeren van medische handelingen zullen in principe niet 

worden gehonoreerd. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een eenvoudige medische 

handeling op school door een personeelslid worden verricht. Dit is afhankelijk van de aard en 

complexiteit van deze medische handeling en de beschikbaarheid van een personeelslid om 

deze handeling te kunnen verrichten. De directeur beoordeelt een verzoek van de ouders en 

beslist of het verzoek gehonoreerd kan worden. Afspraken hierover worden schriftelijk 

vastgelegd. 

In alle gevallen geldt, dat de eindverantwoordelijkheid bij de ouders ligt. 

8.8 Een goede samenwerking en communicatie: 

In het basisonderwijs hebben alle geledingen één zelfde doel nl dat het met alle kinderen goed gaat. 

Dat is een gezamenlijk belang met verschillende verantwoordelijkheden. Goede communicatie 

tussen schoolbestuur, gemeente, schoolleiding, leerkrachten, leerlingen en ouders dient als basis 

voor optimale ontwikkeling van kinderen en een goed schoolklimaat. Door intensief en veelvuldig 

overleg zijn de leerkrachten beter op de hoogte van zaken die de leerlingen betreffen. Daarnaast 

zien de ouders waar de leerkrachten mee bezig zijn op school. 

Dit gebeurt op de volgende manieren: 

 Aan het begin van ieder schooljaar houdt elke groepsleerkracht een klasseninformatieavond. 

Op die avond worden in grote lijnen de plannen en de werkwijze uitgelegd. Tevens wordt deze 

avond een beroep gedaan op de ouders voor het helpen of begeleiden van diverse activiteiten 

gedurende het schooljaar. 

 Er verschijnt elke maand digitaal een INFO bulletin, waarin de school alle mededelingen kwijt 

kan. Ouders kunnen een bijdrage leveren door hun kopij op te sturen naar 

info@obsdespringschans.nl. 

mailto:info@obsdespringschans.nl
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 Op de website van de school vindt u uitgebreide informatie over de school, de groepen en 

actuele zaken. 

 Via speciale uitnodigingen worden ouders attent gemaakt op tentoonstellingen, feestavonden, 

‘op de planken’ en thema-afsluitingen. 

 Ouders, die met de directie of leerkracht willen praten, kunnen altijd een afspraak maken. U 

wordt verzocht aan te geven waarover u wilt praten, zodat wij ons tijdig kunnen documenteren. 

 Een maal per jaar organiseren wij een inloopavond. De kinderen laten dan zelf zien wat ze 

allemaal doen en leren op school. 

8.9 Rapportage 

In november worden er mondelinge rapportagegesprekken gehouden. In februari en juni geven wij 

een schriftelijk rapport/portfolio mee aan de leerlingen in de groepen 2 t/m 8. Hierin zit werk van 

de kinderen en een rapportage aan de ouders over de ontwikkeling van hun kind binnen de 

verschillende leergebieden. 

Na het uitgeven van het eerste rapport worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek. Na het 

tweede rapport is een afspraak op oproep mogelijk. 

8.10 Ouder-activiteiten-commissie 

Veel ouders willen graag bij springen bij allerlei activiteiten op school.  Daarvoor is een ouder-

activiteiten-commissie (OAC) opgezet. We hebben er voor gekozen het een commissie te noemen 

en geen ouderraad. Een raad roept meer op een inspraakorgaan te zijn en een commissie heeft 

meer tot doel bepaalde werkzaamheden te verrichten. De OAC beheert de gelden van de vrijwillige 

ouderbijdrage en legt hierover verantwoording af. De ouder-activiteiten-commissie bestaat uit 6 

tot 8 personen, liefst verdeeld over de twee bouwen (onder- en bovenbouw).  

De ouder-activiteiten-commissie komt twee keer per jaar bij elkaar. De directeur is ook bij deze 

bijeenkomsten aanwezig. Aan het begin van het schooljaar worden de taken verdeeld: voorzitter, 

penningmeester en notulist. Tevens wordt bekeken welke activiteiten de ouder-activiteiten-

commissie op zich neemt om te organiseren. Met bestaande draaiboeken als leidraad worden 

andere ouders per mail per activiteit uitgenodigd te komen helpen. Het OAC –lid coördineert, zorgt 

voor communicatie naar ouders en team en is contactpersoon naar de penningmeester. Per te 

organiseren activiteit worden twee leerkrachten aan de groep toegevoegd. Aan het eind van het 

schooljaar komt de ouderraad nogmaals bijeen om terug te kijken op de georganiseerde 

activiteiten. Wat ging goed, wat verdient verbetering. Dan wordt ook de hoogte bepaald van de 

vrijwillige ouderbijdrage die gevraagd wordt. 

Te organiseren activiteiten/aandachtspunten: 

Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Lente-ontbijt, avond vierdaagse, eindejaars- activiteiten, 

pleinverfraaiing/onderhoud, schoolfotograaf en verkeersveiligheid. 
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8.11 Inspraak 

De medezeggenschapsraad (MR) van de school bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van 

leerkrachten en ouders. Over alle beleidszaken die de school aangaan, geeft de MR advies of 

instemming. De MR van De Springschans bestaat uit zes leden. De MR komt zes keer per jaar bij 

elkaar om te vergaderen.  

De belangrijkste punten uit het MR reglement zijn: 

 De MR bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. 

 De MR waakt voor discriminatie op welke grond dan ook en bevordert gelijke behandeling 

van vrouwen en mannen en de inschakeling van gehandicapten. 

 De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden de school betreffende. 

 De MR kan voorstellen doen aan het bevoegd gezag en standpunten namens de ouders en 

team kenbaar maken. 

 De MR staat open voor aan- en opmerkingen, suggesties en initiatieven. Er hangt bij de 

ingangen de agenda en op de website vindt u de notulen.  

8.12 Klachtenregeling 

Aan alle kanten werken we er aan om klachten te voorkomen. Toch is het goed een aantal zaken 

hierover op een rijtje te hebben. In voorkomende gevallen vragen wij u eerst te overleggen met de 

leerkracht van uw kind of met de persoon in kwestie om problemen op te lossen of eventueel te 

herstellen. Als dit niet lukt dan vragen wij u contact op te nemen met de directeur of met een lid 

van het M.T. om de zaak als nog te regelen. Mocht dit ook niet lukken, dan kunt u informatie via de 

contactpersoon krijgen over hoe u een klacht kunt indienen. De contactpersoon kan u vertellen hoe 

een en ander in zijn werk gaat en u doorsturen naar een instantie in de regio of naar de 

vertrouwenspersoon van het ISOB. De namen en adressen van de contactpersonen van onze school 

kunt u vinden in de jaarkalender. 

Er is een protocol van de ISOB Klachtenregeling aanwezig ter inzage. 

8.13 Landelijke klachtencommissie 

U kunt ook terecht bij de Landelijke klachtencommissie. In overleg met de vertrouwens-persoon 

kunt u besluiten met uw klacht hogerop te gaan. U kunt ook zelfstandig tot dit besluit komen, 

zonder de vertrouwenspersoon in te schakelen.  Een klacht over iets dat zich meer dan een jaar 

voor het indienen van de klacht heeft voorgedaan neemt de Landelijke klachtencommissie in 

beginsel niet in behandeling. Zij kan hierop een uitzondering maken. Zie hiervoor de informatie op 

de website www.onderwijsgeschillen.nl . Hierop is ook het reglement van deze commissie te 

vinden. 

Adresgegevens:  

Onderwijsgeschillen,  

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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Postbus 85191, 3508 AD Utrecht 

Telefoon: 030 2809590 

www.onderwijsgeschillen.nl 

8.14 De aandacht functionaris.  

De aandacht functionaris/contact-vertrouwenspersoon bij ons op school is Marianne Zandbergen  

(tevens groepsleerkracht van groep 5). Zij bewaakt de interne procedure bij de meldcode ‘huiselijk 

geweld en kindermishandeling’ en zorgt ervoor dat deze procedure  goed verloopt. 

De meldcode ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’ heeft tot doel kinderen, die te maken 

hebben met een vorm van geweld of mishandeling, eerder passende hulp te bieden. Deze 

procedure bestaat uit een stappenplan, ( hieronder genoemd) die gevolgd wordt, bij het 

vermoeden van kindermishandeling  en /of huiselijk geweld. 

 Signalen in kaart brengen (wat wordt feitelijk waargenomen) 

 Overleg met intern begeleider en zo nodig advies inwinnen bij Veilig Thuis of het 

SHG(Steunpunt Huiselijk Geweld) 

 Een gesprek met de ouders voeren (helderheid verkrijgen) en verdere afspraken maken. 

 Afwegen van aard, ernst van en risico op kindermishandeling of huiselijk geweld. 

 Beslissen: a. hulp organiseren (medewerking ouders voor nodig) en/of  b. melding doen     (AMK)  

De intern begeleider  is direct betrokken bij dit proces. De directie blijft op de hoogte van de 

ontwikkelingen en wordt zo nodig ingeschakeld. 

Mocht u  vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met Marianne Zandbergen. Als zij 

afwezig is kunt u ook uw vraag stellen aan de interne begeleider van de school of de directie. 

8.15 Beeldmateriaal. 

Op de Springschans worden regelmatig beeld opnames gemaakt. Tijdens reguliere lessen en vooral 

bij bijzondere gebeurtenissen. Een aantal foto’s wordt gebruikt voor de eigen 

communicatiemiddelen op papier. Menigmaal zullen er foto’s en filmpjes in de sociale media 

geplaatst worden. De activiteit staat daarbij vooral centraal. We zullen geen foto’s van individuele, 

duidelijk herkenbare kinderen plaatsen. Wanneer we wel portretten willen gaan gebruiken, zullen 

we toestemming vragen. Ouders die hier bezwaar tegen hebben worden verzocht dit te melden bij 

de directie. 

Een enkele keer worden videobeelden gemaakt voor intern gebruik bijvoorbeeld bij scholing van 

de leerkrachten. Deze dienen uitsluitend voor eigen gebruik en worden na gebruik verwijderd. De 

leerkrachten zullen jaarlijks tijdens de  Informatie-avonden dit onderwerp bespreken. 

  

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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9. Overige onderwerpen 

9.1 Personeelsbeleid  

Gesprekscyclus  

Voor het ontwikkelen en onderhouden van de bekwaamheden hanteert de ISOB een 

gesprekscyclus. De gesprekscyclus is gericht op het functioneren en de ontwikkeling van het 

personeel. Elk schooljaar voert de directie gesprekken met de leraren en het 

onderwijsondersteunend personeel. Het College van bestuur voert de gesprekken met de 

directeuren. 

De ISOB wil de inzet, kennis en vaardigheden van de leraren en onderwijsassistenten afstemmen 

op wat de school nodig heeft om de uitgangspunten en doelen te realiseren, zoals die b.v. in het 

schoolplan zijn beschreven. Er wordt systematisch aandacht geschonken aan de bekwaamheid 

(kwaliteit). Die bekwaamheid is verwoord en samengevat in een aantal competenties. In de wet 

BIO (Beroepen In het Onderwijs) worden dit bekwaamheidseisen genoemd. Op basis van deze 

bekwaamheidseisen heeft de ISOB een competentieprofiel opgesteld waaraan een leraar of 

onderwijsassistent moet voldoen. Het onderhouden van deze competenties is een 

verantwoordelijkheid van zowel de individuele personeelsleden en directeur, als van het bevoegd 

gezag.  

Het competentieprofiel is een belangrijk onderdeel binnen de gesprekscyclus dat daarin besproken, 

ontwikkeld, onderhouden en beoordeeld wordt. Er is sprake van een driejaarlijkse cyclus. Elk jaar 

wordt er een doelstellingengesprek gevoerd en een klassenbezoek gehouden. In het eerste en 

tweede jaar is er een functioneringsgesprek en in het derde jaar een beoordelingsgesprek. 

Scholing en ontwikkeling 

In een persoonlijk ontwikkelingsplan geeft de leraar en onderwijsassistent aan hoe en met welke 

activiteiten aan de competenties en de doelstellingen van de school gewerkt wordt. Dit plan is een 

terugkerend onderdeel van de gesprekscyclus. Naast deze persoonlijke ontwikkelingsplannen die 

gericht zijn op individuele doelen, zijn er regelmatig teamgerichte scholingsactiviteiten, waardoor 

voortdurend gewerkt wordt aan de kwaliteit van het onderwijs en de schoolontwikkeling. Deze 

activiteiten worden opgenomen in de jaarlijkse schoolontwikkelingsplannen. 

Er zijn ook andere manieren waarop de teamleden gestimuleerd worden om aan hun bekwaamheid 

en ontwikkeling te werken. Er wordt binnen de ISOB elk jaar een studiedag met een groep scholen 

georganiseerd, met verschillende activiteiten en inhouden. Verder is de ISOB gestart met de ISOB-

Academie waar professionaliseringsactiviteiten aangeboden en bijeen gebracht worden, zoals 

cursussen, workshops en trainingen. Ook ontwikkelen leraren zich in de vorm van leernetwerken. 

Samen met collega’s van de eigen school en andere scholen worden ervaringen uitgewisseld, 

vragen besproken en thema’s bestudeerd. 
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Functiemix  

De functiemix wordt bij de ISOB zowel als loopbaanperspectief voor de leraar als voor de 

versterking van beleid en kwaliteit van de school ingezet. Een benoeming in een LB functie gebeurt 

op basis van een beleidskeuze van de school. Hiervoor zijn verschillende functieprofielen gemaakt. 

Voor de selectie en benoeming in een LB functie wordt een sollicitatieprocedure gehanteerd. 

Vrouwen in de schoolleiding 

Wat betreft evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding, bedoeld in artikel 30 

van de WPO, is de situatie per 1 juli 2015, dat op de 20 scholen die onder het bestuur van de ISOB 

vallen elf vrouwelijke directeuren en acht mannelijke directeuren zijn (1 vacant). Op 10 scholen is 

ook een adjunct-directeur aangesteld, waarvan zes vrouwen en vier mannen. 

9.2 Kwaliteitsbeleid  

Het kwaliteitsbeleid is erop gericht om ons werk goed of beter te doen. Het is een proces dat 

plaatsvindt op individueel niveau (leraar, ondersteunend personeel en directie), schoolniveau 

(team/organisatie) en bovenschools (bestuur). We hanteren hierbij verschillende instrumenten, 

procedures en vormen van overleg om de kwaliteit van ons onderwijs te bepalen, te bewaken, te 

borgen en te verbeteren. Het gaat zowel om de inhoud van ons onderwijs, de wijze waarop het 

onderwijs wordt gegeven, de kwaliteit en competenties van het personeel en de resultaten van het 

onderwijs.  

Instrumenten, procedures en overleg 

 Evaluatie van het onderwijsleerproces 

Elk jaar wordt het onderwijsleerproces op school geëvalueerd. Het gaat hierbij om kenmerken 

en elementen die invloed hebben op de leerprestaties van leerlingen, zoals leerstofaanbod, 

klassenmanagement, leertijd, didactisch en pedagogisch handelen, schoolklimaat. De evaluatie 

wordt gebruikt voor de borging van het onderwijsleerproces en de planning van 

verbeteractiviteiten. 

 Methodegebonden toetsen 

De toetsresultaten worden door de leraar op groepsniveau geanalyseerd en geïnterpreteerd 

en met de Intern begeleider en/of in een teamvergadering besproken.  

 Leerlingvolgsysteem CITO 

We gebruiken het Leerlingvolgsysteem van CITO. De resultaten worden besproken binnen de 

leerling besprekingen. Daarna eventueel met ouders en leerling. Op leerling en groepsniveau 

worden conclusies getrokken die kunnen leiden tot maatregelen en aanpassingen. 

 Leerlingvolgsysteem ESIS 

Met het leerlingvolgsysteem ESIS houdt de school en ook het bestuur zicht op de 

ontwikkelingen van de leerlingen en de (toets)resultaten van de school. Het systeem wordt 

gebruikt voor het monitoren van de opbrengsten en het maken van een dwarsdoorsnede en 

trendanalyse. Zowel de tussenopbrengsten als de eindopbrengsten worden hiermee gevolgd. 

http://lexius.nl/wet-op-het-basisonderwijs/artikel30/
http://lexius.nl/wet-op-het-basisonderwijs/artikel30/
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 Gesprekscyclus 

Elk schooljaar voert de directie gesprekken met de leraren en het onderwijsondersteunend 

personeel. Hierin wordt een afgelopen periode geëvalueerd en er worden afspraken gemaakt 

voor de komende periode.  

 Het College van bestuur voert de gesprekken met de directeuren. 

Binnen de gesprekscyclus worden drie gesprekken onderscheiden: het doelstellingengesprek, 

het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek. Deze gesprekken hebben hun eigen 

specifieke doelen en kenmerken.  

 Klassenbezoeken 

De directie houdt regelmatig klassenbezoeken. Naast het bespreekbaar maken van het 

functioneren van de leraar en het geven van feedback, worden deze klassenbezoeken gebruikt 

om het schoolbeleid en de kwaliteit te borgen en te bewaken. Ook de Intern begeleider plant 

klassenbezoeken, gericht op een hulpvraag van de leraar of in het kader van de organisatie van 

leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. 

 Tevredenheidsonderzoeken en peiling sociale veiligheid 

Regelmatig worden er tevredenheidsonderzoeken onder de ouders, de leerlingen en het 

personeel gehouden. Ook wordt tweejaarlijks de sociale veiligheid onder de leerlingen en het 

personeel gepeild. De resultaten worden als bron bij de kwaliteitcyclus, evaluatie en 

beleidsvoornemens betrokken. 

 Overleg 

Er zijn verschillende vormen van overleg waarin de kwaliteit onderwerp van gesprek is. In 

teambijeenkomsten en bouw-overleggen worden de resultaten en het onderwijsleerproces 

regelmatig geëvalueerd en besproken welke verbeteringen er gewenst zijn. 

Kwaliteitsmonitor 

Aansluitend op en in samenhang met de hierboven genoemde instrumenten heeft de ISOB een 

kwaliteitsmonitor, een zelfevaluatiesysteem waarmee zicht gehouden wordt op de kwaliteit. De 

kwaliteitsmonitor bestaat uit acht onderdelen. De onderdelen zijn Primaire proces, Opbrengsten, 

Personeel, Beleid in documenten, Communicatie en PR, Financiën, Huisvesting en Evaluatie en 

verantwoording. Elk onderdeel is onderverdeeld in diverse aspecten. Deze bevatten indicatoren 

waaraan de school moet voldoen. Wanneer de aspecten beoordeeld moeten worden is in een 

tijdschema gezet. Met behulp van een informatiedashboard wordt zicht op de kwaliteit van de 

onderdelen en de aspecten van de kwaliteitsmonitor gehouden, zowel op schoolniveau als 

bovenschools. 

Kwaliteitscyclus 

Om het beleid van de school de komende jaren uit te werken en te bewaken, hanteren we een 

kwaliteitscyclus met de onderstaande onderdelen. Op deze wijze wordt stapsgewijs en planmatig 

gewerkt aan de kwaliteit. 
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 Schoolplan 

Naast de beschrijving van de verschillende onderwerpen, zijn in het schoolplan 

beleidsvoornemens voor de komende vier jaar opgenomen. Deze beleidsvoornemens komen 

voort uit de verschillende evaluaties, bronnen en aandachtspunten voor beleid die eerder zijn 

vermeld. 

 Schoolontwikkelingsplan  

Elk schooljaar wordt er een schoolontwikkelingsplan gemaakt. Hierin worden o.a. de 

beleidsvoornemens uit het schoolplan voor dat jaar opgenomen en onderwerpen n.a.v. 

evaluaties en actuele ontwikkelingen.  

 Evaluatie 

Naast de evaluatie van het onderwijsleerproces, worden jaarlijks de verbeterpunten uit het 

schoolontwikkelingsplan geëvalueerd. Dit kan leiden tot bijstelling van de beleidsvoornemens 

in het schoolplan en het schoolontwikkelingsplan voor het volgende jaar. 

Monitoren van de kwaliteit door het College van Bestuur 

Het College van Bestuur monitort voortdurend de kwaliteit van de scholen. Hiervoor worden 

verschillende instrumenten en acties ingezet.  

 Managementrapportage en schoolbezoek  

Twee keer per jaar vindt er een voortgangsgesprek plaats tussen de directeur en het College 

van Bestuur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gesprekskader met de onderdelen van de 

managementrapportage. De kwaliteitsmonitor is onderdeel van de managementrapportage. 

Met behulp van het informatiedashboard en de onderliggende informatie monitort het College 

van Bestuur ook hiermee de kwaliteit.  Ook zijn kwaliteit, scholing en schoolontwikkeling vaste 

bespreekpunten bij het jaarlijks schoolbezoek van het College van Bestuur en het gesprek met 

directie en team. 

 Opbrengsten 

Wat betreft de opbrengsten wordt er specifiek gemonitord op de tussenopbrengsten en 

eindopbrengsten. Twee keer per jaar wordt er een managementoverzicht gemaakt van de 

toetsgegevens van de scholen uit het leerlingvolgsysteem. Als de eindopbrengsten van groep 8 

onvoldoende zijn, maakt de school een analyse voor m.n. begrijpend lezen, rekenen/wiskunde 

en spelling om vervolgens te beoordelen of er een plan van aanpak moet komen om de 

opbrengsten te verbeteren. Als de eindopbrengsten voor een tweede achtereenvolgend jaar 

onvoldoende zijn, wordt er een vervolganalyse gemaakt. M.b.v. deze analyse wordt er een plan 

van aanpak gemaakt om de opbrengsten te verbeteren. 
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9.3 Samenwerking met externe instanties 

 

De GGD Noord-Kennemerland 

Zodra kinderen vier jaar worden, neemt de sector jeugdgezondheidszorg de begeleiding van de 

gezondheid van hen over van het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters. De medewerkers 

van de sector jeugdgezondheidszorg letten op de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind. 

In groep twee krijgen de kinderen een periodiek onderzoek door de jeugdarts. Hierin wordt een 

lichamelijk onderzoek gedaan. In groep zes wordt dit onderzoek gedaan door de 

jeugdverpleegkundige. Bij beide onderzoeken vindt een gesprek plaats waarin vragen, klachten of 

problemen kunnen worden besproken. Soms is een gericht onderzoek gewenst. Daarvoor kunnen 

allerlei redenen zijn; twijfel over gehoor, gezichtsvermogen of spraak, problemen op school of met 

het gedrag van uw kind. U, als ouder, leerkrachten (met toestemming van de ouder) of het kind zelf 

kunnen om een gericht onderzoek vragen. In sommige gevallen is het mogelijk dat de 

verpleegkundige bij u thuis komt om bepaalde zaken betreffende uw kind, bijvoorbeeld bedplassen, 

met u te bespreken. 

Onderwijsbegeleidingsdienst  

De school maakt o.a. gebruik van de diensten van de OBD Noordwest. De OBD verricht onder 

andere de volgende werkzaamheden: 

 ondersteuning van de onderwijskundige vernieuwing, gekoppeld aan de schoolplan 

ontwikkeling. 

 ondersteuning van directies en leerkrachten. 

 individuele begeleiding van leerlingen. Hieronder valt ook het aangeven van aangepaste leer- 

en hulpmiddelen. 

 mede organiseren van diverse nascholingscursussen. 

9.4 Voortgezet onderwijs 

In november worden de ouders van de kinderen van groep 8 uitgenodigd voor een gesprek over 

het voortgezet onderwijs (VO). De groepsleerkracht geeft dan een voorlopig advies. De VO scholen 

uit de omgeving van Heiloo organiseren rond deze tijd ook een informatieavond op een van de 

basisscholen in Heiloo. In januari en februari vinden de open dagen van het voortgezet onderwijs 

plaats. De diverse folders worden dan ook meegegeven. Ouders worden geacht zelf met hun kind 

naar deze dagen gaan. In februari/maart vindt nogmaals een gesprek met de ouders en hun kind 

plaats met een definitief advies voor het VO. Het gehele Cito-leerlingvolgsysteem (LVS) en de 

observaties en bevindingen van de leerkracht zijn hierbij richtinggevend. De ouders schrijven hun 

kind zelf in bij het Voortgezet Onderwijs, de groepsleerkracht wordt hierna ingelicht. De 

groepsleerkracht stuurt een onderwijskundig rapport van de leervorderingen en informatie over 

werkinstelling, werktempo, concentratie, lichamelijke gesteldheid en sociale vaardigheden naar de 
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nieuwe school. Hierbij wordt ook de uitslag van de centrale eindtoets en een overzicht van de 

resultaten uit het LVS gevoegd. 

9.5 Activiteiten 

De kinderen van De Springschans doen aan verschillende activiteiten mee tijdens of na 
schooltijd, zoals sporttoernooien, avondvierdaagse, etc. Ook gaan wij met de kinderen 
tijdens schooltijd regelmatig op excursie. Meer informatie hierover via ons Infobulletin. Op 
school is een protocol 'excursie' aanwezig. Leerlingen die niet mee gaan met schoolreizen, 
moeten deze dag wel op school zijn. 

9.6 Verzekeringen 

Uw kind is verzekerd voor de financiële gevolgen van een ongeluk, tijdens de schooluren, op weg 

naar school en van school naar huis. Tevens is er een schoolverzekering voor aansprakelijkheid door 

de ISOB afgesloten voor alle leerlingen, medewerkers en ouders van De Springschans, die tijdens 

schoolactiviteiten (waaronder overblijven, excursies en schoolreisjes vallen) schade veroorzaken. 

Materiële goederen zijn uitgesloten van de verzekering. Ouders worden geacht zelf ook een WA-

verzekering te hebben. 

9.7 Veiligheidsbeleid ISOB 

Veiligheid is zeer belangrijk. Daarom heeft de ISOB intern verschillende beleidsmaatregelen 

genomen. Basis is de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen om risico’s zoveel mogelijk uit te 

sluiten. Om dit te bereiken zijn binnen de ISOB scholen vier maatregelen veiligheidsbeleid 

vastgesteld: 

 Per dag minimaal twee bedrijfshulpverleners op school. 

 Veilige gebouwen en schoolterreinen. 

 Goed afgestemd personeelsbeleid. 

 Een goed pedagogisch klimaat. 

Naast deze beleidsmaatregelen worden ook specifieke maatregelen genomen om de veiligheid van 

de leerling en leerkracht te waarborgen. Om dit veiligheidsbeleid te optimaliseren wordt op alle 

scholen elke vier jaar een RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) afgenomen. In 2011 is de laatste 

inventarisatie gedaan.  

Voor schokkende gebeurtenissen hanteren wij het stappenplan dat staat in het desbetreffende 

protocol, dat op school aanwezig is. 

9.8 Verkeersveiligheid en verkeersouders 

De verkeersgroep bestaat uit een groep ouders waarbinnen onze school is vertegenwoordigd, een 

afgevaardigde van VVN en een contactpersoon met de gemeente. De groep komt ongeveer 1 x per 

2 maanden bij elkaar. De groep probeert niet alleen de veiligheid rondom school te waarborgen 
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maar ook de route van en naar school. Dit in samenspraak met bovengenoemde partijen en politie. 

Ook de knelpunten van en naar de sportvelden nemen zij mee in hun overleg. Jaarlijks regelen zij 

samen met VVN Heiloo en de school het theoretisch en praktisch verkeersexamen, 1 x in de twee 

jaar het vrachtwagenproject en wat kleinere projecten (per jaar wisselend). Zij zijn het 

aanspreekpunt betreffende de verkeersveiligheid. Voor onze school hebben zich als verkeersouder 

aangemeld: Renate Olij (Centrum). 

 

9.9 Tussenschoolse Opvang TSO (overblijven) 

Sinds de wet op het basisonderwijs van kracht is, wordt het coördineren van het overblijven 

beschouwd als een taak van de ouders. De opvang van de kinderen tussen de middag hebben wij 

uitbesteed aan Kinderstralen, vh Lunchen Op School. Kinderstralen is een landelijk opererende 

organisatie voor de tussen schoolse opvang. Zij zorgen voor goed geschoolde medewerkers. Op 

school is een informatie brochure en een aanmeldingsformulier beschikbaar. 

9.10 Schoolmelk/zuiveldrank 

Door een zeer geringe deelname hebben we besloten niet langer schoolmelk te verstrekken. 

9.11 Sponsoring 

Scholen kunnen op zoek gaan naar bedrijven die hen willen sponsoren. Dit kan een welkome 

aanvulling zijn op het budget. Er zijn echter ook risico’s aan verbonden. Het is daarom belangrijk 

dat sponsoring zorgvuldig gebeurt. Het ministerie van Onderwijs heeft met zestien organisaties een 

convenant gesloten waarin afspraken voor sponsoring in het primair onderwijs zijn vastgesteld. De 

afspraken tussen de sponsor en de school worden in overleg met het bevoegd gezag schriftelijk 

vastgesteld. Ook heeft het bevoegd gezag instemming nodig van de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad. 

9.12 Hoofdluiscontrole 

Op De Springschans is een luizenwerkgroep actief, wat geresulteerd heeft in een preventief beleid 

met als doel besmetting te voorkomen. Wij hanteren hierbij de regels die zijn vastgesteld in het 

luizenprotocol. Dit houdt in dat in de week na elke vakantie ( op locatie Centrum op maandag en 

op locatie Oost op woensdag) een controle wordt gehouden op hoofdluis bij alle kinderen. Bij 

constatering worden de ouders zo spoedig mogelijk ingelicht, zodat snelle behandeling kan 

plaatsvinden. De andere ouders van de kinderen uit de desbetreffende groep worden geïnformeerd 

via een brief. Na een week vindt hercontrole plaats. Om besmetting te voorkomen, moet u of uw 

kind de jas opbergen in een luizentas aan de kapstok. Voor ieder kind is een luizentas door de school 

aangeschaft. 
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Ondanks de maatregelen op school, blijft de ouder zelf als eerste verantwoordelijk voor het 

voorkomen van hoofdluis. Hiervoor het dringend verzoek uw kind regelmatig te controleren op 

hoofdluis en preventief te kammen met een luizenkam. Bij het vinden van hoofdluis of neten moet 

u direct de school waarschuwen, zodat wij maatregelen voor de klas kunnen nemen. 

8.14 Mobiele telefoons 

Mobiele telefoons en andere apparatuur waarmee gebeld en/of muziek mee afgeluisterd kan 

worden zijn alleen bij uitzondering en noodzaak bij kinderen aanwezig en dienen altijd uitgezet te 

zijn tijdens schooltijd en tussenschoolse opvang. Het apparaat zit in de tas of jas of ligt op een vaste 

plaats in de klas. Voor en na schooltijd mag het apparaat buiten de school en buiten het plein 

gebruikt worden. De school is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal.  

De school is overigens uitstekend telefonisch bereikbaar. 

9.13 Ontruimingsoefeningen 

Driemaal per jaar wordt door de BHV-ers van De Springschans een ontruimingsoefening 
gehouden. Deze oefening gebeurt met de kinderen in verschillende situaties (klas, TSO, 
gymnastieklokaal, BSO). Kinderen zijn altijd op de hoogte van het feit dat het om een 
oefening gaat. Hoe te handelen bij een calamiteit binnen de gemeente Heiloo wordt door de 
BHV-ers met het team en de kinderen doorgesproken.   
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10. Namen en adressen 

 

Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) 

Sokkerwei 2 

1901 KZ Castricum 

0251 319888 

Bestuursmanager: dhr. R. Smid 

Email: info@isob.net 

Website: www.isob.net 

 

Openbare basisschool De Springschans: 

Breedelaan 6  

1851 MA Heiloo 

072 5331327 

Email: info@obsdespringschans.nl 

Website: www.obsdespringschans.nl 

 

Directie 

Directeur: D.W. Brinkhuis 

06 24 25 89 43 

 

Externe personen en instellingen 

 

Inspectie van het Onderwijs  

Postadres 

Postbus 2730  

3500 GS Utrecht  

Telefoonnummer: 088-6696060  

Bezoekadres: Park Voorn 4 3544 AC Utrecht 

www.onderwijsinspectie.nl  

 

Algemene vragen over de inspectie,  

het onderwijs en scholen kunnen via 

www.postbus51.nl wordt gesteld of  

via het gratis telefoonnummer 0800-8051. 

 

Onderwijsbegeleidingsdienst Noordwest 

James Wattstraat 4 

1817 DC Alkmaar 

0229 259380 

 

Samenwerkingsverband De Basis Weer Samen Naar School 

Havinghastraat 34 

1817 DL Alkmaar 

072 5348089 

 

School Logopedie Heiloo 

Hedda Jansen 

Hertog Aalbrechtweg 5 

1800 GH Alkmaar 

 

Bureau Jeugdzorg GGD Ypestein 

mailto:info@isob.net
http://www.isob.net/
mailto:info@obsdespringschans.nl
http://www.obsdespringschans.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.postbus51.nl/
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Schoolarts: mw. G. Burauen 

Holleweg 94 

1851 KK Heiloo 

072 5320074 

 

Kinderopvang/Buitenschoolse opvang en Peuterspeelzaal: 

Villa Lilla,                  

Omloop 13,      

 

1852 RJ  Heiloo 

072 5090030 

 

Onderwijsgeschillen, 

Postbus 85191, 3508 AD Utrecht 

Telefoon: 030 2809590 

www.onderwijsgeschillen.nl 

 

 

 

Kinderstralen, Lunchen Op School. 

Cab-Rondom 90, 

3534 BE Utrecht 

030-2440065 

 

Gemeente Heiloo, 

Leerplicht ambtenaar 

Raadhuisplein 1 

1851 JL Heiloo. 

072-5356683 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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Instemmingformulier 

In verband met onderzoek of behandeling buiten de school onder schooltijd 

 

 

De school kan medewerking verlenen voor onderzoek/behandeling/begeleiding onder 

schooltijd door externe(n). Het gaat hierbij bv. om logopedie, fysiotherapie, medisch 

of psychologisch onderzoek. 

Uitgangspunt hierbij is, dat een leerling zoveel mogelijk meedoet met het geplande 

onderwijsprogramma. Afspraken buiten de school moeten zodanig gepland worden, 

dat de leerling zo weinig mogelijk afwezig is. 

 

Om toestemming te kunnen krijgen moet dit instemmingformulier worden getekend. 

Bij ondertekening daarvan nemen de ouders zelf de verantwoordelijkheid op zich 

gedurende de tijd dat het kind niet op school kan zijn en wordt de school gevrijwaard 

voor aanspraken gedurende deze tijd. 

Er kan alleen toestemming worden gegeven als het zeker is dat de leerling buiten de 

school onder begeleiding naar een externe gaat.  

 

 

 

Ondergetekende: 

(naam en adres) 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

heeft toestemming gekregen voor onderzoek/behandeling/begeleiding onder schooltijd 

door externe(n) voor (naam leerling): 

___________________________________________  groep: ___________ 

 

 

 

De aanvraag  

 

- betreft:  _____________________________________________________ 

 

- geldt voor de volgende periode:___________________________________ 

 

- vindt plaats op____ __________dag, van ______ uur tot _______ uur. 

 

Ondergetekende  

verklaart de verantwoordelijkheid op zich te nemen gedurende de tijd dat de 

genoemde leerling niet op school is en zal de school vrijwaren voor aanspraken 

gedurende deze tijd. 
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Ondergetekende draagt er zorg voor dat de leerling buiten de school onder begeleiding 

naar een externe gaat.  

 

Datum: ________________________________________________________ 

 

Handtekening __________________________________________________ 

  

 

 

 

Sokkerwei 2 

1901 KZ Castricum 

Tel: 0251-319 888 

Fax: 0251-318 333 

Internet: www.isob.net 

e-mail : info@isob.net 

Bank : BNG 28.50.85.301 

K.v.K.: 370 83 568 

 

Formulier instemming MR van de schoolgids 

 

School:  

 ______________________________________________________ 

 

Adres:   

 ______________________________________________________ 

 

 

Postcode / plaats:

 ______________________________________________________ 

 

 

Verklaring 

 

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te 

stemmen met de 

geldende schoolgids van deze school. 

 

van   _______________________ tot en met ___________________________ 

 

Namens de MR 

Plaats:    _____________________________________________ 

 

Datum:    _____________________________________________ 

 

Handtekening   _____________________________________________ 

 

http://www.isob.net/
mailto:info@isob.net
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Naam:    

 _____________________________________________ 

 

Functie:    _____________________________________________ 

 

 

 

Regio: Bergen (inclusief Egmond en Schoorl), Castricum (inclusief Akersloot), Graft-De Rijp, 

Heiloo, Schermer en Uitgeest 

 


