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Voorwoord 

 
Voor u ligt de nieuwe schoolgids. In de schoolgids staan de onderwerpen die te maken hebben met de visie 
en het beleid van onze school. De informatie die jaarlijks wijzigt vindt u op onze website: www.kbsrietkraag.nl.  
 
De schoolgids staat op onze website. 
Verder wordt er wekelijks een nieuwsbrief verspreid, waarin de actualiteiten worden vermeld. 
De versie van deze schoolgids staat vast voor vier jaar. Daarna wordt een nieuwe versie uitgebracht.  
Belangrijke wijzigingen worden op de website vermeld. 
 
In deze schoolgids beschrijven we waar de school voor staat en leggen we verantwoording af aan ouders van 
kinderen die nu en in de toekomst bij ons op school zitten. 
 
Deze schoolgids is tot stand gekomen in samenspraak met de medezeggenschapsraad en heeft daar ook de 
instemming van gekregen.  
 
De digitale versie van de schoolgids en de kalender is te vinden op onze website: www.kbsrietkraag.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Directie KBS De Rietkraag 
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Hoofdstuk 1  

DE SCHOOL 
 
1.1 Geschiedenis  
De Rietkraag is een school voor katholiek onderwijs en maakt deel uit van SPO Wij de Venen. Onze school is in 
1996 ontstaan uit een fusie van twee katholieke scholen:  de Van Velzenschool en de Klimopschool. Sinds janu-
ari 2008 verblijven we in het schoolgebouw aan De Ladderhaak.   
 
 

1.2 Ons logo  
Ons logo verwijst naar de natuurlijke omgeving in de Nieuwkoopse Plassen, maar is ook een symbool 
voor waar wij als school voor staan: 
Een rietkraag biedt beschutting en bescherming (veiligheid). Het water is een soort spiegel. Kijk in het 
water en je ziet jezelf (wie jij bent). Je ziet van alles boven water, maar ook onder water is van alles te 
ontdekken. De rietkraag groeit vanaf de wortel (ontwikkeling).  
Voorbij de rietkraag, om de bocht kun je (nog) niets zien, je moet er naar toe (initiatief nemen) om te  
ontdekken wat daar is.  
 
Samengevat: 

Voel je veilig,  

kijk om je heen,  

ontdek wie je bent  

en ontwikkel je talent 
 
 
1.3 Groepering 
Op onze school zaten op 1 augustus 2017 321 leerlingen verdeeld over 14 groepen.  
Het schoolgebouw bestaat uit twee verdiepingen. Op beide verdiepingen zijn telkens drie à vier lokalen 
gegroepeerd rondom een centrale werkruimte. Deze ruimte wordt  als verlengde van de klas gebruikt.  
Een plattegrond van het gebouw kunt u vinden op onze website.  
 
 

1.4 De directie 
De directie bestaat uit twee personen: 
de directeur: René Veenstra; 
de adjunct-directeur: Hans Zevenhoven. 
 
De directeur is de eindverantwoordelijke. Hij heeft de algehele coördinatie, verzorgt de externe contacten 
waaronder die met de Ouderraad, Medezeggenschapsraad, de parochie en de gemeente. Ook is hij ver-
antwoordelijk voor het personeelsbeleid, eindverantwoordelijk voor  de leerling-aanname en de onderwijs-
inhoudelijke vernieuwingen. Tevens zorgt hij voor de Rietkraagberichten, onze wekelijkse nieuwsbrief voor 
de ouders. De directeur heeft geen vaste spreekuren. Als u hem wilt spreken, maak dan gerust een af-
spraak.  
De adjunct-directeur is de eerst verantwoordelijke en het eerste aanspreekpunt voor de dagelijkse gang 
van zaken bij afwezigheid van de directeur. Tevens is hij samen met de directeur verantwoordelijk voor de 
onderwijsinhoudelijke vernieuwingen. 

 

 

1.5 De samenstelling van het team  
Het team van De Rietkraag telt in het schooljaar 2017/2018 totaal 28 personeelsleden waaronder 2 directiele-
den, 24 leerkrachten, 3 onderwijsassistenten, 2 intern begeleiders, 2 coördinatoren en 1 I-coach. De adjunct-
directeur, de intern begeleiders, de coördinatoren en de I.C.T.-ers  zijn tevens leerkracht.  
Verder zijn er één huishoudelijk medewerker en één administratief medewerkster. 
 
Voor een actueel overzicht verwijzen wij u naar de kalender en de website.    
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Hoofdstuk 2  

WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 
 

2.1. Visie en missie KBS de Rietkraag  

 
Onze visie  
Wij zien een wereld die snel verandert en groter wordt. Op steeds jongere 
leeftijd worden kinderen geconfronteerd met informatie en nieuws via inter-
net en social media. Mede door deze ontwikkeling merken wij  hoe belangrijk 
een kleiner ‘samen-gevoel’ is voor de ontwikkeling van leerlingen.  
We zien dat de maatschappij behoefte heeft aan goed en breed opgeleide 
jonge mensen. Belangrijke eigenschappen zoals zelfvertrouwen en zich 
betrokken voelen worden al op jonge leeftijd geleerd.    
 
Onze visie is dat het creëren van een veilige omgeving voorwaarde is voor 
een goede en brede ontwikkeling Deze basis maakt dat onze jongeren  ver-
antwoordelijkheid kunnen nemen en zichzelf kunnen presenteren op latere 
leeftijd. 
 
Onze missie 
We willen onderwijs bieden van goede kwaliteit voor al onze leerlingen zodat 
ze een goede basis kunnen ontwikkelen om zelfstandige, zelfbewuste en 
sociaal vaardige mensen te worden die een positieve bijdrage kunnen leve-
ren aan de maatschappij.  
 
Het is belangrijk om voor elke leerling te weten wat deze nodig heeft om zich volledig te ontwikkelen en te 
zien wat zijn talent is. We hebben oog voor verschillen en er wordt tegemoet gekomen aan de verschil-
lende onderwijsbehoeften en talenten van onze kinderen. Dit zorgt voor hun optimale groeikansen. Op 
precies dezelfde manier gaan we om met onze medewerkers.  

 
Goed onderwijs begint met een veilig gevoel. Wij creëren een veilige omgeving met een herkenbare struc-
tuur waarin iedereen de ruimte heeft om, met wederzijds respect als basis, zichzelf te kunnen zijn. Nor-
men en waarden vinden we, mede op basis van onze Katholieke identiteit, belangrijk voor onze leerlingen. 
We geven daarin het goede voorbeeld. Wederzijds respect is ook de basis voor goede en aansluitende 
sociaal-emotionele lessen.  
 
Onze unieke kracht  
Ons uitgangspunt is een goede zorg voor alle leerlingen, waarbij uitgegaan wordt van de onderwijsbehoef-
ten en mogelijkheden van de leerlingen en de leerkracht die hierop aansluit. Wij geloven dat we ons het 
zien van onderwijsbehoeften helemaal eigen hebben gemaakt. Het is onze taak om met deze onderwijs-
behoeften rekening te houden en zo een leeromgeving in te richten die zorgt voor optimale groeikansen 
voor iedere leerling. Dat is de basis van Handelingsgericht Werken (HGW).  
 
Onze kernwaarden  

Onze kernwaarden zijn: saamhorigheid, betrouwbaarheid, openheid en wederzijds respect.  
Deze kernwaarden zijn zichtbaar in onze school omdat we samen met de kinderen toewerken naar zelf-
vertrouwen. Daarin sturen de leerkrachten, maar wordt ook een groot beroep gedaan op eigen verant-
woordelijkheid. Wat de kinderen bereiken en maken, mag er zijn en dus creëren we genoeg ruimte voor 
het presenteren daarvan. Omdat we dit samen met de kinderen én de ouders willen doen is er een hoge 
mate van betrokkenheid.  
 
Onze ambities  
Deze ambities willen we waarmaken binnen 3 jaar.  
We zijn een school die qua sfeer en mogelijkheden uitdaagt tot leren en ontwikkeling. Onze kinderen 
voelen zich betrokken bij, en verantwoordelijk voor hun eigen leerproces door het stellen van doelen en 
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het voeren van kindgesprekken. We staan bekend om een goede driehoek relatie: kind-ouder-leerkracht 
waarin ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid bijdraagt. Onze communicatie is sterk en we zien onze 
ouders écht als partners. We zijn een mediawijze school waarin aandacht is voor digitale geletterdheid 
van kinderen en leerkrachten die gebruik maken van nieuwe ontwikkelingen op ICT gebied. Bij ons durven 
de kinderen zich te presenteren op verschillende manieren en daar bieden wij de ruimte voor.   
Onze oud-leerlingen zijn klaar voor de toekomst en kijken met plezier terug op hun basisschooltijd!  

 

2.2. Afspraken en regels 
Op de Rietkraag is het samen leren, samenwerken en omgaan met elkaar erg belangrijk.  
Wij leren de kinderen dat het omgaan met elkaar, waarbij ieder tot zijn/haar recht komt, erg belangrijk is. 
Daarom zijn er afspraken en regels met elkaar gemaakt. Er zijn leefregels en regels van algemeen belang. 
 

Leefregels 
De leefregels binnen de school zijn gebaseerd op de Kanjertraining. Hierbij staan de volgende regels 
centraal: 

 We vertrouwen elkaar 
 We helpen elkaar 
 Niemand speelt de baas 
 Niemand lacht uit 
 Niemand doet zielig 

De verdere toelichting op de Kanjertraining vindt u in paragraaf 3.1. 
 

Algemene regels  
Op school gelden afspraken die voortkomen uit schoolbeleid. Deze staan vermeld in de schoolgids en gelden 
voor langere tijd. Daarnaast zijn er afspraken die de dagelijkse gang van zaken regelen. Deze praktische 
afspraken kunt u terugvinden in de kalender en kunnen waar nodig ieder jaar bijgesteld worden.  

 

Gedragsreglement leerlingen  
Als een leerling bij ons op school is aangenomen, gaan we ervan uit dat de ouders en de leerlingen zich  
houden aan algemene fatsoensregels ten opzichte van elkaar en de leerkracht. Hiervoor is een reglement  
opgesteld dat terug te vinden is onder de button ‘Afspraken’ op onze website. Dit reglement komt overeen met 
het Wij-de-Venen-beleid rondom ‘Schorsing en verwijderen van leerlingen’. In dit document staan de redenen 
en de procedure vermeld als leerlingen zich niet aan het gedragsreglement kunnen houden.   

 

Gedragsreglement ouders/verzorgers 
De ouder/verzorger is de eerste verantwoordelijke voor het kind en de leerkracht is er om op deskundige wijze 
met het kind op school om te gaan. We gaan er vanuit dat de ouders de normale fatsoensregels ten opzichte 
van de leerkracht kennen en er zich ook aan houden. Om ervoor te zorgen dat dit inderdaad ook zo het geval 
is, zijn er afspraken gemaakt die in het gedragsreglement zijn vastgelegd. Deze is terug te vinden onder de 
button ‘Afspraken’ op onze website. 

 

Hoofdluis 
Om het luizenprobleem op onze school aan te pakken bestaat de werkgroep ‘Luizenouders’. Deze werkgroep 
wordt, indien noodzakelijk, ondersteund door de sociaalverpleegkundige van de GGD. Na iedere  
schoolvakantie worden de leerlingen door deze ouders op hoofdluis gescreend. De ouders gaan op discrete 
wijze te werk. Indien neten bij uw kind worden gezien, zal dit aan de leerkracht worden gemeld. U wordt de-
zelfde dag door hem/haar op de hoogte gesteld. Als er lopende luizen worden geconstateerd, neemt de  
leerkracht contact met u op met het verzoek uw kind op te halen voor directe behandeling. Tevens geeft de 
leerkracht aan alle leerlingen van de betreffende groep een brief mee, waarin op de noodzakelijke behande-
ling en een zorgvuldige controle wordt aangedrongen. De groep waar hoofdluis is aangetroffen wordt tussentijds 
extra  
gecontroleerd. Dit geldt ook voor de groepen van het broertje/zusje waar hoofdluis is bij aangetroffen. 
Aan de ouders van nieuwe leerlingen wordt het protocol en het verzoek tot instemming van hoofdluiscontrole  
meegegeven. Voor verdere informatie m.b.t. de hoofdluis op school kunt u terecht bij de directie.  
 
Ter preventie gebruiken we luizentassen. De ouderraad en school hebben voor ieder kind een luizentas ge-
kocht. De tas gaat alle acht jaren dat uw kind onze school bezoekt naar elke volgende groep mee en  blijft op 
school tot uw kind naar het voortgezet onderwijs (of verhuizen) gaat. Op de tas staat de naam van uw kind. De 
jas en tas worden elke dag bewaard in de tas. Op deze manier hopen we te voorkomen dat ongewenste  
bezoekers op kinderhoofden terechtkomen. Bij vervanging, verlies of vernieling worden  
€ 4,50 kosten in rekening gebracht.   
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Kledingafspraken  
Op onze school hebben we afspraken gemaakt over het dragen van kleding. Deze gelden voor alle leerlingen, 
leerkrachten, medewerkers en stagiaires:  

 kleding mag niet provocerend zijn; 
 teksten op kleding mogen niet kwetsend of provocerend zijn; 
 petten mogen binnen de school niet gedragen mogen worden behalve om medische redenen; 
 kleding moet veilig, adequaat en hygiënisch zijn; 
 kleding moet fatsoenlijk zijn, niet uitdagend, bedreigend of aanstootgevend ; 
 kleding mag het oogcontact en de mimiek niet belemmeren; 
 bij teamleden en stagiaires mogen in principe geen piercings of tattoos zichtbaar zijn; 
 tatoeages op zichtbare plaatsen mogen niet aanstootgevend of provocerend zijn  

Binnen SPO Wij de Venen is hier beleid op gemaakt. Onze kledingafspraken komen overeen met dit beleid.  
 

Medicijngebruik op school 
Het kan gebeuren dat een kind tijdens schooltijd medicijnen moet innemen. Hiervoor is op school een  
medicijnbeleid van kracht. Uitgangspunten van dit beleid zijn: 

 Ouders/verzorgers blijven verantwoordelijk voor het medicijngebruik; 
 Ouders dienen kinderen te leren verantwoord om te gaan met medicijnen; 
 Ouders/verzorgers geven schriftelijk door aan de leerkracht dat medicijngebruik tijdens schooltijd 

noodzakelijk is en verstrekken alle gegevens daarover; 
 De medicijnen worden door de leerkracht bewaard; 
 Het formulier ‘medicijngebruik’ moet door ouders en leerkrachten ondertekend worden. 
 Leerkrachten mogen niet op eigen initiatief medicijnen toedienen aan kinderen; 

Het protocol ‘Medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen’ kunt u vinden op onze website.  
 

Overblijven/Tussenschoolse Opvang (TSO)  
Vanaf augustus 2006 valt het organiseren van de TSO volledig onder de verantwoording van het  
schoolbestuur en de scholen. Dat wil zeggen dat het schoolbestuur financieel, organisatorisch en inhoudelijk 
verantwoordelijk is voor de tussenschoolse opvang. Wel is het zo dat de gebruiker – dus de ouders – de TSO 
moeten betalen. Kinderdagverblijf Polderpret realiseert de TSO voor De Rietkraag. Voor nadere informatie 
kunt u terecht bij Polderpret. De adresgegevens vindt u achter in de schoolgids.  
 

Verzekering 
Het bestuur heeft een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen afgesloten.  
Hiermee is de aansprakelijkheid verzekerd van het bestuur, het personeel, de leden van de  
Medezeggenschapsraad en Ouderraad, de medewerkers van de tussenschoolse opvang en de ouders die 
aan schoolactiviteiten meewerken. Het gaat hierbij om schade die veroorzaakt is door nalatigheid van de 
school. Voor schade die veroorzaakt wordt door leerlingen dragen de ouders het risico. Kinderen onder de 
veertien jaar zijn nooit aansprakelijk voor de veroorzaakte schade, omdat de ouders de  
risicoaansprakelijkheid dragen. Ouders kunnen dit risico uitsluiten door een Wettelijke 
Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (WAP) af te sluiten. 
 
De leerlingen en het personeel zijn verzekerd tijdens deelname aan schoolreisjes, meerdaagse  
schoolkampen, school- of groepsexcursies en dienstreizen. 
 

Vervoersafspraken 
Het komt regelmatig voor dat we met leerlingen uitstapjes maken naar de wereld buiten het schoolgebouw. 
Voor het vervoer van school naar de bestemming maken we soms gebruik van de fiets en soms van auto’s of 
bussen, al naar gelang de afstand. De fiets wordt als vervoermiddel gebruikt vanaf groep 5. De groep fietst als 
een totale groep en wordt begeleid door leerkrachten en ouders. Ouders zijn verantwoordelijk voor de staat 
van de fiets. Vanaf groep 1 zal men af en toe te voet op pad gaan. Omdat het vervoer per bus hoge kosten 
met zich meebrengt, maken wij ook gebruik van het vervoer per auto, waarbij ouders gevraagd wordt te rijden. 
Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind meerijdt met een andere ouder dan kunt u dat schriftelijk aan-
geven bij de directeur. De kinderen zijn via het Algemeen Bestuur verzekerd tijdens schoolactiviteiten. Moch-
ten er ouders zijn die geen toestemming willen geven aan het gebruik van de fiets - bijvoorbeeld in verband 
met de rijvaardigheid van hun kinderen - dan kunnen zij dit bij voorkeur aan het begin van het schooljaar 
schriftelijk kenbaar maken bij de directeur.  
 
SKB De Veenplas heeft een vervoersbeleid gemaakt. U kunt hiervoor terecht op de website van De Veenplas: 
http://www.wijdevenen.nl/ 
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2.3 Contacten school/ouders 
Informatieavonden 
Aan het begin van het schooljaar wordt er voor ieder groep een informatieavond gehouden. U krijgt dan een 
toelichting op het jaarprogramma en de gang van zaken binnen de groep. De data voor de informatieavonden 
kunt u terugvinden in de kalender.  

 

 

Informatievoorziening aan gescheiden ouders 
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier 
waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. De school heeft daarom 
een protocol ontwikkeld hoe het met deze regels omgaat. 
 
De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Dat 
betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar in-
formeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk  
welkom bij de oudergesprekken. In overleg met de directeur kan daarvan worden afgeweken. Verdere  
informatie vindt u in het protocol dat op onze website terug te vinden is.  

 

Nieuwsbrief 
Via onze nieuwsbrief De Rietkaagberichten wordt u op de hoogte gehouden van het nieuws van de afgelopen 
week en/of de komende week. Tevens informeren wij u over algemene zaken.  
De Rietkraagberichten ontvangt u ieder woensdag digitaal en is terug te vinden op onze website.  
 

Ouderportaal 
In de wet is geregeld dat iedere school de gegevens van leerlingen bij moet houden in een  
administratiesysteem. Onze school gebruikt hiervoor het administratiesysteem van Parnassys. Parnassys 
heeft ook de mogelijkheid van een ouderportaal. In het ouderportaal vindt u veel belangrijke schoolgegevens 
over uw eigen kind(eren) en kunt u de informatie over uw hen inzien zoals dit in ons administratiesysteem is 
verwerkt. Op deze manier hopen wij de communicatie met ouders digitaal te ondersteunen. U als ouder kunt 
alle informatie over uw kind(eren), maar ook algemene gegevens (jaarkalender, rooster enz.) op één plek 
terugvinden op elke moment dat u dat wenst.  
Tevens bent u als ouder medeverantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens in ons  
administratiesysteem. U kunt uw gegevens namelijk in ons administratiesysteem controleren en indien nodig 
zelf aanpassen. Wij krijgen deze wijzigingen dan digitaal binnen. 

 

Rapporten en oudergesprekken  
Intakegesprek 
De ouders van wie de kinderen in groep 1 komen, worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit vindt 
plaats 10 weken voordat het kind 4 jaar wordt. Indien het kind voor de herfstvakantie op school komt, wordt 
het intakegesprek voor de zomervakantie gehouden.  
 
Kennismakingsgesprek 
Aan het begin van het schooljaar worden er in alle groepen kennismakingsgesprekken gehouden. Tijdens 
deze gesprekken staan niet zozeer de prestaties van het kind centraal, maar meer het functioneren en welzijn 
op school en thuis.  
 
De leerlingen van groep 7 en 8 zijn tijdens de kennismakingsgesprekken aanwezig. Met de leerlingen wordt 
dan besproken waar de doelen voor de eerste periode liggen. Dit kan in relatie staan tot de indicatie van het 
niveau waarop de leerling werkt.  
 
Rapportgesprek 
De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen twee keer per schooljaar een rapport mee. Dit is een rapport over de 
vorderingen van uw kind. De data waarop de rapporten worden meegegeven, staan vermeld in de kalender. 
 
De mogelijkheid bestaat om het rapport met de leerkracht te komen bespreken. U wordt voor dit gesprek 
uitgenodigd. Voor de kleuters geldt: indien uw kind 5 maanden of langer op school zit, krijgt u een uitnodiging. 
Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid om zelf een gesprek aan te vragen.  
 
De leerlingen van groep 7 en 8 zijn aanwezig tijdens de rapportgesprekken. Zie ook de informatie in hoofdstuk 
4.9 
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Website 
Onze website (www.kbsrietkraag.nl) is een belangrijk schakel in onze informatievoorziening naar ouders. 
Naast de algemene informatie vindt u hier ook informatie vanuit de groepen, plaatsen we regelmatig foto’s van 
activiteiten en houden we u op de hoogte van het laatste nieuws. 
 
 

2.4 Privacyregeling  
Alle scholen van De Veenplas gaan zo zorgvuldig mogelijk om met gegevens van de leerlingen en hun  
ouders of verzorgers. Die zorgvuldigheid wordt natuurlijk door de leerkrachten en de directieleden in acht 
genomen. Ook wordt van stagiaires en hulpouders uitdrukkelijk gevraagd om integer om te gaan met hetgeen 
ze op school zien en horen. Niemand vindt het immers prettig om “op straat” te horen dat er iets niet goed 
gaat met zijn of haar kind. De laatste jaren is een aantal vragen van ouders en medewerkers binnengekomen 
ten aanzien van de bescherming van hun privacy. Bijvoorbeeld wat mag er op de website van de school staan 
of wat zit er allemaal in een leerlingendossier?  
Wij vragen net als andere scholen bij ouders het burgerservicenummer (voorheen sofinummer) op van de 
leerlingen. Wij zijn namelijk verplicht om dit burgerservicenummer (BSN) op het inschrijfformulier te laten 
vermelden. Naast dit inschrijfformulier willen we, i.v.m de wettelijk verplichte controle van dit nummer, een 
kopie ontvangen van een document waarop het burgerservicenummer van uw kind staat vermeld. Dit kan zijn 
het formulier van de belastingdienst (ontvangen twee weken na de geboorte) of een identiteitsbewijs.  
Er zijn dus verschillende redenen om de rechten van leerlingen en hun ouders of verzorgers rond hun privacy 
op een rijtje te zetten. In het document “Privacyregeling SKB De Veenplas” staat een en ander uitgelegd. De 
regeling kunt u vinden op de website www.wijdevenen.nl. 
 

Beeldmateriaal 
In het kader van scholing en begeleiding van leerkrachten kan het voorkomen dat er op school video- of  
foto-opnamen worden gemaakt, waarop ook kinderen in beeld komen. Deze opnamen zijn bedoeld als hulp-
middel bij scholing/begeleiding van een leerkracht. Ze zijn eigendom van de leerkrachtbegeleider en worden 
alleen gebruikt door de leerkracht en de begeleider. Volgens de regels van de privacywet worden deze beel-
den niet openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor het publiceren van beeldmateriaal op de website van de 
school. Als ouders hier bezwaar tegen hebben, kunnen zij dit vermelden op het inschrijfformulier. 
 

Verstrekken van gegevens aan derden 
Zonder toestemming van ouders of verzorgers worden er geen naam- of adresgegevens van leerlingen en 
ouders aan derden verstrekt, behoudens de wettelijk voorgeschreven instanties. Aan het begin van het 
schooljaar geven wij een leerlingenlijst mee. Indien u bezwaar heeft dat bepaalde adresgegevens beschikbaar 
worden gesteld, dient u dit vooraf schriftelijk kenbaar maken bij de directeur.  

 
Indien u externe instanties toestemming geeft om contact met ons op te nemen m.b.t. uw kind, vernemen wij dit 
graag van u. Zonder uw toestemming geven wij geen informatie over uw kind.  
 
 

2.5 Klachten 
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt. Dat is op een school 
niet anders. Daarom zijn reacties van ouders belangrijk. Het helpt scholen hun werk beter te doen. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen opmerkingen en klachten. Opmerkingen zijn suggesties over de kwaliteit 
van bijvoorbeeld de activiteiten en inhoud van het onderwijs. Ze vormen daarom een belangrijke bron van 
informatie.  
Indien u klachten hebt over de school, blijf daar dan niet mee lopen. Spreek ze uit waar deze klacht hoort: op 
school. Wacht ook niet te lang met eventuele klachten: als u ze niet uitspreekt tegen de persoon die het aan-
gaat, kan die er ook niets aan veranderen!  Wordt er naar uw idee niet voldoende naar u geluisterd door de 
persoon waar u een klacht hebt gemeld, dan kunt u de klacht bespreken met de directie om zo samen tot een 
oplossing te komen.  
 
Met klachten over ongewenst gedrag zoals pesten, geweld, discriminatie, of seksuele intimidatie kunt u zich 
ook rechtstreeks wenden tot de contactpersoon of vertrouwenspersoon. 

 

Klachtenregeling 
De volledige tekst van de klachtenregeling is digitaal beschikbaar op de website van SKB De Veenplas: 
www.wijdevenen.nl. In de regeling staat aangegeven hoe en bij wie een klacht ingediend moet worden en hoe 

de afhandeling plaatsvindt. 

 

http://www.kbsrietkraag.nl/
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Het bestuur van de SPO Wij de Venen heeft een vertrouwenspersoon aangesteld bij wie u terecht kunt als het 
op schoolniveau niet verder uitgezocht kan worden of als u uw klacht houdt. Dit is een onpartijdig persoon, die 
geen binding heeft met de school of het schoolbestuur.  
SPO Wij de Venen heeft een externe vertrouwenspersoon bij GGD Hollands Midden. De contactgegevens 
staan vermeld in de adressenlijst achterin deze schoolgids.  
Deze vertrouwenspersoon kan uw klacht, samen met u, indienen bij de klachtencommissie, waarbij het  
bestuur is aangesloten. 
 

Landelijke klachtencommissie 
Voor klachten die onvoldoende zijn opgelost door school of bestuur kan men een beroep doen op de  
Landelijke Klachtencommissie voor een objectief onderzoek. De vertrouwenspersoon begeleidt de klager in 
het klachtafhandelingstraject. De adresgegevens van de Landelijke Klachtencommissie staan vermeld in de 
adressenlijst achterin deze schoolgids.  

 

Hoofdpunt is:  
Heeft u een klacht, zeg het ons! 
Gaat alles goed, vertel het aan anderen.  

 
 

2.6 Sponsoring 
Scholen krijgen voor hun reguliere uitgaven financiële inkomsten van de overheid. Door middel van  
sponsoring kan een school extra inkomsten verkrijgen voor het uitvoeren van bijzondere activiteiten. Bij  
sponsoring gaat het om geld, goederen en/of diensten in ruil voor een tegenprestatie. Deze tegenprestatie 
vindt in schoolverband plaats, onder verantwoordelijkheid van de school. Hierbij is de instemming nodig van 
de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. 
Zonder tegenprestatie van de school is er sprake van een schenking of donatie. Het bestuur heeft het alge-
meen sponsorbeleid vastgelegd in de Beleidsnotitie Sponsoring. Deze is terug te vinden op 
www.wijdevenen.nl. 

Op De Rietkraag wordt alleen reclamemateriaal gebruikt - voorzien van merknamen, logo’s en bedrijfs-
namen - als dit een educatief karakter heeft. Bijvoorbeeld lesmateriaal van een bank, materiaal ten be-
hoeve van spreekbeurten etc.. In alle andere gevallen dient er zorgvuldig met reclamemateriaal te worden 
omgegaan.  

 
 

2.7 Studenten 
De Rietkraag biedt studenten van onder meer Pabo’s (pedagogische academie basis onderwijs) de gelegen-
heid praktijkervaring op te doen. Een stagiair of stagiaire werkt dan gedurende een aantal maanden in een 
groep, onder begeleiding van de groepsleerkracht, en voert opdrachten uit, waaronder het geven van lessen. 
De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de groepsleerkracht, ook als een stagiair(e) soms voor een langere 
periode zelfstandig voor de groep staat. Dit is het geval bij een lio-er (leraar in opleiding). Een lio’er is een 
student die een leerwerkcontract heeft en vlak voor het afstuderen voor langere tijd zelfstandig voor een groep 
staat. We begeleiden ook studenten  van een ROC (Regionaal Onderwijs Centrum). Zij lopen stage als on-
derdeel van hun studie, die bijvoorbeeld opleidt tot onderwijsassistent. 
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Hoofdstuk 3  

 

DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS
 

3.1. De organisatie van ons onderwijs 
 

In deze paragraaf kunt u de informatie terugvinden die betrekking heeft op de organisatie van ons onderwijs. 
Om het overzichtelijk te maken, is deze informatie op alfabetische volgorde gerangschikt.  

 

Computergebruik  
Doelen van computergebruik bij ons op school zijn:  

 leerlingen vaardig maken in het gebruik van een computer en de bijbehorende programma’s; 
 de computer als ondersteuning voor de verschillende vakken te gebruiken. 

 
In alle groepen wordt met de computer gewerkt. De computer wordt gebruikt als hulpmiddel om leerlingen de 
lesstof in te laten oefenen of om extra werk te geven dat meer uitdaging bevat. Hiervoor is goede software nodig, 
die specifiek voor de basisschool is ontwikkeld. We hebben met elkaar een aantal criteria opgesteld, waaraan 
software moet voldoen. Doordat alle software aansluit bij het niveau van de leerling en bij de leerstof wordt de 
computer dagelijks in de klas gebruikt. 
 
De groepen 6 t/m 8 maken structureel gebruik van internet bij het zoeken van informatie voor hun  
werkstukken. Vooral bij het vak ‘Werken met documentatiemateriaal’ zoeken de leerlingen extra informatie 
over onderwerpen op internet.  
 
In alle groepen en de centrale werkruimtes staan computers. Alle lokalen zijn voorzien van digitale  
schoolborden. In ons ICT-beleidsplan hebben we het beleid voor de school voor de komende jaren vastge-
legd.  

 
Huiswerk  
Huiswerk is werk dat door de leerkracht wordt meegegeven aan de leerling. In de praktijk betekent dit:  
 Toetsen leren (vanaf groep 6); 
 Spreekbeurten voorbereiden; 
 Afmaken doco-werkstukje (uittypen); 
 Woordpakketten oefenen;  
 Oefenen met lezen; 
 Eventueel werk n.a.v. de uitvoering van een handelingsplan.  
 
Aanbieden van huiswerk 
Vanaf groep 6 is het gebruikelijk dat er huiswerk wordt meegegeven. Voor het aanbieden van het huiswerk 
zijn drie uitgangspunten van belang: 

1. Ouders moeten op de hoogte gebracht worden over de te leren toetsen; 
2. Het kind moet uiteindelijk zelfstandig om kunnen gaan met en verantwoordelijk zijn voor de wijze 

waarop het omgaat met (het aanbieden van) huiswerk; 
3. Er moet een opbouw zitten in de wijze van aanbieden van het huiswerk  

 
Dit houdt per groep de volgende afspraken in: 
 
Groep 6: het huiswerk voor de WO-vakken wordt op het schoolbord in de klas genoteerd en wordt vermeld in 
de Rietkraagberichten. Een agenda is niet verplicht, maar wel wenselijk. Kinderen die al een agenda hebben, 
mogen daarin schrijven, maar er is nog geen systematische controle.   
Groep 7: het huiswerk wordt samen met de leerkracht klassikaal in de agenda opgeschreven en op het 
schoolbord in de klas genoteerd, maar verschijnt niet meer in de Rietkraagberichten. De leerkracht controleert 
ook of het huiswerk in de agenda is opgeschreven. Als u wilt weten wat het huiswerk is, dan kunt u bij uw kind 
in de agenda kijken. Een agenda is in groep 7 dus verplicht.  
Groep 8: ook in groep 8 is een agenda verplicht. Het huiswerk moet zelfstandig in de agenda geschreven 
worden, maar staat ook nog steeds op het schoolbord in de klas. Aan het begin van het schooljaar kan de 
leerkracht af en toe een agenda controleren op gebruik, maar na de kerstvakantie wordt dit losgelaten en zijn 
kinderen zelf verantwoordelijk. 
Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar zal de leerkracht u vertellen op welke vaste dag 
de agenda in groep 7 en 8 wordt meegegeven en op welke wijze u kunt helpen bij het maken van het  
huiswerk.  



 

________________________________________________________________________________________________________ 
Schoolgids KBS De Rietkraag  

 

 
Regelmatig wordt ons door ouders gevraagd om huiswerk mee te geven, zodat hun kind kan oefenen in  
vakken waar het kind problemen mee heeft of dreigt mee achter te gaan lopen.  
Wij vinden dit geen goed plan om de volgende redenen: 
 Het kind wordt alsmaar geconfronteerd met het vak waar hij/zij toch al niet goed in is; 
 Het is niet altijd mogelijk voor de leerkracht om werk adequaat te begeleiden.  
 
Het is in uitzonderlijke situaties mogelijk dat er in onderling overleg tussen ouders en leerkracht afgesproken 
wordt dat er toch werk mee gaat. In dat geval gaan we er vanuit dat ouders, kind en leerkracht zich er aan 
houden: 
 om het huiswerk te maken (kind); 
 erop toe te zien dat het huiswerk maken ook gebeurt (ouders); 
 het huiswerk met de leerling te bespreken en nieuw werk mee te geven (leerkracht). 
Deze manier van huiswerk meegeven is altijd aan een vooraf afgesproken tijd gebonden en geldt voor een 
bepaalde periode (bijv. een deel van het schooljaar).  

 

Kanjertraining  
Wat is de Kanjertraining 
De wijze waarop kinderen reageren heeft te maken met hun zelfbeeld en hun opvattingen over de  
buitenwereld. De Kanjertraining is ontstaan om kinderen bewust te maken van hun gedrag. Veel kinderen 
hebben niet in de gaten wat hun gedrag voor effect heeft op anderen. De ervaring leert dat heel veel kinderen 
elkaar niet dwars willen zitten, maar dat wel doen. Enerzijds hebben kinderen niet in de gaten dat zij grenzen 
overschrijden, omdat er nooit een grens is gesteld. Anderzijds weten kinderen niet hoe ze zich anders moeten 
gedragen. Tijdens de training leren de kinderen onderscheid te maken in manieren van reageren.  
De Kanjertraining is effectief voor alle kinderen en met name voor kinderen die gepest worden, zelf pesten, 
onzeker of agressief zijn.  
 
Doel van de Kanjertraining 
Het belangrijkste doel van de kanjertraining is: 

 dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder 
last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat kinderen na het 
volgen van de kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten beha-
len.  

 dat het individuele kind zich gesterkt voelt, meer zelfvertrouwen heeft, beter grip heeft op sociale situ-
aties en zijn/haar gevoelens beter kan uiten. Het werken in groepen heeft hierbij een gezonde wissel-
werking. 

 
Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van verschillende dierfiguren. De dierfiguren zijn vergelijkingen 
van (kinder)gedrag en worden gekoppeld aan een gekleurde pet. Zo kan een kind zich gedragen als: 
 Het konijn. (gele pet gedrag)  
 De pestvogel. (zwarte pet gedrag) 

 Het aapje. (rode pet gedrag)  
 De tijger. (witte pet gedrag) 
Met de hier omschreven “petten” willen we geen kader geven voor al het gedrag van kinderen. Je bent geen 
“petje”, je doet op dit moment zo. In de kanjertraining helpen we kinderen andere gedragsvarianten te  
ontdekken, uit te proberen, er mee te spelen. De indeling in gedragstypen is niet bedoeld om te  
diagnosticeren. Soms kan kanjertraining een kind niet helpen. Het kan dan zijn dat er iets ernstigs aan de 
hand is met het kind of rond om het kind. Specialistische hulp is dan noodzakelijk. 

 
De regels / Kanjerafspraken 
Gedurende de training staan de volgende regels (Kanjerafspraken) centraal: 

 we vertrouwen elkaar (witte pet gedrag)  

 we helpen elkaar (witte pet gedrag)  

 je speelt niet de baas (de baas spelen = zwarte pet gedrag)  

 je lacht niet uit (uitlachen = rode pet gedrag)   

 je doet niet zielig (zielig doen = gele pet gedrag)   
De regels van de kanjertraining gelden voor de hele school. 
 
Rol van ouders 
De kanjertraining gaat uit van een samenwerking tussen ouders en school. Het is van belang, dat zij de  

http://www.kanjertrainingoverijssel.nl/konijn.htm
http://www.kanjertrainingoverijssel.nl/pestvogel.htm
http://www.kanjertrainingoverijssel.nl/aapje.htm
http://www.kanjertrainingoverijssel.nl/tijger.htm
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ontwikkelingen die hun kind doormaakt begrijpen. De training is niet alleen van invloed op het gedrag van het 
kind, maar ook op zijn omgeving, het gezin, waar hij/zij deel van uitmaakt. Vandaar dat wij bij voldoende  
interesse ieder jaar voor de (nieuwe) ouders een informatieavond organiseren. De datum kunt u terugvinden 
in de kalender. Verder wordt u via De Rietkraagberichten op de hoogte gehouden.  
De opbrengst van de kanjertraining is  

 doorlopende leerlijn voor sociale vaardigheden; 

 inzicht in sociaal-emotionele ontwikkeling op leerling en groepsniveau; 

 het pestgedrag neemt af; 

 de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen neemt toe; 

 versterking van weerbaarheid en positief zelfbeeld;  

 positieve uitwerking op de concentratie en leerprestaties;  

 vergroting van de betrokkenheid van de ouders;  

 zorgt voor duidelijke richtlijnen voor schoolbeleid t.a.v. sociaal geweld en crimineel gedrag;  
 
Naast de Kanjertraining biedt de Rietkraag ook emotietekenen en de Bikkeltraining aan. Meer informatie hierover 
vindt u in hoofdstuk 4.6. 
 
Methodes 
Op dit moment gebruiken we de volgende methodes: 
 

Vakgebied Groep  Methode 

Aanvankelijk lezen  3 Veilig leren lezen ** 

Begrijpend lezen  5 t/m 8 Goed Gelezen  

Catechese 1 t/m 8 Hemel en aarde *** 

Documentatie centrum 1 t/m 8 Eigen leerlijn  

Engels  7 en 8 Take it Easy 

Gym 1 t/m 8 Basislessen bewegingsonderwijs 

Handvaardigheid  3 t/m 8 Eigen leerlijn 

Muziek  1 t/m 8 Vier muziek met  

Rekenen  1/2 Schatkist 

Rekenen  3 t/m 8 Pluspunt 

Schrijven  3 t/m 7 Pennenstreken  

Sociaal-emotionele ontwikkeling  1 t/m 8 Kanjertraining  

Spelling   4 t/m 8 Staal  

Taal  1/2 Schatkist 

Taal 4 t/m 8 Staal 

Technisch lezen  4 t/m 8 Estafette ** 

Tekenen  3 t/m 8 Eigen leerlijn 

Verkeer  3 t/m 7 Wijzer door het verkeer 

Wereldoriëntatie 3 t/m 8 Da Vinci  

 
** De Rietkraag probeert het leesplezier, de leesbeleving en het taalbegrip bij kinderen te stimuleren. Dat doen   
    wij op verschillende manieren: 

 in alle groepen wordt voorgelezen; 

 we organiseren activiteiten in het kader van de Kinderboekenweek; 

 het organiseren van diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld voorleeswedstrijden;  

 ieder schooljaar worden extra leesboeken aangeschaft. 

 
Ieder schooljaar worden in het kader van leesbevordering door de bibliotheek diverse activiteiten  
georganiseerd. U wordt via De Rietkraagberichten van het programma op de hoogte gebracht 

 
*** Scholen zijn verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Onze  
kinderen behoren wettelijk voorbereid te worden op het meedoen aan de Nederlandse samenleving.  
Hiervoor moeten ze het een en ander weten van de samenleving. Scholen mogen zelf weten hoe ze dit 
gaan doen. In praktijk betekent dit dat we structureel aandacht besteden aan:  
 Het omgaan met de leef- en klassenregels; 
 Samenwerkend leren; 
 De Kanjertraining. 

We maken hierbij ook gebruik van hetgeen de diverse methodes aanbieden op dit gebied: catechese, 
aardrijkskunde, geschiedenis.  
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Tevens maken wij in groep 7 en 8 structureel gebruik van het tijdschrift SamSam.  
 

School op Seef 
Sinds het schooljaar 2010/2011 doet onze school mee aan School op Seef. Het is een programma dat een 
structurele aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan basisscholieren in Zuid-Holland voorstaat. 
Het programma van ROV Zuid-Holland streeft naar een duurzame en kwalitatief 
hoogwaardige aanpak van verkeerseducatie op basisscholen door: 

 actuele theoretische en praktische verkeerseducatie; 

 een veilige schoolomgeving en school-thuisroutes; 

 communicatie met ouders; 

 een planmatige organisatie. 
U merkt daar het meest van middels de praktische lessen waaraan diverse ouders meewerken. 
In 2013 hebben we het certificaat van School op Seef gekregen hetgeen aangeeft dat we aan de  
voorwaarden voldoen. In 2016 zijn we opnieuw gecertificeerd.  
 
Eén van die voorwaarden is het aanstellen van een verkeersouder. In overleg met de ouderraad 
hebben we besloten een ouderraadslid aan te stellen als verkeersouder.  
De inhoud van de taak als verkeersouder kan per school verschillen. Voor onze school geldt het 
volgende: 

 ieder semester overleg met verkeersleerkracht; 

 bijwonen van bijeenkomsten van regiogemeenten VVN; 

 contact met hulpouders verkeer (de ouders die assisteren tijdens de verkeerslessen); 

 1x per jaar bespreken van de verkeerssituatie met de MR; 

 2x per jaar bijhouden van de aanwezige materialen. 
Op onze website staat  informatie over de rol van de verkeersouder. Tevens kunt u hier een link vinden naar 
de website School op Seef en het e-mailadres van de verkeersouder. Dit adres staat ook in de adressenlijst. 
Hierop kunnen meldingen m.b.t. de verkeerssituatie gemeld worden. N.a.v. een melding neemt de 
verkeersouder contact op met de directie (de directie is en blijft de eerst aanspreekbare persoon voor 
een veilige schoolroute) en wordt besloten of en zo ja welke actie ondernomen kan worden. 
 

Sociale media 
Sociale media staat voor "Media die je laten socialiseren met de omgeving waarin je je bevindt". Het is een 
verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen op 
een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze.  
Social media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en dus ook niet uit het leven van iedereen 
die betrokken is bij scholen. Social media kunnen een goede bijdrage leveren aan de professionaliteit van 
onderwijspersoneel en de kwaliteit van het onderwijs. Het gebruik van deze individuele en meestal openbare 
communicatiekanalen levert echter ook een aantal vragen op.  
Uitgangspunt is dat professionals zelf weten hoe zij hiermee verstandig omgaan. Het digitale gedrag op  
social media wijkt niet af van het reguliere gedrag binnen de school. Het is van belang te beseffen dat je met 
berichten op social media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen kunt schaden. Om deze 
reden vragen wij om bewust met social media om te gaan.  
Om kinderen bekend te maken met (de gevaren van) sociale media wordt er i.s.m. het Centrum voor Jeugd 
en Gezin en de Stichting Jeugd en Jongerenwerk voorlichting gegeven aan groep 6 t/m 8 en ouders waarbij 
de nadruk wordt gelegd op verstandig online communiceren: bewustwording van het eigen gedrag, de  
problematiek van het cyberpesten en leren om gepast op (pest)gedrag te reageren.  
 
Weektaken  
Dit zijn taken die de leerlingen zelfstandig uit moeten kunnen voeren. Ze gelden voor alle groepen op onze 
school. Deze taken kunnen van verschillende vakgebieden zijn. De leerlingen kunnen zelf de taken over de 
week verdelen. In deze taken kunnen gewone stof, extra stof, verdiepingsstof zitten maar ook onderdelen die 
gewoon leuk voor kinderen zijn om te doen. De taken worden uitgevoerd tijdens zelfstandig werken of op  
andere vrije momenten. Bij de kleuters kan het een onderdeel zijn van de werkles. De samenstelling van de 
weektaak kan per leerling verschillen. Op deze manier komen we op school tegemoet aan de verschillen  
tussen de leerlingen en willen we hen leren om zelfstandig hun werk te plannen en om hun zaken te overzien.  
 
Zelfstandig werken 
Wij vinden het op onze school belangrijk dat de leerlingen leren zelfstandig te werken en zelfstandig  
problemen op te lossen. Zelfstandig werken betekent: de leerkracht is wel in de groep aanwezig, maar is met 
bepaalde leerlingen aan het werk. Aan deze leerlingen wordt extra uitleg gegeven of extra aandacht besteed. 
De andere leerlingen mogen dan de leerkracht een vooraf afgesproken tijd niet storen. Ze worden dan geleerd 
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om zelf oplossingen te zoeken, eventueel met behulp van andere kinderen. Uiteraard gebeurt dit allemaal op 
het niveau dat de kinderen gezien hun leeftijd aan kunnen. Mocht het probleem blijven bestaan dan kan de 
leerling gebruik maken van zijn stoplichtkaartje. Dit kaartje is aan de ene kant groen (ik heb geen 
vraag/probleem ) en aan de andere kant rood (ik heb een vraag/probleem). De leerkracht kan dan tijdens zijn 
ronde snel overzien welke kinderen hulp nodig hebben. Bovendien kunnen de leerlingen doorgaan met ander 
werk.  
Op deze manier is het mogelijk om een kind, een groepje of een grotere groep leerlingen apart les te geven, 
terwijl de andere kinderen zelfstandig aan het werk zijn.  
 
 

3.2. De activiteiten voor de kinderen 
 

Activiteiten/festiviteiten 
Gedurende het schooljaar wordt er een aantal activiteiten op onze school georganiseerd waaronder Sint, 
Kerst, Carnaval en Pasen. Ouderraad en team bepalen in onderling overleg met elkaar hoe deze activiteiten 
worden ingevuld. Indien er bijzonderheden over deze festiviteiten te melden zijn, wordt u via de  
Rietkraagberichten op de hoogte gehouden.  
 
Daarnaast houden we ook een projectweek. In deze week werken we op de hele school aan hetzelfde project. 
Het project wordt, zoals ieder jaar, afgesloten met een zgn. kijkmiddag. U kunt dan op school komen kijken 
naar datgene wat de leerlingen tijdens deze periode gedaan hebben. De datum en tijden staan vermeld in de 
kalender en kunt u t.z.t. lezen in De Rietkraagberichten.  

 

Erfgoedspoor 
In het bedrag dat de school ontvangt, zit ook geld voor het onderdeel Erfgoed. Kort gezegd komt dat erop neer 
dat kinderen van de groepen 5 t/m 8 in aanraking komen met gebouwen, musea enz. die in de omgeving 
aanwezig zijn: molens, Archeon, smederijmuseum, eventuele opgravingen, maar ook andere musea die iets 
van onze geschiedenis laten zien. Ze kunnen ook in plaats van geschiedenislessen gedaan worden. 
Binnen de gemeente Nieuwkoop zijn afspraken gemaakt met het Erfgoedspoor. Dit heeft geleid tot een  
concrete invulling voor de groepen 5 t/m 8:  
 
Groep   
5 Het museumproject “Verzamelen” met bezoek aan het Smederijmuseum. 
  
6 De Molenviergang i.s.m. Avifauna  
  
7 - 
  
8 Bezoek Reghthuystoren  

 

Gymnastiek  
Op onze school worden de gymlessen gegeven door de groepsleerkracht zelf, als hij zij daarvoor de bevoegd-
heid heeft. Is dat niet het geval dan wordt de gymles gegeven door een collega leerkracht. 
Het gymrooster kunt u terugvinden op onze website.   
 
Gymkleding: 
Met betrekking tot gymkleding hebben wij de volgende richtlijnen: 
Groep 1/2: De kleuters gymmen zonder bovenkleding en op gymschoenen. Geef uw kind kleding aan die  
gemakkelijk aan en uit te trekken is. 
Groep 3 t/m 8: gymschoenen (geen zwarte zool/mogen niet buiten zijn gebruikt), T-shirt, korte broek of 
gympakje. Het is verstandig de gymspullen te voorzien van een naam, evenals de tassen. 
 
Wij raden u aan om op de dag dat uw kind gym heeft geen sieraden en horloges te laten dragen. 

 

Kamp groep 8 
De leerlingen van de groepen 8 gaan aan het begin van het schooljaar drie dagen op kamp. Per schooljaar 
wordt bekeken waar ze naar toe gaan. De organisatie van het kamp ligt bij de leerkrachten van groep 8. De 
kosten voor het schoolkamp zijn niet inbegrepen in de ouderbijdrage. In de loop van het schooljaar ontvangen 
de ouders nadere informatie. De data staan vermeld in de kalender.  

 

Kunst- en cultuureducatie  
Sinds enige jaren wordt cultuureducatie een steeds belangrijker factor in het onderwijs. De regering is ervan 
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overtuigd dat lessen met en over cultuur het onderwijs en de bagage die het de leerlingen meegeeft, verrijken. 
Deze lessen over kunst en erfgoed stimuleren niet alleen de nieuwsgierigheid en kennis, maar ook  
vaardigheden zoals onderzoekend leren, vraag en aanbod en uitwisseling van kennis met andere scholen. Het 
Rijk geeft hier dan ook extra gelden voor. Al heel lang bestaat op onze school overeenstemming over het 
belang van cultuur educatie voor onze kinderen. We doen dat o.a. door deel te nemen aan: 
 Kijkkunst; 
 Het Erfgoedspoor. 
 

Kijkkunst  
Het Kunstmenu is een samenwerkingsverband tussen alle scholen van Nieuwkoop en de Stichting  
Kunstzinnige Vorming. Dit houdt in dat de kinderen kennis maken met onder andere drama, muziek, dans, 
toneel en film. Per schooljaar wordt bekeken welke groep(en) welk onderdeel behandelen.  

 

Rietkraagtheater 
Iedere vrijdag wordt “Het Rietkraagtheater” gehouden in de speelzaal. Niet alle kinderen kunnen tegelijkertijd in deze 
ruimte. Vandaar dat iedere week bij toerbeurt een aantal groepen aan de beurt is om onder meer liedjes ten gehore 
te brengen, toneelstukjes te tonen, verslag te doen van hetgeen waarmee ze die week bezig zijn geweest en er 
wordt gezongen voor de jarigen. Onder- en bovenbouwgroepen zijn tijdens de weeksluiting gemixt. Op de kalender 
en de informatieborden kan u terugvinden welke groepen wanneer aan de beurt zijn.  
 
Het Rietkraagtheater  kan door ouders bijgewoond worden, maar is in eerste instantie voor de kinderen bedoeld. Dit 
betekent dat, als de speelzaal te vol is, er dus geen ruimte meer is voor toeschouwers. Jonge kinderen mogen wel 
meekomen met de ouders, maar wij verzoeken u vriendelijk er voor te zorgen dat zij niet storend zijn voor de andere 
kinderen.  
 

Schoolreisjes en excursies 
Ieder schooljaar gaat De Rietkraag op schoolreis. Dit kan per groep geregeld worden of een cluster van  
groepen. Eén keer in de vier jaar organiseren we een schoolreis voor alle groepen.  
 
Daarnaast zijn er nog allerlei kleinere excursies in de buurt, afhankelijk van het programma en de aangeboden 
mogelijkheden, bijvoorbeeld door instanties zoals het IVN, Natuurmonumenten, politie, bibliotheek en dergelijke. 
Vanaf groep 5 gaan de kinderen soms met de fiets op schoolreis/excursie. De school gaat er van uit dat de 
kinderen van de ouders op de fiets mogen gaan. De ouders zijn er verantwoordelijk voor dat de fiets in orde is.  
De data staan vermeld in de kalender. U kunt t.z.t. in De Rietkraagberichten lezen waar de groepen naar toe 
gaan.  

 

Sportdagen 
Elk schooljaar worden er voor de groepen 3 t/m 8 sportdagen georganiseerd. Door de sportcoaches wordt er  
één sportdag gehouden voor de groepen 3 en 4,  één voor de groepen 5 en 6 en één voor de groepen 7 en 8 
van de drie scholen binnen het scholencluster. Alleen met de hulp van zeer veel vrijwilligers kunnen deze dagen 
gehouden worden. De data van de sportdagen staan in de kalender vermeld.  
 
 

3.3 Overige informatie  
 

Jeugdbladen 
De folders van enkele jeugdbladen zijn alleen aan het begin van het schooljaar op school te verkrijgen. U 
wordt hier via de Rietkraagberichten van op de hoogte gehouden. De verspreiding van de jeugdbladen 
zelf vindt niet plaats op school. Uw kind krijgt het blad thuis toegestuurd.  
 
 

3.4 Prioriteiten  
Onderwijs is een doorgaand proces van veranderen en verbeteren. Daarom wordt er iedere 4 jaar een 
schoolplan vastgesteld met daarin een meerjarenbeleidsplan. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd en indien no-
dig aangepast. Het schoolplan kunt u vinden op onze website.  

 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________________________________ 
Schoolgids KBS De Rietkraag  

 

 

 

Hoofdstuk 4  

DE ONDERSTEUNING VOOR KINDEREN  
 

Passend onderwijs 
Op 1 augustus 2014 is het passend onderwijs gestart, omdat ieder kind recht heeft op het onderwijs dat het 
best bij hem of haar past. Dit kan zijn op een ‘gewone’ basisschool, eventueel met extra ondersteuning of op 
een school voor speciaal (basis) onderwijs. De meeste kinderen doen het echter prima op de basisschool: ze 
ontwikkelen zich naar verwachting en leren zonder problemen. Voor deze kinderen verandert er met Passend 
onderwijs in principe niets. Een aantal kinderen heeft echter meer begeleiding nodig, van specifiek lesmateri-
aal tot een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze ondersteuning, zo snel en passend mogelijk, 
dat is de kern van passend onderwijs.  
 
Onze school werkt samen met alle andere scholen in de regio Alphen aan den Rijn en omgeving in het  
Samenwerkingsverband Rijnstreek. Zie ook de website www.swvrijnstreek.nl. Dit samenwerkingsverband 
heeft afspraken gemaakt over:  

 de begeleiding die iedere reguliere basisschool biedt; 

 welke kinderen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs gaan en welke procedure daarvoor geldt;  

 hoe het geld voor extra ondersteuning over de scholen wordt verdeeld;  

 wat de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften moet zijn;  

 hoe ouders worden geïnformeerd over wat scholen kunnen betekenen voor kinderen die extra 

ondersteuning of zorg nodig hebben.  

Deze afspraken staan in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. In het ondersteuningsprofiel 
van onze school kunt u lezen welke ondersteuning onze school biedt. Deze kunt u terug vinden op onze web-
site.  

 
 

4.1. De opvang van nieuwe leerlingen in de school 
 

Toelating basisschool 
Om als leerling te worden toegelaten tot een basisschool moet een kind vier jaar zijn.  
Ouders melden hun kind als leerling aan bij de school. Het liefst wanneer het kind drie jaar is,  maar in elk 
geval minimaal 10 weken voordat het kind vier jaar wordt. Vanaf het moment van aanmelding heeft de school 
een zorgplicht, dat betekent dat de school er zorg voor dient te dragen dat het kind in een passende onder-
wijssetting terecht komt. In veruit de meeste gevallen is dat de basisschool die de voorkeur geniet van de 
ouders. Bij bijzondere aanvragen, of als ouders vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, 
wordt er een procedure gevolgd waarbij nader onderzoek wordt gedaan naar een passende onderwijsplek. De 
directeur bespreekt de uitkomst van de procedure met de ouders. De formele inschrijving van de leerling ge-
beurt pas op de eerste dag waarop het kind de school bezoekt. Bij inschrijving moet ook het  
burgerservicenummer van de leerling in de schooladministratie worden opgenomen.  
Het burgerservicenummer wordt door de Belastingdienst verstrekt.  
 
Het inschrijven van nieuwe leerlingen gebeurt door de directeur. Hij is dan ook de aangewezen persoon voor het 
geven van inlichtingen aan ouders.   
 
Het is gebruikelijk dat leerlingen, voordat ze definitief op school komen eerst komen kennismaken. Vanaf drie 
jaar en tien maanden kunnen kinderen tijdens schooltijden gedurende maximaal 5 dagdelen op school komen 
wennen tot ze vier jaar zijn geworden. Ze zijn dan nog geen leerling in de zin van de wet. Ze krijgen tijdig van 
de betrokken leerkracht een uitnodiging hiervoor. 
Kleuters die in de laatste zes weken van schooljaar 4 jaar worden, kunnen niet proefdraaien. Hiervoor zijn twee 
redenen. Ten eerste is de tijd tussen de gewenningsperiode en het nieuwe schooljaar voor vierjarigen te lang en 
heeft het wennen geen toegevoegde waarde. Ten tweede zijn de groepen aan het eind van het schooljaar groot en 
is de groepssamenstelling na de zomervakantie anders. 

 
 

4.2. Toelatings- en verwijderingsregels 
In principe maken we bij de toelating van leerlingen geen onderscheid naar religie. We verwachten wel dat de 
ouders de katholieke grondslag van onze school respecteren en dat alle leerlingen meedoen aan de  
catecheselessen in de groep. 

http://www.swvrijnstreek.nl/
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Omtrent schorsing en eventuele verwijdering van leerlingen zijn door het algemeen bestuur van de Veenplas 
regels vastgesteld in de regeling “Aanname en verwijdering leerlingen binnen de Veenplas”. Deze regeling is 
op school in te zien en op de website van de SPO Wij de Venen: www.wijdevenen.nl. 
 

4.3. Leerstof  
 

Basis-, herhalings- en verrijkingsstof 
De basisstof is doorgaans door ieder kind te verwerken. Sommige kinderen komen echter niet aan de hele 
basisstof toe. Als er zich belemmeringen voordoen in de ontwikkeling van een leerling, stellen we alles in het 
werk om de onderwijsleersituaties aan te passen aan de mogelijkheden en beperkingen van de leerling.  
Kinderen die erg veel moeite hebben met de basisvaardigheden in hun eigen groep kunnen een gedeelte van 
hun programma volgen in een andere groep. Dat is voor de kinderen op onze school een hele  
vanzelfsprekende zaak. Ook kunnen kinderen in de eigen groep soms een apart programma volgen voor een 
bepaald vak. Dit geldt niet alleen voor kinderen die moeite hebben met de leerstof, maar ook voor kinderen 
die juist weinig moeite hebben met de basisstof. Wij bieden hen herhalings- en/of verrijkingsstof aan. 

 
(Hoog)Begaafdheid 
Voor de heel goede leerlingen is het beleid t.a.v. (hoog)begaafde kinderen ontwikkeld. Tijdens hun school-
loopbaan worden de kinderen twee keer gescreend op (hoog)begaafdheid. Dit vindt plaats in groep 4 en 6 
d.m.v. het signaleringsinstrument Surplus.  Indien er mogelijke signalen van (hoog)begaafdheid zijn, vullen de 
leerkracht, de ouders en vanaf groep 6 ook het kind de Surplusvragenlijst in. De uitslag van deze vragenlijst 
wordt hierna met de ouders besproken. Daarna wordt bepaald of en welke extra activiteiten uitgevoerd gaan 
worden door het kind. Het kan dan gaan om verrijken van de lesstof, extra activiteiten, compacten (overslaan 
van onnodige herhalings- en oefenstof uit de methode) etc. Belangrijk is dat de school hen uitdaagt en  
prikkelt, gemotiveerd aan het werk houdt en een groter beroep doet op hun capaciteiten, zodat ze enthousiast 
leren en ontdekken. Het beleidsstuk vind u op onze website. 

 
Wanneer er afgeweken wordt van de basisstof wordt er uiteraard eerst met de ouders overlegd. Zie ook 
hoofdstuk 4.6 ‘Laddergroep’ en ‘Buitengewoongroep’. 
 

4.4 Leerlingvolgsysteem 
Om te meten of en hoe een leerling zich ontwikkelt,  is een leerlingvolgsysteem opgezet. Dit systeem volgt de 
ontwikkelingen van de leerlingen van jaar tot jaar. We nemen daarvoor toetsen af, die  methodegebonden zijn 
en toetsen die landelijk zijn genormeerd (Cito).   
 
In groep 1 en 2 nemen we de Cito-toetsen ‘Taal voor kleuters’ en ‘Rekenen voor kleuters’ af. Daarnaast ge-
bruiken we het leerlingvolgsysteem van de methode Schatkist. De komende jaren willen we overstappen op 
het leerlingvolgsysteem van de methode Schatkist.  
 
In groep 3 t/m 8 nemen we Cito-toetsen af op het gebied van rekenen, taal, spelling, begrijpend en technisch 
lezen en woordenschat. 
 
Daarnaast gebruiken we in groep 1 t/m 8 een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie.  
 
Naar aanleiding van de analyse van de resultaten van deze toetsen wordt, volgens het handelingsgericht  
werken, het groepsplan voor de komende periode gemaakt.(Verdere informatie over handelingsgericht wer-
ken vindt u bij 4.5 Begeleiding van leerlingen). 

 

Eindtoets 
In groep 8 nemen we de eindtoets af. Deze toets wordt na de definitieve schoolkeuze en het advies voor het 
voortgezet onderwijs afgenomen.  
De gegevens van de eindtoets gebruiken we om te kijken wat het resultaat van ons onderwijs is. Daarnaast 
kan het gebruikt worden als second opinion voor het definitieve advies dat gegeven is.  
De data voor eindtoets kunt u terugvinden in de kalender. Ook via de Rietkraagberichten wordt u  
hiervan op de hoogte gesteld.  

 

Toetsen bij de methode 
Naast de Cito-toetsen nemen we ook de methode gebonden toetsen af. Naar aanleiding van de uitkomsten 
van deze toetsen wordt er hulp geboden. De resultaten van deze toetsen vormen de basis voor het rapport.  
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Opbrengsten van de school  
De opbrengsten van het onderwijs, zoals we dat op de Rietkraag geven, willen we niet beperken tot het alleen 
vermelden van de uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs. Dat is immers maar een klein gedeelte 
van de opbrengsten van de school. Om te beginnen werken wij bij ons op school ook aan de ontwikkeling van 
het kind als mens. Concreet betekent dat, dat we de kinderen leren omgaan met elkaar en met volwassenen. 
We besteden veel aandacht aan zaken als het bestrijden van pesten, het weerbaar maken van leerlingen en 
het zelfstandig maken van kinderen. Als een kind onze school verlaat, beheerst het in ieder geval de minimale 
kerndoelen wat betreft de basisvaardigheden voor de schoolvakken.  
In de kalender en op de website kunt u de volgende overzichten terugvinden: 

 adviezen doorstroming naar voortgezet onderwijs  
 gegevens eindtoets  

 

Onderwijsinspectie 
De inspectie voert  jaarlijks op basis van regulier beschikbare informatie een risicoanalyse per school uit. Die 
informatie komt uit verschillende bronnen, zoals jaardocumenten, opbrengstgegevens, en  
schoolplannen/gidsen. Ook informatie uit andere bronnen, zoals krantenberichten en klachtmeldingen, kan 
input zijn voor de analyses. Als daarvoor aanleiding bestaat, kan de risicoanalyse gedurende het jaar worden 
bijgesteld.   Als de inspectie geen risico’s aantreft, is er geen noodzaak tot verder toezicht. Dit meldt de  
inspectie aan het bevoegd gezag. Ook zet de inspectie dit bericht op haar website 
(www.onderwijsinspectie.nl). Als de inspectie wel één of meer risico’s tegenkomt, vindt aanvullend onderzoek 
plaats.  

 

4.5 Begeleiding van leerlingen 
Binnen onze school doen we er alles aan om kinderen zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden. Hierbij 
kunnen en zullen we, indien nodig, de hulp inroepen van interne en externe experts. Als een kind  op onze 
school geen passend onderwijs geboden kan worden, wordt hij/zij eventueel verwezen naar het speciaal  
onderwijs.  
 

Handelingsgericht werken 
Wij werken volgens de cyclus van het handelingsgericht werken. Centraal in deze wijze van werken staan het 

groepsoverzicht en het groepsplan. In het 
groepsoverzicht beschrijft de leerkracht alle 
gegevens die belangrijk zijn rondom een kind,  
bijvoorbeeld hoe het kind leert, wat stimulerend 
en wat belemmerend is. Dit groepsoverzicht 
wordt regelmatig bijgesteld. Twee keer per 
schooljaar worden groepsplannen voor de 
verschillende vakken door de groepsleerkracht 
opgesteld, waarin beschreven wordt aan welke 
doelen gewerkt wordt en op welke manier dat 
gebeurt. Daarin worden de gegevens uit het 
groepsoverzicht gebruikt om kinderen te cluste-
ren. Het groepsoverzicht en groepsplan zijn 
belangrijke documenten in de overdracht naar 
de volgende leerkracht waardoor de continuïteit 
in de aanpak kan worden gewaarborgd.  
 

 

Handelingsplan  
Naast het groepsplan gebruiken we het individuele handelingsplan. Als kinderen extra hulp nodig hebben 
(bijvoorbeeld bij dyslexie), wordt daar een handelingsplan voor gemaakt. Er staat in hoe de leerkracht dit wil 
gaan doen en met behulp van welke materialen. Extra hulp kan ook bestaan uit voorinstructie (het kind krijgt 
vooraf de uitleg al een keer aangeboden) en verlengde instructie (het kind krijgt de uitleg nog een keer aan-
geboden). Er wordt na een afgesproken periode geëvalueerd of het kind de leerstofonderdelen nu wel  
beheerst. Over het handelingsplan is overleg met de ouders. 

 

 

 

 

Groeiwerkdocument 
Voor sommige kinderen is het werken met de basisleerstof te hoog gegrepen. Er wordt dan een  
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Groeiwerkdocument opgesteld. Dit is een uitgebreid handelingsplan waarin wordt beschreven  welk uitstroom-
niveau we met dit kind willen bereiken aan het einde van basisschool. Tevens worden tussendoelen vermeld. 
Dit zijn momenten waarop we bekijken of het kind zich op zijn/haar niveau in de lijn van  
verwachting ontwikkelt. Hiervoor gebruiken we meestal de toetsen uit ons Cito-leerlingvolgsysteem. Ook over 
dit plan is regelmatig overleg met de ouders. De procedure en zorg voor leerlingen die extra hulp nodig hebben, 
is beschreven in ons ondersteuningsplan.  
 

Leerkracht verantwoordelijk 
De leerkracht blijft op onze school verantwoordelijk voor de begeleiding van de kinderen uit hun groep. Iedere 
leerkracht is op deze wijze betrokken bij de leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Hij/zij is ook de eerst 
verantwoordelijke voor de opstelling en uitvoering van (groeps)handelingsplannen. Op het lesrooster is in elke 
groep tijd voor de weektaak opgenomen. In deze tijd kan de leerkracht (een groepje) kinderen ondersteuning 
geven of begeleiden. Daarnaast worden de onderwijsassistenten ter ondersteuning en onder  
verantwoordelijkheid van de leerkracht ingezet bij het begeleiden van de kinderen. Tevens wordt de leerkracht 
ondersteund door het ondersteuningsteam en vinden er met regelmaat gesprekken plaats tussen leerkracht 
en I.B.’er.  
 

Ondersteuningsteam 
Twee leerkrachten hebben de taak van intern begeleider (I.B.’er) gekregen. Zij vormen samen met de directie 
het zogenaamde ondersteuningsteam. Op de Rietkraag is gekozen voor een ondersteuningsteam, zodat: 

 de taken gemakkelijker te verdelen zijn; 

 de zorg niet afhankelijk is van één persoon. Als iemand afwezig is, kan het andere lid van het ondersteu-
ningsteam de taken overnemen.  

 
De taken van de I.B.’er bestaan vooral uit:  

 zorg voor de kwaliteit van de ondersteuning van onze leerlingen door regelmatige evaluatie en eventuele  

bijstelling; 

 aanspreekpunt voor de leerlingzorg voor leerkrachten, ouders en instanties; 

 coördineren van de leerlingenzorg waaronder: 

- met regelmaat leerling- en groepsbesprekingen houden met de leerkracht; 

- groepsbezoeken; 

- bewaken inhoud groepsplannen en groepsoverzichten; 

- ervoor zorgen dat de toetsen in het kader van het leerlingvolgsysteem (zie hoofdstuk 4.4) worden  

  afgenomen; 

- onderhouden contacten met derden/instanties 

 begeleiden en ondersteunen van de leerkracht: 

- ondersteunen van de leerkrachten bij de realisering van de zorg en begeleiden van een kind; 

- adviserende rol op aanvraag m.b.t. kinderen en de groep; 

- het helpen van een leerkracht bij de opstelling van groeps- en handelingsplannen; 

- het uitzoeken van materiaal en andere middelen om een kind in de eigen groep te kunnen  

  begeleiden; 

 gesprekken met ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte 

 samen met de leerkracht het groeiwerkdocument voor ondersteuningsaanvragen maken 

 bijwonen van diverse netwerkbijeenkomsten; 

  volgen van netwerkbijeenkomsten; 

  bijwonen van vergaderingen van het I.B.-netwerk van SPO de Veenplas; 
 

Om al deze taken te kunnen doen, zijn zij enige tijd per week vrij geroosterd van hun taak als leerkracht 
 

4.6 Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte 
 

Extra ondersteuning 
Ondanks alle hulp die er in de klas aan een kind gegeven wordt, kan extra hulp of ondersteuning aan een kind 
soms nog nodig zijn.  
Als er extra ondersteuning aangevraagd moet worden dan wordt dit met de ouders besproken in een BOT 
(Breed Ondersteunings Team). In dit overleg zitten alle betrokkenen bij het kind om tafel: ouders, leerkracht, 
Intern Begeleider, onderwijsspecialist en eventuele andere externe deskundigen. In dit overleg wordt  
besproken welke doelen er voor het kind belangrijk zijn en op welke wijze de ondersteuning ingezet moet 
worden. 
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Op basis van dit overleg wordt een aanvraag gedaan bij het bestuur van de Veenplas voor middelen om de 
extra ondersteuning te realiseren. 
 
Ook kan er een aanvraag gedaan worden bij het expertisecentrum van het SWV Rijnstreek. Zij bieden  
verschillende ondersteuningsarrangementen aan. 
 

Laddergroep en Buytengewoongroep 
Vanaf schooljaar 2016/2017 hebben De Rietkraag, De Maranathaschool en De Zilveren Maan de handen 
ineen geslagen bij de vormgeving van passend onderwijs voor de kinderen in de kern Nieuwkoop. De scholen 
kiezen voor een vorm van samenwerking om het passende onderwijs op de drie scholen nog beter te kunnen 
organiseren.  
 
Soms komt het voor dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan dat wij in de groepen kunnen bie-
den. Het gaat dan om structurele ondersteuning voor bepaalde leerlingen, waaraan de leerkrachten niet toe 
komen of die te specifiek is om toe te passen in de hele groep. Voor deze groep kinderen realiseren wij  
gezamenlijk twee nieuwe voorzieningen ‘passend onderwijs’ binnen onze scholen, te weten:  

 de Laddergroep voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze groep komt 2 ochtenden per 
week samen en krijgt les van een gespecialiseerde leerkracht samen met een onderwijsassistent. Het 
overige onderwijsaanbod vindt in de eigen klassen plaats.  

 de Buytengewoongroep voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben, die niet geboden kan worden 
binnen de groep. Deze groep kinderen komt één ochtend samen en krijgt les van een andere gespeciali-
seerde leerkracht.  
 

Emotietekenen en de Bikkeltraining  
Het werken met de Kanjertraining is voor sommige kinderen niet genoeg. Zij hebben meer oefening nodig. Op 
De Rietkraag is het voor deze kinderen mogelijk om lessen emotietekenen te volgen. Deze lessen worden 
verzorgd door één van onze leerkrachten.  
 
Emotietekenen 
Om erachter te komen welke emoties het kind heeft, is het nodig het kind te stimuleren zijn emoties te uiten. 
Tijdens emotietekenen gebeurt dat door spelvormen aan te bieden en veel te tekenen.  
Vanaf groep 3 kan er worden deelgenomen aan de lessen emotietekenen. De training bestaat uit 6  
bijeenkomsten.  
 
Bikkeltraining 
Naast het emotietekenen geven we ook Bikkeltrainingen. Dit is een weerbaarheidstraining waarvoor twee  
leerkrachten zijn gecertificeerd. Doel van deze training is om kinderen meer zelfvertrouwen te geven, beter 
over jezelf na te denken en relaxter te zijn in nieuwe situaties waardoor kinderen leren beter voor zichzelf op te 
komen en beter in hun vel te zitten. De training bestaat uit 7 bijeenkomsten die na schooltijd gehouden  
worden. Er kan vanaf groep 5 worden deelgenomen.  

 

Naar een andere school 
In een enkel geval kan het zo zijn dat school en ouders met elkaar tot de conclusie komen dat, ondanks alle 
inspanningen en geboden ondersteuning, de Rietkraag niet de juiste school (meer) is voor het kind. 
Samen wordt dan gezocht naar een andere plek. Dit kan een andere basisschool in het  
samenwerkingsverband zijn of een school voor speciaal onderwijs. 
 

Onderwijs aan langdurig zieke leerlingen 
SPO Wij de Venen moet conform de wet ook het onderwijs aan langdurig zieke leerlingen, die in een zieken-
huis of thuis worden verpleegd, verzorgen. Het aanbod van de leerstof wordt afgestemd op de  
mogelijkheden en omstandigheden van het kind. De school krijgt hierbij ondersteuning van een specialist van 
de schooladviesdienst. Enkele ziekenhuizen hebben zelf personeel in dienst om in samenwerking met de 
school de lessen aan de leerlingen te geven. 
 

 

4.7 Een jaar langer in dezelfde groep 
Ondanks het feit dat wij op school proberen ieder kind zoveel mogelijk op zijn of haar niveau te helpen, kan 
het toch gebeuren dat wij ons op een gegeven moment afvragen of het zin heeft het kind naar de volgende 
groep te laten gaan. Er is dan een aantal mogelijkheden: 

 Het kind blijft in de groep waar hij/zij nu zit. Het kind krijgt dan de kans de leerstof (gedeeltelijk) over te 
doen.  
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 Het kind gaat over, maar doet voor een bepaald vak de stof van dat jaar nog eens (gedeeltelijk) over.  
 
Om tot een beslissing hierover te komen, vindt er overleg plaats tussen leerkracht en intern begeleider. De 
situatie wordt dan van alle kanten bekeken en ten slotte wordt er beslist over een voorstel dat de betrokken 
leerkracht aan de ouders van dat kind zal doen. Na een gesprek met de ouders wordt de uiteindelijke  
beslissing door de directeur genomen. Het is erg moeilijk om in het algemeen een aantal redenen te noemen, 
waarom een kind beter een leerjaar kan overdoen. De situatie is van kind tot kind anders.  
Redenen kunnen  zijn: 

 Het kind is emotioneel nog te jong (te speels, te kinderlijk) om de situatie aan te kunnen. 

 Het is nodig dat het kind de stof van het begin af aan nog eens krijgt. 

 Het kind heeft geen goede werkhouding, loopt voor problemen weg, presteert alleen onder grote druk van 
buitenaf. 

 Het kind heeft meer tijd nodig om aan de stof van het volgend leerjaar toe te komen.  

 Het kind heeft door allerlei oorzaken, die buiten hem liggen (verhuizingen, ziekten, problemen thuis en 
dergelijke) een achterstand opgelopen en is geholpen met een jaar “rust”. Met rust bedoelen we niet dat 
het niets doet, maar wel dat het niet weer met allerlei nieuwe stof en nieuwe situaties geconfronteerd 
wordt. In zo’n jaar wordt er met dat kind meer verdiepingsstof gedaan, bijvoorbeeld wat moeilijker werk dan 
de anderen in de groep. Ook kan het kind verder gaan op het punt waar het gebleven is. 

 

 

4.8 Naar een andere basisschool 
Als gevolg van verhuizingen of om andere redenen verlaten leerlingen tussentijds of aan het eind van het 
schooljaar onze school. Wij stellen dan altijd een onderwijskundig rapport op voor de ontvangende school. 
Hiervoor is een standaardformulier ontwikkeld dat door de desbetreffende leerkracht, in overleg met de intern 
begeleider, wordt ingevuld. Het formulier wordt door de directeur ondertekend en opgestuurd naar de ontvan-
gende school. De ouders ontvangen een kopie van dit rapport. De gang van zaken als een kind naar het  
speciaal onderwijs gaat, staat beschreven in hoofdstuk 4.6.  
 
 

4.9 De begeleiding naar het voortgezet onderwijs 
 

Het voortgezet onderwijs  
Na de basisschool hebben de meeste kinderen nog een hele periode op het voortgezet onderwijs voor de 
boeg. Om op een school voor vervolgonderwijs te worden toegelaten bestaan er verschillende procedures. 
Voor bijna alle scholen is een positief advies van de directeur van de basisschool nodig. 
Tijdens de informatieavond aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen de leerkrachten van groep 8  
uitgebreid voorlichting geven over het voorgezet onderwijs en de toelatingsprocedure.  

 

Scholenmarkt 
Jaarlijks wordt er een scholenmarkt gehouden voor de ouders van de leerlingen uit groep 8. Op deze markt 
presenteren verschillende scholen van voortgezet onderwijs uit de omgeving zich. Het is een eerste  
kennismaking met een eventuele school van uw kind. De datum staat in de kalender vermeld. De ouders van 
de leerlingen van groep 8 krijgen te zijner tijd nog een uitnodiging. 

 

Scholen voor voortgezet onderwijs 
De leerlingen van onze school stromen vooral uit naar scholen voor voortgezet onderwijs in Nieuwkoop en 
Alphen aan den Rijn. In een enkel geval wordt er gekozen voor een school voor voortgezet onderwijs in  
Uithoorn, Mijdrecht of Woerden. Een overzicht van de laatste jaren vindt u terug in de kalender en op de web-
site.  

 

Toelatingsprocedure 
Wij proberen in goed overleg met u en uw kind tot een juiste schoolkeuze te komen. Hierbij letten we vooral 
op de mogelijkheden van het kind, op zijn resultaten, op zijn werkhouding en op de belangstelling die het kind 
heeft. Door deze gegevens en de gesprekken met u en uw kind krijgen we een duidelijk totaalbeeld waardoor 
wij een verantwoord advies kunnen geven.  

Plaatsingswijzer 

Wij adviseren u over welk niveau het best bij uw kind past. Tijdens de schoolloopbaan hebben wij veel gege-

vens verzameld om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te kunnen volgen, waaronder de Cito-

gegevens. Voor het definitieve advies maken wij gebruik van de plaatsingswijzer. Bij de plaatsingswijzer  

worden de gegevens vanaf groep 6 gebruikt. De scholen van voortgezet onderwijs plaatsen uw kind.  
 



 

________________________________________________________________________________________________________ 
Schoolgids KBS De Rietkraag  

 

Procedure advies 
Aan het eind van groep 6 krijgen de leerlingen bij hun rapport een indicatie van het niveau mee op papier. 
Deze indicatie wordt gegeven op basis van de CITO-gegevens. Daarnaast wordt aangegeven of de  
werkhouding hiermee overeenkomt. De ouders hebben de mogelijkheid om tijdens de oudergesprekken in 
juni hier vragen over stellen. 

 
De leerlingen van groep 7 en 8 zijn aanwezig tijdens kennismakings- en rapportgesprekken. Tijdens de  
kennismakingsgesprekken wordt dan met de leerlingen besproken waar de doelen voor de eerste periode 
liggen. Dit kan in relatie staan tot de indicatie van het niveau waarop de leerling werkt.  
 
In groep 7 wordt tijdens het rapportgesprek in juni het voorlopig advies gegeven. Het definitief advies volgt in 
groep 8 tijdens de adviesgesprekken medio februari.  
 
Vervolg procedure: inschrijving voortgezet onderwijs 
U ontvangt van de leerkracht voor de meeste scholen het inschrijfformulier. Deze wordt bij ook bij hen  
ingeleverd. Zij sturen dit formulier dan naar de desbetreffende school voor voortgezet onderwijs samen met 
een inlichtingenformulier dat wij invullen. Van dit inlichtingenformulier krijgt u een kopie. Medio mei vindt er 
nog een mondelinge toelichting plaats tussen de leerkracht en de school voor voortgezet onderwijs. In de 
maanden mei/juni krijgt u van de school voor voortgezet onderwijs bericht in welke groep uw kind geplaatst zal 
worden. 

 
Alleen voor leerlingen die naar het Praktijkonderwijs of Leerweg Ondersteunend Onderwijs gaan, geldt dat ze 
nog een aanvullende test moeten maken. De school voor voortgezet onderwijs toetst dan of uw kind kan  
worden aangenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hoofdstuk 5  

DE OUDERS 
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5.1 De ouderraad 
De ouderraad, het bestuur van de oudervereniging, is een enthousiaste groep ouders die meedenkt en  
assisteert bij diverse activiteiten die op onze school georganiseerd worden. De ouderraad vergadert ongeveer 
7 keer per schooljaar. Eén keer per schooljaar wordt er een jaarvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering 
wordt onder andere de ouderbijdrage vastgesteld en wordt het financieel verslag van het vorig schooljaar behandeld. 
 Ook worden de nieuwe ouderraadsleden gekozen/aangesteld. Vanuit de ouderraad zijn er contacten met de  
oudervertegenwoordigers in de Medezeggenschapsraad. Er vindt ook jaarlijks overleg plaats met ouderraden bin-
nen SPO Wij de Venen en de gemeente Nieuwkoop. 
   

De ouderbijdrage  
Ouders zijn, als ze hun kind op onze school inschrijven, volgens de statuten lid van de oudervereniging. De 
oudervereniging (en niet de school) vraagt contributie, waarvan zij in overleg met de school het grootste ge-
deelte aan de kinderen besteedt. Deze contributie of ouderbijdrage wordt gebruikt om de kosten van de  
diverse activiteiten die op de Rietkraag gehouden worden, te betalen. Het gaat daarbij onder andere om de 
schoolreisjes en de vieringen zoals Sint, Kerst en Pasen.  
In de ouderbijdrage zit een bedrag voor de verzekering van de kinderen. Zij zijn verzekerd voor lichamelijk 
letsel in de periode dat zij op school en op schoolreis zijn. De verzekering gaat in als de kinderen naar school 
gaan en loopt af als ze weer thuis zijn. 
Ouders die in schoolverband met leerlingen aan het werk zijn, zijn ook verzekerd. Niet verzekerd zijn ouders 
die klussen doen aan de school. Zij vallen daarbij onder hun eigen verzekering. Eventuele schade aan de 
eigen auto valt niet onder de verzekering en komt niet voor rekening van het schoolbestuur. 
 
Over de ouderbijdrage en de wijze van betalen zult u middels een schrijven van de Ouderraad worden geïn-
formeerd. Deze ouderbijdrage/contributie is vrijwillig. Voor de kinderen die in de loop van het schooljaar voor 
het eerst op school komen, wordt een evenredig deel berekend.  
Het rekeningnummer van de Ouderraad is: bankrekeningnummer INGBNL2A 65.94.189 t.n.v. Oudervereni-
ging Rietkraag 
   

De fotograaf 
Elk schooljaar komt de schoolfotograaf bij ons langs. De ouderraad zoekt de fotograaf uit en maakt keuzes uit 
de aangeboden pakketten. Ieder jaar wordt er een groepsfoto en een individuele foto gemaakt. Per schooljaar 
wordt bekeken of het ook mogelijk is om broertjes en zusjes samen op de foto te laten gaan. Dit gebeurt dan 
altijd na schooltijd. Uiteraard bent u vrij de foto's al dan niet te nemen. In de Rietkraagberichten kunt u t.z.t. 
lezen wanneer de fotograaf dit schooljaar op onze school aanwezig zal zijn.  
 
 

5.2 De Medezeggenschapsraad  
De Medezeggenschapsraad, kortweg de MR, is een orgaan voor inspraak in en medezeggenschap over het 
beleid van de school. De MR bestaat uit vier vertegenwoordigers van de ouders en vier vertegenwoordigers 
van het personeel. De MR overlegt met de directie over belangrijke zaken die met school te maken hebben, 
bijvoorbeeld huisvesting, het schoolplan, het zorgplan en de groepsverdeling. Hierover kan advies of  
instemming gegeven worden. Ook kan de MR zelf met voorstellen komen over allerlei zaken die de school 
aangaan. De vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden kunnen de vergadering als toehoorder bijwonen. 
De vergaderdata worden via de kalender en de Rietkraagberichten bekend gemaakt. Daarnaast kunnen ou-
ders altijd contact zoeken met de MR-leden, zodat de MR op de hoogte is van wat er leeft bij de ouders. De 
MR zet zich in voor een goede communicatie met zowel de directie als de achterban om een prettige  
werksfeer en samenwerking met alle belanghebbenden in de school te bewerkstelligen.  
Het e-mailadres van de MR is medezeggenschapsraad@kbsrietkraag.nl  
 
 
 

5.3 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Veenplas  
Alle scholen van SPO Wij de Venen, dus ook De Rietkraag, zijn vertegenwoordigd in de Gemeenschap-

pelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zit één vertegenwoordiger van elke school, een 
ouder of een personeelslid, die door de Medezeggenschapsraad is afgevaardigd. De GMR is een  
bovenschoolse raad voor overleg en afstemming over bovenschoolse zaken met de algemeen directeur. In 
het reglement van de GMR staan de bevoegdheden en taken genoemd. De GMR kiest uit haar midden een 
voorzitter en secretaris. In het Medezeggenschapsstatuut staat aangegeven hoe de medezeggenschap  
binnen SPO Wij de Venen is geregeld. Het Medezeggenschapsstatuut en het reglement van de GMR zijn te 
vinden op www.wijdevenen.nl onder databank en reglementen. 
 

mailto:medezeggenschapsraad@kbsrietkraag.nl
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5.4 Afspraken ouderhulp 
 
Hulp van ouders 
Hulp van ouders is onontbeerlijk. Zonder die hulp kunnen wij het onderwijs niet geven zoals wij dat graag  
willen. Ouders kunnen door hun hulp op verschillende manieren betrokken raken bij de school: als  
groepsouder of als hulpouder. 
 
Een groepsouder is een ouder, die een coördinerende rol heeft binnen een groep. Indien de leerkracht hulp 
nodig heeft, benadert hij/zij de groepsouder die de hulp gaat regelen. De groepsouder zorgt er voor dat alle 
ouders gedurende het schooljaar worden benaderd waardoor er niet een select groepje is dat iedere keer 
assisteert. 
 
Een hulpouder assisteert de leerkracht bijvoorbeeld bij groepslezen, het documentatiecentrum, bij  
computergebruik enzovoort. 

 
Tevens doen wij een beroep op ouders voor luizencontrole, kopieerwerk, het kaften en repareren van  
boeken. Op de informatieavonden van de diverse groepen zult u hierover nog meer informatie krijgen. U kunt 
zich dan tevens opgeven. 
 

Afspraken  
Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld, maar we hebben ook een aantal afspraken: 

 de eindverantwoordelijkheid blijft altijd bij de leerkracht 

 de leerkracht bekijkt op welke wijze uw hulp wordt ingezet 

 de leerkracht zorgt voor uitleg aan de hulpouders over de werkwijze en bespreekt dit eventueel na 

 hulpouders zijn verzekerd voor taken die zij onder schooltijd voor school doen 

 hulpouders melden zich in ieder geval af als ze verhinderd zijn en zorgen eventueel voor een vervanger.  
Van ouders wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de belangrijkste schoolregels en zich daar ook aan 
houden om zo het goede voorbeeld voor de kinderen te zijn. 

 
Integriteit 
Bent u groeps- of hulpouder dan doen wij een beroep op uw integriteit. Wij vinden het van het grootste belang, 
dat u alles wat u op onze school ziet en/of hoort voor u zelf houdt en niet bespreekt met andere ouders. Wij 
verwachten met andere woorden van u, dat u niet buiten school spreekt over kinderen die u helpt.  
Vanzelfsprekend kunt u voor deze dingen wel te allen tijde terecht bij de groepsleerkracht bij wie het kind in de 
klas zit. 

 

 

5.5 De oudertevredenheidspeiling 
De  mening van de ouders telt op onze school. Iedere vier jaar wordt er een oudertevredenheidspeiling  
gehouden. D.m.v. deze peiling komen we te weten wat ouders als positief ervaren en wat aandachtspunten 
zijn. Het rapport van de laatste peiling kunt u nalezen op onze website.  
De uitslag van de peiling bespreken we in ons team en met de medezeggenschapsraad. Vervolgens maken 
we een plan hoe we  aan de aandachtspunten gaan werken. De aandachtspunten nemen we in ons beleids-
plan dat jaarlijks wordt bijgesteld.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 6  

BESTUUR 
 

Stichting Primair Onderwijs WIJ de Venen 
Onze school maakt deel uit van  SPO WIJ de Venen. SPO WIJ de Venen is 1 januari 2017 ontstaan van-
uit een fusie tussen SPCO De Woudse Venen en SKB De Veenplas. Onze organisatie geeft ruimte aan 
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rooms-katholiek, protestants-christelijk en openbaar onderwijs.  
De zestien scholen van WIJ de Venen staan in dorpen van Het Groene Hart en vallen onder drie gemeen-
ten: Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn.  
Onderstaande scholen maken deel uit van SPO WIJ de Venen: 
 
In de gemeente Nieuwkoop: 

 Aeresteijn in Langeraar 

 Antonius in Noorden 

 Maranatha in Nieuwkoop 

 De Rietkraag in Nieuwkoop 

 De Vosseschans in Ter Aar 

 De Fontein in Ter Aar 

 De Diamant in Zevenhoven 

 St. Nicolaasschool in Nieuwveen 
 
In de gemeente Kaag en Brasem: 

 Ter Does in Hoogmade 

 De Kinderarcke in Rijnsaterwoude 

 De Kleine Wereld in Leimuiden 

 De Schakel in Leimuiden 

 De Kinderkring in Woubrugge 
 
In de gemeente Alphen aan den Rijn: 

 De Johannes Postschool in Hazerswoude Dorp 

 De Tweeklank te Hazerswoude Rijndijk 

 De Rank in Koudekerk aan de Rijn 
 
Alle  scholen hebben een eigen identiteit en profiel, afgestemd op hun rol in de dorpsgemeenschappen.  
 

Het bevoegd gezag 
Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur en de Raad van Toe-
zicht. Het College van Bestuur draagt zorg voor de dagelijkse goede gang van zaken in de organisatie, de 
Raad van Toezicht ziet er op toe dat dit op een juiste wijze wordt uitgevoerd.  
 
Het College van Bestuur werkt vanuit de bestuursfilosofie van de 5 R-en. Dit houdt, beknopt samengevat, 
het volgende in: 
Relatie:  een goede, professionele relatie met alle scholen en hun medewerkers wordt beschouwd 

als de basis voor alles 
Richting:  het bestuur geeft de richting aan van de beleidsontwikkelingen op de scholen 
Ruimte:  de scholen maken binnen de beleidskaders zelf keuzes over de inrichting van hun  on-

derwijs 
Resultaten:  er worden concrete afspraken gemaakt over resultaten die verwacht worden 
Rekenschap:  elke geleding binnen de organisatie legt verantwoording af, zowel in- als extern 
 
In het schooljaar 2017/2018 wordt het College van Bestuur ingevuld door één bestuurder, mevr. Drs. T. 
(Thea) Janson. 
 
In de Raad van Toezicht hebben de volgende personen zitting: 
Mevr. mr. G. van der Weijden - Schuitert, voorzitter 
Dhr. Dr. J. Engelfriet (Joeri), vice – voorzitter/secretaris 
Mevr. Drs. H. van Lith (Herma)  
Mevr. Mr. F.R. Schouten- Korwa (Fadjar) 
Mevr. ds. E. Mandemaker (Esmeralda) 
Mevr. A. Baan (Anja) 
Eén vacature wordt z.s.m. ingevuld.  
 
Leden van de Raad van Toezicht hebben zitting gedurende een termijn van drie jaar, zij kunnen éénmaal 
voor drie jaar herbenoemd worden.  
 

Visie van SPO WIJ de Venen 
De visie van onze gefuseerde organisatie is nog in ontwikkeling. Beleidsontwikkelingen worden zorgvuldig 
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uitgezet en besproken binnen alle geledingen waarbij geldt: kwaliteit gaat voor kwantiteit. Voor de beleids-
ontwikkelingen is een transitieperiode afgesproken van twee jaar. De voornaamste speerpunten zijn: 
- Samen beter  
- Identiteit: over hoofd, hart en handen  
- Eenheid in verscheidenheid 
- Samenwerking met maatschappelijke partners rondom het kind 
- Naar gepersonaliseerd leren 

 

Bedrijfsbureau SPO WIJ de Venen 
SPO Wij de Venen heeft een bedrijfsbureau dat alle bestuurstaken uitvoert en de bovenschoolse werk-
zaamheden coördineert voor alle zestien scholen en haar medewerkers. Het bureau ondersteunt de scho-
len en ontwikkelt samen met het directieteam (de vijftien directeuren van de aangesloten basisscholen) 
beleid op het gebied van onderwijs en kwaliteit, identiteit,  personeel, organisatie, financiën en huisvesting.  
 
Op het bedrijfsbureau zijn, naast de bestuurder, werkzaam:  
Mevr. E. Doelman (Erica), stafmedewerker Personeel en Organisatie 
Mevr. C. Leliveld (Carola), stafmedewerker Personeel en Organisatie 
Mevr. G. de Jong (Gonneke), stafmedewerker Facilitair 
Mevr. R. Pasterkamp (Ria), administratief medewerkster 
Mevr. C. van der Loo (Corina), administratief medewerkster 
Dhr. M. Ripken (Mart), financial controller 
 
Een deel van de administratieve werkzaamheden van het bedrijfsbureau wordt uitgevoerd door admini-
stratiekantoor Groenendijk te Schiedam. 
 
Het adres van ons bedrijfsbureau is: 
Henry Dunantweg 30, 2402 NR Alphen aan den Rijn 
Tel: 0172-726112 
www.wijdevenen.nl                                       
email: info@wijdevenen.nl 
 

Het organogram van SPO Wij de Venen 
Het organogram van SPO WIJ de Venen ziet er als volgt uit:  

 

 
 

 
In totaal bezoeken 3047 leerlingen (stand 1 oktober 2016) de diverse scholen van WIJ de Venen  en zijn 
er ongeveer 300 personeelsleden (hoofdzakelijk leerkrachten maar ook onderwijsondersteunend perso-
neel en management) werkzaam.   

College van Bestuur 

Zestien school-
teams 

Zestien 
MR-en 

GMR 

Directieteam (vijf-
tien schooldirecteu-
ren) 

Ondersteunende staf: 
-Financial controller 
-Stafmedewerkers Personeel en    
 Organisatie 
-Stafmedewerker Facilitair 
-Administratief medewerksters 

 

Raad van Toezicht Raad van Toezicht 

http://www.wijdevenen.nl/
mailto:info@wijdevenen.nl
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Klachtenregeling 
Wanneer u een klacht hebt of ontevreden bent bespreekt u dit in eerste instantie met de leerkracht van 
uw kind. Bent u niet tevreden dan gaat u naar de directeur van de school. Als u met de directeur niet tot 
een oplossing komt, kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school. Hij/zij bespreekt met u uw 
klacht en wijst u op mogelijke vervolgstappen.  
Meer over de klachtenregeling vindt u op de website van SPO WIJ de Venen.  
 

Overige belangrijke adressen: 
 

 Externe vertrouwenspersoon voor leerlingen en hun ouders/verzorgers: 
GGD Hollands Midden, secretariaat Jeugdgezondheidzorg. 
Telefoon: 088 - 308 33 42 
Email: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl 
Website: www.ggdhm.nl  

 Landelijke klachtencommissie GCBO 
Secretariaat landelijke klachtencommissie voor Bijzonder Onderwijs 
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag 
Telefoon: 070 – 386 16 97  (bereikbaar tussen 9.00 en 16.30 uur)  
Email: info@gcbo.nl  
Website: http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/  

 De Vertrouwensinspecteur: 
Telefoon voor leerlingen en hun ouders/verzorgers: 0900 -111 3 111 (werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur) 
Website: www.onderwijsinspectie.nl    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoofdstuk 7  

REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN 

 

7.1 Benutting verplichte onderwijstijd  
Gedurende een schooljaar zijn de leerlingen van groep 1 t/m 4 gemiddeld minimaal 880 uur op school. Voor 
groep 5 t/m 8 is dit gemiddeld 1000 uur. Deze uren zijn wettelijk verplicht en gelden na aftrek van  
vakantiedagen en studiedagen van het team.  
 

7.2 Schooltijden 
Onze schooltijden zijn als volgt: 
 
Groep 1 t/m 4 
 Ochtend Middag 
Maandag 8.30 – 12.00 u. 13.00-15.00 u. 
Dinsdag 8.30 – 12.00 u. 13.00-15.00 u. 
Woensdag 8.30 – 11.30 u  
Donderdag 8.30 – 12.00 u. 13.00-15.00 u. 
Vrijdag  8.30 – 12.00 u.  
 
Groep 5 t/m 8 
 Ochtend Middag 
Maandag 8.30 – 12.00 u. 13.00-15.00 u. 
Dinsdag 8.30 – 12.00 u. 13.00-15.00 u. 
Woensdag 8.30 – 12.30 u.  
Donderdag 8.30 – 12.00 u. 13.00-15.00 u. 

mailto:externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl
http://www.ggdhm.nl/
mailto:info@gcbo.nl
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Vrijdag  8.30 – 12.00 u. 13.00-15.00 u. 
 
Wij dragen er zorg voor dat de schooltijden worden aangehouden. ‘s Ochtends beginnen we om 8.30 uur. Ook 
na de ochtendpauze zorgen we er voor dat de lessen weer tijdig beginnen. Dat houdt in dat we ook om 12.00 
uur stoppen. Zodoende hebben de leerlingen voldoende pauze en kunnen ze om 13.00 uur fris aan de middag 
beginnen. 

 

Continurooster 
Bij bepaalde gelegenheden kan het voorkomen dat er een continurooster wordt gedraaid. Dit houdt in dat het 
rooster voor de desbetreffende dag loopt van 8.30 uur tot 14.00 uur. De pauze van de leerlingen behoort dan 
tot de schooltijd. De dagen staan in de kalender vermeld en/of u wordt via de Rietkraagberichten  
geïnformeerd.  
 

Pauzetijden 
Tijdens de ochtendpauze gaan de leerlingen bij droog weer naar buiten en loopt er minimaal één leerkracht 
buiten. De ochtendpauzes voor de groepen 3 t/m 8 zijn zo verdeeld, dat er niet te veel kinderen tegelijk op de 
speelplaats zijn:  
 
Groep 3 en 4 10.00 – 10.15 u. 
Groep 5 en 6 10.15 – 10.30 u. 
Groep 7  10.30 – 10.45 u. 
Groep 8 10.45 – 11.00 u. 
 

Binnenkomen van de kinderen  
Alle kinderen mogen 's ochtends vanaf een kwartier voor aanvang van de school het lokaal in.  
's Middags mogen ze vanaf tien minuten voor schooltijd binnen komen. 
 

Binnenkomen van de ouders 
De kinderen van zowel de boven- als benedenverdieping mogen ’s morgens door hun ouders naar binnen 
gebracht worden. ’s Middags geldt dit alleen voor de ouders van de kinderen van de groepen 1/2. 

 

Einde schooltijd 
De groepen 1/2 worden door de leerkracht naar buiten gebracht en hebben hun eigen plaats op de  
speelplaats waar ze opgehaald kunnen worden. Vanaf groep 3 gaan de kinderen zelf naar buiten.  
 
 

7.3 Vakantierooster 
De vakantietijden van De Rietkraag worden afgestemd op het onderwijs in Alphen a/d Rijn en de scholen 
binnen Nieuwkoop. In principe volgen wij de spreidingsadviezen. De zomervakantie van zes weken is  
voorgeschreven. Nederland is daarbij verdeeld in drie regio’s. Nieuwkoop maakt deel uit van de regio  
‘midden’. De vakantietijden van het huidige schooljaar kunt u terugvinden in de kalender. Indien het  
vakantierooster voor het nieuwe schooljaar binnen de gemeente Nieuwkoop is vastgesteld, wordt u hiervan 
via De Rietkraagberichten en onze website op de hoogte gebracht.  
 
 

7.4 Studiedagen 
In ieder schooljaar zijn studiemomenten voor de teamleden gepland. Dit zijn extra vrije dagen voor de  
kinderen. De data staan vermeld in de kalender en worden t.z.t. herhaald in de Rietkraagberichten. 
Deze dagen worden o.a. gebruikt voor scholing van het team en verdieping dan wel uitwerking van bepaalde 
thema’s die voor de school van belang zijn.  

 

 

7.5 Lesuitval/maatregelen bij ziekte van leerkrachten 
Tussentijdse lesuitval als gevolg van onvoorziene omstandigheden wordt tot het uiterste beperkt.  Daarvoor is 
binnen SPO Wij de Venen een protocol opgesteld. In eerste instantie doen wij alle mogelijke moeite om bij  
onvoorziene afwezigheid van een leerkracht een vervang(st)er te vinden. Mocht dat niet lukken dan proberen 
we intern een oplossing te vinden door de inzet van leerkrachten met een specifieke taak (bijvoorbeeld de 
IB‘ers), het schuiven met groepen, leerlingen en/of leerkrachten. De directeur valt niet in. Als een klas moet 
worden opgesplitst beslist de directie na uiterlijk twee dagen of kinderen naar huis gestuurd worden. De direc-
tie beslist welke groep er naar huis gestuurd wordt. Slechts bij zeer hoge uitzondering en als er geen andere 
oplossing voorhanden is, worden leerlingen naar huis gestuurd. De ouders worden zo mogelijk één dag van 
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tevoren op de hoogte gesteld. Bij calamiteiten kan het voorkomen dat ouders (telefonisch) benaderd worden, 
dat hun kind naar huis komt, c.q. opgehaald moet worden, of thuis kan blijven. Zijn de ouders niet bereikbaar 
of als het kind thuis echt niet terecht kan, dan wordt het kind op school opgevangen. 

 

 

7.6 Leerplicht 
De rechten en plichten van ouders, leerlingen en scholen staan in de Leerplichtwet. De leerplicht hangt daar-

bij nauw samen met het leerrecht. De ouders/verzorgers moeten ervoor zorgen dat hun leerplichtige zoon of 
dochter op een school staat ingeschreven en erop toezien dat hun kind de school op de dagen dat er school is 

bezoekt. De school moet binnen zeven dagen de leerplichtambtenaar van de woongemeente in kennis  
stellen van een in- of uitschrijving van een leerling. Het uitschrijven van een leerling gebeurt pas als het  
inschrijfformulier van de nieuwe school waar de leerling is ingeschreven, is ontvangen. De leerplichtambtenaar 
houdt namens de gemeente toezicht op het naleven van de Leerplichtwet. 
Bijna alle kinderen in ons land gaan al op vierjarige leeftijd naar de basisschool. Zij worden 
aangemeld en ingeschreven. Voor hen geldt dan een bezoekplicht. Het is namelijk goed voor de ontwikkeling 
van kleuters om elke dag samen met leeftijdsgenootjes naar school te gaan. 
De wettelijke leerplicht begint op de eerste dag van de maand na de maand waarin het kind vijf jaar is  
geworden. Soms is een volledige schoolweek te lang voor jonge leerlingen. Daarom biedt de Leerplichtwet de 
mogelijkheid tot vrijstelling. Ouders van een vijfjarige leerling mogen, in goed overleg met de schooldirecteur, 
hun kind maximaal vijf uur per week thuis houden. Mocht dit niet genoeg zijn, dan mag een directeur het kind 
nogmaals vijf uren per week extra vrijstelling verlenen. Zodra een kind zes jaar is, geldt deze  
overgangsmogelijkheid niet meer. 
De school stelt met instemming van de medezeggenschapsraad de begin- en eindtijden van de schooldagen 
vast, evenals de schoolvakanties en schoolvrije dagen. De schooltijden, vakanties en vrije dagen worden tijdig 
aan de ouders bekend gemaakt en staan in de schoolgids en/of kalender vermeld. 
 
Een kind mag dan uitsluitend thuis worden gehouden als het echt niet naar school kan, bijvoorbeeld omdat het 
ziek is.  
U dient altijd de leerkracht van de afwezigheid van uw kind telefonisch of door een briefje in kennis te stellen. 
Als u belt verzoeken wij u dit voor schooltijd te doen. 

 

 

 

7.7 Verlof 
De school verzoekt ouders/verzorgers bij het vastleggen van vakanties rekening te houden met het vakantie-
rooster van de school. In principe wordt aan de ouders ruim van te voren het vakantierooster bekend  
gemaakt. Als u dan op vakantie wilt, zijn dat de tijden waarop dat zou kunnen. Soms is het echter niet mogelijk 
om tijdens deze vakanties ook op vakantie te gaan voor ouders. 
 
Er mag alleen verlof worden gegeven volgens de leerplichtwet indien: 
 het wegens het specifieke beroep van één van de ouders er echt alleen maar buiten de schoolvakanties  
 weggegaan kan worden 
 als de aanvraag voor verlof vergezeld gaat van de verklaring van de werkgever waaruit ook blijkt dat er niet binnen 

de schoolvakanties vrij genomen kan worden en het over de enige vakantie per jaar gaat 
 als de ouders een zelfstandig beroep hebben en kunnen aantonen dat extra vakantieverlof noodzakelijk is. 
 
Dit verlof mag: 
 eenmaal per schooljaar worden verleend; 
 niet langer duren dan tien schooldagen 
 niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar. 
 
Als de leerling tijdens het verlof ziek wordt en daardoor niet in staat is om op tijd terug te zijn, dient u de  
directeur daarvan, zo snel mogelijk, in kennis te stellen. U dient dan na afloop van de vakantie wel een  
doktersverklaring te overleggen waaruit de aard en het tijdstip van de ziekte blijkt. 

 
Naast extra vakantieverlof bestaat ook nog ‘verlof wegens gewichtige omstandigheden’. Hiermee wordt bedoeld: 
 Vervulling van kerkelijke plichten; 
 Verlof wegens het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan plaats  
vinden; 
 Voor verhuizing/bezoeken van nieuwe school: één dag; 
 Voor het bijwonen van een burgerlijk of    kerkelijk huwelijk van bloed- of aanverwanten tot  en met de derde  
  graad: één dag. Als het huwelijk buiten de gemeente Nieuwkoop plaats vindt maximaal twee dagen. 
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 Bij ernstige ziekte van ouders, bloed- of aan verwanten tot en met de derde graad, wordt de duur van  
  afwezigheid in overleg met de  directeur bepaald; 
 Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in  de eerste graad ten hoogste vier dagen. Van  bloed- en  
  aanverwanten tot de derde graad ten hoogste één dag; 
 Bij 25-, 40-, en 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½-, 25-, 40-, 50- en 60 jarig huwelijksjubileum tot en met de  
  derde graad één dag. 

 
Voor ander, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen kan ook extra verlof worden gegeven, 
maar geen vakantieverlof anders dan hiervoor omschreven. 
U kunt in alle gevallen waarbij u om extra verlof vraagt, bij de leerkracht van uw kind of de directie een  
formulier vragen waarmee u vrij kunt vragen. 
Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Alphen aan den Rijn. 
 

Voor alle duidelijkheid: 

 Scholen worden regelmatig door de leerplichtambtenaar gecontroleerd of zij zich aan de (leerplicht)regels 
houden. Ook de school (directeur) dient zich aan de regels van de Leerplichtwet 1969 te houden. 

   Scholen worden steeds vaker op de vrijdagen voor de korte vakanties gecontroleerd op aan/afwezigheid 
van leerlingen. 

 
Ouders die voor het eerst gemeld worden wegens dit soort verzuim (zogenaamd luxe verzuim) krijgen meestal 
een waarschuwing als het om ongeveer 1 dag gaat. Gaat het om meer dagen of is het de tweede keer, dan 
volgt vrijwel altijd proces-verbaal en zal er door de officier van Justitie een boete worden opgelegd.  
 
Een verzoek om vrij voor bovengenoemde redenen dient minimaal 6 weken van te voren worden ingeleverd 
bij de leerkracht van uw kind of de directeur. De leerplichtambtenaar beslist in overleg met de directeur. De 
leerkracht kan u nooit aangeven of uw kind vrij krijgt, het is volgens de wet voorbehouden aan de directeur. 
 

Beslissing: 
Het is de bevoegdheid van de directeur om een beslissing te nemen over het al dan niet toekennen van extra 
vakantieverlof of verlof wegens gewichtige omstandigheden. Als u echter meer dan 10 dagen verlof vraagt, 
dan mag hij daar geen beslissing overnemen. Dat is voorbehouden aan de leerplichtambtenaar. Dat geldt ook 
als er bijvoorbeeld al verlof is gegeven in het schooljaar. Alle beslissingen worden u schriftelijk meegedeeld. 
 

 

Bezwaar en beroep: 
Als u het met de beslissing van de directeur of de leerplichtambtenaar niet eens bent, kunt u een  
bezwaarschrift indienen bij de directeur of als het een besluit van de leerplichtambtenaar is, bij Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente Nieuwkoop. Uw verzoek wordt dan opnieuw overwogen. Dat bezwaarschrift 
moet ondertekend zijn en dient tenminste te bevatten: naam en adres van belanghebbende, datum van  
verzending, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de gronden van het bezwaar.  
Tevens een volmacht als het bezwaar niet door de belanghebbende, maar, namens hem, door een ander 
wordt ingediend. 
 
Tegen deze beslissing kunt u ook nog, binnen 6 weken,  in beroep gaan bij:  
Arrondissementsrechtbank 
Sector bestuursrecht 
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. 
 
De directeur van de school is wettelijk verplicht om de leerplichtambtenaar in kennis te stellen van  
ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders van een kind dat de school zonder verlof verzuimt, kan  
proces-verbaal worden opgemaakt. Dit proces-verbaal kan door de officier van justitie in een strafvervolging 
worden omgezet. 
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Hoofdstuk 8  
DE SCHOOL EN EXTERNE INSTANTIES 
` 

8.1 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) helpt ouders, kinderen en professionals bij het opgroeien en opvoe-
den. Medewerkers van het CJG volgen de groei en ontwikkeling van alle kinderen en jongeren  
tussen nul en negentien jaar. Eerst via de jeugdgezondheidszorg 0-4 (voormalig consultatiebureau). Daarna 
krijgen alle kinderen gedurende de schoolperiode een uitnodiging van de jeugdgezondheidszorg voor een 
onderzoek van 5-6 jarigen (groep 2), 10-11 jarigen (groep 7) en 13-14 jarigen (klas 2 van het voortgezet on-
derwijs). Tijdens deze contacten kunnen ouders en kinderen hun vragen stellen aan de jeugdartsen of de 
jeugdverpleegkundigen.  

 
Zijn er meer vragen of problemen bij het opvoeden en opgroeien dan kunnen ouders terecht bij het CJG in de 

buurt. Het CJG is bereikbaar via de website (www.cjgalphenaandenrijn.nl) of per telefoon (088 254 23 84). 
Maar gewoon langskomen kan natuurlijk ook.   
Medewerkers van het CJG zijn te vinden in de CJG’s, maar ook op scholen. Zij werken als school maat-
schappelijk werkers bijvoorbeeld nauw samen met de leerlingenbegeleiding van school.  
De CJG-medewerkers houden op de meeste scholen voor voortgezet onderwijs spreekuren voor leerlingen, 
leerkrachten en ouders. Op school staat op de informatieborden vermeld waar en wanneer het spreekuur 
plaatsvindt. 
 
Het CJG adviseert en ondersteunt de school tevens bij het uitvoeren van gezondheidsprojecten. Ook verzorgt 
het CJG de inentingen voor het Rijksvaccinatieprogramma voor alle kinderen. Ouders krijgen een uitnodiging 
voor het inenten van hun kind. 
 

http://www.cjgalphenaandenrijn.nl/
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Adresgegevens: CJG Nieuwkoop 
Achterweg 7 
2421 EB Nieuwkoop 
Telefoon 088 - 254 23 84  
www.cjgnieuwkoop.nl  

 
8.2 Logopedie op school 
Logopedie houdt zich bezig met het verbeteren van het spreken en alles wat daarmee samenhangt: de taal, 
de uitspraak en de stem. Het is belangrijk dat problemen met spreken of verkeerde mondgewoonten zo vroeg 
mogelijk worden ontdekt en verholpen. 
Daarom worden alle kinderen rond hun vijfde verjaardag gescreend op school. Kinderen uit de overige groe-
pen kunnen op verzoek onderzocht worden. U krijgt daarna altijd schriftelijk bericht van de resultaten en  
eventuele vervolgacties (uitnodiging voor een gesprek, plaatsing op de controlelijst). De gegevens worden met 
de leerkracht en/of de jeugdarts besproken. 
 

Voorlichting 
De logopedist geeft op verzoek ook voorlichting op school voor ouders van de leerlingen van groep één en 
twee over de taal- en spraakontwikkeling. In overleg met school kan het project “Mondje dicht, beter gezicht” 
in de kleutergroepen worden aangeboden. 

 

Meer informatie 
Meer informatie kunt u vinden op de website van het CJG: www.cjgzuidhollandnoord.nl 
 

Contact 
De school kan u informeren over de naam en de bereikbaarheid van de logopedist, die in principe elke week 
een dagdeel op school aanwezig is. 
 
 

8.3 Meldcode kindermishandeling 
   

Handelingsprotocol Kindermishandeling en Huiselijk Geweld voor het Basisonderwijs  
Onder kindermishandeling verstaan we: elke vorm van geweldpleging of verwaarlozing op lichamelijk,  
geestelijk en seksueel gebied. Dit kan gebeuren door toedoen of nalaten van personen met wie het kind in 
een afhankelijkheidsrelatie staat. Hierdoor kan er schade voor het kind nu of in de toekomst ontstaan.  
 
De taak van de school met betrekking tot kindermishandeling is het signaleren en het melden ervan bij de 
verantwoordelijke instanties. Wij handelen conform het online handelingsprotocol kindermishandeling en hui-
selijk geweld.  
Dit online protocol is gebaseerd op de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en geeft de 
school handvatten hoe te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld.  
De school is niet verantwoordelijk voor de verandering van de situatie of voor de hulpverlening. Op onze 
school bestaat er een protocol met betrekking tot ongewenste intimiteiten en kindermishandeling. Dit protocol 
ligt bij de directie ter inzage.  
 
Het adres van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling Zuid-Holland is: 
 
Postadres 
Postbus 370  
2800 AJ Gouda  

Bezoekadres 
Crabethpark 24,  
2801 AP Gouda 

 
tel. 0182-68 08 88  
fax 0182-68 08 89  
of kunt u bereiken via het landelijke nummer 0900 1231230.  
 

Ongewenste intimiteiten/seksuele intimidatie 
Ongewenste intimiteiten zijn ongewenste gedragingen die tot uiting komen in 
 verbaal gedrag (bijvoorbeeld discriminerende en seksueel gerichte opmerkingen/grappen),  
 fysiek gedrag (handtastelijkheden, schoppen/slaan)  
 ander non-verbaal gedrag (gebaren, houding, gelaatsuitdrukkingen) 
Deze gedragingen kunnen zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn.  
 
Op school hebben we gedragsregels afgesproken, die ongewenste intimiteiten helpen voorkomen. Deze  

http://www.cjgnieuwkoop.nl/showsite.asp?map_id=620855
http://www.cjgnieuwkoop.nl/
http://www.cjgzuidhollandnoord.nl/
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gelden zowel voor leerkrachten als voor leerlingen. Iedere leerkracht is alert op aanwijzingen wat betreft dit  
onderwerp. De kinderen volgen in de klas het programma “Relaties en seksualiteit” tijdens de Week van de 
Lentekriebels. Dit programma behandelt met de kinderen op hun niveau o.a. wat mishandeling en ongewenste 
intimiteiten zijn en wat je ertegen kunt doen. 
 
Op 28 juli 1999 is de wet “Bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs” in  
werking getreden. 
Kort gezegd komt die wet erop neer dat: 
- leerkrachten die een vermoeden hebben van seksueel misbruik door een medewerker van de school dat 

verplicht zijn te melden aan het schoolbestuur; 
- het schoolbestuur verplicht is tot overleg hierover met de vertrouwensinspecteur en ook verplicht is om 

aangifte te doen bij justitie en politie. 
 

Contactpersonen 
Het komt wel eens voor dat kinderen een probleem hebben die ze niet met de leerkracht kunnen, willen  of durven 
bespreken. De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen dan, als ze dat willen, een berichtje (briefje, tekening) in het  
zogenaamde ’het Ei’ inleveren.  
 
Elk schooljaar brengen de twee contactpersonen in de ‘Week van de Lentekriebels’ een bezoek aan de groe-
pen 4 en informeren hen over de werkwijze van ‘het Ei’. In de groepen 5 t/m 8 wordt er in de ‘Week van de 
Lentekriebels’ door de eigen groepsleerkrachten hernieuwde aandacht aan ‘het Ei’ geschonken. 
 
Allerlei problemen die de leerlingen graag vertrouwelijk bespreken, kunnen onder vermelding van naam en 
klas, in ‘het Ei’ worden gedaan. 
Problemen van kinderen, die direct met de klas te maken hebben, worden echter niet door de  
contactpersonen in behandeling genomen. Het kind wordt verwezen naar zijn eigen juf of meester.  
 
Regelmatig kijken de contactpersonen of er briefjes in ‘het Ei’ zijn gedaan. Alleen de contactpersonen  
beschikken over een sleutel van ‘het Ei’.  
Eén van beide contactpersonen neemt contact op met het betreffende kind voor een persoonlijk gesprekje. 
Dit gesprek vindt onder schooltijd plaats, zonder dat de klasgenoten hier weet van hebben. 
Indien wenselijk overleggen de beide contactpersonen over problemen die in ‘het Ei’ gedaan zijn. 
Zo nodig wordt de leerkracht van het betreffende kind benaderd en/of wordt contact opgenomen met de  
ouders/verzorgers van het kind. Altijd met medeweten van het kind zelf. 
 
Geheimhouding inzake lichamelijke of seksuele mishandeling wordt door de contactpersonen niet aan het 
kind beloofd. Indien noodzakelijk wordt hierover door de contactpersonen contact opgenomen met de  
vertrouwenspersoon van de school. 
 
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school – zoals pesten, ongewenste seksuele 
intimiteiten, discriminatie, extremisme, agressie en geweld – kunnen ouders en kinderen een 
beroep doen op de schoolcontactpersoon. Zij zijn bekend in de school en genieten het vertrouwen van 
leerlingen, ouders en personeel. De contactpersoon hoort de klacht, geeft informatie over te nemen  
vervolgstappen en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met meldingen of klachten.  
De contactpersonen staan vermeld in de adressenlijst van de kalender.  
 

Vertrouwensinspecteur 
De Inspectie van het Onderwijs heeft een aantal inspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteurs. Bij 
deze functionaris kan men terecht voor een onafhankelijk advies in geval van pesten en seksuele  
intimiteiten, maar ook voor uitingen van (seksuele) discriminatie, fundamentalisme en extremisme.  
Het meldnummer van de inspectie is 0900 – 1113111 (werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur). 

 

8.4 Jeugdsportfonds 
Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten. Ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. 
Het Jeugdsportfonds Nieuwkoop is ingesteld voor gezinnen die al dan niet door omstandigheden een laag 
inkomen hebben en waarvan de kinderen graag willen sporten. Kinderen van 4 tot 18 jaar uit deze gezinnen 
kunnen voor een subsidie vanuit het Jeugdsportfonds in aanmerking komen. 
 
Aanvragen voor een bijdrage kunt u doen via een intermediair. Dit is bij ons op school Karen Metselaar. De 
aanvraag wordt door haar ingediend bij het Jeugdsportfonds Nieuwkoop. Aan de hand van de  
voorwaarden wordt de aanvraag al dan niet goedgekeurd:  
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Voor het aanvragen van een bijdrage (maximaal € 225,- voor twaalf maanden) uit het Jeugdsportfonds  
gelden de volgende voorwaarden:  
• geldt uitsluitend voor kinderen van 4 tot 18 jaar die zijn ingeschreven in de gemeente Nieuwkoop;  
• voor kinderen uit gezinnen waarvan het inkomen niet hoger is dan 110% van het minimuminkomen;  
• wordt uitsluitend behandeld wanneer een intermediair de aanvraag doet;  
• het fonds betaalt rechtstreeks aan de sportclub, zwemles, of leverancier van kleding betaald. 
 
Voor ieder kind uit een gezin kan een aanvraag worden ingediend.  
Verdere Informatie kunt u vinden op www.jeugdsportfonds.nl. U kunt ook contact opnemen met het  
Jeudsportfonds via telefoonnummer  0174-244940, Vanzelfsprekend kunt u ook terecht bij onze  
intermediair Tanja v.d. Zwaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 9  

ADRESSENLIJST 
 
9.1. De school  

Basisschool “De Rietkraag” 
School voor katholiek onderwijs  

 
Ladderhaak 9 

 
2421 NK 

 
Nieuwkoop 

 
 

 
 

  

0172 52 00 50 0172 52 00 68 directie@kbsrietkraag.nl  
 

www.kbsrietkraag.nl 

 
Directeur: 
René Veenstra 

 
Chopinplein 10 

 
2421 TT 

 
Nieuwkoop 

 
0172 574250 

 
 

    

Adjunct-directeur:  
Hans Zevenhoven 

 
Larikslaan 42 

 
2461 JB 

 
Ter Aar  

 
0172 605576 

 

De adressen en telefoonnummers van de leerkrachten vermelden wij niet in de schoolgids.  

U kunt de leerkracht in principe tot 16.00 uur en op woensdag tot 13.00 uur op school bereiken of 

via e-mail. Voor een actueel overzicht van de e-mailadressen verwijzen wij u naar de kalender en 

de website.  

Indien er daadwerkelijk een noodsituatie is, kunt u ook contact opnemen met de directie.  

 

 

http://www.jeugdsportfonds.nl/
mailto:directie@kbsrietkraag.nl


 

________________________________________________________________________________________________________ 
Schoolgids KBS De Rietkraag  

 

9.2. Bestuur SPO Wij de Venen 
Henri Dunantweg 30 2402 NR Alphen a/d Rijn 

 info@veenplas.nl  
0172 570204 

 
 
9.3. Medezeggenschapsraad  

Voor een actueel overzicht van de ouder- en teamleden verwijzen wij u naar de schoolgids op 
onze website 

 medezeggenschapsraad@kbsrietkraag.nl  
 
 
9.4. Ouderraad 

Tijdens de jaarvergadering in oktober worden de leden van de ouderraad opnieuw gekozen.  

ouderraad@kbsrietkraag.nl  
 
 
9.5. Verkeersouder 

  verkeersouder@kbsrietkraag.nl   
 
 
9.6 Contactpersonen 

De contactpersonen van De Rietkraag staan vermeld in de kalender.  
 
Advies en Meldpunt Kindermishandeling Zuid-Holland 
 Crabethpark 24 2801 AP Gouda 0182 680888 

 

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs      0900 1113111 

(08.00-17.00 uur) 
 

 

Onafhankelijk vertrouwenspersoon De Wij de Venen  
Secretariaat Jeugdgezondheidszorg 

externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl  
088 3083342 

 

 
Landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs 
info@gcbo.nl  Postbus 82324 

 
2508 EH  
 

Den Haag  070 392 55 08 
(09.00-16.30 uur) 

       
9.7. Rijksinspectie 

info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl     1400 
  
      
9.8. GGD  

Afdeling Jeugdzorg Stadhuisplein 7 2405 SH Alphen a/d Rijn 088 3083066 
     
Schoolarts:  
Mevr. A. Zwetsloot 

    

     
Sociaal verpleegkundige:  
Mevr. H. Woestenburg 
     
Centrum voor Jeugd  
en Gezin  

 
Vijverhof 6 

 
2421 VX 

 
Nieuwkoop 

 
088 2542384 

 
 
9.9. Buitenschoolse opvang / tussenschoolse opvang (overblijven) 

   
  

Kinderdagverblijf Polderpret www.kdvpolderpret.nl   info@kdvpolderpret.nl 0172 523618 
   
Coördinator Tussen Schoolse Opvang tso@kdvpolderpret.nl 0172-520059 

(09.00 - 12.00 uur) 
 

mailto:info@veenplas.nl
mailto:medezeggenschapsraad@kbsrietkraag.nl
mailto:ouderraad@kbsrietkraag.nl
mailto:verkeersouder@kbsrietkraag.nl
mailto:externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl
mailto:info@gcbo.nl
http://www.kdvpolderpret.nl/
mailto:info@kdvpolderpret.nl
mailto:tso@kdvpolderpret.nl
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BuitenSchoolse Opvang Polderpret bso@kdvpolderpret.nl  0172 520052 
   
   
Buitenschoolse Opvang Smallsteps De Posterij  
 

  0172 523430 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verklarende woordenlijst 
 

 

CJG:  Centrum voor Jeugd en Gezin 
  

  

CITO:  Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling  
  

  

GGD:  Geestelijke Gezondheids Dienst 
De school kan gebruik maken van de GGD; hier is een jeugdgezondheidsme-
dewerker aan verbonden. Deze JGZ-medewerker kan in overleg thuis of op 
school ingezet worden. 

  

I.C.T. Informatie- en Communicatie Technologie. 
  

I.B.: Interne Begeleiding (zie ook zorgteam) 
  

I.B.-er: Interne Begeleider (zie ook zorgteam)  
  

Kunstgebouw Een organisatie die wil dat kunst en cultuur leeft bij de inwoners van de provin-
cie en daarom jaarlijks activiteiten organiseert die allemaal met kunst te maken 
hebben. 

  

Leerlingvolgsysteem: een systeem waarbij leerlingen via methode onafhankelijke toetsen, observaties 
enz gevolgd worden in hun schoolcarrière 

  

MR: Medezeggenschapsraad 
  

GMR: gezamenlijke medezeggenschapsraad van de scholen die onder de Veenplas 
vallen en zaken bespreken die voor alle scholen van belang zijn. 

  

Ondersteuning:  
 

De mogelijkheden die binnen de school aanwezig zijn ten behoeve van kin-
deren met verschillende mogelijkheden om zich positief te kunnen ontwikkelen. 

mailto:bso@kdvpolderpret.nl
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Ondersteuningsteam:  De Interne Begeleiders op De Rietkraag vormt samen met de directie het  
ondersteuningsteam dat verantwoordelijk is voor het coördineren en  
organiseren van activiteiten die betrekking hebben op de ondersteuning binnen  
de school. 

 

OR:  
 

Ouderraad 
  

Orthotheek:  Een verzameling materialen en/of boeken waar de leerkracht per vakgebied  
achtergrondinformatie kan vinden om zijn/haar kennis te vergroten.  

  

x x 
  

SBD: School Begeleidings Dienst 
Als school kunnen wij een beroep doen op de SBD op het gebied van  
begeleiding van leerlingen en leerkrachten, testen van leerlingen, advisering  
voor leerlingen en cursussen voor leerkrachten. 

  

TSO Tussenschoolse opvang 
Dit is een moderne term voor het overblijven.  

  

Studiedag/ middag: Dit is een dag/middag waarop het team zich bekwaamt in een aspect van haar  
taak of  beroep dan wel gebruikt wordt om bepaalde aspecten in de school te 

bespreken en te verbeteren 
  

V.O.: Voortgezet Onderwijs 

 


