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1. VOORWOORD 

Deze schoolgids is in eerste instantie geschreven voor de ouders en verzorgers van bestaande en 

nieuwe leerlingen van KBS De Kwinkslag. In de schoolgids treft u informatie over praktische zaken, die in 

de loop van het schooljaar aan de orde komen, maar ook over de inhoud van het onderwijs op onze 

school. De schoolgids is dan ook één van de informatiebronnen waarop nieuwe ouders hun schoolkeuze 

kunnen baseren. De basisschool is een belangrijk deel van een kinderleven. Het moet een fijne 

herinnering vormen gedurende de rest van hun leven. Op de basisschool moet een basis gelegd worden, 

die kinderen goed voorbereid op de uitdagingen die ze in hun latere leven tegenkomen. Het onderwijs 

moet meebewegen met de snel veranderende samenleving. Voorspelbaarheid en structuur in het 

handelen van de leerkrachten, dragen bij aan een veilig schoolklimaat en een goede sfeer op de 

Kwinkslag. Dit maakt dat uw kind zich prettig voelt op school en zich persoonlijk zal ontwikkelen. Een 

gemotiveerd team zal er komend schooljaar weer alles aan doen, om uw kind een leerzame en gelukkige 

schooltijd mee te geven in deze onzekere tijd. Samen met u als ouder/verzorger zullen we er hard aan 

werken om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs en uiteindelijk een 

deelname aan de maatschappij.  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens het team en de medezeggenschapsraad 

Ingrid Heins 

Directeur 
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2. ONDERWIJSVISIE, PEDAGOGISCHE AANPAK EN IDENTITEIT  

Waar staan wij voor? 

Wij richten ons op het voorbereiden van kinderen, op een persoonlijke toekomst in de maatschappij die 

sterk verandert. Onderwijs moet kinderen helpen om op een positieve manier aan de samenleving te 

kunnen bijdragen en om in hun latere leven verantwoorde keuzes in hun persoonlijke leven te maken.  

Elk teamlid weet waar de Kwinkslag voor staat en draagt dit uit in haar professionele gedrag. 

 

Wij vertrouwen kinderen, wij geven kinderen het vertrouwen, wij respecteren kinderen.  

Wij weten dat kinderen heel veel zelf kunnen. En wij bieden veiligheid. 

 

Die voorwaarden zorgen o.a. voor een goed klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

Behalve kennisoverdracht, zien wij het tot onze taak, ieder kind zich zo goed mogelijk persoonlijk te laten 

ontwikkelen, dat de kinderen voorzien worden in hun ontwikkelings- en onderwijsbehoefte. We streven 

naar maximale ontwikkeling van de individuele mogelijkheden van ieder kind, dat zijn schoolperiode op 

onze school doorloopt.  

 

Onderwijsleerproces  

Onze school zorgt ervoor dat uw kind zich in een doorgaande lijn kan ontwikkelen. Bij het aanbieden van 

nieuwe leerstof wordt elk kind uitgedaagd om net iets verder te reiken dan het tot dan toe kon. Ons 

onderwijs is zo georganiseerd dat elk kind zich aangesproken voelt om net dat ene stapje verder te 

zetten. Leerkrachten hebben daarbij een belangrijke taak.  

 

Leerstofaanbod 

Het leerstofaanbod is afgestemd op het niveau van uw kind. De leerstof wordt steeds per leergroep 

aangeboden. De basisstof (landelijk vastgestelde kerndoelen) voor de hele groep, daarnaast zelfstandige 

taken, waarbij gedifferentieerd wordt in herhalings-, verrijkings- en verdiepingstaken. Voor alle kinderen is 

zowel methodisch als niet-methodisch zelfstandig te doen taakwerk beschikbaar. De leerkracht bereidt 

elke week de weektaak voor, let op het juiste niveau en zorgt ervoor dat het aanbod voldoende 

afwisseling kent. Op onze school zijn we samen (kinderen, leerkrachten en ouders) verantwoordelijk voor 

onderwijs aan en opvoeding van de kinderen.  

 

Katholieke identiteit en vieringen 

Als Katholieke school vinden we het belangrijk, dat de kinderen een eigen levensbeschouwelijke en 

morele identiteit ontwikkelen. Hiervoor laten we hen kennismaken met de Katholieke traditie en het 

Christendom, maar ook met andere godsdiensten en levensbeschouwingen.  

We willen kinderen kritisch leren kijken naar wat er zich in de maatschappij afspeelt en hun eigen 

betrokkenheid daarbij versterken. De aandacht voor de Katholieke traditie is daarbinnen een start. 

Hiermee ontwikkelen de kinderen vaardigheden, om vanuit hun eigen levensbeschouwing deel te 

nemen aan de communicatie in een multiculturele samenleving op het terrein van 

godsdienst/levensbeschouwing. Daarbij is van belang dat de kinderen van elkaar leren. Om dit te 

bereiken werken we in het vak godsdienst/levensbeschouwing o.a. met de methode Trefwoord. 

 

De leerkrachten komen met passende impulsen en gebruiken hiervoor Bijbelverhalen, maar ook 

verhalen uit andere godsdiensten en passende eigentijdse verhalen. We werken met gevarieerde 

werkvormen, aanhakend bij de interesses van de kinderen. Ons doel hierbij is kinderen hun eigen visie 

en antwoorden op levensvragen te laten ontwikkelen. 

 

Als Katholieke school willen wij een duidelijke plaats geven aan vieringen, waarbij de kinderen actief 

meedoen. We vieren zowel de feesten uit het kerkelijk jaar, als belangrijke momenten in de school en uit 

het leven van de kinderen (verjaardagen). We proberen de volgende kernwaarden zoveel mogelijk terug 

te laten komen tijdens onze vieringen:  
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 De viering verhoogt de saamhorigheid op school en bezorgt de kinderen een waardevolle herinnering 

aan hun schooltijd. 

 Vaak zit er een element van zorg in de viering. We appelleren aan een moreel besef bij de kinderen. 

 De kinderen leren over het thema van de viering, een bredere belangstelling wordt geactiveerd. 

 De kinderen tonen respect voor het thema en respect voor elkaar. 

 De viering creëert verbinding met de lokale gemeenschap. 

 

De identiteit van de school is ook zichtbaar in ons pedagogisch handelen. We vinden het belangrijk dat 

kinderen leren: 

 

 Zich in te zetten voor iets dat niet alleen hun eigen belang dient. Door deelname aan activiteiten met 

maatschappelijk belang, creëren we maatschappelijke bewustwording bij de kinderen en motiveren we 

ze tot een eigen inbreng.  

 Respect te hebben voor verschillen tussen mensen. We leren kinderen naar elkaar te luisteren en 

elkaar te respecteren, ondanks dat we allemaal anders zijn. 

 

Ons doel is maximaal bij te dragen aan het vormen van onze leerlingen tot sociale, respectvolle mensen, 

die hun verantwoordelijkheid nemen in hun gezin, de gemeenschap en in onze complexe samenleving. 

Voor meer informatie over het onderwerp identiteit verwijzen wij naar de “brochure identiteit’ van Catent 

op onze website of de website van Catent; www.catent.nl .  

 

De voorbereiding van kinderen op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel, valt onder 

verantwoordelijkheid van de Parochie.  

 

Pedagogische visie 

Onze school staat voor de totale ontwikkeling van het kind. Om kinderen goed voor te bereiden op de 

uitdagingen, die hen later in het voortgezet onderwijs en in de veranderende maatschappij te wachten 

staan, moeten kinderen zelfvertrouwen hebben om zelf initiatieven te nemen, zelf een plan te maken en 

dit vervolgens ook zelf te realiseren. 

 

Wij leren kinderen dat je samen vaak meer bereikt en dat je anderen nodig hebt om verder te komen. 

Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen al vroeg leren samenwerken en van elkaar leren. 

 

Doordat kinderen uiteindelijk zelf hun ontwikkeling moeten realiseren, hebben ze ook een eigen 

verantwoordelijkheid. Wij stimuleren daarom de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen al vanaf 

jonge leeftijd. 

 

Wij vinden dat het hebben van vertrouwen en je veilig voelen, een randvoorwaarde is voor een gezonde 

ontwikkeling. Kinderen die vertrouwen hebben durven initiatief te nemen, relaties aan te gaan en zorg te 

dragen voor anderen. 

 

Wij hechten veel waarde aan het bevorderen van een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van 

kinderen. Het leren van cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden is nauw met elkaar verbonden. 

Een kind dat sociale -en/of emotionele belemmeringen ervaart, is niet in staat om optimaal leerstof op te 

nemen. Een goede sociaal-emotionele begeleiding geeft kinderen vertrouwen en handreikingen om 

moeilijke omstandigheden beter het hoofd te bieden. Sociaal-emotioneel onderwijs is daarom een vast 

onderdeel op het rooster in alle groepen. Wij gebruiken hiervoor de Kanjermethode en volgen de 

ontwikkeling van de leerlingen met het volgsysteem ZIEN.   

http://www.catent.nl/
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De belangrijkste doelstellingen zijn:  

 

 Verantwoordelijkheid: het leren verantwoordelijk te zijn voor je eigen gedrag en handelingen.  

 Respect: respect voor jezelf en voor anderen.  

 Vindingrijkheid: de kinderen leren gebruik te maken van hun eigen mogelijkheden en die van hun 

omgeving.  

 Deelnemendheid: het leren omgaan met anderen, je interesseren voor anderen, kortom het 

gemeenschapsgevoel.  

 

De praktijk 

Als schoolteam zijn wij ons ervan bewust, dat datgene wat we van de leerlingen vragen ook door ons zelf 

moet worden uitgedragen. Passie voor je werk, samenwerken, duidelijkheid in afspraken, open staan 

voor vernieuwing en een professionele cultuur zijn onze kernwaarden. 

In onze omgang met elkaar hebben bovengenoemde doelstellingen consequenties. We moeten ons 

bewust zijn van de gelijkwaardigheid van ieder individu. Dit is iets anders dan gelijk zijn. Volwassenen en 

kinderen, maar ook kinderen onderling, zijn niet gelijk. Maar een ieder heeft wel dezelfde rechten op 

waardigheid en respect. Een mens (kind) dat zich gelijkwaardig voelt, wil graag een positieve bijdrage 

leveren aan de gemeenschap. Een kind dat zich veilig voelt en weet dat het gewaardeerd wordt om wie 

zij/hij is en niet om wat zij/hij kan, leert met meer plezier en daardoor vaak beter. Het straffen en belonen 

komt daardoor bijvoorbeeld in een heel ander daglicht te staan. Erg belangrijk is het bemoedigen van het 

kind. Dat betekent dat je het kind leerstof aanbiedt die het aankan. En ook hier gelden de vaste 

uitgangspunten. Je beoordeelt het werk van het kind, maar niet het kind zelf.  

Deze manier van omgaan met elkaar vraagt om een democratische houding, waarbinnen iedereen weet 

wat er van je verlangd wordt. Het hoe en waarom van regels/afspraken moet bij iedereen duidelijk zijn. Dit 

is nog verder uitgewerkt in de groepsvergadering. 

In de Kanjertraining krijgt het bovengenoemde handen en voeten.  

 

Sociaal-emotionele vorming 

Behalve kennisoverdracht, moet ook de sociaal-emotionele scholing van kinderen een belangrijke plaats 

innemen in het basisonderwijs. Een kind met sociaal-emotionele problemen, is niet in staat om optimaal 

leerstof op te nemen en zal vaker moeilijkheden ondervinden in de omgang met anderen. Wij proberen 

via onze sociaal-emotionele scholing de kinderen te leren, dat je altijd een keuze hebt in hoe je op 

emoties reageert. Emotionele intelligentie richt zich op een vijftal hoofdterreinen: 

 

 Kennis van eigen emoties (herkennen van een gevoel wanneer het optreedt). 

 Het reguleren van emoties (jezelf kalmeren, angst/kribbigheid van je afzetten). 

 Zelfmotivatie (concentratie, onderdrukken van impulsiviteit). 

 Onderkennen van andermans emoties (empathie). 

 Het omgaan met relaties. 

 

Een goede sociaal-emotionele begeleiding, geeft kinderen vertrouwen om te gaan met lastige situaties in 

het dagelijks leven. Om dit te bereiken, gebruiken wij: 

 De Kanjertraining 

 De groepsvergadering 

 De individuele kindgesprekken (vanuit de scholing KinderTalentenFluisteraar, die het team heeft 

gedaan) 
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De Kanjertraining 

Eén keer per week hebben alle kinderen in alle groepen Kanjertraining, geleid door de eigen leerkracht, 

die de Kanjerlicentie moet bezitten. Het doel van de Kanjertraining is de sfeer in de klas en in de school, 

goed te houden of te verbeteren. De regels die centraal bij de kanjertraining staan zijn:  

 

 We vertrouwen elkaar. 

 We helpen elkaar. 

 Niemand speelt de baas. 

 Niemand lacht uit. 

 Niemand doet zielig. 

 

Soorten gedrag  

De Kanjertraining herkent vier soorten gedrag. Deze worden getypeerd door 4 dieren, welke zijn 

gekoppeld aan 4 gekleurde petjes.  

 

 Arend – zwarte pet (macht).  

 Konijn - gele pet (angst).  

 Aap - rode pet (uitlachen).  

 Tijger - witte pet (sterk).  

 

 

Op een speelse manier en door het benoemen van het gedrag, worden kinderen bewust gemaakt van 

hun eigen houding en gedrag.  

 

Verder wordt er gewerkt aan de volgende doelen:  

 

 De leerkracht wordt gerespecteerd.  

 Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.  

 Leerlingen durven zichzelf te zijn.  

 Leerlingen voelen zich veilig.  

 Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.  

 Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.  

 Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.  

 Leerlingen durven cognitief te presteren.  

 Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen.  

 Leerlingen behouden hun eigen karakterkenmerken en leren daar op een goede manier mee om te 

gaan in de dagelijkse omgang met anderen.  
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De groepsvergadering  

Deze is op een vast tijdstip. In de map voor deze vergadering kan iedereen (leerkracht en kinderen) 

punten zetten om met de hele groep te bespreken. Alles in de map moet in het teken staan van een 

verbetering van de groepssituatie.  

Punten die dan bijvoorbeeld aan de orde komen:  

 

 Het met de hele groep organiseren van bepaalde activiteiten.  

 Het oplossen van ruzies/problemen. 

 Voorstellen om de klas gezelliger aan te kleden.  

 Het waarom van een bepaalde afspraak.  

 enz. 

 

Het verbaast ons steeds weer hoe inventief kinderen zijn met het aandragen van oplossingen. Bovendien 

blijken deze oplossingen beter te werken, omdat de kinderen ze zelf hebben bedacht. Natuurlijk spreken 

we met de kinderen over de aard van de oplossingen. Voorop moet staan:  

 

 Veiligheid van iedereen.  

 Respect voor een ander (behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden). 

 De oplossing moet passen binnen de bestaande afspraken en regels.  

 

Elke week is er een les uit de Kanjertraining en een groepsvergadering. De lessen staan niet op zich, 

elke dag gebruiken we de Kanjerregels en de Kanjertaal: het is een Way of Life.  
 

De kindgesprekken en talentgesprekken. 

Kindgesprekken gebeuren met individuele kinderen, die om welke reden dan ook in een gesprek met de 

groepsleerkracht, de Interne Begeleidster of directeur plaatsvinden. 

Samen wordt gezocht naar oplossingen, naar mogelijkheden en naar beperkingen, waarbij het kind een 

leidende rol wordt toebedacht. 

Nieuw zijn de talentgesprekken elk schooljaar met elk kind door de eigen leerkracht. Dit gaat vanuit het 

gedachtegoed van de Kindertalentenfluisteraar. Elk kind dat geboren wordt, heeft bakken talent. Talent 

gaat niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit maar over elke activiteit die vanzelf gaat en die 

voldoening oplevert. Die maakt dat de tijd vliegt, en dat je je batterijen oplaadt. Van je talenten krijg je 

energie, je wordt er blij van. 

Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun talent, anderen kunnen hen helpen om zich bewust te 

worden van hun talent. Dat is precies wat een kindertalentenfluistaar (de leerkracht), door goed te 

luisteren en open vragen te stellen, doet. Kinderen helpen om hun talenten te benoemen, te herkennen 

en positief in te zetten bij het oefenen en leren van hun eigen doelen.  

 

Daltononderwijs op KBS de Kwinkslag 

Sinds 2021 mag KBS de Kwinkslag zich een Daltonschool noemen. Dit betekent dat het team geschoold 

is in het werken vanuit de Daltonvisie. Alle leerkrachten hebben hun Daltoncertificaat. Nieuwe 

leerkrachten moeten in de toekomst hun Daltoncertificaat halen. 

 

Kernwaarden van Dalton 

Daltononderwijs biedt optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind. Op een Daltonschool staat niet de  

leerstof, maar het kind centraal. Elk kind is uniek met eigen kwaliteiten en talenten. Deze unieke 

kwaliteiten worden in de lessen benut door leerlingen aan te spreken en te beoordelen op hun eigen 

niveau en mogelijkheden. Steeds opnieuw onderzoekt de leerkracht wat een individuele leerling nodig 

heeft om verder te komen in zijn ontwikkeling. 
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Daltononderwijs kent 5 kernwaarden:  

 Verantwoordelijkheid. 

 Zelfstandigheid. 

 Samenwerking. 

 Reflectie. 

 Effectiviteit. 

 

De vijf kernwaarden vormen het uitgangspunt om het onderwijs zo vorm te geven dat het kind zich 

optimaal kan ontwikkelen. Bij het werken en leren is de taak het uitgangspunt. Zo is er voor elk kind een 

taak op maat. We geven het kind ons vertrouwen in zijn of haar weg in onze basisschool en dat 

vertrouwen moet natuurlijk ook beantwoord worden. 

 

 Verantwoordelijkheid. 

Daltononderwijs gaat uit van het gegeven, dat elk mens in staat is tot het dragen van 

verantwoordelijkheid voor zichzelf en de omgeving. Verantwoordelijkheid is een belangrijk 

uitgangspunt van Dalton, maar vrijblijvend is die zeker niet.   

De leerkracht biedt de kinderen de structuur om vrijheid binnen grenzen te hanteren. Hij/zij geeft het 

vertrouwen en begeleidt het kind in het maken van keuzes en het nemen van initiatieven. Het leren 

omgaan met verantwoordelijkheid gaat stap voor stap. Bij groep 1 en 2 gaat het om kleine, 

overzichtelijke taken, die ze zelfstandig uitvoeren en waarvoor ze verantwoordelijkheid nemen. 

Naarmate kinderen zich verder ontwikkelen, neemt het aantal taken en daarmee de 

verantwoordelijkheid toe. U kunt denken aan: de leerlingen bepalen hoe, wanneer en waar ze werken 

aan hun taak. Werk wordt, waar mogelijk, zelf nagekeken. 

 

 Zelfstandigheid. 

In het Daltononderwijs wordt gestimuleerd dat kinderen eerst zelf oplossingsmethoden zoeken, 

problemen oplossen en opdrachten uitvoeren. Deze manier van werken komt tegemoet aan de 

motivatie van leerlingen.  

De leerlingen werken zelf aan hun taak, al dan niet na instructie van de leerkracht. De lokalen zijn zo 

ingericht, dat de leerlingen het materiaal dat ze nodig hebben zelf kunnen pakken en ruimen het ook 

zelf weer op. Leerlingen bepalen zelf of ze medeleerlingen, de leerkracht, een naslagwerk of iets 

anders raadplegen. De leerkracht heeft hierin vooral een begeleidende en coachende rol. Hij/zij 

stimuleert de leerlingen, overlegt over de taak, enz. 

Zelfstandigheid kan alleen succesvol groeien als de kinderen vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen. 

De leerkracht heeft zo meer tijd, om tijdens het zelfstandig werken juist die leerlingen te helpen die 

hulp nodig hebben.  

Voltooien van taakwerk 

Op onze school werken wij met taakwerk voor de leerlingen. Elke maandag krijgen de kinderen de 

nieuwe taak, met de instructietaken, de verwerkingstaken en het werken aan de eigen doelen. Dit zijn 

altijd opdrachten, die vooraf met de leerling besproken zijn en die, volgens inschatting van de 

leerkracht, redelijkerwijs binnen de afgesproken tijd gemaakt kunnen worden. Gedurende de week 

hebben de kinderen een zekere mate van vrijheid om de volgorde van de taken te bepalen. 

Op vrijdagmiddag, aan het eind van de afgesproken periode, wordt bekeken welke taken van de taak 

afgerond te zijn en welke een vervolg krijgen. Belangrijk doel van de taak is om de kinderen te leren 

plannen en zelf verantwoordelijk te maken voor het eindresultaat. Om de verantwoordelijkheid van de 

leerling voor de taak extra te benadrukken, worden zij nadrukkelijk bij het beoordelen ervan betrokken. 

Aan het eind van de week, beoordeelt de leerling zelf hoe hij/zij die week gewerkt heeft. Daarnaast 

geeft de leerkracht een reflectie. Bedoeling is de leerlingen te laten reflecteren en hiermee inzicht te 

geven in zijn/haar aanpak en werkhouding.  

 Samenwerken. 

Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving, is het leren samenwerken 

belangrijk. Op school is het belangrijk dat leerlingen door middel van goede samenwerking met en van 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiagono7ajUAhWOZlAKHVe2AGsQjRwIBw&url=http://www.bscarillon.nl/over-de-school/dalton/694&psig=AFQjCNEgrxL30_0Vzs_7_ffGFNatRrcarA&ust=1496825986451781
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elkaar kunnen leren. Door samenwerking leer je jezelf beter kennen en ontstaat meer begrip voor de 

ander.  

In de praktijk wordt deze samenwerking zichtbaar door het werken met maatjes. Hierbij helpen 

leerlingen uit dezelfde groep of van een andere groep elkaar met leren. De leerlingen helpen elkaar en 

er is veel communicatie onderling. Ze organiseren en regelen veel met elkaar en maken onderling 

afspraken over het werk. 

Gebruik maken van coöperatieve opdrachten en het zoeken naar antwoorden in tweetallen of in een 

groepje, bevordert de samenwerking en maakt elk groepslid afzonderlijk, maar ook als groep 

verantwoordelijk. 

 

 Reflectie. 

De leerlingen denken zelf na over hun eigen werk en hun eigen gedrag. Ze leren nadenken over hun 

eigen leerdoelen. Ze maken zelf vooraf een inschatting van de tijd, die ze nodig hebben voor het 

maken van de opdrachten en van de moeilijkheidsgraad. Achteraf wordt die inschatting vergeleken 

met de werkelijke tijd en hun ervaringen met de taak. 

 

 Effectiviteit. 

Leerlingen leren om doelmatig met de tijd om te gaan, door zelf vooraf in te schatten hoeveel tijd ze 

nodig hebben. Ze krijgen daarbij zelf verantwoordelijkheid over hun planning en taken. 

 

Ouders en andere belangstellenden worden middels de informatiebrief en de website op de hoogte 

gehouden van de ontwikkelingen van het Daltononderwijs op de Kwinkslag.  

 

3. HET ONDERWIJS BIJ ONS OP SCHOOL 

Professionele cultuur 

Wij streven ernaar te werken vanuit een professionele schoolcultuur. We werken vanuit onze waarden en 

morele doelen. Wij willen een school zijn waar iedereen telt. We maken leerlingen ervan bewust, dat 

iedereen anders is en dat iedereen zijn of haar specifieke talenten en kwaliteiten heeft. Respect voor 

verschillen en vertrouwen in elkaar, zijn belangrijke aandachtspunten op onze school.  

 

Leerkrachten leren ook van elkaar door kennis te delen en door elkaar feedback te geven. Hiertoe komen 

leerkrachten bij elkaar kijken tijdens de lessen (collegiale consultatie). 

 

Wij werken aan schoolsucces door ieders talenten zoveel mogelijk te ontwikkelen. Wij proberen ons 

onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de specifieke leerbehoeftes van de leerlingen. Door open te 

blijven staan voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen, blijven we ons continue ontwikkelen. Door samen 

te werken, te leren, te reflecteren, handelings- en opbrengstgericht te werken, proberen we het maximale 

rendement te halen.  

 

Het onderwijs bij ons op school heeft drie hoofddoelen: 

 

1. Kennisoverdracht.  

2. De persoonlijke ontwikkeling van kinderen. 

3. Voorbereiding op het voorgezet onderwijs en op deelname in de maatschappij. 

 

Wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de verschillen die er tussen leerlingen bestaan en de 

verschillen in onderwijsbehoeften die hiervan een gevolg zijn. Om de verschillen in onderwijsbehoeften 

goed te begrijpen, observeren we het gedrag van onze leerlingen. We analyseren d.m.v toetsen en 

observaties om een goed beeld van de individuele ontwikkelingsbehoeftes van elk kind afzonderlijk in 

beeld te krijgen. We gaan met de kinderen afzonderlijk in gesprek om te begrijpen hoe kinderen tot 

antwoorden zijn gekomen.  
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In alle groepen werken we met drie instructieniveaus. De lengte en vorm van de uitleg is afhankelijk van 

wat kinderen nodig hebben. Leerlingen die moeite hebben, krijgen de leerstof nogmaals uitgelegd in een 

kleiner groepje. Leerlingen die de basisstof vlug begrijpen, kunnen zelfstandig aan het werk met de 

aangepaste/verkorte basistaak, zodat zij verrijkende en verdiepende taken kunnen gaan verwerken.  

 

Op bepaalde momenten in de week is er een leerkrachtondersteuner en een onderwijsassistent op 

school aanwezig, die de leerkrachten ondersteunen bij de zorg van leerlingen die wat extra aandacht 

kunnen gebruiken. 

 

Om het maximale uit onze leerlingen te halen wordt er op onze school door eenieder, naar eigen 

capaciteiten, hard gewerkt. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en proberen, 

samen met de ouders, te komen tot maximale ontplooiing van de talenten van de kinderen. 

 

Op school hebben de kinderen van de groepen 1 en 2 tijdens het schooljaar iedere periode een ander 

maatje waarmee ze optrekken. Gedurende de eerste helft van het schooljaar geldt dat ook voor de 

kinderen van groep 3. Hierna zitten de kinderen, net als groep 4 t/m 8, om de 6 weken in een andere 

samenstelling.  De kinderen mogen elkaar op weg helpen, waarbij duidelijk is dat voorzeggen van het 

goede antwoord geen echte hulp is. Samenwerken is echter niet alleen hulp geven en hulp krijgen, maar 

ook overleggen, luisteren naar anderen, je mening leren verwoorden en die mening weer bijstellen als er 

betere argumenten van een medeleerling komen. 

  

Groep 1 en 2 

De aanpak in groep 1 en 2 verschilt met die van de andere groepen. Zowel de inrichting van het lokaal 

als de manier van werken is anders. Bij kleuters loopt de ontwikkeling die kinderen doormaken nog niet 

altijd regelmatig. Dit maakt dat het bij jonge kinderen extra belangrijk is goed te 

observeren om te zien waar het kind aan toe is en wat de onderwijsbehoeften 

zijn. We noemen dit “uitgaan van een beredeneerd aanbod vanuit de naaste 

ontwikkeling van het kind”. 

Door het kind goed te observeren en door in te spelen op de onderzoekende 

houding, door te luisteren naar wat het kind zegt, begeleidt de leerkracht 

zijn/haar leerlingen, daagt zij hen uit en activeert zij hen.  

Het leren gebeurt de hele dag door en is in elk moment geïntegreerd aanwezig: 

vooral door spelen in allerlei vormen, situaties en veel diversiteit in materialen. 

Dat vindt plaats in de kring, in de hoeken, aan de tafel, in de speelzaal en op 

het kleuterschoolplein.  

Alle zintuigen (zien - horen - ruiken – voelen – proeven) van het kind worden 

hierbij betrokken, dat is belangrijk voor een goede, geïntegreerde ontwikkeling. 
 “Villa Letterpret van Onderbouwd".  

Met de handpoppen die in de villa wonen leren de kinderen omgaan met letters, woorden, zinnen, etc. 

 

De vier ontwikkelingslijnen taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel 

worden in samenhang aangeboden met een thema dat aansluit bij de 

belevingswereld van kleuters (bijv. je lichaam, de winter).  Kinderen leren 

terwijl ze spelen. Een kind dat speelt in de huishoek, ontwikkelt zich op het 

gebied van taal-, reken- en sociaal-emotioneel gebied. Een kind dat speelt 

met een lottospel, leert getallen of kleuren en ordenen en vergelijken. Een 

kind dat op een vel de golven van de zee tekent, is bezig met voorbereidend 

schrijven, motoriek en ruimtelijke oriëntatie.  

 

Voor het werken vanuit de thema’s gebruiken wij het volgsysteem 

Onderbouwd. Dit volgsysteem is speciaal ontwikkeld voor onderwijs aan 

kleuters en biedt de leerlijnen taal, rekenen en motoriek. Met een digitaal 
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volgsysteem houden wij in Onderbouwd ook de ontwikkeling van de kinderen bij. Hiertoe volgen wij of de 

kinderen de tussendoelen beheersen.  
“Rekenflat van Onderbouwd".  

Met de handpoppen die in de flat wonen leren de kinderen omgaan met cijfers/tellen etc. 

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we de Kanjertraining en Zien. 

Al het aanbod in de kring, spel in de hoeken, bewegen in de speelzaal en buiten, werken met allerlei 

ontwikkelingsmaterialen en creatieve opdrachten, bereiden het kind voor op een goede start bij het leren 

lezen, rekenen en schrijven in groep 3. 

 

Opbrengsten 

Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven naar optimale opbrengsten op de 

gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We 

vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren 

die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs.  

 

Schooladvies en uitstroom voor Voortgezet Onderwijs 

Het basisschooladvies is een goede voorspeller van de verdere 

schoolloopbaan van leerlingen. De Kwinkslag hanteert een procedure 

met duidelijke besluitregels bij het geven van een schooladvies. Deze 

procedure is vastgelegd in een beleidsplan overgang van de 

basisschool naar het voortgezet onderwijs. Als onderbouwing van het 

schooladvies gebruiken de leerkrachten de toetsscores van begrijpend 

lezen, rekenen en taalverzorging uit de gr. 6 t/m 8. 

Bij specifieke, individuele vragen wordt in groep 8 in overleg met de 

ouders en intern begeleider, de NIO afgenomen t.b.v. een schooladvies.  

Ons leerlingvolsysteem IEP geeft bij groep 7 een voorspelling van schooladvies. 

Daarnaast worden aspecten zoals werkhouding, motivatie en sociaal-emotionele ontwikkeling 

meegewogen in het schooladvies dat door de school gegeven wordt. 

 

De adviesprocedure begint dus al eind groep 6. Zo komen we op transparante wijze tot een onderbouwd 

en betrouwbaar schooladvies in groep 8. Ouders en leerlingen krijgen dus al vroegtijdig een eerste 

indicatie over het uitstroomniveau. Deze indicatie wordt betrouwbaarder, naarmate we in de volgende 

groepen over meer gegevens beschikken van de ontwikkeling van de leerling. 

Voor de eindtoets in groep 8 hebben wij de IEP eindtoets.  

Het definitieve advies is niet onderhandelbaar. De school voor voortgezet onderwijs beslist over 

plaatsing.  

 

Resultaten eindtoets: 

De huidige groep 8 heeft dit jaar onder iets onze schoolweging gescoord, vanwege twee keer een 

Corona-lockdown in hun schoolloopbaan, waardoor ze op individuele doelen te weinig instructie- en 

oefenmomenten konden krijgen. 

Om te voorkomen dat de coronacrisis negatieve effecten heeft, is bij het schooladvies voortgezet 

onderwijs voor de groep 8 leerlingen in het schooljaar 2020-2021 nadrukkelijk kansrijk 

geadviseerd. Hierbij is vooral ook gekeken naar de verwachtingen van de leerkrachten of 

de leerlingen onder normale omstandigheden wellicht een hoger advies zouden hebben gekregen dan 

het resultaat van de centrale eindtoets. Daarbij zijn deze hoge verwachtingen doorslaggevend geweest in 

de uiteindelijke adviezen voor het voortgezet onderwijs.    

IEP Aantal leerlingen Gemiddelde scores Landelijke 

IEP-norm 

1F 1S/2F 

2020-2021 24 73,4 79,7 95,8% 61,1% 

2019-2020 0 Wegens corona geen eindtoets 0 0 0 

2018-2019 13 80,8 78,8 97,4% 35,8% 
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Uitstroom groep 8 

In groep 8 moet er door de kinderen samen met hun ouders een keuze worden gemaakt voor een school 

voor vervolgonderwijs. De school geeft de ouders en kinderen een advies. Onderstaand schema geeft 

een beeld, waar de leerlingen van de afgelopen drie jaar naar toe zijn gegaan.  

Schooltype 2018-2019        2019-2020 2020-2021 

Gymnasium 2   

VWO 2 3 1 

Havo/vwo 3 1 1 

Havo  4 2 

Havo/tl 9 1 1 

VMBO kader/tl 1 4 2 

Vmbo kader 3    3                                  2 

VMBO kader/basis  5 1 

Vmbo basis 3 2 2 

 

Het vmbo is de verzamelnaam voor vier leerwegen:  

Vmbo – t: theoretische leerweg. Met deze opleiding kun je door naar de havo.  

Vmbo – k: kaderberoepsgerichte leerweg. Hier leer je vooral door bezig te zijn. Deze leerweg bereidt voor 

op de vak- en middenkaderopleidingen in het mbo.  

Vmbo – b: basisberoepsgerichte leerweg. Deze leerweg bereidt voor op een vakopleiding in het mbo.  
 

Terugblik 2020 en de veranderplannen 2021 

Elk schooljaar plannen we onderwerpen in die we willen bestuderen en/of veranderen (jaarplan). 

De veranderingen en aanpassingen die we doen, staan altijd in het teken van kwaliteitsverbetering. 

Voordat we deze planning maken, kijken we eerst terug naar het afgelopen schooljaar (jaarverslag). Wat 

is ervan onze eerdere plannen terecht gekomen? Wat gaan we er verder mee doen? Al terugkijkend zie 

je, dat een aantal zaken goed gelukt zijn, maar andere weer niet. Deze onderwerpen plannen we dan 

opnieuw in. In ons schoolplan van 2020 - 2023 gaan we na of we daar ook onderwerpen voor 

verandering/verbetering hebben gepland. Deze voeren we vervolgens in de jaarplanning van het nieuwe 

schooljaar in. Jaren vooruitkijken is heel moeilijk, soms bijna ondoenlijk. In de loop van een 

schoolplanperiode dienen diverse zaken zich aan. Vanuit de politiek kan een beslissing genomen worden 

om meer aandacht aan lezen te besteden. De inspectie kan aanwijzingen geven om te letten op de 

schoolopbrengsten. In de wijk waar de school staat, zijn ontwikkelingen waar aandacht aan besteed moet 

worden, enzovoort. Het jaarverslag 2019-2020 en de jaarplanning 2020-2021 kunt u, net als het 

schoolplan 2020-2023, vinden op onze website.  

 

Scholing en beoordeling van leerkrachten 

De kwaliteit van het onderwijs op school, wordt in eerste instantie bepaald door de kwaliteit van de 

leerkrachten. De Kwinkslag stelt aanvullende eisen aan leerkrachten. Gedurende het schooljaar hebben 

alle leerkrachten verplichte scholingsuren, om hun kennis actueel te houden en mee te gaan met steeds 

veranderende eisen in het onderwijs.  

 

De directeur en de intern begeleider doen regelmatig lesobservaties in de groepen. Soms worden hierbij 

video-opnamen gemaakt, die later samen met de leerkracht bekeken worden in het feedbackgesprek.  

Leerkrachten komen elk jaar minimaal ook éénmaal bij elkaar in de klas kijken. In dit geval is het doel van 

elkaar te leren, door collega’s constructieve feedback te geven op datgene wat opgevallen is tijdens de 

lesobservatie. 

 

Scholing kan plaatsvinden na schooltijd of in de avonduren, maar ook worden er elk jaar enkele 

studiedagen onder schooltijd gepland. Op deze dagen zijn de kinderen vrij. De data van de studiedagen 

worden vermeld in deze schoolgids en op de kalender op de schoolwebsite. 
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Op school gebruikte methodes en vakomschrijving  

 

Vak 

 

 

Gehanteerde methode 

 

groepen 

Begrijpend Luisteren Onderbouwd 
  

Groep 1-2 

 

Lezen Veilig leren lezen                   Groep 3 

 

 
Technisch lezen Estafette Groep 4 t/m 8  

 

Begrijpend Lezen Nieuwsbegrip Groep 4 t/m 8 

 

Schrijven Pennenstreken Groep 3 t/m 8 

 

Taalontwikkeling Onderbouwd  

VLL 

Taal Actief 4 

Groep 1-2 

Groep 3 

Groep 4 t/m 8 

 

Engels Onderbouwd 

Take it Easy 

Groep 1-2 

Groep 3 t/m 8 

 

Rekenen Onderbouwd 

De wereld in getallen 5 

Groep 1-2 

Groep 3 t/m 8 

 

Studievaardigheden Blits Groep 5 t/m 8 

 

Godsdienst Trefwoord Groep 1 t/m 8 

 

Verkeer Veilig Verkeer Nederland Groep 7 

 

Aardrijkskunde Blink Groep 5 t/m 8 

 

Geschiedenis Blink Groep 5 t/m 8 

 

Natuur en Techniek Blink Groep 5 t/m 8 

 

Bewegingsonderwijs Basis Bewegen nieuw versie 

Spel en toestel 

 

Groep 3 t/m 8 

Muziek Zing 1,2,3 Groep 1 t/m 8 
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Rekenen en wiskunde 

Voor rekenen en wiskunde gebruiken wij de methode Wereld in getallen 5. De methode differentieert in 

elke les op drie niveaus: 

 

 Rekenzwakkere kinderen  (instructiegroep). 

 Gemiddelde kinderen  (basisgroep). 

 Rekenbegaafde kinderen     (verrijkingsgroep). 

 

Na de klassikale uitleg van de leerkracht voor alle leerlingen, krijgen de rekenzwakke leerlingen nog een 

verlengde instructie van de leerkracht. Daarna maken zij samen met de leerkracht speciale opdrachten 

uit het werkboek en werken ze hierna zelfstandig verder. 

De overige leerlingen werken na de klassikale uitleg zelfstandig in het rekenboek.  

De rekenbegaafde kinderen werken zelfstandig uit een pluswerkboek, dat nog verdere verdieping bevat. 

Oefensoftware is een vast onderdeel van op de taakbrief. Ieder kind werkt minimaal tweemaal per week 

op niveau, afhankelijk van de ingevulde antwoorden.  

 
Nederlandse taal 

Voor Nederlandse taal gebruiken wij de methode Taal Actief. Net als bij de rekenmethode wordt er vanaf 

dag één gedifferentieerd op drie niveaus op de instructie en de verwerking. Taal Actief heeft een 

plusboek met een uitdagend programma voor taalbegaafde leerlingen.De lessen hebben altijd dezelfde, 

herkenbare opbouw. Een les bestaat altijd uit een leerkracht gebonden deel en een deel zelfstandig 

werken. 

 

Taal Actief 4 heeft acht jaarlijks terugkerende thema’s die elk vier weken duren. Na elk thema wordt er 

een toets afgenomen. Het resultaat van de toets bepaalt het niveau waarop de kinderen verder gaan 

werken. Taal Actief differentieert in elke les op drie niveaus: 

 

 Taalzwakkere kinderen  (instructiegroep) 

 Gemiddelde kinderen (basisgroep) 

 Taalbegaafde kinderen        (verrijkingsgroep) 

 

Na de klassikale uitleg van de leerkracht voor alle leerlingen, krijgen de taalzwakke leerlingen nog een 

verlengde instructie van de leerkracht. Daarna maken zij samen met de leerkracht speciale opdrachten 

uit het taalboek en werken ze hierna zelfstandig verder. 

De overige leerlingen werken na de klassikale uitleg zelfstandig in het taalboek. De taalbegaafde 

kinderen werken zelfstandig uit een plusboek met extra uitdagende opdrachten. 

De kinderen hebben elke dag een taal- en spellingsles. Per week wordt er één spellingscategorie 

aangeboden en worden er twee categorieën herhaald. De lessen spelling staan op het rooster van groep 

4 tot en met groep 8. Door de kracht van de herhaling leren kinderen. Elke dag geven wij een kort dictee, 

met woorden uit vorige lessen vanuit de methodiek José Schraven. Het accent ligt vooral op benoemen 

om welke categorie het gaat en het toepassen daarvan. 

Vanaf eind groep 6 bieden wij ook werkwoordspelling aan. Vanaf dat moment gaat de helft van de 

spellingslessen over het correct leren schrijven van de werkwoorden. 

Na afloop van een thema is er in de vierde week een taaltoets, een woordendictee (om de twee weken) 

en een zinnendictee. Op basis van de gemaakte fouten is er in de herhalingsweek extra lesstof en 

instructie op het niveau van het kind. 

Het komende schooljaar zijn we toe aan een nieuwe versie voor taalonderwijs. Daarom gaan we dit 

schooljaar onderzoeken welke nieuwe taalmethode het best bij de Kwinkslag past. 

 

Hoe wij op KBS de Kwinkslag het taalonderwijs geven, hebben we beschreven in de Daltonkaart taal en 

spelling. Deze Daltonkaart beschrijft de materialen, de didactiek, de inhoud van de lessen, de wijze van 

toetsen en de vervolgstappen. Wij evalueren de Daltonkaart 1x per jaar en stellen deze bij waar nodig. 
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Leesonderwijs  

Het lezen neemt op school een heel belangrijke plaats in, omdat het de basis vormt voor bijna alle 

vakgebieden. Daarom proberen we de leerlingen al zo vroeg mogelijk de liefde en het plezier voor het 

lezen van boeken bij te brengen. Op allerlei manieren promoten we het lezen bij de kinderen. Dit begint al 

in groep 1 en 2. 

 

In groep 3 ontwikkelt een kind zich geleidelijk van een spelend naar een lerend kind. In de kleutergroep is 

er al sprake geweest van ontluikende geletterdheid, maar in groep 3 begint wat we noemen het 

“aanvankelijk leren lezen”.  Het lezen neemt met name in de eerste helft van groep 3 een grote plaats in. 

We besteden gemiddeld bijna 2 uur per dag aan het leren lezen. Wij werken op school met de nieuwste 

versie van Veilig Leren Lezen, waarin de meeste recente inzichten over hoe kinderen leren lezen zijn 

verwerkt. Veilig Leren lezen werkt in thema’s, waarin spelling en begrijpend luisteren geïntegreerd zijn. 

De methode kent meerdere niveaus. Kinderen die al een voorsprong hebben kunnen hierdoor bij het 

lezen op eigen niveau werken, terwijl kinderen die meer instructie nodig hebben, dit ook krijgen.  

 

Goed technisch lezen is een belangrijke voorwaarde voor het begrijpend en studerend lezen. In de 

groepen 3 t/m 8 besteden wij elke dag aandacht aan technisch lezen. In de hogere leerjaren komt de 

nadruk steeds meer te liggen op het begrijpend lezen en later ook op het studerend lezen. Goed 

begrijpend en studerend kunnen lezen is een belangrijke voorwaarde voor het vervolgonderwijs. Bij de 

methode Nieuwsbegrip, die wij voor de groepen 5 t/m 8 gebruiken, lezen de kinderen elke week een tekst 

die inspeelt op de actualiteit. 

Hoe wij op KBS de Kwinkslag leesonderwijs geven, hebben we beschreven in de Daltonkaarten 

technisch lezen en begrijpend lezen. 

 

Bevorderen van de leesmotivatie - thuis en op school 

Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die thuis worden voorgelezen en kinderen die thuis lezen, een 

veel grotere woordenschat hebben dan kinderen die thuis niet in aanraking komen met boeken. Daarom 

is het belangrijk dat kinderen, naast het ontwikkelen van de vaardigheden technisch en begrijpend lezen, 

ervaren dat het lezen van boeken vooral ook leuk kan zijn. Immers, het uiteindelijke doel is dat kinderen 

zowel op school als thuis zoveel mogelijk lezen en dit als iets leuks ervaren. Ouders kunnen ook een 

belangrijke rol vervullen in het verhogen van de leesmotivatie van hun kinderen. Door kinderen voor te 

lezen, door kinderen te bevragen over het boek wat ze op school lezen of door kinderen te helpen een 

leuk boek uit te zoeken voor thuis. 

 

De school heeft de afgelopen schooljaren de schoolbibliotheek volledig gemoderniseerd, zodat de 

kinderen moderne en aansprekende boeken kunnen kiezen. In korte dagelijkse stilleeslessen, vertelt de 

leerkracht iets over één van de boeken uit de boekenkast. Dit maakt de leerlingen enthousiast en helpt ze 

bij het kiezen van een boek dat past bij hun niveau en interesse.  

We laten kinderen presenteren en praten over het boek wat ze gelezen hebben, we doen mee aan de 

nationale voorleeswedstrijd, de kinderboekenjury en tijdens de jaarlijkse Kinderboekenweek vinden er op 

school diverse activiteiten plaats om het lezen bij de kinderen te bevorderen. Ook hebben we op school 

een zwerfboekenkast waarin uitgelezen boeken van thuis geplaatst kunnen worden en een ander boek 

meegenomen kan worden.  

 

Wereldoriëntatie Blink (Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur en Techniek) 

Op school wordt er gewerkt met een prachtige nieuwe, moderne methode voor de zaakvakken 

Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur en Techniek. Wij hebben bewust gekozen voor een methode, 

waarbij de kinderen veel geprikkeld worden en zelf ontdekkend leren. Door leerlingen in beweging te 

brengen, onthouden ze de lesstof beter en zijn ze meer gemotiveerd.  

 

De lesmethodes Grenzeloos (Aardrijkskunde), Eigentijds (Geschiedenis) en Binnenstebuiten (Natuur en 

Techniek) vormen samen een totaalpakket voor wereldoriëntatie voor de groepen 3 t/m 8. 
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Hoewel in groep 3 en 4 aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek nog bij elkaar worden 

aangeboden, zijn de vakken al goed herkenbaar in afzonderlijke thema’s.  

 

Wij laten de kinderen zoveel mogelijk kennis maken met de wereld om ons heen, om hun algemene 

ontwikkeling te vergroten. Dit kan door het uitnodigen van externe sprekers, spreekbeurten, via onze 

methode voor Begrijpend Lezen “Nieuwsbegrip”, door het kijken naar Jeugdjournaal en door met de 

kinderen in gesprek te gaan. Ook de zaakvakken zijn belangrijk voor de algemene ontwikkeling van onze 

kinderen.  

 

Verkeer 

Elke twee jaar krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 een praktische verkeerstraining onder leiding 

van instructeurs van ANWB Streetwise. Voor de groepen 1 en 2 wordt de verkeerstraining uitgevoerd 

door de eigen leerkracht. Voor meer informatie over ANWB Streetwise verwijzen wij u naar de 

internetsite: www.anwb.nl/streetwise. 
 

Vanaf groep 7 staat verkeer op het rooster. Wij maken hierbij gebruik van de methode van Veilig Verkeer 

Nederland. Doel is de kinderen voor te bereiden op een veilige deelname aan het verkeer. In groep 7 

worden zowel de theoretische verkeerskennis, als de praktische vaardigheden van de leerlingen op de 

fiets getoetst met een schriftelijk en praktijk verkeersexamen. 

 

Schrijfonderwijs  

Hoe gedigitaliseerd onze wereld ook is, we willen de kinderen een handschrift leren dat netjes en goed 

leesbaar is. In de groepen 1 en 2 wordt het voorbereidend schrijven geïntegreerd in het thema met 

diverse opdrachten uit Onderbouwd of Schrijfdans. In de groepen 3 t/m 8 hanteren we de methode 

Pennenstreken. In groep 3 wordt het blokschrift aangeleerd en vanaf groep 4 het verbonden schrift. 

Hierbij leren we ze ook op een juiste manier gebruik te maken van de verschillende schrijfmiddelen. In 

eerste instantie leren de kinderen de lettervorm, de manier waarop letters geschreven worden en hoe de 

letters op de lijnen staan. Vanaf groep 5 worden er steeds minder hulplijnen gebruikt en wordt er gewerkt 

aan het schrijven op tempo. De kinderen ontwikkelen nu steeds meer een eigen handschrift. Naast het 

verbonden schrijven, wordt er aandacht besteed aan creatief schrijven, blok- en sierschrift. 

 

Engels 

De wereld waarin onze kinderen opgroeien verandert snel. Het onderwijs moet meebewegen, zodat de 

kinderen ook in de toekomst over de juiste vaardigheden beschikken om goed voorbereid in de 

maatschappij te kunnen werken en leven. Hoe die maatschappij er precies uit gaat zien, is soms nog 

onvoorspelbaar. Waar geen onzekerheid over bestaat is dat de internationalisering nog verder zal 

toenemen. Tevens neemt door verzwaring van het kernvak Engels in het VO, de druk op de basisschool 

toe, om leerlingen met een hoog uitstroom niveau Engels af te leveren. Een goede uitdrukking- en 

schrijfvaardigheid in de Engelse taal is daarom van groot belang. 

 

Bewegingsonderwijs 

Sport en bewegen is niet alleen gezond en leuk om te doen, maar het levert ook een wezenlijke bijdrage 

aan motorische, sociale en cognitieve vaardigheden. Sport leert kinderen samen te werken, zich aan 

regels en afspraken te houden, om te gaan met niveauverschillen, eigen grenzen te verleggen, anderen 

te helpen, de weerbaarheid en het zelfvertrouwen te vergroten. 

 

Groep 1 en 2 hebben dagelijks gerichte bewegingslessen in de speelzaal op school. Daarnaast spelen de 

kinderen in de kleutergroepen zowel ’s morgens als ’s middags buiten, zodat ze zich veelvuldig vrij 

bewegen. 

 

De kinderen van groep 3 t/m groep 8 krijgen twee gymlessen per week in sporthal “Noorderslag” in 

Slagharen. Bij een van de lessen wordt gebruik gemaakt van toestellen, bij de andere les ligt de nadruk 

op spel. 

http://www.anwb.nl/streetwise
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Ouders dienen ervoor zorg te dragen, dat de kinderen gymkleding bij zich hebben in een goed af te 

sluiten tas op de dagen dat de gymlessen op het rooster staan. Benodigde gymkleding is: 

 Korte broek en shirt of gympakje 

 Schone gymschoenen (geen turn- of balletschoentjes i.v.m. risico op uitglijden en geen zwarte zolen). 

Tijdens de gymlessen moeten sieraden worden afgedaan.  

Onze school neemt deel aan (buitenschoolse) sportevenementen zoals het schoolvoetbal, volleybal- en 

korfbaltoernooi.  

 

Expressievakken: Muziek, Drama, Dans, Tekenen en Handvaardigheid  

Naast alle leervakken vinden wij de creatieve vorming ook heel belangrijk. Binnen de kleuterbouw is de 

creatieve vorming geïntegreerd in het totale programma, maar wel volgens de ondergenoemde leerlijn..  

De kinderen van onze school werken vanuit de nieuwe leerlijn ”Laat maar zien”. Deze methode past 

helemaal bij de Daltonvisie, want dit gaat uit van eigenaarschap en talenten van kinderen. 

 

Tijdens de lessen van de Kanjertraining komen sociale vaardigheden aan bod, waarbij drama veelvuldig 

een rol speelt. Er wordt samengewerkt, gepresenteerd en kinderen leren zich te uiten, te evalueren, 

respect te tonen en feedback te ontvangen.  

Tijdens de muzieklessen komen er vijf belangrijke aspecten van muziek aan de orde: muziek beluisteren, 

muziek maken, muziek noteren, muziek en beweging en spreken over muziek. Elke week komt er naast 

het reguliere muziekonderwijs door de eigen leerkrachten, een vakdocent muziek. Deze geeft een uur per 

week per groep muziekles. 

De kinderen van groep 6 volgen elk jaar de HaFaBra-instrumentlessen; koper- hout- en slaginstrumenten.  

In dramalessen wordt gespeeld, bewogen en samengewerkt.  

 

Onze school neemt deel aan het aangeboden programma van de Culturele Commissie van de gemeente. 

Dit kan bestaan uit het uitnodigen van een kunstenaar of dramadocent in de groepen of een 

instrumentenproject. Alle groepen bezoeken jaarlijks een voorstelling in het theater de Voorveghter en/of 

plaatselijke musea. Groep 7 bezoekt in dit kader Kamp Westerbork. In principe is het de bedoeling dat 

groep 8 een bezoek brengt aan het Rijksmuseum in Amsterdam. 

 

Bewegend leren in het onderwijs  

Kinderen profiteren van bewegend leren omdat het een positieve invloed heeft op belangrijke 

hersenactiviteiten en daardoor op de leerprestaties. Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat je 

beter leert wanneer je beweegt. Er zijn meerdere positieve kanten aan bewegend leren: kinderen hebben 

meer beweging, de speelse vormen bevorderen het automatiseren van b.v. rekenen en spelling. Bij 

rekenen komt er meer inzicht als je op gevarieerde manieren metingen zoals oppervlakte en omtrek 

oefent. Voldoende beweging is goed voor een betere gezondheid. Zeker als tegenwicht op het vele zitten 

achter een device. Bij de spelvormen komt het samenwerken en eigenaarschap aan bod. De komende 

twee jaren gaan we ons in het bewegend leren verdiepen en beschrijven in een borgingsdocument, zodat 

het een onderdeel wordt van onze visie op onderwijs. Dit doen we door steeds meer nieuwe 

onderwijsonderwerpen in beweging te oefenen, zowel in de gymzaal, als op het plein en in de school. 

 

Digitaal onderwijs  

Op de Kwinkslag leren de leerlingen spelenderwijs om te gaan met de computer. Omdat jonge kinderen 

beter uit de voeten kunnen met een touchscreen, maken we in de kleutergroepen gebruik van tablets. 

De leerstof wordt met attractieve software vaak spelenderwijs geoefend. Hierbij maken wij gebruik van 

educatieve programma’s, die aansluiten bij het niveau van de kinderen. De gebruikte software is in veel 

gevallen onderdeel van de op school in gebruik zijnde taal- en rekenmethode. De software kan een extra 

hulpmiddel zijn bij differentiatie, doordat het de vragen automatisch kan aanpassen aan de door de 

kinderen gegeven antwoorden. 

Er wordt in de midden- en bovenbouw meer digitaal onderwijs aangeboden, vooral op het reken-, en 

taalgebied. De methodes blijven hetzelfde, de instructie gaat via het digibord, de verwerking wordt via 
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een Chromebook gedaan. Door het digitaal onderwijs kunnen de leerkrachten ook een sneller overzicht 

van de toets resultaten analyseren en beheren.  

 

Huiswerkbeleid 

 Huiswerk is op de Kwinkslag nooit verlengde onderwijstijd! 

De uitleg dat bij het huiswerk hoort, is altijd op school gegeven. Thuis wordt het geoefend. 

 Huiswerk wordt alleen meegegeven voor zaakvakken, Engelse woordjes leren, 

boekbesprekingen, spreekbeurten en werkstukken.  

    Wanneer kinderen langdurig afwezig zijn, kan er in overleg met ouders, werk  

(rekenen, spelling en taal) meegegeven worden, dat zelfstandig te maken is (werk waar dus 

al instructie op geweest is). 

Kinderen leren op school een mindmap/samenvatting te maken, zodat die meegegeven 

kan worden om te leren voor de toets van bv de wereldoriëntatievakken (natuur, 

geschiedenis, aardrijkskunde) 

Kinderen maken een stappenplan op school hoe een 

boekbespreking/spreekbeurt/nieuwsartikel en werkstuk geleerd/gemaakt worden. 

Huiswerk moet eerst geoefend worden, wil je dat het goed gebeurt. 

Het is een voorbereiding op het VO. 

 

Ontwikkeling van eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel 

We hechten er sterk aan dat alle kinderen zo goed mogelijk kunnen meekomen op school. Dat betekent 

dat we van de kinderen bij het maken van hun werk bepaalde verwachtingen hebben. Zo kan het 

gebeuren dat een kind na schooltijd nog werk wil/moet afmaken. Als een kind nog werk wil/moet afmaken 

heeft dat vooral te maken met de werkhouding van het kind zelf. Voor kinderen die het tempo niet 

aankunnen, worden aanpassingen in de taak gemaakt. Hoofddoel is steeds dat het kind niet met het werk 

onnodig achter raakt. In overleg met de leerkracht, het kind en de ouder wordt een oplossing gezocht. 

Het kan zijn dat een kind iets langer op school blijft. Eigenaarschap is hierbij leidend, kinderen leren op 

een Daltonschool verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen. 

 

Leerlingenraad 

De leerlingraad bestaat uit kinderen van groep 5 t/m 8. In de groepen 5 en 7 hebben de leerlingen de 

kans om te solliciteren naar een plekje in de leerlingraad. Deze sollicitatie gebeurt altijd d.m.v. een 

anonieme brief, waarin de sollicitanten met argumenten aangeven waarom zij juist in de leerlingraad 

willen. De leerlingenraad vergadert zes keer per schooljaar met de directeur van de school.  

Daarnaast heeft de leerlingraad overleg met de Daltoncoördinator en de Kanjercoördinator. 

Het doel van een leerlingenraad is om actief burgerschap te stimuleren. Door het oprichten van een 

leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische wijze actief meedoen en meedenken over schoolse 

zaken, waarbij de betrokkenheid van de leerlingen bij de schoolse zaken vergroot wordt. Leerlingen worden 

hiermee zelfverantwoordelijke burgers, die op deze wijze actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van de 

omgeving.  
 

Dit kunnen praktische zaken zijn, maar ook onderwijskundige of pedagogische onderwerpen. D.m.v. een 

Dalton-kijkwijzer worden de kinderen van de leerlingraad betrokken bij de Daltonontwikkelingen bij ons op 

school. Zij gaan de klassen in om na te gaan of alle Daltonafspraken zichtbaar zijn. 

Kinderen van de leerlingraad geven ook ouders met een aangemelde aanstaande kleuter een rondleiding 

door de school. 

 

Door de leerlingen gericht naar hun school te laten kijken, willen we dat kinderen actief leren mee te 

denken en te beslissen. Actief meedoen, je medeverantwoordelijk voelen, een bijdrage leveren aan je 

leefomgeving en in staat zijn democratisch gedrag te vertonen. De kinderen leren acties te koppelen aan 

beslissingen. 
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Elke twee jaar nemen we een enquête bij de leerlingen af, met vragen over wat ze van de school en het 

onderwijs vinden. We analyseren de antwoorden van de leerlingen op deze vragenlijst en we bespreken 

mogelijke verbeterpunten met de leerlingen in de leerlingenraad. 

 

De onderwerpen die de groepsvertegenwoordigers in de leerlingenraad inbrengen zijn een selectie uit de 

klassenvergadering, die voorafgaat aan elke leerlingenraadvergadering. De groepsvertegenwoordigers 

doen vervolgens weer verslag van de door de leerlingenraad genomen besluiten. De vertegenwoordigers 

van groep 8 zijn, samen met de directeur, verantwoordelijk voor het voorbereiden van de agenda, het 

maken van notulen en het opvolgen van de actiepunten. 

 

Burgerschap en sociale integratie 

Scholen moeten nadrukkelijk aandacht besteden aan het bevorderen van burgerschap en sociale 

integratie. Basiswaarden als vrijheid van meningsuiting, begrip voor wat voor de ander wezenlijk is, 

verdraagzaamheid en het afwijzen van discriminatie, vragen om actieve aandacht van de school. 

Onze visie is dat onderwijs kinderen moet leren, hoe ze in hun latere leven verantwoorde keuzes kunnen 

maken en hoe ze op een positieve manier aan de samenleving kunnen bijdragen.  

 

Voor verdere uitwerking van de wijze hoe onze school met de leerlingen werkt aan actief burgerschap 

verwijzen wij naar ons visiestuk “Actief Burgerschap & Sociale Cohesie”.  

Enkele voorbeelden hoe wij op onze school invulling geven aan burgerschapsontwikkeling van kinderen: 

 

 Hanteren van vaste regels en afspraken ten aanzien van het omgaan met elkaar, schoolmaterialen, 

het gebouw. 

 Bezoek aan maatschappelijke instellingen of het uitnodigen van gastspreker in de groepen. 

 Kinderen motiveren zich in te zetten voor iets wat niet in eerst instantie in hun eigen belang is, maar in 

het belang van de gemeenschap, de samenleving of van mensen in een kwetsbare positie.  

Voorbeelden hiervan zijn de doppen/flessenactie, Wandelen voor Water, Kinderpostzegels, opruimen 

zwerfafval. 

 In alle groepen wordt aandacht besteed aan reflecteren, d.w.z. nadenken over het gemaakte werk, 

gedrag en de gekozen werkwijze. 

 Aandacht voor het leven in een multiculturele samenleving in het kinderblad Samsam voor de groepen 

5 t/m 8. 

 Via de leerlingenraad stimuleren we leerlingen actief mee te denken met de schooldirectie over 

schoolbeleid.  

 

Van rapportage naar portfolio  

In het schooljaar 2021-2022 gaan we starten met het portfolio. Hierin laat het kind zijn eigen 

leerprocessen en ontwikkeling zien. Zo ontstaat er een overzicht van wat kinderen al kunnen en waar ze 

in groeien t.o.v. zichzelf. Wat staat er zoal in? Bladen en werkjes over: Dit ben ik - Dit kan ik - 

Hier ben ik trots op - Dit wil ik nog leren. 

 

Daarnaast komt er in het portfolio een rapportage dat aangeeft hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt. 

We vinden het belangrijk om de ontwikkeling, op het gebied van kennis en de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van uw kind, goed in beeld te hebben. Er is ook aandacht voor de vaardigheden in 

werkhouding, creatieve vakken, sport en spel. 

Er wordt gewerkt met verschillende beoordelingen. In groep 1-2 gaat het met name om de resultaten van 

observaties en vaardigheden in spel. De ontwikkeling van uw kind wordt weergegeven door middel van 

drie bolletjes met de opbouw: ‘in ontwikkeling’ – ‘voldoende’ – ‘goed’. In groep 3 t/m 8 gaat het om de 

resultaten van het werk op school, waaronder de toetsen. De beoordelingen worden gegeven met de 

woorden; onvoldoende, matig, voldoende, ruim voldoende, goed en zeer goed.  
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4. OUDERS 
 

Contact met ouders 

Ouderbetrokkenheid bij de school is essentieel voor het behalen van goede schoolresultaten. Een goede 

communicatie tussen ouders en de school komt de ontwikkeling van uw kind ten goede. We stellen het 

op prijs, dat u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis, die van invloed kunnen zijn 

op het gedrag van uw kind op school. 

 

Als school willen wij laagdrempelig zijn in ons contact met ouders.  

In overleg met de medezeggenschapsraad wordt geëvalueerd of er een betere manier is om informeel in 

gesprek te komen met ouders. 

Voor en na schooltijd is er gelegenheid om de leerkracht van uw kind een mededeling te doen of een 

vraag te stellen. Mocht dit op dat moment niet gelegen komen of is er meer tijd nodig voor het bespreken 

van zaken, dan zal de leerkracht een afspraak maken voor een ander tijdstip. 

 

Naast deze informele contactmomenten, hebben we ook andere contactmomenten zoals informatie- en 

rapportavonden. Verder proberen wij als school op zoveel mogelijk manieren de ouders te informeren 

over onze visie, werkwijze en de actualiteit. We hebben verschillende manieren en documenten waarmee 

wij ouders willen informeren. Hieronder volgen meerdere voorbeelden: 

 

 Nieuwsbrief (1x per maand) 

 Schoolwebsite (vernieuwd in 2021) en Facebookpagina. 

 Ouderapp via Parroapp 

 Jaarlijkse ouderinformatieavond.  

 Thema informatieavonden (over een specifiek onderwerp).  

 Rapport- en voortgangsgesprekken. 

 Taakbrief (wordt wekelijks aan de kinderen meegegeven). 

 Schoolgids. 

 Schoolplan. 

 Dyslexieprotocol. 

 Kanjerprotocol. 

 Protocol overgang/doublure groep 1/2/3 en groep 3/4. 

 Visiestuk Actief Burgerschap & Sociale Cohesie. 

 

Aanmelden en inschrijven leerlingen 

Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het onze school bezoeken. In verband met de 

organisatie vinden wij het prettig, dat u uw kind vroegtijdig aanmeldt. Bij onze planning kunnen we daar 

dan rekening mee houden. Als u na het lezen van de schoolgids of na een informatief gesprek besluit uw 

kind aan onze zorgen toe te vertrouwen, kunt u een informatiegesprek aanvragen met de directeur. U 

krijgt tijdens dat gesprek informatie over de school, we laten u en uw kind de school zien en we wisselen 

informatie uit over uw kind. De school krijgt via de kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw 

zoon/dochter. Komt uit dit gesprek naar voren dat het aanmelden van uw zoon/dochter een goede 

mogelijkheid is, dan ontvangt u een aanmeldformulier en dient u de aanmelding schriftelijk te doen. 

Uiteindelijk beslist de directeur of inschrijving kan plaatsvinden. Of de school aan de onderwijsbehoeften 

van uw zoon/dochter kan voldoen, speelt bij deze beslissing een bepalende rol. 

Wanneer de school niet aan de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter kan voldoen, dan kijkt de 

directeur met u mee naar een school die een passend antwoord kan geven op datgene wat uw 

zoon/dochter nodig heeft.  

 

Na inschrijving worden de gegevens van uw kind in de schooladministratie ingevoerd. De leerkracht van 

de groep zal met u een afspraak maken en komt bij u thuis op kennismakingsbezoek. Er worden daarna 
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een aantal inloopmomenten gepland (5 dagen of 10 dagdelen) om uw kind de gelegenheid te geven voor 

de vierde verjaardag mee te draaien. Op deze manier kan uw kind al wennen en kennismaken met 

klasgenootjes in de groep en de nieuwe juf of meester.  

 

De medezeggenschapsraad (MR)  

In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid 

geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS). De vertaalslag daarvan is vastgelegd in het 

MR-reglement binnen Stichting Catent. Het reglement ligt voor ouders ter inzage bij de directeur, is te 

vinden op onze website en op de website van Stichting Catent (www.catent.nl). 

 

In onze MR hebben drie ouders en drie teamleden zitting. In de MR zijn ouders en teamleden 

gelijkwaardige gesprekspartners. De directeur van de school is adviseur van de MR. De zittingsduur van 

een MR-lid is drie jaar. Onze MR vergadert ongeveer zes keer per jaar en geeft advies dan wel 

instemming, gericht op het schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houding.  

Leden van de MR zijn:  

 Melanie Arkes 

 Michan Katerbarg 

 Matthijs Boertjes 

 Petra Hermes 

 Ageeth Jansen 

 Chantal Visscher 

 

De oudervereniging (OV) 

De OV verzorgt, met de teamleden, verschillende sportactiviteiten en feesten voor de school. Bij de 

vergaderingen zijn ook één of twee leden van het team aanwezig. In de oudervereniging komt vooral de 

dagelijkse gang van zaken in de school aan de orde. Tevens verleent zij haar medewerking aan tal van 

andere voorkomende activiteiten. 

De OV belegt jaarlijks een vergadering. Tijdens deze vergadering komen de volgende onderwerpen aan 

bod: 

 De OV doet verslag van de activiteiten van het afgelopen schooljaar. 

 De OV legt verantwoording af over de besteding van de ouderbijdrage. 

 Ouders krijgen de gelegenheid zich kandidaat te stellen. 

 Vaststelling van de hoogte van de ouderbijdrage, na goedkeuring van de oudergelding MR. 

 

Leden van de OV zijn:  

Ouders:     Vanuit het team 

 Judith Bakker     Ria Habers 

 Marieke Berg           Astrid Smit      

 Bram Arkes    

 Dominique Ekkel 

 Marije Kremer 

 Bas Vroon 

 Laura van de Wetering 

 Amanda vd Steege 

 
Voortgangsgesprekken  

Ouders worden, onder normale omstandigheden, driemaal per jaar uitgenodigd om met de leerkrachten 

over hun kind te spreken. De leerlingen vanaf groep 6 zitten bij de voortgangs-/rapportgesprekken. 

Ongeveer drie weken na aanvang van het schooljaar, vindt er een eerste kennismakingsgesprek tussen 

de leerkrachten en ouders plaats. Ouders krijgen bij de uitnodiging een aantal vragen. Tijdens het 

kennismakingsgesprek worden de wederzijdse verwachtingen voor het komende schooljaar 

uitgesproken. 

http://www.catent.nl/
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Een voorbeeld van zo’n verwachting is dat ouders meewerken om samen met de school de kinderen te 

laten ervaren dat er van hen verwacht wordt dat zij zich zelfstandig ontwikkelen. 

Een mooie gelegenheid om dit te laten merken aan de kinderen is door bijvoorbeeld niet meer mee te 

gaan in de school, maar voor de school al afscheid nemen. 

 
In november bestaat de mogelijkheid, alleen voor ouders die hieraan behoefte hebben, een facultatief 

voortgangsgesprek met de leerkracht te hebben. Ook de leerkracht kan de ouder uitnodigen als hij/zij dit 

nodig acht. Op dat moment in het schooljaar heeft de school nog geen IEP-toetsen afgenomen, maar kan 

er toch behoefte bestaan het sociaal-emotionele functioneren van de leerlingen en/of de resultaten van 

de methode gebonden toetsen te bespreken. Ouders ontvangen in dit geval een uitnodigingsbrief. 

In februari, na de eerste IEP-toetsen, vindt het eerste rapportgesprek plaats. 

 

Aan het eind van het schooljaar bestaat er alleen voor ouders die hier behoefte aan hebben of als de 

leerkracht het nodig acht, een tweede facultatief rapportgesprek. Ook hiervoor ontvangen ouders een 

uitnodiging. 

 

Mocht u tussentijds vragen hebben over hoe het gaat met uw kind(eren) op school, wacht dan niet tot de 

rapportage, maar stap gerust op de leerkracht af, om een afspraak te maken voor een tussentijds 

gesprek.  

 

ParnasSys ouderportaal  

Ons registratieprogramma is ParnasSys. Hier komen alle gegevens van uw kind in te staan. Via het 

ouderportaal kunt u de schoolgegevens, het ziekteverzuim en de IEP-scores van uw kind bekijken. U 

krijgt bij de eerste schooldag van uw kind een inlogcode. U kunt zelf adresgegevens en telefoonnummers 

aanpassen, indien dit nodig is. 

 

Schoolplan  

In het schoolplan staat hoe de school wordt bestuurd, wat het onderwijsbeleid van de school is en hoe 

het onderwijs op onze school wordt ingevuld. Daarnaast is hierin opgenomen welke onderwijskundige 

veranderingen en plannen voor de toekomst wij voor ogen hebben. Tevens staat in het schoolplan hoe de 

zorg voor/begeleiding van leerlingen wordt vormgegeven. Ons huidige schoolplan is in 2020 vastgesteld 

en heeft een looptijd van vier jaar. Het schoolplan is te vinden op onze website: www.kbsdekwinkslag.nl 

 

  

http://www.kbsdekwinkslag.nl/
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5. LEERLINGENZORG 
 
Het monitoren van de zorg door de intern begeleider 

De intern begeleider heeft binnen de leerlingenzorg een belangrijke functie. De intern begeleider richt 

zich op drie niveaus van zorg: de leerlingen, de leerkrachten, de schoolorganisatie.  

De intern begeleider houdt zich overeenkomstig de drie genoemde niveaus bezig met: 

 

 Het coördineren van de leerlingenzorg, intern en met 

externe contacten en monitoren van het 

leerlingvolgsysteem. 

 Het ondersteunen en stimuleren van leerkrachten bij de 

begeleiding van leerlingen, o.a. leerlingenbesprekingen, 

opstellen van handelingsplannen, groepsplannen, 

oudergesprekken met zorgleerlingen.  

 Het vormgeven aan beleidstaken en het borgen van 

adaptief onderwijs/handelingsgericht werken met 

bijbehorende protocollen en kwaliteitskaarten. 

 

Het volgen van de ontwikkeling: toetsen en leerlingvolgsysteem 

Om de ontwikkeling van de kinderen goed te volgen, worden de vorderingen op het gebied van taal, 

lezen, spelling en rekenen enkele malen per jaar getoetst en geregistreerd. Dit gebeurt door middel van 

toetsen, die bij de methodes horen (methode gebonden toetsen) en d.m.v. landelijk genormeerde IEP-

toetsen.  

Methodetoetsen gaan over de lesstof over een korte termijn, bijv. over het thema taal van de drie 

voorgaande weken of een hoofdstuk van geschiedenis.    

IEP-toetsen gaan over de lesstof over een langere termijn, wat er het afgelopen half jaar geleerd en 

geoefend is.          

Waarom gebruiken wij het IEP-leerlingvolgsysteem sinds 2020-2021?                                                                 

Bureau-IEP heeft een visie die goed past bij onze Dalton- en kindvisie. 

Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief 

vermogen maken hem tot wie hij/zij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Een volgsysteem 

moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht 

te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden 

wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP- leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten 

van het complete kind in kaart. Een uitkomst waarmee wij als leerkracht samen met de leerling inzicht 

krijgt in de volgende ontwikkelingsstap en we het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling 

vergroten. 

Daarbij hebben we als de eindtoets groep 8 ook IEP; zo hebben we een goed passend systeem. 

 

De resultaten van alle IEP-toetsen worden geregistreerd in het IEP- leerlingvolgsysteem. Dit maakt het 

mogelijk de onderwijsresultaten te volgen en te analyseren. We maken trendanalyses van de vorderingen 

van uw kind, de groep en de school als geheel. We vergelijken de ontwikkeling van uw kind allereerst met 

zijn eigen ontwikkellijn richting het behalen van de referentieniveaus op taal en rekenen. De scores laten 

dus zien wat de kinderen al beheersen en waar de leerkracht het kind verder gaat begeleiden. Er wordt 

hiermee veel minder gekeken of er wel/niet een voorsprong of achterstand is ten opzichte van een 

landelijke normering. Overigens is een toets een momentopname, waarbij de resultaten soms een 

vertekend beeld kunnen laten zien. Juist daarom is interpretatie van de scores door de leerkracht 

belangrijk en nemen wij de dagelijkse observatie van de leerlingen in de groep mee in de analyse. 

 

De IEP-scores van de groep en van uw kind op het gebied van taal, lezen, spelling, rekenen en 

woordenschat worden tweemaal per jaar vergeleken met de vooraf gestelde doelen. Dit gebeurt in een 

overleg tussen de groepsleerkracht en de intern begeleider. Op schoolniveau vindt er tweemaal per jaar 

een opbrengstenvergadering plaats met het gehele team. Het doel is het vroegtijdig signaleren van 
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eventuele ontwikkelingsachterstanden, door de leeropbrengsten te vergelijken met de gestelde doelen. In 

het geval van significante afwijkingen volgt een analyse naar de mogelijke oorzaken en wordt er gekeken 

hoe het didactisch en/of pedagogisch handelen van de leerkracht eventueel aangepast moet worden. Dit 

kan bijvoorbeeld betekenen, dat een kind in aanmerking komt voor extra begeleiding met eventueel 

aanvullende leermiddelen of dat op schoolniveau aanpassingen in didactiek of methode geboden moeten 

worden. 

 

De taaltoetsen sluiten aan bij het Referentiekader Nederlandse taal en geven een uitslag op het behaalde 

referentieniveau. De vaardigheden lezen en taalverzorging worden in de basistoetsen gemeten op 

<1F,1F en 2F. De leerkracht bepaalt zelf of de leerling daarna getoetst wordt op 3F of op weg naar 1F. 

Daarnaast kan in groep 7 en 8 ook de woordenschat van de leerlingen meten en in groep 8 ook de 

schrijfvaardigheid op referentieniveau 1F en 2F. 

De rekentoetsen sluiten aan bij het Referentiekader rekenen en geven een uitslag op het behaalde 

referentieniveau. In de rekentoetsen worden de volgende onderdelen getoetst op 1F, 1S en 2F. 
 

Vanaf groep 6 worden de resultaten uitgedrukt in bovengenoemde referentieniveaus. 

We onderzoeken in schooljaar 2020-2021 of we de leestoetsen van IEP ook gaan afnemen. 

Wij proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van het individuele kind.  

Leerlingen krijgen extra zorg en aandacht van de leerkracht als ze moeite met de lesstof hebben 

(instructieniveau) en eventueel de leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent. Deze leerlingen bieden 

we tevens toetsen op maat, dat verweven is in het IEP-systeem: we bieden een toets aan die aansluit op 

hun ontwikkelingsniveau en waarop we verwachten dat ze een voldoende scoren. 

Leerlingen die juist meer aankunnen, bieden we meer uitdaging met verdiepingsstof en eventueel een 

kortere uitleg van de stof door de leerkracht. Indien een leerling hierna nog meer uitdaging nodig heeft, 

volgen we onze Daltonkaart begaafde leerling. Na een screening en gesprek met de Intern Begeleider, 

kan een leerling deelnemen aan de interne plusgroep. En mogelijk, na een strenge screening, vandaaruit 

door stromen naar de bovenschoolse verrijkingklas van Catent.   

 

Dit uitdrukking in referentieniveaus vraagt even anders ‘leren kijken’ dan voorgaande jaren en hoe wijzelf 

naar het voortgezet onderwijs gingen. Deze wijze van kijken is 

landelijk bepaald door de onderwijsinspectie. 

 

Hoe leest u dit schema? 

Het beste kan vanuit het basisonderwijs naar de groene streep 

als drempel gekeken worden. 

Het doel is dat elk kind minimaal op drempel 1F het 

basisonderwijs verlaat: dan kan het kind naar vmbo-basis.  

Als het kind naar TL/Havo kan: dan is de drempel iets hoger; 

naast  

1F behaalt het kind op rekenen 1S en op taal 2F niveau. 

Kan het kind naar HAVO/VWO: dan is de drempel weer iets hoger; en behaalt het kind ook lesstof op 3F 

niveau of op weg daarnaartoe. 

 

Het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling  

Wij gebruiken de methode ZIEN om de sociaal- emotionele ontwikkeling van onze leerlingen te volgen. 

ZIEN is een digitaal hulpmiddel dat gebruikt wordt door de leerkrachten. 

Het inventariseren van het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen, gebeurt aan de hand van 

een vragenlijst. De leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen de vragenlijst zelf in. Hierbij zijn tevens vragen 

m.b.t. veiligheid, die wij specifiek monitoren en waarvoor wij verantwoording afleggen aan de inspectie.  

Bij de groepen 1 t/m 4 gebeurt dit door de leerkracht. Met behulp van de uitslag van de vragenlijst wordt 

het sociaal-emotionele functioneren van een kind in kaart gebracht en volgen suggesties voor de 

leerkracht hoe hij/zij de groep of een kind extra zou kunnen ondersteunen.   
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De lijsten bespreken we tevens in een teamvergadering, omdat we gezamenlijk zorg dragen voor het 

welbevinden en de veiligheid van uw kind op onze school.  

 

De vragenlijst wordt twee keer per jaar afgenomen in oktober en maart. Als kinderen op bepaalde 

onderdelen onvoldoende scoren, wordt de vragenlijst in maart nog een keer afgenomen. In de 

tussenliggende maanden werken we, in samenspraak met de ouders, met de leerlingen aan deze 

onderdelen. 

In ZIEN staan vragen over de volgende zeven onderdelen: 

1. Betrokkenheid 

Hier gaat het om de gerichtheid op een taak. De concentratie is duidelijk te zien. 

2. Welbevinden 

3. Sociaal initiatief 

Een kind durft op een ander kind af te stappen. 

4. Sociale flexibiliteit 

Het kind is in staat een compromis te sluiten en zijn eigen plan los te laten als dat nodig is. Deze 

vaardigheid is belangrijk om goed te kunnen samenwerken met andere kinderen. 

5. Sociale autonomie 

Eigen keuzes maken en voor jezelf opkomen. Het kind beschikt over eigenheid en kan de groepsdruk 

weerstaan. 

6. Impulsbeheersing 

Het kind heeft controle over eigen gedrag. Eerst denken dan doen. 

7. Inlevingsvermogen 

Het kind is in staat zich in te leven in een ander en daar zijn/haar gedrag op af te stemmen. 

8. Veiligheid, waaronder pesten val 

De acht onderdelen beïnvloeden elkaar. 

De leerkracht heeft met ZIEN een middel in handen, dat hem/haar helpt om de signalen die de kinderen 

afgeven, op te vangen. Hierdoor is hij/zij in staat, de kinderen van de groep beter te begrijpen. Doordat 

ZIEN de leerkracht ook suggesties geeft voor ondersteuning, kan de leerkracht een groep of een 

individueel kind een stap verder brengen. 

 

Het dyslexieprotocol 

Het belangrijkste doel van het opstellen van een dyslexieprotocol is, dat eventuele lees- en 

spellingsproblemen bij de leerlingen tijdig gesignaleerd en gediagnosticeerd worden. Daarnaast is het 

belangrijk dat het leerstofaanbod en de instructie voor deze kinderen wordt beschreven en vastgelegd. 

Ernstige lees- en spellingsachterstanden kunnen worden voorkomen, dan wel worden teruggedrongen 

door lees- en spellingsproblemen in een zo vroeg mogelijk stadium van het taal/leesonderwijs te 

onderkennen en te behandelen.  

In de kleuterperiode kunnen problemen met de fonologische verwerking al worden gesignaleerd.  

In groep 3 kan echter pas vastgesteld worden in hoeverre er sprake is van problemen in het lees- en 

spellingsproces zelf. Ook in de hogere leerjaren, m.n. in de groepen 4 en 5, is het van belang om het 

lees- en spellingproces van leerlingen goed te volgen. 

Wanneer er sprake is van hardnekkig te kort in automatiseren van het lezen en spellen, zou er sprake 

kunnen zijn van dyslexie. Om dyslexie vast te kunnen stellen, moet er door de school tussen drie 

achtereenvolgende halfjaarlijkse momenten (b.v. januari - juni – januari) de Cito-leestoetsen DMT (drie 

minuten test) met een E-score, intensieve begeleiding gegeven worden. Deze begeleiding gebeurt 

bovenop het gewone lees- en spellingsaanbod. Deze procedure is bedoeld om de hardnekkigheid van de 

problematiek vast te stellen.  

Voor meer informatie verwijzen wij naar ons dyslexieprotocol (inzage via de intern begeleider). 

 

Verlengde kleuterperiode, een klas overdoen of overslaan 

Af en toe komen we tot de conclusie, dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. We nemen dan, in 

overleg met de ouders, het besluit om de kleuterperiode te verlengen of het kind de groep een jaar over 
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te laten doen. We doen dit alleen als alle overwegingen maken, dat dit de beste keuze voor een leerling 

is. 

Ondanks de gedifferentieerde aanpak die wij toepassen in de groepen, kan het voorkomen dat de 

aangeboden lesstof structureel als te gemakkelijk wordt ervaren door een leerling. We kunnen dan 

overwegen of het in het belang van een leerling is om te versnellen (klas overslaan). De procedure van 

overleg en het bekijken van de mogelijkheden, kent dezelfde duidelijke structuur als bij de beslissing tot 

een klas overdoen, waarin ouders, de groepsleerkracht en de intern begeleider betrokken zijn. Voor meer 

informatie over overgang van en naar groep 2 verwijzen wij naar ons protocol overgang groep 1/2/3 

(inzage via de intern begeleider). 

 

Logopedisch onderzoek 

Als gevolg van gemeentelijke bezuinigen is de logopedische screening op scholen voor alle 5-jarige 

kleuters, per 1 januari 2015 vervallen. Daardoor zal de signalering door de leerkrachten en de ouders 

moeten gebeuren. Indien noodzakelijk zal een particuliere logopedist moeten worden ingeschakeld.  

We hebben positieve ervaringen met de samenwerking vanuit Logopedisch Centrum Nederland.  

 

Medicijnprotocol 

Binnen onze stichting is er opnieuw gekeken- in samenspraak met een jurist- naar ons gezamenlijke 

protocol medisch handelen. De conclusie die daaruit getrokken dient te worden, is dat leerkrachten/ 

onderwijzend personeel te allen tijde behoed moeten worden om medische handelingen te verrichten. Zij 

zijn immers niet medisch onderlegd, maar worden in (gerechtelijke) procedures wel verantwoordelijk 

gehouden en hoofdelijk aansprakelijk gesteld. 

 

Op stichtingsniveau is daarom besloten dat het team geen medische handelingen, in de zin van 

incidenteel of structureel gedoceerd kuren of tabletten geven op verzoek van ouders. Ook kunnen we 

geen paracetamol geven aan uw kind, met of zonder toestemming van u. De handeling moet het kind of 

ouders/verzorgers zelf doen. 

We willen verwijtbaar gedrag/nalatigheid hiermee uitsluiten. Leerkrachten zijn niet BIG-geregistreerd, 

d.w.z. dat zij wettelijk, geen medische handelingen mogen uitvoeren. We gaan deze lijn volgen met 

ingang van heden. 

Uiteraard mogen en moeten we wel eerste hulpverlenen, in de vorm van een pleister plakken, een 

verbandje leggen of bij een ernstige acute vorm van medische noodzaak volgens onze burgerplicht 

handelen, de huisarts inschakelen of desgewenst 112 bellen. Uiteraard nemen we dan ook onmiddellijk 

contact met u als ouders op. Het volledige protocol is binnenkort te vinden op onze website 

www.kbsdekwinkslag.nl 

 
Passend Onderwijs 

Passend Onderwijs is de naam voor hoe we er binnen het onderwijs voor zorgen, dat alle kinderen de 

ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen, 

hebben schoolbesturen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht gekregen, nl. de verplichting om ervoor te 

zorgen dat iedere leerling passend onderwijs krijgt.  

 

Binnen Stichting Catent hebben we de afgelopen jaren flink ingezet op een stevige ‘basisondersteuning’. 

Er is een expertiseteam (CCAT genoemd) met orthopedagogen en diverse specialisten voor het jonge 

kind, rekenen, taal en gedrag. Dit betekent dat iedere leerling in onze school, kan rekenen op zorgvuldige 

begeleiding gericht op een optimale ontwikkeling. Bij sommige leerlingen zien we dat er specifieke 

onderwijsbehoeften zijn, die vragen om wat extra ondersteuning. Stichting Catent zorgt ervoor dat het 

merendeel van deze extra ondersteuning gerealiseerd kan worden. De extra ondersteuning wordt altijd 

pas ingezet na overleg met u als ouder(s). De groepsleerkracht en/of de intern begeleider gaat hierover 

met u als ouder(s) in gesprek. Indien we binnen Catent niet de gewenste expertise hebben, gaan we 

kijken of collega-bestuurders in de regio de gewenste deskundigheid kunnen bieden.  

 

http://www.kbsdekwinkslag.nl/
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Binnen het Samenwerkingsverband Veld, Vecht en Vaart zijn er ook gedragsspecialisten die het kind 

ondersteuning kunnen bieden na overleg met de ouder, groepsleerkracht en intern begeleider.  

Ter ondersteuning van sociaal-emotionele vragen wordt er samengewerkt met het team SamenDoen 

Slagharen 9 vanuit het Centrum Jeugd en Gezin). Het team bestaat uit een jeugdverpleegkundige (voor 

kinderen van 0-12 jaar) en een schoolmaatschappelijk werker. Het doel is om tijdig samen als ouder, 

leerkracht, intern begeleider en het team om tafel te zitten om (preventief) ondersteuning te bieden aan 

het kind. Te denken valt aan vragen over gezondheid, echtscheiding, angsten, weerbaarheid, gedrag, 

ondersteuning orthopedagoog. Ondersteuners uit de regio kunnen ingezet worden via het team. De intern 

begeleider kan dit overleg coördineren. Ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met team 

SamenDoen (zie laatste pagina). 

 

Ondersteuningsprofiel 
In het kader van Passend Onderwijs heeft onze school een ondersteuningsprofiel opgesteld. Dat wil 

zeggen, dat we in kaart hebben gebracht waar onze kwaliteiten liggen en waar we als school tegen 

grenzen aanlopen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ons 

ondersteuningsprofiel ligt ter inzage bij de directeur. Een samenvatting kunt u vinden op de website van 

de school www.kbsdekwinkslag.nl. 

 

Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT) en Samenwerkingsverband Veld, Vecht en Vaart 

De CAT heeft als taak: het arrangeren en toewijzen van ondersteuning op basis van 

onderwijs(zorg)behoeften van een leerling, wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid van de 

school. Voordat een leerling wordt besproken in de CAT, vindt een gesprek plaats tussen de 

orthopedagoog van Catent (zijnde de trajectbegeleider vanuit de leerlingenstructuur Catent) ouders, 

leerkracht(en) en intern begeleider. Doorgaans is er al een begeleidingstraject meerdere keren met 

elkaar besproken en uitgevoerd. De in het gesprek besproken punten worden door de intern begeleider 

genotuleerd en vervolgens met alle betrokkenen gedeeld. 

Binnen de CAT worden de onderwijs(zorg)behoeften van de leerling en de handelingsverlegenheid van 

onze school besproken, gewogen en afgezet tegen het schoolondersteuningsprofiel. De CAT besluit 

vervolgens over het toekennen van begeleiding en ondersteuning aan de school, in de vorm van een 

“arrangement”. Tevens beslist de CAT over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV), 

indien plaatsing op een school voor S(B)O het beste arrangement voor de leerling is.  

Daarnaast ondersteunt de CAT-ouders en de school in het proces naar plaatsing op scholen voor 

speciaal (basis)onderwijs.  

Voor vragen over Passend Onderwijs kunt u terecht bij de directeur of intern begeleider van onze school. 

Meer informatie vindt u op de websites www.catent.nl onder het kopje Passend Onderwijs, en op 

www.passendonderwijs.nl  

 

Bezwaar 

Tegen de beslissing van de CAT, over de toelaatbaarheid van een leerling tot het S(B)O, kan door 

‘belanghebbenden’ bezwaar worden aangetekend. Belanghebbenden zijn de school en/of de ouders, 

verzorgers of voogden van de leerling. Voor de behandeling van een bezwaar, is het 

Samenwerkingsverband Veld, Vecht en Vaart via, de regionale verbanden Passend Onderwijs, 

aangesloten bij de landelijke bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O. We verzoeken echter 

alle betrokkenen zich eerst tot de voorzitter van de CAT te wenden indien een hiervoor genoemd 

bezwaar zich voordoet. 

 

  

http://www.kbsdekwinkslag.nl/
http://www.catent.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
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Eigen leerlijn en ontwikkelingsperspectief 

Soms zal een kind bij één of meerdere vakken met een aangepast programma gaan werken, een eigen 

leerlijn. De leerling haalt op dat gebied niet het eindniveau van de basisschool, maar we stellen het 

aangepaste programma zo op dat er aansluiting is bij het vervolgonderwijs, waarvan 

we verwachten dat de betreffende leerling na de basisschool zal instromen. We 

proberen de minimum einddoelen zoveel mogelijk te behalen. De school stelt samen 

met de orthopedagoog (zijnde de trajectbegeleider vanuit de leerlingenstructuur 

Catent) en de ouders een ontwikkelingsperspectief op. Het ontwikkelingsperspectief 

geeft o.a. de specifieke begeleiding op school, de verwachte leeropbrengst en het te 

verwachten uitstroomresultaat weer van een leerling in het basisonderwijs. 

 
6. RECHTEN EN PLICHTEN   
 

Gedragscode Catent 

Aangezien het onderwijs geen beroepscode kent, beroept Stichting Catent zich o.a. op de Landelijke 

Norm Publieke taak. Deze is door de brancheorganisatie waartoe Catent behoort ondertekend. De 

algemeen geldende gedragsnorm die daarin wordt gehanteerd en die ook voor Catent geldt is:  

 Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak, worden nooit getolereerd.  

 Werknemers in de publieke sector moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te doen.  

 Hun aanwijzingen moeten altijd worden opgevolgd.  

 De orde mag niet worden verstoord. 

 

Als vervolg op deze code, heeft Catent afspraken gericht op de omgang met elkaar vastgelegd in de 

“Gedragscode Catent”. De volledige tekst van de code kunt u lezen op de website van Catent 

www.catent.nl, onder het kopje Organisatie. 

 

Informatievoorziening aan 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 volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. De 

school onthoudt zich van betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Zij 

richt zicht primair op haar pedagogisch didactische verantwoordelijkheid jegens de leerlingen. 

Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben, 

elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook 

gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en de 10-minutengesprekken. Verdere informatie vindt u in het 

protocol dat op de website vermeld staat. 

 

Klachtenregeling 

Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op school, dan worden die vrijwel 

altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor 

dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met 

de directeur. Mocht het laatste naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich 

wenden tot de contactpersoon van de school. Dit is mevrouw Astrid Smit. De contactpersoon kan 

u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn.  

Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van stichting Catent www.catent.nl, onder 

het kopje Organisatie.  
 

Klachtencommissie  

Aan Catent is een klachtencommissie verbonden (Interne Klachten Commissie).  

Deze bestaat uit: 

Voorzitter: de heer mr. S.M.C. Verheyden 

Lid:   mevrouw. A. Zandbergen 

Lid:   de heer H. Slabbekoorn 

http://www.catent.nl/
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De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl   

In uitzonderlijke gevallen (indien een klager niet over e-mail beschikt) kan gebruik worden gemaakt van 

het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.  

Een klacht die wordt ingediend bij de IKC, wordt conform het reglement IKC behandeld. Het reglement is 

terug te vinden op de website van stichting Catent www.catent.nl , onder het kopje “voor ouders”. 

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen, die naar aanleiding van een klacht 

ingediend bij de klachtencommissie, al dan niet worden genomen. De klachtencommissie geeft het 

bestuur advies. 

 

Vertrouwenspersonen 
Aan Catent is tevens een vertrouwenspersoon verbonden. Hij/zij heeft als taak te beoordelen, of bij een 

klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden. Op dit moment is aan 

Catent de volgende vertrouwenspersoon verbonden: de heer Ed Heeremans. Wilt u met de 

vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. 038- 3031844). 

Voor de ouders en kinderen is de contactpersoon op school mevrouw Astrid Smit (0523-684768) 

 

Landelijke klachtencommissie 

Behalve dat Catent een eigen klachtencommissie heeft (de IKC), is er vanuit Catent ook een aansluiting 

bij de landelijk opererende klachtencommissie: stichting GCBO, Postbus 82324,  

2508 EH Den Haag. Telefoon 070-3861697. E-mail: info@gcbo.nl 

 

Schorsing en verwijdering 

Schorsing en verwijdering van leerlingen valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. 

Het College van Bestuur heeft de bevoegdheid tot schorsing overgedragen aan de directeur. De directeur 

stelt echter het College van Bestuur en de inspectie onmiddellijk schriftelijk in kennis van een schorsing 

van een leerling.  

Bij verwijdering van een leerling, is er vooraf overleg tussen de directeur en het College van het Bestuur, 

waarbij het College van Bestuur uiteindelijk het besluit neemt tot de verwijdering. Het protocol “Schorsing 

en Verwijdering Catent” is te vinden op de website van Catent www.catent.nl , onder het kopje 

Organisatie. 

 

Leerplicht 

Alle leerlingen in Nederland moeten naar school. Dat geldt natuurlijk ook voor uw kind. Dat staat in de 

Leerplichtwet 1969, die in 1994 is herzien. Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Uw kind 

is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand, volgend op die waarin het vijf jaar wordt. Op de 

site www.leerplicht.net kunt u veel extra informatie vinden. De gemeente let erop, dat men zich houdt aan 

de regels van de leerplicht. Daarvoor zijn speciale medewerkers aangesteld, de leerplichtambtenaren.  

Zij hebben een controlerende taak. 

Van alle leerlingen, die een of meerdere dagen afwezig zijn, wordt een geautomatiseerd 

registratiesysteem bijgehouden. Indien sprake is van ongeoorloofd verzuim, wordt dit gemeld aan de 

leerplichtambtenaren. Deze kunnen u in geval van ongeoorloofd verzuim een boete opleggen.  
Naast de controlerende taak hebben leerplichtambtenaren ook een preventieve taak om thuiszitten te 

voorkomen. Ze willen graag tijdig met ouders en school meedenken in oplossingen.  

 

Kort verlof 

Voor het aanvragen van kort verlof (bruiloft, begrafenis, jubilea van familieleden) kunt u een formulier bij 

de directeur opvragen. Ook kan in bijzondere gevallen voor een leerling van vijf jaar, afgeweken worden 

van de schoolweek. Om vrij te vragen dient u – met het formulier - zich schriftelijk te richten tot de 

directeur. U mag er niet als vanzelfsprekend van uitgaan, dat ieder verzoek voor verlof zal worden 

gehonoreerd. Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim, zal dit volgens afspraak doorgegeven 

worden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.  

 

  

mailto:IKC@catent.nl
http://www.catent.nl/
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Vakantieverlof 

Toestemming voor (extra) vakantieverlof voor een gezinsvakantie, dient u minimaal zes weken van 

tevoren schriftelijk bij de directeur van de school aan te vragen. Toestemming mag alleen worden 

verleend wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het niet mogelijk is 

om in één van de schoolvakanties tijdens een schooljaar twee weken aaneengesloten met het gezin op 

vakantie te gaan. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden overlegd, waaruit blijkt dat er 

geen verlof binnen één van de officiële schoolvakanties mogelijk is. Bij de “specifieke aard van het 

beroep” moet gedacht worden aan ouders die werkzaam zijn in de horeca, camping of in de agrarische 

sector (seizoensgebonden bedrijven). 

 

Het verlof: 

 Mag hooguit éénmaal per schooljaar worden verleend. 

 Mag niet langer duren dan tien schooldagen. 

 Mag niet in combinatie met ander verlof worden verleend. Is er éénmaal voor een kortere periode 

verlof verleend, dan mag er dat jaar niet nog eens verlof voor vakantie worden verleend. 

 Mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar, dit om te voorkomen dat een 

leerling met een achterstand begint. 

Het formulier voor het aanvragen van dit vakantieverlof is af te halen bij de directeur. 

 
Gedragsregels op school 
Aan het begin van elk schooljaar wordt in elke groep het met elkaar omgaan aan de orde gesteld, de 

zogenaamde “Gouden Weken”. In alle groepen wordt er aan groepsbindende lessen en gesprekken 

gewerkt en de school- en klassenregels worden besproken en doorgenomen. De kinderen krijgen deze 

afspraken op een formulier mee. Het Kanjerprotocol bevat een blad met onze gedragsregels, waarvan 

het de bedoeling is dat het kind dit samen met de ouders ondertekent en weer inlevert op school. Dit 

Kanjerblad wordt gedurende een jaar bewaard.  

De belangrijkste gedragsregels hangen in elk lokaal. Alle kinderen worden geacht onderstaande 

gedragsregels te kennen en ernaar te handelen in de omgang met anderen. 

 Iedereen hoort erbij, we sluiten niemand buiten. 

 Pesten doen wij niet op onze school. 

 We geven elkaar ruimte. 

 Iemand uitlachen of uitschelden hoort niet op onze school. 

 We luisteren naar elkaar en laten elkaar uitspreken. 

 We blijven van elkaars spullen af. 

 We komen op tijd. 

 We ruimen onze eigen rommel op. 

 Mobieltjes laten we thuis. 

 Wij eten geen kauwgom of iets anders, behalve fruit onder schooltijd. 

Als een kind een gedragsregel overtreedt, zal de leerkracht het kind herinneren aan wat we samen op 
school hebben afgesproken. Wij proberen kinderen te leren, dat gedrag afwijzen iets anders is dan een 
persoon afwijzen. 
”Het gaat erom wat je doet en niet om wie je bent”. 

 

Verwerking leerlinggegevens/ de wet op de privacy 

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met gegevens van leerlingen. We hebben leerlinggegevens 

nodig, om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden 

leerlinggegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school.  

De meeste leerlinggegevens komen van u als ouder/verzorger bij de inschrijving van uw zoon/dochter op 

onze school. Het betreft dan vooral NAW-gegevens en gegevens over u als ouder/verzorger.  

Naast de gegevens die we van u krijgen, leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijv. 

de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals bijvoorbeeld cijfers en vorderingen.  

En soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD) 

geregistreerd. Dit gebeurt met name, als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw zoon/dochter.  
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Algemene leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratie- en leerlingvolgsysteem. 

Het systeem is beveiligd en de toegang tot de gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.   

Omdat onze school deel uitmaakt van stichting Catent, worden (een beperkt aantal) leerlinggegevens met 

het College van Bestuur gedeeld. Het delen van gegevens richt zich op benodigde gemeenschappelijke 

administratie, de leerling-ondersteuningsstructuur op Catent niveau, en/of plaatsingsbeleid. 

 

De wijze waarop we met leerlinggegevens omgaan, is uitvoerig beschreven in het AVG-reglement, 

gehanteerd door onze Stichting Catent. Hierin staat wat de rechten en plichten zijn van u als 

ouder/verzorger en van de medewerkers van de school/stichting ten aanzien van de op school 

geregistreerde en gebruikte gegevens. Het reglement is met instemming van de GMR door het College 

van Bestuur van Stichting Catent vastgesteld. Het reglement is in te zien op www.catent onder 

“Organisatie”.  

 

Inschrijfformulier 
Op basis van wat u over onze school leest, hoort etc. volgt meestal een verdere mondelinge 

kennismaking op de school. Als de kennismaking uiteindelijk leidt tot een aanmelding, gevolgd door een 

inschrijving, wil de school graag beschikken over de juiste informatie. U als ouder/verzorger wordt 

gevraagd om deze informatie te verstrekken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een of meerdere 

(digitale) formulieren. Gemakshalve noemen we deze formulieren ‘aanmeldformulier en inschrijfformulier’. 

De meeste vragen op het formulier spreken voor zich. Een aantal vragen zijn wij wettelijk verplicht aan u 

te stellen.  

De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier worden, zoals hiervoor al aangegeven, 

opgeslagen in het administratiesysteem van onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk 

behandeld. En – zoals hiervoor aangegeven – worden de gegevens door ons beveiligd. De toegang tot 

de administratie is, zoals eerder gemeld, beperkt tot alleen personeel dat de gegevens strikt noodzakelijk 

nodig heeft.  

 

Gebruik van digitaal leermateriaal 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Veelal op het niveau van 

Stichting Catent, worden strikte afspraken gemaakt met uitgevers, distributeurs en leveranciers van 

leermiddelen over het gebruik van bepaalde leerlinggegevens. Op basis van een 

modelbewerkersovereenkomst behorend bij de sector primair onderwijs leggen we deze afspraken 

schriftelijk vast. Een voorbeeld van een dergelijke modelovereenkomst is te vinden op www.catent.nl (zie 

verwijzing eerder genoemd). Onder andere geven we leerlingen eenvoudig toegang tot digitaal 

leermateriaal via ‘Basispoort’. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde 

leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets, is alleen mogelijk als de docent weet 

welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlinggegevens nodig. Het gaat dan om 

gegevens als een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, 

geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van 

de school. Er worden bij instanties als ‘Basispoort’ geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of 

uitgewisseld.  

Leerlinginformatie delen met andere organisaties, niet zijnde organisaties gericht op digitale 

leermaterialen, wordt alleen gedaan als u daar toestemming voor geeft, tenzij de uitwisseling verplicht is 

volgens de wet. 

 

Gebruik foto’s en video’s 

Onze schoolgids, website, nieuwsbrieven etc. zijn belangrijke informatiebronnen voor ouders, die op zoek 

zijn naar een school voor hun kind(eren). Met foto’s e.d. laten we zien waar we als school mee bezig zijn. 

Voor het gebruik van foto’s en filmpjes waar leerlingen opstaan, vragen wij (vooraf) uw toestemming. U 

als ouder/verzorger mag altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven 

instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met het 

beeldmateriaal omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto/filmpje te plaatsen. Gericht 

http://www.catent/
http://www.catent.nl/
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op het vragen van toestemming ontvangt u een formulier. Er worden geen herkenbare foto’s en filmpjes 

geplaatst op de social media, zoals WhatsApp en Facebook. 

De foto’s op de website kunnen alleen geplaatst worden alleen als u daarvoor toestemming verleend.  

 

U als ouder/verzorger heeft te allen tijde het recht om de door ons geregistreerde gegevens van en over 

uw zoon/dochter in te zien. Als gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij – op uw 

verzoek - de informatie verbeteren of aanvullen. Als gegevens die zijn opgeslagen, niet meer relevant zijn 

voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het 

uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de directeur. U kunt ook vragen stellen via 

privacy@catent.nl  

Op de site: www.catent.nl wordt tevens informatie over privacy geplaatst. 

 

Ziekte 

Ziekmelding dient voor schooltijd tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch door de 

ouders of verzorgers van de zieke leerling doorgegeven te worden.  
Mocht er om 9.00 uur geen bericht zijn binnengekomen over de reden van het 

verzuim van een leerling, dan neemt de school telefonisch contact met u op. 

Alle verzuim wordt geregistreerd. Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim, 

zal dit doorgegeven worden aan de ambtenaar leerplichtzaken van de 

gemeente. Ouders dienen zelf hun kind af te melden bij de BSO. 

 

In geval van ziekte van de leerkracht zorgt de school voor vervanging. Mocht het zo zijn dat er geen 

vervanger te vinden is, desbetreffende klas wordt dan verdeeld over de andere groepen. De kinderen 

krijgen dan een ‘noodmap’ mee, waar voor hen zelfstandig taakwerk inzit. Het kan voorkomen dat er de 

daaropvolgende dag nog steeds geen vervanging is. Dan zijn de kinderen vrij. De kinderen worden nooit 

zomaar naar huis gestuurd. Er wordt altijd van tevoren vastgesteld of er opvang is. Mocht dat niet het 

geval zijn, dan worden de kinderen op school opgevangen. 

 

7. PRAKTISCHE ZAKEN 

    

Schooltijden: 

Maandag 8.30 uur – 14.15 uur 

Dinsdag 8.30 uur – 14.15 uur 

Woensdag 8.30 uur – 13.30 uur 

Donderdag 8.30 uur – 14.15 uur 

Vrijdag 8.30 uur – 14.15 uur 

 

8.20u:  De kinderen mogen naar binnen. De leerkracht is aanwezig op het leerplein 

of bij de buitendeur om de kinderen op te vangen en te begroeten. 

Kinderen die binnen zijn, gaan met hun taken op hun eigen plaats aan het 

werk! De kinderen van groep ½ worden opgewacht door de leerkrachten bij 

het hek aan de Turflaan. De kinderen van groep 3 worden door de 

leerkracht bij het hek aan de Vergouwlaan verwacht; deze groepen 

kinderen van de Kwinkslag beginnen met Bewegend Leren 

8.30u:  Aanvang van de lessen. 

 

We hebben ervaren dat uw kinderen echte Daltonkinderen zijn en heel goed al zelf de school in kunnen. 

U kunt met recht trots op hen zijn. En dat is harstikke goed voor de zelfverzekerdheid van de kinderen. 

Zoals wij in onze Daltonvisie beschrijven, is het is goed voor de ontwikkeling van kinderen om de zaken 

die ze al kunnen, veel te oefenen, zodat hun eigenaarschap zich op de juiste wijze ontwikkelt. 

En alles wat een kind zelf kan, ga je als leerkracht of als ouder niet meer voor hen doen. 

Kinderen groeien van het vertrouwen dat hen gegeven wordt. 

mailto:privacy@catent.nl
http://www.catent.nl/
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Door de onzekerheden met betrekking tot Corona willen wij zo weinig mogelijk volwassenen in school 

ontvangen, om de besmettingskans zo klein mogelijk te houden. We gaan er vanuit dat u daar het volle 

begrip voor zult hebben. Ouders zijn dan ook alleen op afspraak welkom in school. 

  

Ouders wordt daarom gevraagd ervoor te zorgen dat hun kinderen niet voor 8.15 uur op het schoolplein 

zijn én erop toe te zien dat de kinderen vóór 8.30 uur in het schoolgebouw zijn. Wij vinden het belangrijk 

elke dag op tijd met de lessen te kunnen starten.  

 

Pauze:  

Groepen  Naar buiten Fruitpauze Naar buiten Lunchpauze 

Groep 5-8 10.00 -10.15 10.15 -10.30 12.00 -12.15 12.15 -12.30 

Groep 1-4 10.15 -10.30 10.00 -10.15 12.15 -12.30 12.00 -12.15 

 
Vakanties en studiedagen 2021 - 2022 
Vakanties, studiedagen en de meest actuele data en tijden van bijzondere activiteiten, kunt u tevens 

terugvinden op de kalender van de schoolwebsite www.kbsdekwinkslag.nl  

 

 
  

 

 

Vakantierooster 2021-2022  

Urenberekening   

4 gelijke dagen model 8.30 tot 14.25 en woe tot 13.30

    

Urenaantal p.week jaar uren

groep 1 t/m 8 25,50 52 1326,00

Totaal aantal uren beschikbaar 1326,00

Vakantieweken

Herfstvakantie 1 week 16-10-2021 t/m 24-10-2021 25,50

Kerstvakantie 2 w 24-12-2021 t/m 9-1-2022 51,00

Voorjaarsvakantie 1 week 19-2-2022 t/m 27-2-2022 25,50

Goede Vrijdag en Pasen 2 dagen 15-4-2022 t/m 17-4-2022 10,50

Meivakantie 1 week 30-4-2022 t/m 8-5-2022 25,50

Koningsdag 1 dag 27-4-2022 5,25

Hemelvaart 2 dagen 26-5-2022 10,50

Pinksteren  1 week 6-6-2022 t/m 12-6-2022 25,50

Zomervakantie 6 weken 16-7-2022 t/m 28-8-2022 153,00

Totaal aantal uren vakanties 332,25

Vrijgeroosterde dagen    

1 studiedag woensdag laatste vakantieweek Identiteit/Dalton 0

1 studiemiddag (van 13.00 uur tot 17.00 uur)(4 uur: van 13.00-17.00) 22-9-2021 Kanjer 2,00

1 studiedag Kinderfluisteraar/talentontw 5,25

1 studiedag carnaval 28-2-2022 studiedag mo BB, mi OB 2,50

Studiedag 16-3-2022 Daltondag en .... 5,25

Studiedag (scholing NPO) 10-6-2022 uren in Pinkstervakantie 0,00

Studiedag nieuwe schooljaar 4-7-2022 5,25

Laatste middag 15-7-2022 Calamiteitenmiddag 2,00

Totaal overige vrijgeroosterde dagen 22,25

Saldo aantal lesgevende uren dit schooljaar  971,50

marge 31,5

http://www.kbsdekwinkslag.nl/
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Buitenschoolse opvang (BSO)  
Basisscholen zijn verantwoordelijk voor de organisatie van BSO wanneer ouders hierom vragen. 

Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar voor en na schooltijd en tijdens 

schoolvakanties en studiedagen. Stichting Welluswijs verzorgt de buitenschoolse opvang voor veel 

scholen in de regio Hardenberg. Daarnaast biedt de KOV Kids-en-Joy op dezelfde wijze ook BSO in 

Slagharen. 

Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de individuele wensen van ouders, biedt stichting Welluswijs 

verschillende vormen van Buitenschoolse Opvang 

(BSO). Informatie rondom tijden vindt u op de 

website www.welluswijs.nl en www.kids-en-joy.nl  

 Reguliere Naschoolse Opvang  

Voor een lange middag of korte middag  

 Vakantie BSO 

Opvang in de weken dat de school gesloten is i.v.m. vakantie (volgens de vakantieplanning van het 

ministerie van OCW voor de regio Noord). De opvang kan afgenomen worden in dagdelen.  

 Voorschoolse Opvang  

 Incidentele BSO-dagopvang op dagen waarop een school i.v.m. studiedag gesloten is.  

 Incidentele naschoolse opvang. 

Indien u zelf een keer niet in de gelegenheid bent uw kind na schooltijd op te vangen is het mogelijk 

gebruik te maken van de incidentele naschoolse opvang.   

Indien u voorschoolse opvang afneemt, brengt de BSO-leidster de kinderen naar school.  

In geval van naschoolse opvang, worden de kinderen ’s middags van school gehaald en naar de 

opvanglocatie in de buurt begeleid. Hier kunnen de kinderen deelnemen aan vele activiteiten, die aan de 

hand van thema’s worden aangeboden. Het aanbod voor de kinderen is gevarieerd en bestaat uit natuur, 

sport, spel, lees en knutselactiviteiten.  

 

Plaatsen van fietsen 

Fietsen mogen alleen gestald worden voor het hek buiten het schoolplein. 

De fietsenrekken worden in het jaar 2022 voor de school geplatst. 

Het is de bedoeling dat de kinderen van groep 1en 2 hun fietsen plaatsen 

bij het kleuterplein. De kinderen van groep 3 tot en met 8, kunnen hun 

fietsen in de fietsenstalling zetten bij het grote plein.  

Als uw kind lopend naar school kan, verdient dat de voorkeur, omdat er 

veel kinderen op de fiets naar school komen en de fietsenhokken behoorlijk 

vol zijn. 

 

Ouderbijdrage 

De school vraagt ter financiering van haar activiteiten, die niet vallen onder het bekostigingsbudget van 

het Ministerie, per schooljaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage. We gebruiken deze bijdrage om de 

volgende activiteiten te kunnen realiseren: 

 Sinterklaasfeest. 

 Drankjes, ijsjes etc. bij verschillende vieringen en bijzondere (school)activiteiten zoals Kerstviering, 

Koningsspelen, Avond 4-daagse, etc. 

 Expressie. 

 Schoolreisjes en-kamp 

Leerlingen in de groepen 1 t/m 7 gaan jaarlijks één dag op schoolreisje. Leerkrachten worden door 

ouders ondersteund in de begeleiding.  

De leerlingen van groep 8 gaan gedurende 3 dagen op schoolkamp.  

De ouderbijdrage inclusieg de bijdrage voor de schoolreisjes en- kamp is voor de groepen  

1-7 zijn: € 50,00 en voor groep 8: € 110,00 

 

De ouderbijdrage wordt elk jaar vastgesteld op de OV-jaarvergadering, die aan het begin van het 

schooljaar plaatsvindt. De incassering verloopt via schoolkassa 

http://www.welluswijs.nl/
http://www.kids-en-joy.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.30cc.be/programma/varia/fietsenstalling.jsp&ei=twFaVaiTM8Gd7gaUmoOgDA&bvm=bv.93564037,d.ZGU&psig=AFQjCNExw5SxQx2EZf8pWizl5IQJC4KquA&ust=1432048376027139
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.de-uitvinder.nl/&ei=FgJaVdfxOO-U7QbFqIHQDQ&bvm=bv.93564037,d.ZGU&psig=AFQjCNE0KLx8vZCUfXect4wXt6rU_Z8Asw&ust=1432048512924773
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Stichting Leergeld 

De Stichting Leergeld helpt schoolgaande kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen mee te doen 

aan de samenleving. Bijvoorbeeld door het betalen van de kosten van het schoolreisje, schoolmaterialen, 

muzieklessen, sportkleding of lidmaatschap van verenigingen. Ouders kunnen in contact komen met de 

Stichting Leergeld via de website www.leergeld.nl of u kunt bellen met tel. 06-126 75 159. 

 

Verjaardagen en traktaties 

Als kinderen jarig zijn, wordt er in de klas voor hen gezongen en mag de jarige natuurlijk trakteren. Onze 

school heeft het cetificaat van Een Gezonde School. Wij zouden het erg op prijs stellen als de kinderen 

trakteren op een gezonde traktatie! Op het leerplein hangt een rek, waar u handige kaarten kunt vinden 

met een beschrijving hoe en welke gezonde traktaties er zijn. De jarigen mogen met een klasgenootje de 

groepen rondgaan, om ook de andere juffen en meesters een kleine traktatie te brengen. De jarige krijgt 

van de leerkracht een verjaardagskaart, waar de leerkrachten een verjaardag wens op kunnen zetten.  
Jaarlijks maken we gebruik van de Smaaklessen om kinderen in aanraking te brengen met verschillende 

soorten groente en fruit. Voor alle kinderen in de school, zowel onderbouw als midden- en bovenbouw 

organiseert de school de Gezondheidsweek, waarin de smaaklessen een permanente plaats hebben. 

 

Kinderen uit groep 1 t/m 4 mogen bij verjaardagen (of andere feestelijkheden) voor hun vader, moeder, 

opa of oma een wensje maken, mits dit tijdig bij de leerkracht is aangevraagd.  

Wij verzoeken u vriendelijk de uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes niet op school uit te (laten) 

delen. Dit voorkomt teleurstellingen bij kinderen die niet uitgenodigd worden. 

 

Schoolbenodigdheden 

De kinderen hebben niet veel nodig, het meeste krijgen ze van school. Ouders wordt verzocht erop toe te 

zien, dat hun kind geen eigen speelgoed meeneemt naar school. Uitzondering hierop zijn verjaardagen of 

bijzondere vieringen zoals Sinterklaas. 

In onderstaand overzicht, ziet u wat kinderen nodig hebben gedurende hun basisschooltijd: 

 

Etui met rits Vanaf Groep 3 

Gymspullen: sportbroekje, shirtje, eenvoudige gymschoenen (geen 

turnschoentjes en geen zwarte zolen) 

Vanaf Groep 1 

Schooltas Vanaf Groep 1 

 

Verzekering voor leerlingen 

Elk kind is op school verzekerd tegen ongevallen. Deze verzekering is uitsluitend van kracht: 

a. Tijdens de schooluren, gedurende het verblijf in het schoolgebouw of op het daarbij behorend terrein, 

evenals tijdens het gaan van huis naar school en terug, gedurende ten hoogste 1 uur voor en 1 uur na 

schooltijd. 

b. Tijdens het verblijf op sportvelden, gymnastieklokalen, zwembaden e.d. mits in schoolverband en 

onder toezicht van een leerkracht. 

c. Tijdens schoolreizen, kamp, ouderavonden, schoolfeesten, uitstapjes en excursies in schoolverband, 

tijdens deelname aan schoolsportwedstrijden, mits en zolang de leerling onder toezicht staat van de 

door de directeur daartoe aangewezen personen. 

 

Gezondheidsonderzoeken door GGD IJsselland 

Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente Hardenberg heeft de 

afdeling Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld 

door gezondheidsonderzoeken te doen en vaccinaties te geven. Ouders kunnen ook tussendoor bij de 

GGD terecht. De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten van de GGD zijn hiervoor 

beschikbaar. Veel ouders zijn al bekend met de GGD IJsselland van het consultatiebureau. In de 

basisschoolperiode wordt uw kind een paar keer uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Voor de 

gezondheidsonderzoeken ontvangen ouders een uitnodiging: 
 Als uw kind 5 of 6 jaar oud is 

http://www.leergeld.nl/
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Het onderzoek gebeurt in twee delen. De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een 

ogen- en gehoortest. Op een later moment worden kind en ouder(s) uitgenodigd op het 

consultatiebureau, voor het tweede deel van het gezondheidsonderzoek door de 

jeugdverpleegkundige. 

 Als uw kind 10 of 11 jaar oud is 

Tijdens dit onderzoek meet de doktersassistente op school de lengte en het gewicht van uw kind. U 

vult als ouder van tevoren een vragenlijst in en kunt ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, 

ontwikkeling, gedrag en opvoeding.  

 Als uw kind in groep 8 zit 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg komt een keer op school om voorlichting te geven aan de 

leerlingen van groep 8 over een gezonde leefstijl.  

 

Tussendoor een vraag over de opvoeding of gezondheid van uw kind? Als ouder weet u het beste hoe 

het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de 

GGD! U kunt ook zonder afspraak binnenlopen tijdens het inloopspreekuur. De tijden staan op de 

website. 

 

Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg 

Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen) 

E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl 

Website www.ggdijsselland.nl  

 

Tegemoetkoming reiskosten 

In de gemeente Hardenberg geldt de regeling, dat ouders onder bepaalde omstandigheden aanspraak 

kunnen maken op een bijdrage in de kosten van het leerlingenvervoer. De afstand tussen de woning en 

de school dient hiervoor meer dan zes kilometer te bedragen. 

De tegemoetkoming is inkomensafhankelijk.  

 
Hoofdluis 
Op school worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Wij gaan ervan uit dat ouders, bij aanmelding 
van hun kind(eren), toestemming geven voor de uitvoering van hoofdluiscontroles bij hun kind(eren). 
De controles vinden plaats op de woensdag na elke vakantie. Het hoofdhaar 

wordt nagekeken op de aanwezigheid van hoofdluizen en neten. In het 

geval dat er hoofdluis wordt geconstateerd, worden de ouders hiervan 

dezelfde dag op de hoogte gebracht. Een week later volgt vervolgens bij alle 

kinderen een nieuwe controle. 

De bestrijding van hoofdluis is in de eerste plaats een taak van de 

ouders/verzorgers.  

De school kan ouders informatie verschaffen hoe hoofdluis effectief 

bestreden en voorkomen kan worden. Bij constatering van hoofdluis door de 

ouders, dient de school geïnformeerd te worden om verdere verspreiding te 

voorkomen.  

Sinds wetenschappelijk is aangetoond dat het gebruik van luizenzakken niet effectief is in het voorkomen 

van hoofdluis, maken wij hier op school geen gebruik meer van. 

 

Mobiele telefoons. Moet dit er nog in? 

 

 

Mobiele telefoons zijn voor de leerlingen op school niet toegestaan.  
 

 

 

  

mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
http://www.ggdijsselland.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.papaenmama.nl/peuter/alles-over-hoofdluis-bij-je-kind/&ei=XARaVfzKDsqP7Ab234GACQ&bvm=bv.93564037,d.ZGU&psig=AFQjCNGI70Gd0wPSmsHs_HJpaAZXBddIhQ&ust=1432049072548915
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://educatie.ntr.nl/radio/501613/kort-nieuws/item/2966432/halfaloog-dwingt-tot-luisteren/&ei=ogNaVbCeNIGV7AbPh4PgCA&bvm=bv.93564037,d.ZGU&psig=AFQjCNFQby07sNfDdJErfSj-LCGuedSuOw&ust=1432048875858122
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Sponsoring 

In het basisonderwijs neemt het aantal scholen dat sponsoring ontvangt toe. Ook bij ons op school is 

sponsoring een feit. Bij sponsoring geeft een sponsorgeld, goederen of diensten aan een school in ruil 

voor een tegenprestatie. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring maar van een 

schenking.  

Sponsoring moet op een zorgvuldige manier gebeuren. Daarom heeft Catent een beleidsstuk over de 

sponsoring. We willen voorkomen dat de onderwijsinhoud door sponsoring wordt beïnvloed. Ook mag de 

continuïteit van het onderwijs niet in gevaar komen. Bij het wegvallen van de sponsoring moeten de 

lessen gewoon door kunnen gaan, op eenzelfde kwalitatief goed niveau. Aan de andere kant vinden we 

het goed dat bedrijven de ruimte krijgen, om voor eigen rekening bij te dragen aan het onderwijs. Daarom 

heeft Stichting Catent beleid gericht op sponsoring vastgesteld, waarmee zij aansluit bij het Convenant 

“Scholen voor primair- en voortgezet onderwijs en sponsoring” (d.d. april 2015). Dit convenant bevat 

gedragsregels die besturen/scholen als richtlijnen dienen te gebruiken bij hun beleid. Het binnen Stichting 

Catent vastgestelde beleid en de doorvertaling daarvan naar onze school is bij de directeur op te vragen 

en in te zien.  

Mocht u als ouder(s) klachten hebben over ongewenste reclame-uitingen die u (in schoolverband) 

tegenkomt, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie van Catent, dan wel bij de 

Reclame Code Commissie. De klachtenregeling/-procedure van Catent is te vinden op www.catent.nl , 

onder het kopje Organisatie. 

 

Ouderinformatiepunt 5010 

Informatiepunt 5010 is de landelijke vraagbaak waar ouders met kinderen in het basisonderwijs en 

voortgezet onderwijs, terecht kunnen met allerlei vragen of advies over onderwijs.  

Het loket is op werkdagen gratis telefonisch te bereiken op 08005010 of via de website www.50tien.nl 

Naast de mogelijkheid om vragen te stellen, geeft de website ook veel informatie. 

 
8. ALGEMENE GEGEVENS  
Adresgegevens 
Naam : KBS De Kwinkslag 

Identiteit: Katholiek 

Website:  www.kbsdekwinkslag.nl   

Adres : Vergouwlaan 5, 7776 BA Slagharen 

Telefoon:  0523-684768  

Email :   directie.kwinkslag@catent.nl     

 

Stichting Catent 

Onze school is aangesloten bij Stichting Catent. Onder deze stichting vallen 34 scholen in de provincies 

Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. De dagelijkse leiding van onze Stichting en het bevoegd 

gezag over alle scholen, is in handen van het College van Bestuur (CvB). Het CvB is verantwoording 

schuldig aan een Raad van Toezicht (RvT). Het CvB is integraal verantwoordelijk voor het bestuur van de 

stichting. De RvT houdt toezicht op het CvB en diens beleid en staat het CvB met advies terzijde. Er is 

differentiatie in de mate van sturing door het CvB per thema/aandachtsgebied. Deze mate van sturing is 

afhankelijk van criteria als kwaliteit, efficiëntie en benodigde innovatieruimte of flexibiliteit op 

schoolniveau.  

 

Het College van Bestuur bestaat uit: 

Meneer E.Verrips 

Meneer J. Kroon 

Bezoekadres : Schrevenweg 6, 8024HA Zwolle 

Tel.  : 038 - 3031844 

Postadres : Postbus 290, 8000 AG Zwolle 

De directeuren van scholen hebben een adviserende, beleidsvoorbereidende en uitvoerende rol m.b.t. 

het Catentbeleid (zie www.catent.nl). 

http://www.catent.nl/
http://www.50tien.nl/
http://www.kbsdekwinkslag.nl/
mailto:directie.kwinkslag@catent.nl
http://www.catent.nl/
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Directeur 

De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school en belast met de 

voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op schoolniveau. Hij/zij doet dit in nauw 

overleg met de intern begeleider en het team. De directeur overlegt met de medezeggenschapsraad 

(MR) over schoolse zaken, zoals vastgesteld in het MR-reglement van Catent.  

 

De groepsleerkracht 

De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor een groep. In geval van een duobaan wordt de 

verantwoordelijkheid gedeeld. De leerlingen hebben dan les van twee leerkrachten. Dit kan het geval zijn 

indien een leerkracht in deeltijd werkt, of wanneer een leerkracht naast lesgevende taken ook nog andere 

taken binnen school uitoefent. Iedere leerkracht heeft binnen het team ook andere taken. We doen dan 

een beroep op de specifieke kwaliteiten van leerkrachten.  

 

Intern begeleider 

Om de leerlingenzorg zo goed mogelijk te begeleiden en te coördineren, heeft onze school een intern 

begeleider. Haar belangrijkste taken zijn: 

 Zorg voor het leerlingvolgsysteem. 

 Het regelmatig onderhouden van contact met de leerkrachten over de ontwikkeling van de kinderen. 

 Het voorbereiden en leiden van groepsbesprekingen. 

 Het coachen van leerkrachten in de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

 Het leggen en onderhouden van contacten met externe instanties. 

 Het adviseren bij gesprekken met ouders. 

 Binnen de formatie van de school wordt ruimte gemaakt voor de functie van intern begeleider. 

Natuurlijk blijft de leerkracht eerstverantwoordelijke voor de begeleiding van de leerlingen uit zijn/haar 

groep. 

 

Onderwijsassistent  

De onderwijsassistent voert onder de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht allerlei activiteiten uit 

die bijdragen aan een betere ontwikkeling van de leerlingen. De werkzaamheden variëren van het 

begeleiden van individuele of kleine groepen leerlingen bij hun leertaken tot het organiseren van 

excursies.  

  

Leraarondersteuner  

De leraarondersteuner handelt onder toezicht van de groepsleerkracht. Hij/zij ondersteunt de 

groepsleerkracht in de klas in leerlingbegeleiding en lesgeven. Daarnaast draagt 

de leraarondersteuner bij aan de voorbereiding van lessen en is beschikbaar voor allerhande 

werkzaamheden met betrekking tot schoolorganisatie. Hij/zij neemt nakijkwerkzaamheden op zich, 

observeert leerlingen en helpt hen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden, besteedt aandacht aan 

de voortgang van individuele leerlingen en ondersteunt de groepsleerkracht bij ouderavonden. Hij/zij 

denkt mee over de invulling van lessen en voert onderwijsgevende taken uit.   

  
Leerlingaantal 

Op de teldatum (1 oktober 2020) bedroeg het leerlingaantal van KBS De Kwinkslag 163 leerlingen. 

De verwachting is dat we op 1-10-2021 met 182 leerlingen starten. 
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Formatie 2021-2022  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep1/2 A Juf Ans Juf Monique Juf Monique Juf Monique Juf Monique 

Groep 1/2 B Juf Ria Juf Ria Juf Ria Juf Ria Juf Ria 

Groep 3 Juf Astrid Juf Astrid Juf Astrid Juf Astrid Juf Kim  

Groep 4 Juf Mirjan Juf Petra Juf Petra Juf Petra Juf Petra 
Groep 5 Juf Manon Juf Manon  Juf Manon  Juf Kyra Juf Kyra 

Juf Manon  

Groep 6 Juf Emmelie Juf Emmelie Juf Kim Juf Kim Juf Emmelie 

Groep 7 Juf Ageeth Juf Ageeth Juf Karin Juf Karin Juf Karin 

Groep 8 Juf Chantal Juf Chantal Juf Ageeth Juf Chantal Juf Chantal 

 
Op donderdag is er, net als dit jaar, muziekles door juf Donna. 
Juf Annette (leerkrachtondersteuner) en juf Hedwig (onderwijsassistent) bieden extra ondersteuning bij 
de zorg. 
Juf Anneke verzorgt de interne en externe zorg. 
Meester Björn is onze conciërge. 

Managementteam Emailadressen   

Ingrid Heins        directie.kwinkslag@catent.nl  Directeur 

Anneke Blokzijl  ib.kwinkslag@catent.nl  Interne begeleiding (zorg) 

Naam leerkracht  Specialisten binnen de school 

Petra Hermes  p.hermes@catent.nl  Stagecoördinator en BOA 

Monique Schottert m.schottert@catent.nl  Rekencoördinator  

Ria Habers r.habers@catent.nl  Coördinator soc. Veiligheid/Kanjer 

Ans Nijenhuis a.nijenhuis@catent.nl   

Mirjan Meijerink m.meijerink@catent.nl   

Ageeth Jansen a.jansen@catent.nl  ICT-coördinator 

Chantal Visscher c.visscher@catent.nl  Taal-leescoördinator 

Astrid Smit atb.smit@catent.nl  Contactpersoon oudervereniging 

Kim Hamersveld k.vanhamersveld@catent.nl   

Manon van der Kemp 

Karin Wienen 

Emmelie Stoeten 

m.kemp@catent.nl 

k.wienen@catent.nl 

e.stoeten@catent.nl   

Daltoncoördinator 

 

Kyra de Putter k.deputter@catent.nl  WPO-student 

Leerkrachtondersteuner      en onderwijsassistent  

A.Steenhuis 

H. Twisk 

a.steenhuis@catent.nl 

h.twisk@catent.nl 

 

 

Voor extra ondersteuning aan de leerkrachten en voor specifieke begeleiding van zorgleerlingen, hebben 
wij enkele dagdelen per week de beschikking over hulp van een leerkrachtondersteuner en een 
onderwijsassistent 
  
Opleidingsschool/stages 
Catent voelt zich medeverantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige leerkrachten. Daarom worden 

jaarlijks binnen de scholen van Catent stageplaatsen aangeboden aan stagiaires van verschillende 

lerarenopleidingen, opleidingen voor onderwijsassistenten en van andere onderwijs gerelateerde 

opleidingen. Ook onze school is opleidings-/stageschool. In dit kader hebben wij een 

samenwerkingsverband met de Katholieke Pabo in Zwolle. Elk jaar komen er van deze opleiding 

stagiaires uit verschillende leerjaren. Zij kunnen, altijd onder supervisie van een groepsleerkracht, lessen 

verzorgen. De studenten vormen samen een leergroep. De leergroep wordt begeleid door onze opleiden 

in school (OIS). Dit is mevrouw Petra Hermes. 

 
Veiligheid en bedrijfshulpverlening  
Alle teamleden hebben een opleiding gevolgd of gaan de opleiding volgen in het kader van BHV 

(bedrijfshulpverlening: brand, ontruiming, etc.) en/of EHBO (eerste hulp bij ongelukken). Periodiek wordt 

mailto:directie.kwinkslag@catent.nl
mailto:ib.kwinkslag@catent.nl
mailto:p.hermes@catent.nl
mailto:m.schottert@catent.nl
mailto:r.habers@catent.nl
mailto:a.nijenhuis@catent.nl
mailto:m.meijerink@catent.nl
mailto:a.jansen@catent.nl
mailto:c.visscher@catent.nl
mailto:atb.smit@catent.nl
mailto:k.vanhamersveld@catent.nl
mailto:m.kemp@catent.nl
mailto:k.wienen@catent.nl
mailto:e.stoeten@catent.nl
mailto:k.deputter@catent.nl
mailto:a.steenhuis@catent.nl
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het ontruimingsplan geoefend met de leerlingen, door middel van (on)aangekondigde 

ontruimingsoefeningen. 

 

8. ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 

Stichting Catent 

Schrevenweg 6 

8024 HA Zwolle 

Vertrouwenspersoon Catent 

Dhr. E. Heeremans 

P.a. Stichting Catent 

088-8508680 

Interne klachtencommissie 

Voorzitter : de heer Mr. S.M.C. Verheyden 

Catent 

Postbus 290 

8000 AG Zwolle 

Email: ikc@catent.nl 

Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg 

Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen) 

E-mail: jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl 

www.ggdijsselland.nl  

Vertrouwenspersoon voor de ouders en kinderen van KBS De Kwinkslag  

Mevr. Astrid Smit 

0523-684768 (telefoon school) 

 

Landelijke klachtencommissie 

Stichting GCBO 

Postbus 82324 

2508 EH Den Haag 

Tel: 070-3861 697 

Email: info@gcbo.nl 

Ouders over onderwijs 

Voor al uw vragen over onderwijs: 0800-5010 of www.50tien.nl 

Kindertelefoon 

Dagelijks gratis en anoniem bereikbaar van 14.00u – 20.00u  

Tel: 0800-0432  

www.kindertelefoon.nl 

Kindertelefoon Zwolle 

Postbus 183 

8000 AD Zwolle 

Vertrouwensinspecteurs van de inspectie 

Tel: 0900 – 1113111 

Centrum Jeugd en Gezin 

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunt u als ouder/verzorger terecht met al uw vragen over 

opvoeden en opgroeien van kinderen van 0 tot 23. Gemeente Hardenberg heeft regio teams gemaakt. 

Ook voor vragen op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg kunt u bij hen terecht.  

Team Samen Doen Noord in de “De Praam” Slagharen  

Inloopochtend iedere maandag van 10.00 tot 12.00 uur  

Contact: algemeen telefoonnr 14 0523, of via e-mail op samendoen@hardenberg.nl. 

www.hardenberg.nl/inwoners/zorg/samen-doen.html  

Meldpunt kindermishandeling of maak je je zorgen over je eigen gezin:  

Bel “Veilig Thuis”  

mailto:ikc@catent.nl
mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
http://www.ggdijsselland.nl/
mailto:info@gcbo.nl
http://www.50tien.nl/
mailto:samendoen@hardenberg.nl
http://www.hardenberg.nl/inwoners/zorg/samen-doen.html
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0800-2000 
Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht, afdeling Slagharen 

www.veldvaartenvecht.nl 

Voor contact met de coördinator Ina Oosterhuis 

Afdeling Slagharen: Ina Oosterhuis, ioosterhuis@veldvaartenvecht.nl 

Stichting Welluswijs 

Voor en naschoolse opvang, dagopvang, peuterprogramma, buitenschoolse opvang.  

Opvanglocatie in Slagharen: 

“Doerak” in De Praam 

Dr. Willemslaan 148, Slagharen 

 

Centrale administratie: 

Blanckvoortallee 6 

7773 AH Hardenberg 

Tel: 0523-712272 (ma t/m vrij 9.00 t/m 12.00 uur) 

www.welluswijs.nl  

Kids en Joy 

Voor en naschoolse opvang, dagopvang, peuterprogramma, buitenschoolse opvang.  

Vergouwlaan 3, 6 & 8  

7776 BA Slagharen 

0523-852171/0648828797 

www.kids-en-joy.nl 

 

 

 
 
 
 

http://www.veldvaartenvecht.nl/
mailto:ioosterhuis@veldvaartenvecht.nl
http://www.welluswijs.nl/
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