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Geachte ouders / verzorgers, 

Welkom op de St. Dominicusschool! 

De schoolgids bevat informatie over de doelen van de school, de voorzieningen voor leerlingen met 

specifieke behoeften, de wijze waarop onderwijstijd wordt benut en de vrijwillige ouderbijdrage. De 

school kan daar in overleg met de medezeggenschapsraad onderwerpen aan toevoegen. De 

schoolgids kan ook als praktische vraagbaak gebruikt worden, voor namen, adressen, regelingen, 

kosten, tijden en data.  

Daarnaast is de schoolgids ook een verantwoordingsdocument of wordt dat (soms tegen wil en dank) 

steeds meer. Door middel van de schoolgids rapporteert de school bijvoorbeeld over de bereikte 

resultaten. Dat zijn bijvoorbeeld resultaten van eindtoetsen of examens die worden afgezet tegen de 

resultaten van soortgelijke scholen of resultaten van toetsen die de groei van leerlingen zichtbaar 

maken. Ook geeft de schoolgids aan hoe zij procedureel een aantal zaken geregeld heeft en wettelijke 

vereisten of bestuurlijke afspraken door vertaald heeft. D.m.v. van deze schoolgids wijst de school 

ouders en andere betrokkenen ook op hun rechten (bijv. klachtenregeling) én op hun plichten (bijv. 

schoolregels, verzuim en verlof).  

Het afgelopen schooljaar heeft ons bestuur op verschillende momenten gemerkt dat de rol van de 

schoolgids verandert, belangrijker wordt én de inhoud kritischer wordt bekeken. Om te borgen dat 

met  name de verplichte onderdelen en de passages die betrekking hebben op de verantwoording in 

de schoolgidsen van de KSU scholen worden opgenomen, heeft het bestuur besloten om een uniform 

format van een schoolgids voor alle KSU-scholen samen te stellen met een zelfde indeling en volgorde 

van onderwerpen.  

Naast de schoolgids geven we jaarlijks een schoolkalender uit. Hierop vindt u informatie over de 

vakanties, vrije dagen, activiteiten en alle namen van de teamleden. Deze ontvangt u aan het begin 

van het schooljaar.  

Onze school informeert ouders ook via nieuwsberichten via ons communicatiesysteem social schools 

en berichten op onze website. 

De schoolgids, de nieuwsbrieven, en de kalender zijn te vinden op onze website:  

www.ksu-stdominicus.nl.  

 

Juli 2019 

 

Tilly Melissen 

Lex de Goeij 

Schoolleiders 
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1. Het onderwijs 

1.1 De school 
 

Een gezellige, grote school waar we met plezier leren! 

De St. Dominicusschool is een grote school in de wijk Oog in Al. Nu 28 groepen en ongeveer 700 

kinderen, De St. Dominicusschool staat in de wijk goed bekend vanwege de goede sfeer en de grote 

leerwinst. Al jaren is er een grote vraag om op de school geplaatst te worden. Het was de reden om uit 

te gaan breiden naar 28 groepen. We beschikken nu we ook over de locatie Cereolfabriek. In deze 

oude fabriek zijn 6 klaslokalen voor onze school ingericht.  

De kernvakken taal, lezen en rekenen staan centraal op school. Er wordt veel en gedegen aandacht 

aan besteed. De gedegen aandacht bestaat uit het geven van goede instructies waardoor kinderen 

veel kunnen leren.  

Omdat er in de afgelopen jaren een goed zorgsysteem is ontwikkeld voor o.a. dyslexie, presteren ook 

de kinderen met deze handicap goed. De school streeft er naar om voor alle kinderen een positieve 

leeromgeving te zijn. Dit resulteert in goede resultaten. We scoren zowel op de tussentoetsen als op 

de eindtoets ruim boven het landelijk gemiddelde. Ons streefdoel in cijfers is op de CITO eindtoets 

hoger te scoren dan norm die de inspectie stelt voor soortgelijke scholen. Dit kan alleen lukken als er 

een goede sfeer op school is waarin de kinderen graag samen werken, samen leren en geïnteresseerd 

zijn in de lesstof. 

In de klassen is een veilig klimaat en een goede leersfeer. De kinderen zijn leergierig, de leerkracht 

sluit er op aan door uitdaging te zoeken. Veel kinderen hebben al behoorlijke kennis van zaken en 

kunnen met uitdagingen verder geholpen worden. Ouders geven ons informatie om goed aan te 

sluiten bij hun kinderen. (Afstemming) 

Samenwerken is een hoofdthema in de school. Kinderen zoeken elkaar vaak op om te spelen en te 

leren. In didactische structuur sluiten we daarbij aan door coöperatieve werkvormen te aan te bieden 

bij de inoefening en verwerking van de leerstof. Juist in de creatieve vakken leidt het samenwerken tot 

prachtig resultaat. 

Vertrouwen 

Er heerst een open sfeer waarin de leerkrachten de kinderen kunnen vertrouwen. Vaak zijn kinderen 

zelfstandig aan het werk zonder dat er een leerkracht direct toezicht houdt. De schoolregels geven de 

kinderen houvast, ook in zelfstandige situaties.  

Aandacht 

Kenmerkend voor de school is de solidariteit in het team. Met goede aandacht voor elkaar leren we 

samen te werken en elkaar te steunen waar dat nodig is. Taken worden samen uitgewerkt en 

opgepakt. Moeilijke taken gaan we niet uit de weg. Dit dragen we ook uit naar de kinderen. Het is een 

onderdeel van het laten beklijven van de goede sfeer op school.  

Als je binnenkomst valt meteen op dat er veel aandacht besteed wordt aan de aankleding van het 

gebouw. Goed opgeruimd, op elkaar afgestemde kleuren en een uitstalling van een thema. 

 

Vernieuwing 
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Samen leren is ook een waarde die we overbrengen op de kinderen. We ervaren de waarde van het 

leren van elkaar. In school zijn ook 5 leerplekken voor leraren in de laatste fase van hun opleiding. 

Samen leren betekent voor ons ook: openstaan voor veranderingen en vernieuwing 

Plezier 

De St. Dominicusschool is een plezierige school om te leren en te werken. Dat zie je ook in de 

vieringen van de school. Op een ontspannen manier viert iedereen mee en ervaren we met elkaar de 

gemeenschap van de “Dominicanen” 

Ruimte 

Door zo ruimte te geven aan elkaar, elkaar te waarderen en te laten groeien maken we onze 

katholieke identiteit waar. Vaak ook specifiek benoemd in de Bijbelverhalen maar vooral ook 

uitgedragen naar elkaar. 

Eenvoud 

Een gezellige, grote school, waar we veel leren! 

De St. Dominicus is een KSU school met 

• Plezier 

• Aandacht 

• Vertrouwen 

• Vernieuwing 

• Eenvoud 

• Ruimte 

 

 

1.2 Identiteit 
De St. Dominicusschool is een katholieke school waar kinderen en leerkrachten in een inspirerende 

omgeving leren en ontwikkelen. Hoe we dat doen staat beschreven in de onderwijskundige 

kernpunten.  

De KSU heeft haar richtinggevende visie op identiteit als volgt beschreven: 

De KSU is een stichting bestaande uit scholen die onderwijs verzorgen gebaseerd op de katholieke 

grondslag. Inspiratie, be-ziel-ing voor het pedagogisch-didactisch handelen vinden we traditioneel bij 

het voorbeeld , Jezus van Nazareth, zoals die in de bijbel beschreven staat. Er is erkenning en respect 

voor andere inspiratiebronnen, omdat het daarbij gaat om waarden die, zonder begrenzing van enig 

kerkelijk instituut, als algemeen geldend worden beschouwd. Een katholieke school kent de bijbel als 

belangrijkste bron, met respect voor en verdraagzaamheid naar andere levensbeschouwingen. De 

geformuleerde visie met betrekking tot identiteit is herkenbaar in de houding van alle medewerkers. 
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1.3 Missie en visie 
De St. Dominicusschool is een school waar leren, beleving en een goede sfeer heel belangrijk zijn. 

De school doet dat: 

- op een professionele wijze 

- effectief en efficiënt 

- kwaliteitsbewust 

- als een aantrekkelijke werkgever 

Deze missie hebben we in concrete doelen vertaald. 

 

Doelen op onderwijskundig gebied 

• Het zodanig willen toerusten van de kinderen dat zij de voor hen hoogst haalbare vorm van 

voortgezet onderwijs kunnen volgen. 

• Het streven om minder- en ook meerbegaafde leerlingen binnen onze eigen school op te vangen.  

• Voor kinderen die een zodanige ontwikkelingsachterstand hebben dat we ze niet adequaat 

kunnen helpen, werken we met een zogenaamde sociale kaart voor het doorverwijzen naar 

specialistische hulp. 

• Door de ontwikkeling van basisvaardigheden zorgdragen voor een zo goed mogelijke sociaal 

emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling. 

• Betrokken, samen en actief leren d.m.v. coöperatief leren. 

• Zorgdragen dat leerkrachten zich kunnen ontwikkelen tot een excellent competentieniveau. 

Doelen op sociaal gebied 

• Het vergroten van de betrokkenheid van ouders. 

• Het opzetten van projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de essentiële waarden uit onze 

visie 

• Het ontwikkelen van het multifunctionele karakter van de schoolvoorzieningen.  

• Het ontwikkelen van personeelsbeleid dat gericht is op de ontplooiing van leerkrachten en dat 

voeding geeft aan een daartoe uitnodigende teamspirit. 
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1.4 Samenwerking met de BSO als toekomst voor de school. 

 
In schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met een denktank van ouders en leerkrachten om visie op de 

toekomst te formuleren. Stap voor stap gaan we de toekomst tegemoet. Ogen open voor 

ontwikkelingen en inspelend op wat de maatschappij van de school vraagt.  

Onze droom, of stip aan de horizon, is een kindcentrum dat meer biedt dan onderwijs alleen. Een 

“pedagogisch huis” voor kinderen van 4 tot 13 jaar waar elke dag van de week met behulp van een 

betekenisvol programma kinderen optimaal kunnen ontplooien en ontdekken wie zij (willen en 

kunnen) zijn. Een dag in ons kindcentrum is samengesteld uit een diversiteit van leerrijke momenten, 

kinderen leren immers overal en altijd. Dus verbinden wij onderwijs, opvang, cultuur, sport en 

recreatie tot een geïntegreerd aanbod. 

In 2018 heeft dit geleid tot de volgende Samenwerkingsovereenkomst tussen BSO Oog in Al en St. 

Dominicusschool 

Na het tekenen van de intentieverklaring op 29 september 2017 om te komen tot een intensieve, 
structurele, inhoudelijke en pedagogische samenwerking hebben we op 18 december 2018 onze 
samenwerking bevestigd door het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst.   
  
De afspraken in de samenwerkingsovereenkomst hebben betrekking op het ontwikkelen van een 
samenhangend aanbod voor de leerlingen van 4-13 jaar. Met een samenhangend aanbod bedoelen 
we: een samenhangende speel- en leeromgeving waarin verschillende ontwikkelingsgebieden van 
kinderen worden gestimuleerd: lichamelijk/motorisch, cognitief, sociaal/emotioneel, 
creativiteit/expressie en moreel (waarden en normen). De St. 
Dominicusschool, de tussenschoolse opvang en BSO Oog in Al werken hierbij op basis van een 
gezamenlijk geformuleerde pedagogische visie.   
  
Wij zijn trots op deze stap. De komende jaren wordt door de gezamenlijke teams gewerkt aan de 
verdere invulling van onze samenwerking. Er vindt structureel afstemming plaats tussen de 
medewerkers van de St. Dominicusschool en BSO Oog in Al. Wij zijn ervan overtuigd dat deze 
samenwerking de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen ten goede komt. Gezamenlijk 
stimuleren we elk kind optimaal in zijn/haar brede ontwikkeling. We hebben de overtuiging daar 
samen sterker in te zijn dan afzonderlijk. De professionals hebben een voorbeeldfunctie en verzorgen 
een inspirerend en uitdagend aanbod, ieder op zijn/haar eigen vakgebied. We maken daarbij gebruik 
van elkaars kennis en ervaring en van partners uit de wijk. 
 

1.5 Uitgangspunten 
Vier uitgangspunten sturen onze dagelijkse gang van zaken aan: 

• Levensbeschouwing en identiteit 
Een open, katholieke grondslag met respect voor andere (geloofs)overtuigingen. 

• Effectief en gevarieerd onderwijs  
Door goed les te geven in gevarieerde werkvormen halen we uitstekende resultaten op de 
ontwikkelingsgebieden cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en motorisch. 

• Pedagogisch klimaat. 
Structuur, rust, openheid en prioriteit bij preventieve maatregelen. Gericht op optimale 
leeromstandigheden voor de kinderen en leerkrachten. 
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• Groeperingsvorm. 
Heterogeen samengestelde onderbouwgroepen. Vanaf groep 3 klassikaal met differentiatie op 
het gebied van rekenen, taal en lezen, gebruikmakend van coöperatieve werkvormen. 

 

Levensbeschouwing en Identiteit 
Het team van de St. Dominicusschool hecht erg aan het overbrengen van waarden en normen om zo 

een goed mens tussen mensen te zijn. Het team probeert daar op een eigentijdse wijze gestalte aan te 

geven. Zij pogen hierbij een brug te slaan tussen de inspiratie vanuit het evangelie en de katholieke 

traditie enerzijds en dat wat zij - en de kinderen - meemaken in het leven in de huidige maatschappij 

anderzijds.  

Als kern hiervan worden de volgende waarden gezien:  

 
Dankbaar zijn, blij zijn met je leven en eigenheid; 

• Respect leren hebben voor elk individu, elke naaste, alle schepselen, aandacht  hebben voor 

de ander; je bent deel van het geheel; 

• Veilig zijn en veiligheid bieden aan kinderen en anderen;  

• Vertrouwen leren hebben; 

• Leren reflecteren; fouten durven maken en durven laten maken. Altijd de kans geven opnieuw 

te beginnen. 

Op de St. Dominicusschool wordt systematisch aandacht geschonken aan wereldgodsdiensten en 

andere levensbeschouwingen; leren de ander te begrijpen. Zo verdiepen kinderen zich in wat andere 

mensen op de wereld voor achtergrond hebben en leren ze die ander te begrijpen. Er wordt geleerd 

vanuit de gedachte, dat je niet alleen op de wereld bent. Er is aandacht voor de Derde Wereld en het 

milieu.  

Aandacht voor burgerschapsvorming wordt met het oog op problemen in de moderne maatschappij 

vereist door de overheid. In de genoemde waarden en in het aandacht schenken aan 

wereldgodsdiensten en andere levensbeschouwingen komt deze burgerschapsvorming in diverse 

facetten aan de orde. De kinderen leren dat ze deel zijn van een geheel, belangrijk als persoon, maar 

altijd in samenhang met de ander. Juist door die ander word je meer mens. Bij het vormen van goede 

burgers willen we ons door deze grondgedachte laten leiden. Als katholieke school menen we hieraan 

een goede bijdrage te kunnen leveren, juist door onze inspiratie hiertoe vanuit deze achtergrond.  

Aandacht voor diepere betekenis van kerkelijke feesten en systematisch aandacht voor eigen traditie 

en achtergrond. Op de Dominicus willen we aandacht hebben voor de feesten van het kerkelijk jaar. 

Het is naast religieus belang ervan ook van cultureel belang. Als leidraad hierbij gebruiken we de 

methode Trefwoord, in deze methode wordt ook stil gestaan bij andere religies. Op school hebben we 

daarnaast kinderbijbels, waaruit we bij gelegenheid vertellen.  

Wij hebben een goede relatie met de St. Dominicusparochie. Elke klas bezoekt in ieder geval een keer 

per jaar de kerk. Hierbij staat steeds een onderdeel van de kerk en het katholieke geloof centraal. We 

maken ook gebruik van de kerk bij de kerstvieringen. Wij helpen en ondersteunen de parochie en 

trekken samen op bij activiteiten en acties. De Eerste Heilige Communie en het Vormsel worden in 

parochieverband voorbereid. 
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Effectief en gevarieerd onderwijs 
Met inzet van deskundig personeel, kwalitatief goede materialen en methodieken en met een 

zorgvuldig opgezet leerlingvolgsysteem realiseren wij de door de overheid vastgestelde kerndoelen. 

(zie: http://tule.slo.nl ) 

Met Effectief Onderwijs bedoelen wij die vormen van onderwijs, waarmee voor kinderen de meeste 

kansen op een ononderbroken en succesvolle ontwikkeling en ontplooiing geboden worden. 

Gevarieerd onderwijs realiseren we door aandacht te besteden aan de verschillende 

ontwikkelingsgebieden en gebruik te maken van verschillende werkvormen zoals klassikale instructie 

en zelfstandig werken. Al in het schooljaar 2004-2005 zijn wij gestart met coöperatief leren. 

Coöperatief leren doet een beroep op de basisbehoeften van alle leerlingen: praten en doen. We 

bieden allerlei samenwerkingsvormen aan, zoals binnenkring-buitenkring en mixed-tweetal. 

Aangetoond is dat deze manier van werken een grotere leeropbrengst geeft en de sociaal-emotionele 

ontwikkeling stimuleert. 

We onderscheiden een aantal ontwikkelingsgebieden: 

a) cognitieve ontwikkeling 
b) sociaal emotionele ontwikkeling 
c) creatieve ontwikkeling 
d) motorische ontwikkeling 

 
 

a. Cognitieve ontwikkeling. 
De inhoud voor de cognitieve ontwikkeling wordt bepaald door de methoden die we hebben 
gekozen, op basis van de kerndoelen. Omdat we vinden dat kinderen plezier moeten hebben in 
leren, verhogen we de motivatie door middel van projecten, excursies en dergelijke. Aangezien 
leren inhoudt dat nieuwe kennis wordt toegevoegd aan reeds aanwezige kennis, creëren we 
zoveel mogelijk samenhang in leergebieden en activiteiten.  

We leren de kinderen zoveel mogelijk, zodat zij de voor hen hoogst haalbare vorm 
van onderwijs kunnen volgen.  

 
b. Sociaal emotionele ontwikkeling  

Met betrekking tot de sociaal emotionele ontwikkeling vinden we het van belang dat kinderen 

zich veilig voelen. Ook is het van belang dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf 

en voor anderen. Belangrijke vaardigheden vinden we samenwerking en conflicthantering. In de 

klassen wordt hier middels gesprekken, verhalen, drama e.d. aandacht aan besteed.  

Met het materiaal van de Kanjertraining en vanuit goede observaties gaan de leerkrachten 

onderwerpen aan de orde stellen die nodig zijn om het groepsklimaat optimaal te houden. 

Vervolgens kunnen de leerkrachten activiteiten organiseren die tot doel hebben bepaalde 

deelvaardigheden op sociaal emotioneel gebied te bevorderen. Daarnaast hebben we de al 

eerder genoemde catechese methode Trefwoord waarin aan leerlingen vragen voorgelegd 

worden die ze stimuleren om goede keuzes in hun leven te maken. 

Ook wordt middels het coöperatief leren systematisch gewerkt aan de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van de leerlingen. Zogenaamde team- en klassenbouwers worden hier speciaal voor 

ingezet. 

Op school is een protocol aanwezig genaamd: Voel je veilig.... Hierin staan alle organisatorische 

en gedragsregels die er op school zijn. Het doel van dit protocol is de veiligheid van de kinderen 

http://tule.slo.nl/
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te vergroten. Het is de positieve duiding van het “pestprotocol”. Daarnaast zorgt dit protocol 

ervoor dat leerlingen, leerkrachten en ouders op de hoogte zijn van alle regels en afspraken 

binnen school. 

c. Creatieve ontwikkeling 

De creatieve ontwikkeling van kinderen wordt bevorderd door kinderen op systematische wijze 

kennis, inzicht en vaardigheden bij te brengen op het gebied van muziek, dans, drama, tekenen 

en handvaardigheid. Hierbij spelen de ervaringen, de gevoelens en de belevingen van de kinderen 

een belangrijke rol. We leren kinderen hoe ze hun ideeën, gevoelens en ervaringen vorm kunnen 

geven in beeldende werkstukken, spel en dans. Daarnaast leren we ze de ideeën, gevoelens en 

ervaringen van anderen te leren begrijpen en van hun eigen werk en van dat van anderen te 

genieten.  

Meerdere keren per jaar worden thema’s voorbereid en lessen ontworpen met kunstenaars om 

lesinhoud en creatief kunst en cultuuronderwijs met elkaar te verbinden. 

d. Motorische ontwikkeling 

Bij de motorische ontwikkeling gaat het om lichamelijke opvoeding en de ontwikkeling van de 

schrijfmotoriek. De lichamelijke opvoeding is gericht op een verantwoorde deelname aan 

bewegingsactiviteiten. Het gaat daarbij om deelname aan bewegingsrecreatie en allerlei 

sportieve activiteiten zowel op school als in de wijk en daarbuiten. Maar ook om het deelnemen 

aan de actuele bewegingswereld van kinderen, bijvoorbeeld op het schoolplein en in de 

woonomgeving. Het doel van de lichamelijke opvoeding is de leerlingen breed te introduceren in 

bewegingscultuur. Hierbij gaat het om het aanleren van zowel vaardigheden als kennis. Een 

goede schrijfmotorische ontwikkeling is een belangrijke voorwaarde om goed te leren schrijven. 

Hierbij gaat het om zowel de ruimtelijke oriëntatie, de grove motoriek als de oog-hand-

coördinatie. 

Daarnaast hebben we op school een motoriekkast. Hierin zitten allerlei materialen om de 

motorische vaardigheden van kinderen te stimuleren. Ook bij de motorische ontwikkeling maken 

we geregeld gebruik van het aanbod van externe instanties 

 

Pedagogisch klimaat  
We scheppen een klimaat waarin kinderen zich veilig, gerespecteerd en serieus genomen voelen. Dit 

houdt in dat we kinderen zoveel mogelijk positief benaderen en nadruk leggen op dingen die goed 

gaan. Daarnaast proberen we hen zodanig te begeleiden dat ze zich zelf verantwoordelijk gaan voelen 

voor wat ze leren.  

Voor het bevorderen van een goed pedagogisch klimaat hebben we school-, leerkracht- en 

ouderregels opgesteld waardoor iedereen weet wat van hem of haar verwacht wordt. We vinden het 

ook belangrijk dat er een klimaat heerst waarin kinderen zich thuis voelen. Daarin spelen het vieren 

van feesten, gezamenlijkheid en sfeer, waarbij ook de ouders worden betrokken, een belangrijke rol.  

 

Groeperingsvormen  
Het jonge kind (groep 1/2) 

In onze kleutergroepen zitten de kinderen van vier, vijf en zes jaar bij en door elkaar in de groep. Met 

onze manier van werken willen wij respect tonen voor de specifieke aanpak en benadering van het 
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jonge kind. Wij hechten veel belang en waarde aan de verworvenheden van het kleuteronderwijs. Zo 

krijgt het jonge kind de kans om eens goed om zich heen te kijken en kan zich spelenderwijs 

vaardigheden eigen maken. Het oudere kind leert om iets voor te doen en/of uit te leggen en leert 

zich al een beetje verantwoordelijk te voelen. Al spelend en al doende lerend, krijgt de kleuter van ons 

de tijd en de ruimte om door te groeien naar een zekere rijpheid voor o.a. het leren lezen, schrijven en 

rekenen. De leerkracht begeleidt en organiseert alle activiteiten, observeert de gedragingen en 

vorderingen van het kind en onderzoekt uiteindelijk of hij/zij voldoet aan de leer- en leesvoorwaarden 

die nodig zijn voor een doorgaande ontwikkeling in de overige groepen. In het schooljaar 2007-2008 is 

hiervoor het observatie- en registratiesysteem "Kijk" ingevoerd. 

 

Groep 3 t/m 8 

De kinderen in deze groepen plaatsen wij in leerstofjaargroepen. Sociaal-emotioneel gezien, vinden zij 

hier de meeste aansluiting op elkaar en op cognitief en creatief gebied kunnen zij elkaar leren helpen 

en veel van elkaar leren. Verschillen in niveau respecteren en ondervangen wij met onze effectieve 

werkwijze in de groepen en, wanneer nodig, onze expertise in extra zorg en aandacht die dan geboden 

moet worden. 
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Indelen en herverdelen van groepen 

De St. Dominicusschool streeft ernaar de groepen minimaal 2 keer per schoolcarrière opnieuw samen 

te stellen. Ons beleid is gestoeld op positieve ervaringen van kinderen, leerkrachten en ouders na de 

herverdeling. We hebben hier als school veel vertrouwen in.  

Doel 

1. Het (opnieuw) opbouwen van evenwichtige groepen, waarbij leerlingen met speciale leerbehoeften 

en jongens/meisjes zo evenwichtig mogelijk worden verdeeld; 

2. Kinderen nieuwe kansen bieden in een nieuwe sociale omgeving, waardoor kinderen vaardigheden 

leren en ervaringen opdoen m.b.t. sociale flexibiliteit. 

 

Uitgangspunt en aanleiding 

Uitgangspunt is dat aan het einde van groep 2 en aan het einde van groep 4 de groepen opnieuw 

ingericht worden voor het volgende leerjaar.  

Het kan zijn dat in de volgende situaties ook een herverdeling gemaakt wordt: 

• Het leerlingaantal van de groepen is sterk verschillend  

• Het leerlingaantal in het leerjaar is sterk gedaald. 

• De verhouding van het aantal jongens/meisjes in de groepen binnen hetzelfde leerjaar is sterk 
gaan verschillen.  

• Het aantal kinderen met specifieke onderwijsbehoefte is niet meer in verhouding met de andere 
groepen. 

Deze verschillen zijn dan ontstaan door doublures/ versnellingen, zij-instromende leerlingen of 

verhuizingen. Hierdoor kan de herverdelingsprocedure versneld (bijvoorbeeld aan het einde van groep 

3) worden uitgevoerd of vaker dan 2 keer worden uitgevoerd.  

 

Procedure indeling van  4- jarigen in de kleutergroep: 

De plaatsing van instromende 4-jarigen kinderen verloopt willekeurig, om bovenstaande doelen te 

behalen. Factoren die bepalend zijn voor plaatsing zijn: 

• specifieke onderwijsbehoeften die vooraf gedeeld zijn met school door de ouders.  

• geboortedatum; (geen dubbele verjaardagsdata) 

• voornaam; (geen twee dezelfde namen in de groep) 

• aanwezigheid van broertjes/zusjes in huidige kleutergroepen. 

 

Herverdeling van groep 2 → 3 en van groep 4 → 5 

Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 vindt de eerste herverdeling van de groepen plaats. Later in 

de schoolloopbaan, meestal van groep 4 naar groep 5, vindt de tweede herverdeling plaats. Hoe gaat 

dit in zijn werk? 

• De speel- en werkrelaties worden in een schoolse situatie in kaart gebracht door de leerkracht; 

• Aanvullend kan de leerkracht incidenteel informatie opvragen bij ouders van kinderen bij wie de 
speel- en werkrelaties onduidelijk zijn voor de leerkracht; 

• Alle ouders krijgen per brief een verzoek om informatie met de leerkracht te delen over positieve 
speelrelaties die zich afspelen buiten school en mogelijk niet zichtbaar zijn binnen de klas. 
Bijvoorbeeld kinderen die elkaar kennen uit de buurt, van de sport en van andere activiteiten 
buiten school. 
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• Het leerkrachtenteam maakt een voorstel van de samengestelde groepen waarbij de grootste 
kans is op het behalen van bovenstaande doelen.  

• Alle huidige groepen worden qua aantal zo verdeeld over de nieuw te vormen groepen dat er 
voor alle kinderen gelijke startkansen zijn. Daarbij zijn ook doublures en zij-instromende kinderen 
opgenomen; 

• De voorstellen worden vooraf ingezien door de bouwleiders en de schoolleider en eventuele 
wijzigingen worden aangebracht; 

• De leerkracht informeert incidenteel de ouders over de samenstelling bij wie de herverdeling 
mogelijk moeilijk ligt, voordat deze bekend wordt gemaakt; 

• De voorstellen worden op dezelfde dag éérst kenbaar gemaakt aan de kinderen. Direct daarna 
krijgen ouders de groepssamenstellingen per e-mail van de schoolleiding.  

• Tijdens de doorschuifochtend maken de opnieuw samengestelde groepen kennis met elkaar.  
 

In de nieuwe groep 

In het begin van het schooljaar zal het vormen van de nieuw groep door de leerkracht actief 

ondersteund worden. Er zijn kennismakingsspelletjes, activiteiten en gesprekken om elkaar beter te 

leren kennen en nieuwe vriendschappen te laten ontstaan.  

 

1.6 Activiteiten in de onderbouw (groepen 1 en 2) 
De werkwijze in onze kleutergroepen verschilt enigszins van die in de overige groepen. Zo zijn het de 

enige groepen, waarin kinderen van verschillende leeftijden (4, 5 en 6 jarigen) bij elkaar in de klas 

zitten. Dit biedt voordelen en meer kansen op het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van de kinderen. Hoe eerder een kind zich veilig voelt, zichzelf durft te vertrouwen en initiatieven 

durft te nemen, des te sneller hij zich kan gaan ontwikkelen op allerlei andere terreinen. Door de 

heterogene samenstelling van de groepen voelen de oudste kleuters zich mede verantwoordelijk voor 

de opvang en begeleiding van de jonge kinderen. De jonge kinderen zien en horen voorbeelden van 

hoe je iets zegt, hoe met het materiaal gespeeld kan worden en wat je er allemaal van leert. Tenslotte 

kan door de heterogene samenstelling de instroom van nieuwe kinderen verspreid worden over alle 

groepen, zodat zij in grootte niet veel van elkaar verschillen. 

Het werken in de groepen 1/2 gebeurt altijd vanuit de kring. Hier begint de schooldag en hier keren de 

kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de 

speelzaal en op het schoolplein. 

Het leren gebeurt vooral door spelen; een proces waarbij de leerkracht een stimulerende en sturende 

rol heeft. Langzaam maar zeker, leren de kinderen ook steeds meer zelfstandig te werken. Ze kunnen 

een tijdje alleen of samen spelen en werken, weten dat de leerkracht even niet gestoord mag worden 

en bedenken dus zelf oplossingen voor probleempjes: nog even goed nadenken, hulp vragen aan een 

klasgenootje of de opdracht even overslaan en iets anders gaan doen. 

De “speel-leerstof” wordt aangeboden binnen voor de kinderen herkenbare thema’s met behulp van 

de methode kleuterplein. Daarnaast is het mogelijk dat de leerkracht inspringt op datgene wat onder 

de kinderen leeft. Zo ontstaat een mix tussen ons aanbod en ervaringsgericht onderwijs vanuit het 

kind. De leerkracht ziet er op toe dat op deze wijze alle vak- en vormingsgebieden in samenhang aan 

bod komen en dat de kinderen een brede ontwikkeling doormaken die een goede basis zijn voor de 

overgang naar groep 3. 
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1.7 Activiteiten in de middenbouw (groep 3, 4 en 5) 
Naast het spelend leren, waarvoor nog regelmatig tijd wordt ingeruimd, starten wij vanaf groep 3 

“echt” met het aanleren van de basisvaardigheden taal, lezen, schrijven en rekenen. De leerkrachten 

maken ook hier gebruik van het effectieve instructiemodel. Een korte, duidelijke uitleg aan de hele 

groep, om daarna extra aandacht te kunnen besteden aan kinderen die dat nodig hebben. De leerstof 

en onze methoden bieden mogelijkheden tot het werken met verschillende niveaus in de groep. 

Deze manier van werken door de leerkrachten leidt vanzelfsprekend ook tot meer aandacht voor het 

zelfstandig werken van de kinderen. Langzaam maar zeker, en opgebouwd van speelleertaken in groep 

3 naar zelfstandige werktaken in groep 4 en 5, leren de kinderen steeds meer verantwoording te 

dragen voor hun eigen werk. 

Er wordt meer aandacht besteed aan de wereld om de kinderen heen middels natuuractiviteiten in de 

klas, de schooltuin en, wanneer mogelijk, in de wijk en voorbereidende lessen aardrijkskunde, 

geschiedenis en verkeer. Vaak maken we hierbij gebruik van beschikbare beelden op het digibord. 

Veel tijd en ruimte wordt in deze groepen ook gereserveerd voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, 

voor de creatieve vak- en vormingsgebieden en voor het bewegingsonderwijs.  Meerdere keren per 

jaar worden thema’s voorbereid en lessen ontworpen met kunstenaars om lesinhoud en creatief kunst 

en cultuuronderwijs met elkaar te verbinden 

1.8 Activiteiten in de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) 
De werkwijze van de bovenbouw verschilt niet veel van die in de middenbouw. We streven naar 

beheersing van de basisvaardigheden door zoveel mogelijk kinderen, zonder daarbij de verschillen 

tussen kinderen uit het oog te verliezen. Wie meer aan kan krijgt verdiepingsstof aangereikt, wie nog 

moeite heeft met deelvaardigheden krijgt extra begeleiding. 

De kennisgebieden “ontsluiten” een steeds groter deel van de wereld en om dit goed te kunnen 

volgen besteden we steeds meer aandacht aan studievaardigheden zoals begrijpend lezen, het leren 

studeren, samenvattingen maken, informatieverwerking, werkstukken schrijven en spreek- en 

krantenbeurten houden. 

Meer en meer wordt een beroep gedaan op de taakgerichtheid van de leerlingen. De werktaken 

vanuit de middenbouw groeien uit tot weektaken in de bovenbouw. De kinderen krijgen vanaf groep 6 

te maken met het zelfstandig maken van huiswerk. Hierbij moeten de leerlingen dus ook hun werk in 

tijd gaan plannen.  

In groep 8 werken we met een speciaal programma om de kinderen voor te bereiden op hun 

toekomst in het voortgezet onderwijs. Ze moeten zichzelf in de zogenaamde keuzelessen goed onder 

de loep nemen (wie ben ik en wat kan ik?), ze krijgen lessen over “Kiezen” (wat wil ik?), voorlichting 

over de vormen van en de dagelijkse praktijk op het voortgezet onderwijs, zodat ook zij zo 

verantwoord mogelijk een keuze kunnen maken (Kan ik, wat ik wil?). Tijdens dit proces treden wij 

natuurlijk ook met u in contact over de mogelijkheden van uw kind en informeren wij u over de laatste 

ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs. 

Wij adviseren u om ook thuis met uw kind over deze onderwerpen te praten. De werkbladen, die 

hierover door ons worden meegegeven, geven vaak voldoende aanleiding tot gesprekken en/of 

discussies. 

In het eindverslag geven wij u een gegrond advies m.b.t. het niveau waarop uw kind in het voortgezet 

onderwijs kan stappen. Wij baseren dit op alle ervaringen die wij met uw kind opgedaan hebben en 
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combineren het met de behaalde resultaten van uw kind bij de eindtoetsen. Na overleg met ons 

maakt u uiteindelijk een keuze voor een nieuwe school! 

 

1.9 Engels 
Vanaf 2013 wordt er Engelse les gegeven in alle groepen van onze school. Bij het bestuderen van de te 

behalen doelen bij Engels op de basisschool bleek de belangrijkste doelstelling: De natuurlijke manier 

van communiceren in een vreemde taal die je als jong kind heel goed kan leren. Dat is echt een 

toevoeging op school voor onze kinderen. Nu leren ze ook goed Engels op het voortgezet onderwijs, 

maar durven ze vaak niet eens makkelijk te praten. Met zulke mooie doelstellingen zijn de kinderen 

die de Engelse lessen krijgen niet bezig. Die genieten er van dat ze echt iets extra’s leren. Ieder leerjaar 

zal ongeveer een uur aan Engels besteden. Meestal een half uur les en een half uur in allerlei 

activiteiten die in het Engels gedaan worden. Bijvoorbeeld een kringspelletje, een stuk van de 

muziekles, de binnenkomst etc. Juist om het natuurlijk taalgebruik te stimuleren zijn deze activiteiten 

in het Engels.  

Wij volgende de methodiek van Early Bird.  

In de groepen 1-2 is dat m.b.v. de methode Cookie and friends. Een speelse methode die vanuit 

speelse situaties het gebruik van spreken luisteren en spelen in het Engels stimuleert. 

In groep 3 en 4 gebruiken we I-pockets. Een effectieve methode die in weinig lestijd veel resultaat 

geeft. Het gaat in groep 3 en 4 ook alleen om spreken en luisteren.  

In groep 5 t/m 8 gebruiken we Our Discovery Island. Een methode die over de hele wereld gebruikt 

wordt om Engels als tweede taal aan te leren. De komende schooljaren is er nog een 

invoeringsprogramma omdat de kinderen nog geen vier jaar Engels gehad hebben als ze in groep 5 

komen. Na enkele schooljaren zijn we op het verwachte niveau. 

Dit invoeringsprogramma is met een auditie van Early Bird beoordeeld en vanaf januari 2018 zijn we 

gecertificeerd Early Bird school!  
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1.20 Creatieve ontwikkeling 
De creatieve ontwikkeling van kinderen wordt bevorderd door kinderen op systematische wijze 

kennis, inzicht en vaardigheden bij te brengen op het gebied van muziek, dans, drama, tekenen en 

handvaardigheid. Hierbij spelen de ervaringen, de gevoelens en de belevingen van de kinderen een 

belangrijke rol. We leren kinderen hoe ze hun ideeën, gevoelens en ervaringen vorm kunnen geven in 

beeldende werkstukken, spel en dans. Daarnaast leren we ze de ideeën, gevoelens en ervaringen van 

anderen te leren begrijpen en van hun eigen werk en van dat van anderen te genieten. Meerdere 

keren per jaar worden thema’s voorbereid en lessen ontworpen met kunstenaars om lesinhoud en 

creatief kunst en cultuuronderwijs met elkaar te verbinden. 

 

1.11 Burgerschap 
Het onderwijs heeft van de inspectie opdracht gekregen om bij te dragen aan burgerschap en 

integratie. Het betreffende artikel luidt als volgt: 

Het onderwijs: 

• gaat er mede vanuit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving. 

• is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, 
en 

• is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met 
verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten.  

 
Op de St. Dominicusschool is goed te zien dat we aandacht besteden aan burgerschap. 

Burgerschapsvorming is bij ons geen vak apart, maar een manier van lesgeven en omgaan met 

kinderen, waarbij ze uitgedaagd worden om na te denken over hun rol als burger in de Nederlandse 

samenleving. 

1.12 Catechese 
Omdat we ook expliciet aandacht geven aan de christelijke traditie, waarden en normen, geven we 

catechese in alle groepen. 

We gebruiken daarbij de methode Trefwoord. Deze methode werkt met thema's die aan de hand van 

een kalender en diverse dagelijkse activiteiten worden behandeld. De nadruk bij deze methode ligt op 

het sociaal-emotionele aspect, waar vaak Bijbelverhalen aan ten grondslag liggen.  

1.13 Verkeer 
Vanaf groep 3 gebruiken we een verkeersmethode. Bij verkeersonderwijs zien we bij de kinderen tot 

met groep 4 een grote rol voor de ouders. Door ze in gezinsverband mee te nemen in het verkeer 

leren de kinderen onder begeleiding deelnemer te zijn. Vanaf groep 5 zien we steeds vaker kinderen 

zelfstandig verkeersdeelnemer zijn. Naast de aandacht die ouders er aan besteden, geven we 

theoretische en praktische lessen.  

 

1.14 ICT 
Software op de computers moet aansluiten bij ons dagelijkse onderwijs. Als we uitgaan van het 

standpunt dat de pc een stuk gereedschap is, dan kunnen we digitale leermiddelen gebruiken om 

vaardigheden op te doen, te oefenen, te ontdekken en kennis op te doen. 



18 

 

.Sinds 2011 doen alle kinderen uit groep 7 en 8 mee met de lessenserie over veilig internet en 

telefoongebruik.(mediawijsheid) 

Het gebruik van ICT staat in relatie tot het onderwijsconcept. ICT staat in relatie tot het (doen) leren 

van kinderen (adaptief onderwijs). Er is een leerlijn uitgezet op het gebied van ICT. De hierin verwerkte 

doelen vormen het uitgangspunt voor de computerlessen. De computer wordt gezien als een stuk 

gereedschap en kan worden gebruikt als middel om bijvoorbeeld te werken aan opdrachten uit de 

wereldoriëntatiemethode of het maken van spreekbeurten en verslagen.  

De leerkracht is een coach en begeleidt de leerlingen bij het leerproces. Het is hierbij niet direct 

noodzakelijk dat de leerkracht alle einddoelen beheerst; het gaat hoofdzakelijk om de begeleiding en 

stimulans. Leren van elkaar staat hier centraal. 

 

1.15 Sociaal emotionele ontwikkeling 
Op de St. Dominicusschool volgen we de kinderen in hun sociaal emotionele ontwikkeling m.b.v. het 

observatiesysteem Zien. Met behulp van dit systeem kunnen we kinderen in de groep in kaart brengen 

en gerichte activiteiten ondernemen om persoonlijke of groepscompetenties op dit gebied te 

versterken.  

Een levendige groep met levenslessen uit alledaagse situaties is de basis voor onze sociaal emotionele 

vorming. De leerkracht helpt verwoorden, en oefent vaardigheden die kinderen nodig hebben bij hun 

communicatie.  

Sinds 2017 zetten we ook de Kanjertraining in. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met 

bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te 

verbeteren (curatief). We streven de volgende doelen na: 

• Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. 

• Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. 

• Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten. 

• Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. 

• Leren om verantwoordelijkheid te nemen. 

• Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.  

De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJi als effectief volgens goede aanwijzingen bij 

pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden.  

Mindfulness wordt ook aan alle kinderen aangeboden. 

Dit doen we jaarlijks in een lessencyclus van 4 tot 8 weken. Hierbij willen we de kinderen een aanbod 

doen om beter met hun emotionele en rationele ‘binnenwereld’ om te gaan.  

We brengen veel tijd van ons leven door met dingen doen op ‘de automatische piloot’. Door meer 

gewaar te worden van wat er zich in ons binnenste en daarbuiten afspeelt, kunnen we een grotere 

keuzevrijheid krijgen. Met de kinderen doen we oefeningen om ze te leren bewust te reageren op 

situaties in plaats van automatisch. Een aantal leerkrachten zijn geschoold in het geven van 

mindfulnesslessen. Sinds juli 2018 zijn we een gecertificeerde Mindful school. 
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2. De dagelijkse gang van zaken 

2.1 Schooltijden 
 

Met ingang va dit schooljaar gaan we over een gelijke dagenrooster 

Ma t/m vrijdag groep 1 t/m 8  

Begintijd   08.25 

Eindtijd   14.15 

 
pauzetijden: 
groep 1-2  11.40 -12.30 

groep 3-4 11.30 – 12.20 

groep 5-6 12.10 – 13.00 

groep 7  12.00 – 12.50 

groep 8  12.10 – 13.00 

Beide locaties hebben dezelfde aanvangstijden. Een grote meerderheid van de ouders heeft zich voor 

dit nieuwe lesrooster uitgesproken. 

Ons lesrooster en jaarrooster is gebaseerd op minimaal 940 lesuren per jaar. 

2.2 Schoolafspraken voor de kinderen: 
 

1. Kinderen luisteren naar alle leerkrachten en volwassenen in de school en tonen respect. 

2. Je gaat netjes om met de spullen van school en van elkaar. 

3. Je komt alleen op de fiets naar school als dat echt nodig is. Je gaat uitsluitend via het hek het 

schoolplein op en af, met de fiets aan de hand. Je zet je fiets in het fietsenrek.  

4. Tien minuten voor de aanvang van de les is er toezicht op het plein. ´s Middags is het schoolplein 

vóór die tijd bezet door de TSO. Groep 1 t/m 4 gaat 10 minuten voordat de school begint naar 

binnen, groep 5 t/m 8, 5 minuten van tevoren. De ouders van kinderen in de groepen 1/2 (en tot 

de herfst groep 3) mogen mee naar binnen. De andere ouders zeggen hun kind buiten gedag. Na 

schooltijd kunnen ouders altijd binnenlopen. 

5. Als je op de trap en in de gang loopt, blijf je achter elkaar lopen, houd je rechts en je laat ruimte 

over voor ‘tegenliggers’. 

6. In de school gedraag je je rustig. Rollend materiaal laten we thuis. In de pauzes en na school mag je 

niet naar binnen. 

7. Er mag per keer 1 jongen en 1 meisje op eigen initiatief naar de wc. Na binnenkomst, in de kring en 

tijdens uitleg blijf je bij voorkeur in de les. We houden de wc's netjes en we wassen onze handen. 

8. Als we ergens naartoe gaan, lopen we netjes in de rij, sluiten aan en komen onderweg nergens aan. 

9. Hoofddeksels zetten we binnen af. 
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2.3 Gedragsregels  voor de kinderen:  
Omgangsvormen 
Je luistert naar elkaar en bent aardig voor elkaar. 

Problemen los je op volgens het stappenplan: 

Stap 1: Probeer niet te letten op wat de ander zegt of doet. 

Stap 2: Vraag of de ander kan ophouden. 

Stap 3: Zeg boos dat de ander moet ophouden. 

Stap 4: Zeg dat als de ander nu niet ophoudt, je naar de meester of juf gaat. 

Stap 5: De meester of juf bekijkt het probleem en helpt bij het oplossen 

Als het je niet lukt om samen met je juf of meester de problemen op te lossen kan je in gesprek gaan 

met de intern contactpersoon. In de namenlijst vind je wie dat zijn. Zij gaan je helpen het probleem op 

te lossen. Onze contactpersonen zijn ook de deskundigen als het over pesten gaat. 

 

2.4 Tussenschoolse opvang (TSO) 
Per 2018-2019 is de St. Dominicusschool over op een vijf gelijke dagenrooster. Het nieuwe rooster 

heeft een TSO voorziening. Naast de leerkrachten worden externe krachten ingezet om de pauze van 

de kinderen en de leerkrachten goed te laten verlopen. Ouders hebben de keuze om van deze 

voorziening gebruik te maken. Het voorstel van de schoolleiding om op deze manier te gaan werken is 

door een ruime meerderheid van ouders middels een stemming ondersteund. De 

Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de nieuwe werkwijze. 

De nieuwe TSO regeling is opgezet met de bedoeling om alle kinderen tijdens de lunch op school te 

laten blijven.  

Jaarlijks stelt de medezeggenschapsraad de ouderbijdrage voor de TSO vast. Met een bijdrage per TSO 

beurt van ouders huren we personeel in om een goede pauze voor kinderen en leerkrachten mogelijk 

te maken. De leerkrachten investeren in een goede pauze voor de kinderen door samen met de 

kinderen te eten. Zo wordt een rustiger dag voor de kinderen georganiseerd. Toch is het mogelijk 

andere keuzes te maken, TSO is niet verplicht.  

De prijs voor de TSO is vastgesteld voor schooljaar 2019-2020 op € 0.95. 

Pauzerooster 
Omdat het niet mogelijk is met alle groepen tegelijk buiten te spelen, zijn er verschillende pauzetijden 

voor lunchen en spelen. Op de volgende pagina het tijdenrooster: 
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tijd Groepen   1-2 Groep 3-4 Groep 5- 6 
Locatie Cereol 

groep 7 

Locatie Cereol 

groep 8 

11:30 

lunch vanaf 

11.40 pauze - spel       

11:45 lunch pauze - spel       

12:00 pauze - spel lunch tot 12.20   pauze - spel   

12:15 pauze - spel   

lunch vanaf 

12:10 pauze - spel 

lunch vanaf 

12:10 

12:30   
 

pauze - spel lunch tot 12:50 pauze - spel 

12:45     pauze - spel   pauze - spel 

13:00           

 

Als uw kind geen gebruik maakt van de TSO bent u zelf verantwoordelijk voor de middagpauze. U kunt 

uw kind ophalen en terugbrengen bij de klas (groep 1-2) of uw kind zelfstandig naar buiten laten 

komen en naar de groep laten gaan(groep 3 t/m 6) of zelfstandig naar huis laten komen en weer naar 

school laten gaan (groep 7-8). 

Activiteiten bij de TSO 
TSO is vrije tijd voor kinderen. Ze kunnen zelf keuzes maken over hoe ze deze tijd invullen. We streven 

er naar om altijd naar buiten te gaan. Een frisse neus is voor iedereen goed. 

Buiten zijn activiteiten die kinderen zelf bedenken en activiteiten die aangeboden worden door de TSO 

medewerkers. TSO medewerkers bieden vooral bewegingsspelletjes aan. 

Personele invulling van de TSO. 
De school streeft er naar de pauze van de kinderen te laten begeleiden door zo veel mogelijk 

gediplomeerde pedagogisch medewerkers. De komende schooljaren is er nog een overgangsfase 

waarin de pool van pedagogisch medewerkers aangevuld wordt met bekwame vrijwilligers. 

Kosten van de TSO 
Met de bijdrage van ouders huren we personeel in dat de pauze voor kinderen en leerkrachten 

mogelijk maakt. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden terwijl er een goede kwaliteit van 

opvang is Regulier gebruik maken van de TSO kost € 0.95 Incidenteel gebruik maken van de TSO kost € 

3,50. (in verband met de hoge administratiekosten) 

U betaalt alleen de daadwerkelijke schoolweken. Het jaarbedrag wordt verdeeld over 11 maanden en 

maandelijks geïncasseerd. 

Als u wel gebruik wil maken van de TSO maar de kosten voor u een probleem zijn, neem dan contact 

op met de schoolleiding. 

Overeenkomst TSO 
Aan het begin van het schooljaar geeft u op, op welke dagen u gebruik maakt van de TSO. Namens de 

school stelt een administratiekantoor (DebiCare) de overeenkomsten op en regelt de betaling middels 

automatische incasso. 
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In verband met de regels voor het verstrekken van gegevens is het noodzakelijk dat u toestemming 

verleent met een formulier waarop u een handtekening zet. 

De overeenkomst kunt u twee keer per jaar kosteloos wijzigen. Wijzigt u vaker, dan kunt u te maken 

krijgen met handelingskosten. 

Administratiekantoor DebiCare 

De St. Dominicusschool het administratiekantoor DebiCare ingehuurd om de kindadministratie van de 

tussenschoolse opvang te verzorgen.  

DebiCare Nederland BV is een landelijk opererende organisatie die de administratie verricht van 

kinderopvanginstellingen en scholen vanuit een centraal kantoor in Barendrecht.  

Contactpersoon en bereikbaarheid 

DebiCare zal de totale administratie van de TSO gaan overnemen, wat betekent dat u met alle vragen 

omtrent inschrijvingen, wijzigingen, contracten, facturen en incasso bij ons terecht kunt.  

De vaste contactpersonen bij DebiCare zijn: 

• Karin Heugens   (k.heugens@debicare.nl) 

• Annemieke Ooijendijk  (a.ooijendijk@debicare.nl). 

 

Zij zijn elke werkdag m.u.v. woensdag  ook telefonisch bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur  

op 0180 - 55 59 11.  

mailto:k.heugens@debicare.nl
mailto:a.ooijendijk@debicare.nl
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2.5 Ziek 
Als een kind wegens ziekte niet op school kan komen, dan weten we dit graag voordat de school 

begint met een melding op social schools. Als uw kind voor een afspraak naar de dokter, tandarts of 

specialist moet, maakt u dan bij voorkeur een afspraak na schooltijd. Als dat niet lukt dan horen we 

graag zo snel mogelijk wanneer uw kind afwezig zal zijn. 

Als uw kind medicijnen nodig heeft of bepaalde dingen niet mag doen in verband met 

gezondheidsrisico’s handelen we via het “protocol medische handelingen” (zie deze paragraaf in 

bijlage 2 Preventie schoolveiligheidsbeleid). 

 

2.6 Verzuim en verlof van leerlingen 
Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden lessen op school niet kan volgen. De overheid heeft 

regels vastgesteld omtrent leerlingverzuim. Elk ongeoorloofd verzuim moet door ons gemeld worden 

bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Overtreding van de leerplichtwet kan bestraft 

worden, dit geldt zowel voor de ouders/verzorgers die hun kind ongeoorloofd thuis houden als voor 

de schoolleider die daarvan geen melding maakt. Bij ieder verzoek om verlof dient u een 

aanvraagformulier in te vullen bij de schoolleider (zie bijlage 3 Verlofregeling leerlingen). 

 

2.7 Vervanging leerkracht 
Als een leerkracht ziek of wegens andere reden afwezig is zorgen we voor opvang van de kinderen met 

invallende leerkrachten. 

We zijn aangesloten bij de invalpool van het bestuur KSU. Ook hebben we invallende leerkrachten in 

eigen dienst en een netwerk van invallers die oproepbaar zijn. Lukt het niet om een invallende 

leerkracht te regelen, dan kunnen we één van de volgende maatregelen nemen: 

• Een klas wordt opgedeeld over andere groepen. In kleine groepjes gaan de kinderen naar een 

andere groep met medeneming van hun eigen werk. 

• We vragen een pedagogisch medewerker van BSO Oog in Al de groep te draaien. Er is dan 

altijd een leerkracht op de achtergrond aanwezig die de eindverantwoordelikheid heeft.. 

• We zetten stagiaires in die, afhankelijk van hun vorderingen, alleen of met z'n tweeën een 

groep gaan draaien. Er is dan altijd een leerkracht op de achtergrond aanwezig die de 

eindverantwoordelijkheid heeft..  

• De groep kinderen kan niet op school komen 

Indien we besluiten een groep een dag niet naar school te laten komen, worden ouders daarover tijdig 

geïnformeerd. Het kan voorkomen dat een klas naar huis wordt gestuurd van een leerkracht die moet 

invallen in de groep van een zieke collega. We doen dat, als de groep van de zieke leerkracht al twee 

keer naar huis is gestuurd. We streven ernaar om  een groep nooit meer dan twee dagen per jaar naar 

huis te sturen 
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2.8 Schoolreis en excursies  
Op onze school is het de gewoonte dat alle groepen één keer per jaar op schoolreis of kamp gaan. De 

data hiervan staan vermeld op de schoolkalender. 

De groepen 1 en 2 gaan aan het eind van het schooljaar een dagje uit. Het reisdoel wordt in overleg 

met de activiteitencommissie bepaald. 

Voor groep 3 wordt een themadag georganiseerd in een kamphuis. De groepen 5 en 7 gaan ook naar 

deze locatie en overnachten daar één nacht. Dit jaar wordt gezocht naar een nieuwe kamplocatie. Een 

werkgroep, bestaande uit leerkrachten en ouders, stelt hiervoor een themaprogramma samen.  

De groepen 4 en 6 gaan op schoolreis.  

Excursies als onderdeel van het onderwijsleerproces worden ook regelmatig 
georganiseerd. Samen met de hulp van ouders verlevendigen we zo ons 
onderwijsaanbod.  
 

2.9 Op kamp 
Groep 8 gaat op werkweek naar een accommodatie in Austerlitz. Naast een educatief programma 

zorgen de leerkrachten voor vele sport- en spelactiviteiten. De kinderen gaan er in groepsverband op 

de fiets naar toe. De kosten van dit kamp worden door de ouders gedragen. 

 

2.10 Ongevallen, EHBO en doktersbezoek 
Als zich een ongeval met letsel voordoet op school schat de leerkracht in of er medische hulp 

noodzakelijk is. Bij geval van twijfel wordt een gediplomeerd EHBO-er om advies gevraagd.  

Indien de beoordeling van het letsel door een arts dient te geschieden, moet de EHBO-er en de 

leerkracht samen de ernst van het letsel inschatten.  

Direct worden de ouders geïnformeerd om ze te betrekken bij de te volgen stappen. 

Is spoed vereist dan wordt direct een keuze gemaakt tussen 112 noodoproep of een bezoek aan het 

naastgelegen gezondheidscentrum.  

Is er geen sprake van spoed dan is ons streven dat één van de ouders van het kind medische hulp 

zoekt. Schoolpersoneel gaat uitsluitend naar de arts als er geen ouder beschikbaar is. Met de artsen 

van het gezondheidscentrum is afgesproken dat spoedgevallen altijd door hen beoordeelden/of 

behandeld worden. Als kinderen niet staan ingeschreven in het gezondheidscentrum kan dat voor 

ouders leiden tot extra kosten omdat alleen de ‘eigen’ huisarts niet onder het eigen risico valt. 

2.11 Beleid Allergie en Ziekte op school 
We vinden het belangrijk dat iedereen goed en veilig mee kan doen in het onderwijs. In sommige 

gevallen betekent dat dat er bepaalde regels en richtlijnen moeten zijn om dit voor alle kinderen 

mogelijk te maken. Het gaat daarbij om kinderen die een (voedsel) allergie of ziekte hebben die 

invloed heeft op het dagelijks handelen. In het uitgeschreven beleid rondom Allergie en Ziekte staan 

alle taken en verantwoordelijkheden beschreven. In de bijlage bij de schoolgids de bijbehorende 

formulieren. Op de website staan de versnaperingen die door de school verstrekt worden. 

Bij de schoolleiding zijn ouders bekend met kinderen die verschillende (ernstige) allergieën hebben. 

Deze ouders hebben ervaring in het omgaan met de situatie van voedselallergie. 
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Desgewenst brengt de schoolleiding u met hen in contact.  
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3. De zorg voor kinderen 

3.1 Onderwijsbehoefte van kinderen 
De organisatie en inhoudelijke vormgeving van ons onderwijs is gericht op alle leerlingen en loopt 

hand in hand met de kwaliteit van het onderwijs. Ons aanbod is dus niet alleen gericht op kinderen 

met leerproblemen. Het doel van goed onderwijs realiseren is dat het zoveel mogelijk afgestemd is op 

de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. 

Deze manier van werken levert een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs voor de 

“gewone leerling” en tegelijkertijd ook voor die leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Door 

uit te gaan van onderwijsbehoeften bevorderen we dat iedereen zoveel mogelijk “onderwijs op maat”  

krijgt. 

Hierbij gaan we uit van 7 punten: 

1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal 

We gaan uit van wat de leerling nodig heeft om optimaal te kunnen leren. 

2. Het gaat om afstemming en wisselwerking 

Leerlingen verschillen, maar groepen, leerkrachten, scholen en ouders verschillen ook! 

3. De leerkracht doet ertoe 

Verander je de leerkracht, dan verander je het kind... en omgekeerd. 

4. Positieve aspecten zijn van groot belang 

Aandacht voor positieve aspecten beschermt ons tegen een te negatief beeld van een kind, 

groep, ouders of van onszelf als leerkracht of team. 

5. We werken constructief samen 

Een van de bepalende kenmerken van effectieve ouderbetrokkenheid blijkt een goede 

communicatie te zijn. 

6. Ons handelen is doelgericht  

Zonder doelen geen richting, geen effectieve feedback en geen mogelijkheid je werk te 

evalueren. 

7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant 

Op school zeggen we wat we doen en we doen wat we zeggen. 

Hierdoor hebben we een goed aanbod voor een breed spectrum aan onderwijsbehoefte van 

kinderen,. Toch kan het voorkomen dat we niet kunnen bieden wat een kind nodig heeft. In zo’n 

situatie schakelen we het samenwerkingsverband in om een passende plek te zoeken voor het kind. 

Zie ook bijlage 4:  Samenwerkingsverband WSNS. 
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3.2 Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is, in het kader van Passend Onderwijs, een belangrijk 

instrument. Het beschrijft de wijze waarop de school de basisondersteuning vormgeeft en welke extra 

ondersteuning de school biedt of wil gaan bieden.  

In de stad Utrecht is door het nieuwe samenwerkingsverband PO Utrecht Stad een ‘Standaard voor de 

Basisondersteuning’ uitgewerkt en vastgesteld. 

Het schoolondersteuningsprofiel bestaat uit twee delen:  

1. de rapportage van het zelfevaluatie-instrument; 

2. een analysedocument.  

In het analysedocument geeft de school aan in welke mate zij voldoet aan de standaard voor de 

basisondersteuning; 

- hoe en op welke termijn zij acties gaat ondernemen om eventuele hiaten aan te vullen;  

- welke extra ondersteuning de school kan bieden.  

Het schoolbestuur stelt het schoolondersteuningsprofiel van alle scholen in haar stichting vast; de MR 

heeft adviesrecht. Ook onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Hiermee voldoen wij aan 

de Utrechtse Standaard voor de Basisondersteuning. 

Ons eerste speerpunt passend onderwijs is de opvang van meer-, en hoogbegaafde kinderen. Gelukkig 

hebben we daar al heel wat ervaring in maar zien het als een uitdaging om ons onderwijsaanbod juist 

voor deze kinderen aantrekkelijk te houden of te maken. De extra ondersteuning die wij bieden staat 

hieronder beschreven in 3.3 

Ons tweede speerpunt is de het organiseren van een structurele inhoudelijke overdracht van de 

kinderdagverblijven voordat deze kinderen bij ons op school komen. 

In bijlage 4 staat door ons bestuur beschreven hoe passend onderwijs in onze stichting vorm gegeven 

wordt. 

Verder heeft de Inspectie van het onderwijs laten weten dat het ondersteuningsaanbod dat de school 
kan leveren, met name m.b.t. het jonge kind, beschreven moet worden.  
Dit moet duidelijk in de schoolgids vermeld worden en ook op de website vermeld staan. 
 

3.3De onderwijsbehoefte van meer-, en hoogbegaafde kinderen 
Aan de kinderen waarvan wij hebben vastgesteld dat zij meerbegaafd zijn – de zgn. 

bovenpresteerders, stellen wij in eerste instantie hogere eisen met betrekking tot de kwaliteit van hun 

werk. Afhankelijk van de mate van hun meerbegaafdheid, kan het zijn dat gekozen wordt voor het 

compacten van de lesstof: het inkorten van de normale lesstof, waardoor meer tijd beschikbaar komt 

voor werken op niveau.  

Dit werk wordt aangeboden via een verrijkingsschema, waarin “werk op maat” wordt beschreven dat 

in een bepaalde periode af moet zijn.  In een beleidsplan/protocol staat beschreven hoe wij 

bovenpresteerders signaleren en hoe wij als school met hen omgaan. In de groep is er speciale 

aandacht voor deze kinderen door ze uit te dagen eigen doelstellingen te bepalen en daaraan te gaan 

werken. 
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We organiseren extra begeleiding voor leerlingen die daarnaast extra uitdaging nodig hebben of een 

verschil laten zien tussen hun potentie en hun prestaties. Meestal één keer per week in 

groepsverband. Door middel van observaties, oudergesprekken en een screening in het Digitale 

Handelingsplan Hoogbegaafdheid wordt bepaald of een de extra begeleiding brengt wat het kind 

nodig heeft. 

Dit schooljaar gaan we het tweede jaar in van de pilot waarbij kinderen van groep 5 en 6 met een HB 

profiel één dag in de week extra begeleid worden in een aparte groep en de rest van de week in groep 

blijven. Daarmee hopen we dat onze inspanning er toe zal leiden dat meer kinderen bij ons op school 

kunnen blijven. 

3.4 Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de geneeskundige en gezondheidsdienst in Utrecht 

ondersteunt de basisscholen op een aantal vast momenten in de schoolloopbaan van de kinderen. 

• In groep 2 vindt voor alle kinderen het periodiek gezondheidsonderzoek (PGO) plaats. 

• Ook in groep 2 worden alle kinderen door een logopediste bekeken op taalvaardigheid en 

uitspraak. 

• In groep 6 vindt een tweede periodiek gezondheidsonderzoek plaats bij alle kinderen. 

Waar het belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind krijgt de school een terugkoppeling van de 

jeugdverpleegkundige of de jeugdarts.  

We willen wel met nadruk aangeven dat we te allen tijde bij de schoolarts terecht kunnen als we ons 

zorgen maken om kinderen. 

Indien ouders en/of leerkrachten vermoeden dat er problemen zijn, kan altijd een extra 

gezondheidsonderzoek worden aangevraagd. 

Onze school staat onder begeleiding van het JGZ-team. Onze jeugdverpleegkundige is Lieke Drukker 

(telefoon hoofdkantoor: 2863280). 

 

3.5 Het buurtteam op school 
In Utrecht zijn 18 Buurtteams actief. Deze teams spelen ook een belangrijke rol op de basisscholen in 

hun buurt. Iedereen ziet graag dat kinderen veilig en gezond opgroeien en dat zij zich maximaal 

kunnen ontwikkelen en ontplooien. Wanneer dat even niet naar wens gaat kunnen ouders met vragen 

terecht bij het buurtteam.  

Het buurtteam richt zich op ondersteuning van kinderen op het gebied van de sociaal-emotionele 

ontwikkeling, gedrag en zelfredzaamheid in de thuissituatie. Of vragen vanuit gezin, m.b.t. o.a. 

opvoeding, financiën, wonen, werken en relaties. Ouders kunnen zichzelf aanmelden bij het 

buurtteam in hun wijk of via school. 

Het buurtteam werkt graag nauw samen met de ouders en de school. Er wordt bij voorkeur gestart 

met een introductiegesprek, waarbij school de gezinswerker/het buurtteam introduceert (met gezin 

erbij).  Vanaf daar pakt de gezinswerker het traject op, zoveel mogelijk vanuit 1 gezin, 1 plan, 1 

hulpverlener.  Ouders beslissen zelf wie er betrokken en geïnformeerd wordt. In dit introductiegesprek 

worden ook afspraken gemaakt over hoe betrokkenen  elkaar op de hoogte houden.  

Als een kind zelf met een vraag bij het buurtteam komt, biedt het buurtteam een luisterend oor en 

kijkt samen met school en het kind hoe ouders betrokken kunnen worden. Hulp aan een kind kan pas 
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starten nadat ouders hebben ingestemd met betrokkenheid van het buurtteam. Kindgesprekken 

vinden alleen plaats als onderdeel van het gezinsplan. 

Het is niet altijd nodig om hulp te bieden in het gezin en soms kan het buurtteam meedenken met 

ouders of de school over hoe het kind het beste geholpen kan worden. Als blijkt dat de hulp van het 

buurtteam onvoldoende is, kan het buurtteam een verwijzing voor specialistische hulp afgeven. 

 

3.6 Schorsing en verwijdering  
Het schorsen of verwijderen van een leerling is een zwaar middel waartoe de school alleen overgaat 

als dat echt noodzakelijk is en niet eerder dan nadat een zorgvuldige procedure is gevolgd. De 

procedure hieromtrent is opgenomen in bijlage 5 “Schorsing en verwijdering”. 

 

3.7 Meldcode en Meldplicht kindermishandeling 
Sinds 1999 geldt voor het onderwijs de ‘Wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele intimidatie in 

het onderwijs’, de zogenaamde ‘Meld- en aangifteplicht’. Met ingang van 1 juli 2013 is de wet 

‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ in werking.  

Het nakomen van beide wetten, meldplicht en meldcode, is een plicht van elke medewerker van een 

onderwijsinstelling! 

 

Wat staat in de wet? 

• De ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ verplicht beroepskrachten, ook 
onderwijspersoneel, om een vijfstappenplan te gebruiken als ze het vermoeden hebben van 
kindermishandeling en/of huiselijk geweld. 

• De ‘Wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs’ (1999), ook wel de 
‘Meld- en aangifteplicht’ genoemd, verplicht personeelsleden om het bevoegd gezag onmiddellijk 
te informeren als zij het vermoeden hebben van of informatie krijgen over, op welke manier dan 
ook, een mogelijk zedendelict, gepleegd door een medewerker van de school jegens een 
minderjarige leerling. 
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4. De ouders 

4.1 Ouderbetrokkenheid  
Het is vandaag de dag ondenkbaar dat een team op school al zijn werk kan realiseren zonder de hulp 

en medewerking van ouders.Er is een groep ouders die hoofdluiscontroles uitvoert. Daarnaast 

organiseren we vijf keer per jaar een schoonmaakavond waarop u kunt inschrijven. 

Naast het aanbieden van uw hulp is het ook mogelijk om nog nauwer betrokken te worden bij het 

organiseren, ondersteunen en/of begeleiden van activiteiten/excursies voor uw kind op of buiten 

school. 

U kunt zich dan beschikbaar stellen als contactouder voor een groep of als lid van onze 

activiteitencommissie .  

Wilt u meer bezig met inhoudelijke kwesties, dan kunt u zich opgeven bij de Medezeggenschapsraad 

om in commissies zitting te nemen of om u - indien er verkiezingen komen - kandidaat te stellen voor 

de MR. 

 

4.2 Contactouders 
Iedere groepsleerkracht benadert aan het begin van een schooljaar een “contactouder”. Deze ouder 

inventariseert in samenwerking met de leerkracht en de activiteitencommissie alle hulp die voor die 

groep in dat schooljaar nodig is en coördineert de activiteiten.  

Het spreekt voor zich dat de contactouder regelmatig met de leerkracht overlegt. Samen streven zij 

niet alleen naar voldoende kwantiteit, maar ook naar voldoende kwaliteit bij speciale activiteiten, 

waarvoor extra begeleiding nodig is.  

 

4.3 Social Schools 
Wij werken met Social Schools, een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is 

om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke 

en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan 

gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u 

uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent. 

Afgesloten omgeving 

Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van 

de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen. 

4.4 Aanmelden 
Gezien de enorme belangstelling voor onze school hebben wij een plaatsingsbeleid dat er op gericht is 

kinderen in de buurt naar school te laten gaan en ouders gelijke kansen te geven bij de aanmelding. 

De schoolleiding stelt in een meerjarenplan het aantal 4 jarige kinderen vast dat de St. 

Dominicusschool kan toelaten met een totale schoolgrootte van 28 groepen en 700 kinderen aan het 

begin van het schooljaar. 

Vooraanmelden:  Met het invullen van een inschrijfformulier geven ouders aan dat zij hun kind 
aanmelden voor de St. Dominicusschool. Vooraanmelden kan vanaf de 
geboorte van een kind. 
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Voorlopige Plaatsing:  De voor aangemelde kinderen worden voorlopig geplaatst door de 
schoolleiding  volgens een plaatsingsprocedure. Deze voorlopige plaatsing 
gebeurt als het kind ongeveer 2 jaar is. 

Aanmelden: Als het kind 3 jaar is vragen we de ouders hun voorlopige aanmelding om te 
zetten in een definitieve aanmelding. 

Plaatsing: De voorlopige plaatsing wordt definitief als de ouders overgaan tot definitief 
aanmelden. 

Inschrijving:  Als het kind is 4 jaar wordt het ingeschreven op St. Dominicusschool. Alleen 
kinderen van 4 jaar en ouder kunnen ingeschreven staan op een basisschool. 

 

Aanmelding en plaatsingsprocedure 
Kinderen kunnen worden aangemeld vanaf de geboorte. Het is verstandig om het ruim voor de 

tweede verjaardag te doen. Hierbij gelden de volgende regels: 

• Jongere broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten of geplaatst zijn hebben te allen 
tijde voorrang bij plaatsing. 

• Kinderen uit Oog in Al en Nieuw Welgelegen hebben voorrang op kinderen uit andere wijken. 

• Plaatsing van de kinderen gebeurt als zij ongeveer 2 jaar zijn.  

• Kinderen die niet geplaatst kunnen worden, komen op de wachtlijst, indien ouders dat wensen. 

• Als ouders een plaats op een andere school in Oog in Al accepteren, kan het kind niet meer op de 
wachtlijst staan. 

 

De plaatsingsprocedure 
Per kwartaal worden de kinderen, die inmiddels bijna 2 jaar zijn, voorlopig geplaatst op grond van de 

volgende regels: 

• Het aantal beschikbare plaatsen per kwartaal is ¼ van het totaal aantal per jaar. 

• Jongere broertjes of zusjes van kinderen die de school al bezoeken of al geplaatst zijn worden 

automatisch geplaatst.  

• Kinderen uit Oog in al en Nieuw Welgelegen, die aangemeld zijn kunnen. allemaal geplaatst 

worden indien er voldoende plekken beschikbaar zijn.  

• Indien er te weinig plekken beschikbaar zijn, wordt door middel van loting onder de overige 

aangemelde kinderen uit Oog in Al en Nieuw Welgelegen de plaatsing en de wachtlijstvolgorde 

bepaald. 

Als er in een kwartaal van een betreffend schooljaar nog plaatsen beschikbaar zijn komen eerst de 

kinderen van de wachtlijst in aanmerking voor plaatsing. 

Kinderen buiten Oog in Al en Nieuw Welgelegen kunnen alleen geplaatst worden nadat aangemelde 

kinderen binnen dit gebied geplaatst zijn. Ook hiervoor kan loting noodzakelijk zijn. 

Aan alle (nieuwe) ouders wordt dringend verzocht om voordat de voorlopige plaatsing door de school 

geregeld wordt een rondleiding in de school te vragen zodat zij zeker weten voor de St. Dominicus te 

kiezen. 
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Als het kind 3 jaar is kunnen de ouders hun voorlopige aanmelding omzetten in een definitieve 

aanmelding en zal de voorlopige plaatsing ook definitief worden. 

De plaatsingsprocedure is afgestemd met de andere scholen in de wijk Oog in Al en is er op gericht om 

ieder kind uit in Oog in Al, in deze buurt naar school te laten gaan. 

 

Aanmelding voor groep 2 of hoger 

Er kan alleen tot tussentijdse plaatsing overgegaan worden als de schoolleiding bepaalt dat daar in de 

betreffende groep nog plaats en mogelijkheden voor zijn. Bij plaatsing van nieuwe leerlingen voor 

groep 2 t/m 8 vindt een oriënterend gesprek plaats met de ouders en de schoolleiding en/of een van 

de intern begeleiders. In dat gesprek wordt onder andere gekeken naar de leerprestaties, de 

ontwikkeling van de taakgerichtheid en het sociaal functioneren van de aangemelde leerling. 

Daarnaast nemen we altijd contact op met de school van herkomst en ontvangen wij een 

onderwijskundig verslag van de school waar het kind vandaan komt om een inschatting te kunnen 

maken of we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van het betreffende kind.  
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4.5 KSU bestuursnotitie: Voorgenomen aanmeldings, toelatings en 

plaatsingsbeleid 
In verband met de invoering van de wet passend onderwijs is een bestuursnotitie gemaakt over het 

aanmelden, toelaten en plaatsen van leerlingen. Daar waar deze afwijkt van de huidige procedure op 

school is de bestuursnotitie geldend. Deze staat in bijlage 13. 

 

4.6 Informatievoorziening 

Over de school 
Als uw kind aangemeld is op onze school en ongeveer twee jaar oud is, kunt u een 

kennismakingsgesprek aanvragen met de schoolleiding. Dit gesprek vindt plaats onder schooltijd en 

ook uw kind is van harte welkom om erbij te zijn. In dit gesprek komen schoolspecifieke zaken aan de 

orde, als de organisatie, het onderwijs, de indeling van de groepen, de betrokkenheid van ouders en 

dergelijke. We maken ook een rondje door de school, zodat u het onderwijs in de praktijk ziet en de 

sfeer kunt proeven. Dit kennismakingsgesprek is bedoeld om uw keuze van aanmelden te 

ondersteunen. 

Zes weken voordat uw kind vier wordt, neemt de aanstaande leerkracht van uw zoon of dochter 

contact met u op voor het plannen van een intakegesprek en wen-afspraken. 

Wij informeren ouders middels onze website www.ksu-stdominicus.nl, de nieuwsberichten en 

mededelingen die wij regelmatig aan u sturen. Ook via de Social Schools krijgt u vrijwel wekelijks 

berichten over de gang van zaken in de groep van uw kind. 

De medezeggenschapsraad, de activiteitencommissie  en de tussenschoolse opvang informeren u over 

belangrijke zaken in de nieuwsbrief. 

Over de groep waarin uw kind zit 
In de maand september organiseren wij informatieavonden voor de groepen 1-2, 3 en 8. De 

groepsleerkracht zal u op deze avond informeren over de werkwijze, de methoden en de materialen 

die in de betreffende jaargroep gehanteerd worden. 

De werkwijze van de overige groepen krijgt u ter beschikking op het afstemmingsgesprek dat aan het 

begin van het schooljaar met ieder kind gehouden wordt. 

Aan het einde van het schooljaar is er een doorschuifochtend. Op deze ochtend gaan de leerlingen 

naar hun leerkrachten van het jaar erna. 

Over de ontwikkeling van uw kind 
Het is te allen tijde mogelijk om, na een gemaakte afspraak, met de groepsleerkracht een gesprek aan 

te gaan over de ontwikkeling van uw kind. Dit initiatief kan ook van de leerkracht uitgaan.  

Gedurende een schooljaar hebben wij hiertoe reeds een aantal momenten vastgelegd. Deze 

gesprekken vinden plaats, op basis van de door ons opgedane ervaringen met uw kind en op basis van 

afgenomen toetsen en observaties bij uw kind, waarover wij u willen inlichten. Wij beschrijven dit in 

de rapporten die aan uw kind worden meegegeven. Deze rapporten gaan in de groepen 3-7 twee keer 

per jaar mee naar huis: in januari en juni. 

In de groep 1 en 2 krijgen de kinderen uit groep 1 één rapport aan het einde van het schooljaar. 

Halverwege het schooljaar is een voortgangsgesprek over de ontwikkeling. 
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Voor de kinderen uit groep 1 vindt er na 6 weken onderwijs het zogenaamde “zes-weken-overleg” met 

ouders plaats. Tijdens dit gesprek wordt gesproken over de ervaringen en ontwikkelingen van het 

kind. Met als hoofditem het welbevinden. 

Voor de groepen 3-7 geldt dat er in september een afstemmingsgesprek plaatsvindt, waarbij de 

leerkracht en de ouders de onderwijsbehoeften van het kind afstemmen. Ouders wordt vooraf 

gevraagd om dit gesprek aan de hand van een digitaal formulier voor te bereiden. Samen met de 

voorbereiding van de leerkracht vormt dit de kern van het gesprek. Het verslag van het gesprek komt 

in het leerlingvolgsysteem.  

Het is mogelijk om 6 weken na dit gesprek opnieuw met de leerkracht in gesprek te gaan als 

afgesproken is bepaalde ontwikkelingen goed te volgen. 

In groep 8 wordt dit afstemmingsgesprek gecombineerd met een gesprek over het eerste rapport en 

het voorlopig advies VO. Dit vindt plaats in november. Bij dit gesprek worden zowel de ouders als 

kinderen uitgenodigd. In de tweede helft van het jaar vinden in groep 8 de definitieve 

adviesgesprekken plaats. 

Naast het afstemmingsgesprek houden we twee keer per jaar een rapportgesprek. We nodigen de 

ouders uit om naar school te komen voor een gesprek.  

Zijn er in de tussenliggende tijd vragen omtrent gedrag- en of leerontwikkeling van uw kind, dan kunt 

u altijd een afspraak maken. 

 

Informatieplicht aan gescheiden ouders 
Volgens de wet is de school verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun 

ouders, voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft na (echt)scheiding bestaan, met name ook voor 

de informatieverstrekking aan de ouder zonder ouderlijk gezag. Die verplichting geldt ook wanneer de 

ouders nooit gehuwd zijn geweest of als er geen omgangsregeling is. Hoe de school daar invulling aan 

geeft is beschreven in bijlage 6 “Informatieplicht aan gescheiden ouders”.’ 

 

4.7 Privacy 
De St. Dominicusschool houdt zich aan de huidige wet- en regelgeving omtrent de algemene 

verordening gegevensbescherming voor zowel u als uw kinderen. Daarbij waarborgen wij ook de 

privacy van onze medewerkers. Voor meer informatie over welke persoonsgegevens wij verwerken, 

op welke wijze en met welk doel, kunt u de privacyverklaring van de KSU opvragen bij de schoolleider 

of raadplegen op onze website. Hierin worden tevens uw rechten als ouder, verzorger of voogd 

beschreven. 

 

4.8 De Medezeggenschapsraad 
De school heeft een actieve medezeggenschapsraad, deze bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. 

De MR biedt ouders en leerkrachten de mogelijkheid om mee te denken over bepaalde onderwerpen 

of over schoolspecifiek beleid mee te adviseren of mee te beslissen. In bijlage 7 

Medezeggenschapsraad, kunt u meer over de rol en positie van de MR lezen. 

 

http://www.ksu-utrecht.nl/
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4.9 De Activiteitencommissie (AC) 
Deze “club” van ouders zorgt voor het goed verlopen van alle festiviteiten op school en ook buiten de 

schooltijden om. Dit kan uiteraard alleen met hulp van het team en van vele andere ouders. 

De leden van de activiteitencommissie  hebben een “ambtstermijn” van twee jaar, met uitzondering 

van de penningmeester, deze zit namelijk drie jaar. Ieder lid mag langer deel uitmaken van de AC, 

maar is dit niet verplicht.  

Alle namen en adressen van de activiteitencommissie leden staan op de website van de school. Zij zijn 

allen voor u aanspreekbaar voor opmerkingen, vragen en/of suggesties! 

 

4.10 Vrijwillige ouderbijdrage 
Onze school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van € 70,00 per kind. 

Van dit geld gaat € 35,00 naar de activiteitencommissie  die daarvan o.m. de volgende zaken 

bekostigt: 

• Schoolkamp 

• Schoolreis kleuters 

• Sinterklaas 

• Kerst 

• Carnaval 

• Afscheid groep 8 

• Sportdagen 

De school ontvangt de resterende € 35,00 en betaalt daarvan onder andere: 

• de extra toiletschoonmaak tussen de middag 

• de bibliotheekpasjes van elke groep om zodoende om de drie weken nieuwe boeken te 

kunnen lenen 

• culturele activiteiten georganseerd door het Wilde Westen en andere instellingen. 

• het busvervoer van de diverse groepen naar allerlei buitenschoolse activiteiten 

Naast de ouderbijdrage wordt er in groep 8 nog een extra bijdrage gevraagd voor het schoolkamp. De 

kosten van dit kamp zijn € 135,- per kind. De bijdrage van ouders is € 100,- . Met dit geld kunnen de 

kinderen van groep 8 een week op kamp. Deze bijdrage is niet vrijwillig maar gekoppeld aan de kosten 

van deelname aan het kamp. Aan de ouders van de kinderen van groep 8 wordt ook een vrijwillige 

bijdrage van € 25,- gevraagd als bijdrage voor het afscheidscadeau en eindfeest. 

Indien u zelf onkosten moet maken om versnaperingen aan te schaffen omdat uw kind allergisch is 

voor bepaalde stoffen in de door ons aangeboden traktaties, kunt u die geschatte onkosten van het 

totaalbedrag aftrekken. 

De schoolleiding van de school legt jaarlijks aan de MR verantwoording af voor de besteding van het 

schooldeel. De MR stelt de ouderbijdrage jaarlijks vast. 

 

4.11 Foto's en filmopnames van kinderen 
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In onze organisatie worden om verschillende redenen foto’s en video’s van kinderen gemaakt. De 

meest voor de hand liggende reden is het vastleggen van activiteiten om die te delen met kinderen en 

ouders. Deze worden uitsluitend gedeeld in onze afgesloten digitale omgeving Social Schools. Met 

uitdrukkelijke toestemming van de betreffende ouders van duidelijke herkenbare kinderen worden 

deze foto’s en video’s gebruikt voor publicaties in folders of de website. 

Van de sinterklaasintocht, de kerstvieringen, de opening met carnaval en de Parade di Domi worden 

overzichtsfoto’s gemaakt die met alle ouders gedeeld worden. Ouders kunnen dan achteraf vragen 

deze foto’s uit de galerij te verwijderen indien zij dat wensen. 

In het schooljaar 19-20 zal een digitaal toestemmingsformulier worden gebruikt t.b.v. beeldmateriaal. 

We maken ook gebruik van video om ons onderwijs beter af te stemmen op de kinderen. Het gaat om 

SVIB (School Video Interactie Begeleiding)   

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken die de school 

hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen en die structureel ingezet 

wordt op de St. Dominicusschool.  

 

Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leraren te ondersteunen bij hun 

onderwijstaak. De methodiek kan zowel ingezet worden bij vragen over leerlingenzorg, als bij vragen 

rondom onderwijsvernieuwing.  

 

Er wordt gebruik gemaakt van een gespecialiseerde School Video Interactie Begeleider (SVIB-er), die 

korte video-opnames maakt in de klas en dit vervolgens met de leraar nabespreekt. De SVIB-er 

hanteert een beroepscode, waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden 

gebruikt worden 

 

 

 

4.12 Verzekering 
De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen afgesloten. Hierdoor zijn 

alle personen die behulpzaam zijn bij het onderwijs en toezicht houden bij het overblijven van de 

kinderen op school verzekerd.  

Het schoolbestuur, de KSU, heeft een collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten. Deze 

verzekering dekt (deels) de financiële schade die het gevolg is van letsel, voortvloeiend uit een 

ongeval. Het gaat hier om een zgn. schooldekking: de verzekering is van kracht tijdens 

schoolactiviteiten en geldt ook als de leerlingen onderweg zijn van en naar school (maximaal één uur 

heen en één uur terug). De uitkeringen van de verzekering zijn beperkt. 
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4.13 Tevredenheidsonderzoek 
Wij werken systematisch aan kwaliteit om ervoor te zorgen dat de kwaliteit binnen onze  

school van voldoende niveau is en blijft. Wij stellen ons hierbij steeds de vragen:  

• Doen wij de goede dingen goed? 

• Vinden anderen dat ook? 

• En zien we dat terug in de resultaten? 

 

Omdat de kinderen en de ouders hierin een zeer belangrijke rol vervullen, zullen wij u periodiek om 

uw mening vragen. Wij doen dit aan de hand van een digitale vragenlijst die u per email ontvangt. 

Hieronder kunt u de uitkomsten van de meest recente vragenlijst lezen.  

 

Vragenlijst leerlingen 2016  

De leerlingen zijn tevreden over: 

• De kinderen gaan graag naar school, zijn blij dat ze op deze school zitten en geven aan dat ze veel 

leren. Ze kunnen met problemen bij de leerkrachten terecht.  

• De school heeft duidelijke regels en de meesters en juffen doen er wat aan als een kind gepest 

wordt.  

• De mening van leerlingen telt op de school mee en de school geeft voldoende mogelijkheden 

voor leerlingen om hun mening te geven.  

• In de les doen de leerlingen veel verschillende activiteiten. Ze kunnen alleen werken, maar mogen 

ook samenwerken.  

• De kinderen kunnen tijdens de les goed en snel aan het werk en vinden dat de juf of meester 

goed uitlegt.  

• Feesten worden op school leuk gevierd, de sportdagen en schoolreisjes zijn leuk.  

 

Aandachtspunten: 

• De taallessen vinden de kinderen niet altijd leuk en interessant 

• De werking van de computers op school. 

 
Vragenlijst ouders 2016 

De ouders zijn tevreden over: 

• Ouders geven aan dat hun kinderen met plezier op school zitten, dat de school goed bekend staat 

in de wijk en dat ze blij zijn dat hun kind naar deze school gaat.  

• De klassen zijn meestal netjes en schoon, het schoolgebouw is aantrekkelijk en de sfeer in de klas 

is prettig.  

• De leerkrachten gaan leuk om met de kinderen, de sfeer op school tussen leerlingen en 

leerkrachten is prettig en de leerkrachten hebben aandacht voor een goede omgang tussen 

leerlingen.  
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• De leerkrachten bieden voldoende gelegenheid tot een gesprek en ook de directie is 

aanspreekbaar wanneer dit nodig is. Ouders kunnen bij problemen terecht bij de leerkrachten.  

• Veel kinderen voelen zich volgens de ouders veilig op school en er heerst rust en orde.  

• De leerkracht informeert ouders goed over hoe het met een kind gaat. De school neemt contact 

op met de ouders wanneer een kind extra begeleiding nodig heeft.  

• Ouders zijn zeer tevreden met de opvoedkundige aanpak van de school en het onderwijs dat de 

school aanbiedt. Ook zijn ze heel tevreden met de extra zorg en begeleiding die kinderen krijgen.  

• De leerkrachten houden rekening met verschillen tussen de leerlingen en het onderwijs sluit aan 

bij de belevingswereld van de kinderen. De school helpt kinderen bij het verbeteren van zijn/haar 

werkwijze.  

• Op school leren de kinderen voldoende en krijgen ze een brede persoonlijke ontwikkeling. Ouders 

zijn tevreden over de manier waarop de school de zelfstandigheid en het samenwerken 

bevordert.  

  

De oudertevredenheidsenquête van 2019 is op dit moment nog niet geheel verwerkt. De eerste 

analyse levert een vergelijkbaar profiel op met die van 2016. 

 

4.14 Klachten 
Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen 

mee hebben. Bij voorkeur en in eerste instantie gaat u als betrokkenen hierover met elkaar in gesprek. 

De praktijk wijst gelukkig uit dat in de meeste gevallen door een gesprek tot een oplossing gekomen 

wordt. Het kan echter voorkomen dat dat niet lukt en dan bestaat er de mogelijkheid om een klacht in 

te dienen. Hoe een klacht kan worden ingediend, staat beschreven in bijlage 8  “De Klachtenregeling”. 

 

4.15 Kledingprotocol 
KSU-scholen zijn scholen met een katholieke signatuur met respect voor en verdraagzaamheid naar 

andere levensbeschouwingen. Datzelfde respect vragen wij aan iedereen die onze scholen bezoekt. 

Vanuit diezelfde houding kijken wij ook naar kleding; kleding van medewerkers, kinderen en ouders 

moet voldoen aan de normen: verzorgd, fatsoenlijk en representatief. 

Het KSU-kledingprotocol is bestemd voor de kinderen en hun ouders van de KSU-scholen en voor alle 

medewerkers van de KSU. Het KSU-kledingprotocol is in dit document opgenomen als bijlage 9 

’Reglement Kledingprotocol KSU. 
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5. De ontwikkeling van het onderwijs in de school; kwaliteitszorg en 

resultaten 
Volgens afspraak tussen de gemeente en de drie grote schoolbesturen hanteren alle scholen van de 

KSU, PCOU en SPO Utrecht vanaf het schooljaar 2013-2014 een gelijke opzet voor het beschrijven en 

weergeven van de onderwijsresultaten, zodat tussen scholen onderling een vergelijking kan worden 

gemaakt. De opzet van dit hoofdstuk is dan ook voor alle scholen van deze besturen dezelfde. 

 

5.1 Kwaliteitszorg    
Onze school werkt systematisch aan kwaliteitszorg. Onder kwaliteitszorg verstaan we: activiteiten die 

erop gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te 

verbeteren. Met andere woorden: wat vinden wij goed onderwijs, wat zijn de eisen van de overheid, 

welke doelen stellen we, hoe zorgen we ervoor dat we kwaliteit leveren, hoe houden we de bereikte 

kwaliteit vast en hoe weten we dat mensen die betrokken zijn bij onze school dit ook vinden? Onze 

school werkt aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en zorgt dat zaken die goed gaan, 

goed vastgelegd worden. Onze school zoekt, samen met de  andere scholen van de KSU, een nieuw. 

Dit moet aansluiten bij de visie van de KSU op kwaliteit.  Het verzamelen en interpreteren van 

evaluatiegegevens van kinderen, ouders en leerkrachten over de leerprocessen zijn van groot belang 

om te weten of er effectief gewerkt wordt.  

 

5.2 Evaluatie 2018-2019 
Het afgelopen jaar heeft onze school zich verder ontwikkeld. 

Hieronder in het kort de evaluatie van de belangrijkste 

ontwikkelingen. We mogen trots zijn op het resultaat!  

5-gelijke-dagen 
We hebben een jaar gewerkt met 5 gelijke dagen. We hebben 
dit geëvalueerd middels een ouderenquête. Hieruit kwam naar 
voren dat 80% zich voldoende tot goed kan vinden in de 5-
gelijke-dagenmodel en dat 20% zich niet helemaal of helemaal 
niet kan vinden in het 5-gelijke-dagenmodel. Acties komend uit 
de enquête zijn voornamelijk gebaseerd op het verbeteren van de TSO.  
 
Ontwerpend leren 
Teamleden hebben stappen gezet in het ontwerpend leren. Zij kregen hierbij ondersteuning van 
externen. De groepen 3 leerkrachten hebben het thematisch werken verder uitgebouwd. Groep 4 
heeft zich afgelopen jaar laten scholen in het thematisch werken vanuit de thema’s van Staal.  
In alle groepen worden creatieve werkvormen ingezet om de Staaldoelen te bereiken 
De ontwikkeling van ontwerpend leren blijft tijd en aandacht vragen. Volgend schooljaar gaan we 
ermee verder.  

 
Spelling 
Er is groei te zien t.o.v. eerdere schooljaren wat betreft de spellingsresultaten. Dit schrijven wij toe aan 
de nieuwe spellingsmethode van ‘Staal’.  
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Visie 
Het herijken van onze visie vraagt meer tijd. Komend schooljaar nemen we daar ook nog de tijd voor. 
Inmiddels hebben we bouwstenen geformuleerd, woorden gegeven aan de bouwstenen en een 
prioritering aangebracht in de bouwstenen die we verder gaan onderzoeken in leerteams komend 
schooljaar. De 4 bouwstenen die wij gaan onderzoeken zijn: 

◼ Talentontwikkeling 
◼ Vergroten autonomie van de leerling 
◼ Procesgerichte aanpak 
◼ Tegemoetkomen aan verschillende leerstijlen 

 
Personeel 
Een aantal personeelsleden hebben dit jaar afscheid genomen. Mieke en Peter gaan met pensioen. 
Lizet, Rob en Lieke volgen een ander pad. Jantien stopt in het onderwijs en Renske gaat verhuizen. Al 
eerder is Daphne gestopt bij ons, vanwege de reisafstand. 
 
In de formatie zijn/komen nieuwe collega’s: 
Malou 
Floor 
Sanne Sch 
Juanita  
 
Samenwerking BSO Oog in Al 
Op 18 december 2018 is een samenwerkingsovereenkomst getekend. De 
samenwerkingsovereenkomst heeft als doel om te komen tot een intensieve, structurele, 
inhoudelijke, pedagogische samenwerking. De overeenkomst is gericht op alle Dominicus leerlingen en 
niet alleen de leerlingen die gebruik maken van BSO Oog in Al.      
 
De afspraken in de getekende samenwerkingsovereenkomst hebben betrekking op het ontwikkelen 
van een samenhangend aanbod voor de kinderen van 4-13 jaar. Met een samenhangend aanbod 
bedoelen we: een samenhangende speel- en leeromgeving waarin verschillende 
ontwikkelingsgebieden van kinderen worden gestimuleerd: lichamelijk/motorisch, cognitief, 
sociaal/emotioneel, creativiteit/expressie en moreel (waarden en normen).    

In de samenwerkingsovereenkomst benoemen we een gezamenlijk geformuleerde pedagogische visie, 
waardoor alle 65 teamleden van de Dominicus, 32 pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse 
en tussenschoolse opvang (TSO) en 15 TSO-vrijwilligers gaan werken vanuit eenzelfde visie.   We 
hebben drie gezamenlijke waarden vastgesteld:   

• Thuisgevoel (je veilig voelen);   

• Autonomie (keuzes kunnen en durven maken);  

• Respect (respectvol omgaan met anderen, materiaal en de omgeving).   

Binnen beide organisaties spreken we vanuit de gezamenlijk geformuleerde pedagogische visie één 
taal richting de kinderen en ook naar elkaar. We werken vanuit dezelfde waarden, hanteren zoveel 
mogelijk dezelfde regels en we gebruiken daarnaast allemaal taal vanuit de Kanjertraining. Dat geeft 
herkenning, duidelijkheid en structuur. En dat is weer een belangrijke onderlegger voor de emotionele 
veiligheid van alle kinderen. Deze veiligheid is een voorwaarde voor de kinderen om zich te kunnen 
ontwikkelen. Onze gezamenlijk geformuleerde pedagogische visie draagt hieraan bij.   
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HB: Evaluatie pilot ‘1-dag-klas 
Dit schooljaar heeft in de groepen 5 een pilot plaatsgevonden; de ‘1-dag-klas’.  

Ons ideaalbeeld is passend onderwijs voor alle kinderen in de klas. De ervaring van de afgelopen jaren 

heeft ons geleerd dat dat op dit moment niet haalbaar is en dat een groep leerlingen meer nodig 

heeft. 

De pilot is gestart om deze ‘makkelijk lerende leerlingen’ vaardigheden te leren die ze wellicht 

onvoldoende ontwikkelen aan de hand van de gebruikte lesmethodes in ons klassikale 

leerjaarsysteem. 

 

 

Doelen pilot: 

- Vergroten welbevinden alle leerlingen groepen 5 

- Vaardigheden leren makkelijk lerende leerlingen groep 5 

- Werkdruk verminderen leerkrachten 

 

Opzet 1-dag-klas: 

Iedere dinsdag wordt een groep leerlingen ondergedompeld in een verrijkend onderwijsaanbod (denk 

aan; projectonderwijs, schaken, Filosoferen, Japans). Er wordt waar mogelijk aangesloten bij de 

thema’s in de klas. Het uitwisselen van informatie wordt gestimuleerd.  

 

Opbrengsten 

We zien dat het de doelgroep goed doet. Door het aanbod in de 1-dag-klas ontwikkelen ze 

vaardigheden als ‘wat doe je als het moeilijk wordt’, ‘hulp vragen’, ‘computervaardigheden’, ‘plannen 

en organiseren’ en ‘lekker moeilijk denken’. We zijn benieuwd hoe zich dit verder ontwikkeld.  

In de ene groep 5 ervaren de kinderen meer rust en aandacht van de leerkracht doordat er veel 

leerlingen aan de 1-dag-klas deelnemen, in de andere groep 5 is dit minder merkbaar. 

We willen bovendien graag weten of de werkdrukbeleving van de leerkrachten op termijn verbeterd, 

een pilot vraag nu eenmaal extra inspanning.  

 

De pilot krijgt daarom in schooljaar 2019-2020 een vervolg. 

- 1-dag-klas groep 5 (8.25-14.15 uur) 

- halve-dag-klas groep 6 (van 8.25-11.15uur) 

 

Er is gekozen voor een volledige dag in groep 5 omdat voor deze leerlingen het plannen van het 

verrijkingswerk en nauwkeurig en secuur hiermee omgaan nog nieuw is. Hier ging dit schooljaar veel 

tijd naar toe in de 1-dag-klas. 

De leerlingen die volgend jaar in  groep 6 zitten hebben deze ondersteuning al een jaar in de 1-dag-

klas ontvangen. De halve-dag-klas in groep 6 biedt dan ook alleen projecten en verbredingsvakken 

aan. 

 

De pilot gaat verder na de herfstvakantie zodat wij de tijd hebben het onderwijsaanbod voor de halve-

dag-klas in groep 6 te ontwikkelen. Bovendien vindt in de periode van de zomer- tot de herfstvakantie 

de selectie plaats van de leerlingen voor de 1-dag-klas in groep 5. 

 

Evaluaties vanuit de leerteams 
Thematische werken in groep 4 
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Ons hoofddoel was: middels thematisch werken in groep 4 meer betekenisvol onderwijs bieden, door 
aan te sluiten bij de behoefte van kinderen. Onderzoekend leren staat centraal en spel wordt gebruikt 
om de verschillende vakgebieden betekenis te geven.  

We hebben ervaren dat de kinderen meer betrokken waren bij het thematische onderwijs. Dit kwam 
tot uiting in het feit dat bijna alle kinderen inbreng hadden tijdens thematijd. We begonnen met het 
bedenken van leervragen. Op verschillende manieren probeerden we aan informatie te komen. Bijv.: 

- Filmpjes 
- Boeken lezen 
- Themalessen 
- Gastlessen 

Het onderzoeken van een thema deden we ook door de informatie te verwerken in het spel. Dit 
gebeurde soms door spelen in een themahoek (rollenspel) of door spel in het Playmobil huis. Onze 
ervaring is dat niet alle groepjes hun spel themagericht vormgeven. Daar willen we een oplossing voor 
zoeken volgend jaar. 

We hebben het onderzoekend leren opgebouwd door als eerste de leervragen gezamenlijk te 
beantwoorden. Later in groepjes en aan het eind gingen de kinderen zelf hun eigen leervragen 
onderzoeken. Dit jaar lag onze focus voornamelijk op het invoeren van thematijd en de organisatie 
ervan, volgend jaar willen we meer verdieping in het onderzoekend leren. 

De leerkrachten zijn enthousiast omdat de betrokkenheid van de kinderen en daardoor de 
leeropbrengst hoger is. Het leren in circuitvorm levert tijdwinst op en meer individueel contact met 
kinderen. 

 

Kanjertraining 
We hebben de kwaliteitskaart ontworpen, maar deze moet nog wel worden goedgekeurd door de 

directie en het team. Zien en Kanvas is vergeleken en er is een definitief besluit genomen om met 

Kanvas te gaan werken. De ouderles is geïntroduceerd en geëvalueerd in de bouwvergaderingen.  

 

Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong (in groep1/2) 
We hebben ons verdiept in de (vak)literatuur - en zijn naar bijeenkomsten geweest betreffende 

slimme / ‘kiene’ kleuters. Of wel, LMO! We hebben van professionals handvatten en tips aangereikt 

gekregen om toe te passen in eigen klas - en op de school. Dit betreft de kinderen met een 

ontwikkelingsvoorsprong die een juiste mindset hanteren en zelfstandig kunnen werken. Voor de 

groep leerlingen die deze vaardigheden niet beheersen, gelden er andere leerdoelen en vormen van 

ondersteuning (mogelijk kleuter RT). 

Zelfstandig werkende kleuterleerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong moeten allen boven niveau 

van kunnen worden uitgedaagd, waarbij er een beroep kan worden gedaan op de eigen 

verantwoordelijkheid. Slimme kinderen die zelfstandig kunnen werken, kunnen aan de slag met eigen 

werk. Zorg dat het materiaal aantrekkelijk is, en tot de verbeelding spreekt. Zorg dat het makkelijk 

toegankelijk is (zet het in het zicht!). Daarbij mogen er zeker eisen worden gesteld aan de slimme 

leerling. Wel haalbaar, maar met uitdaging. Bespreek het werk voor, en evalueer naderhand. 

Praktische tips betreffen ook het rouleren van werk (slimme kinderen hebben eerder weer nieuwe 

uitdagingen nodig). Daarnaast zijn er veel materialen en methodes die beter aansluiten bij de 
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(mogelijk) specifieke onderwijsbehoefte van de slimme leerling. (denksleutels, kleuter uni plus, 

inzetten smartgames etc.) 

Concreet: in de klas kunnen we de slimme leerling eerder signaleren, we herkennen signalen die 

mogelijk kunnen duiden op een ontwikkelingsvoorsprong. Daarbij erkennen we het belang van een 

gedegen intake, waarbij de eerste mogelijke signalen van HB / LMO al naar voren kunnen komen (info 

van ouders, de ik-tekening en de info van het kdv). 

Het belang van tijdig signaleren kan een boel problemen (teleurstelling / onderpresteren) voorkomen! 

Verder zijn we binnen de OB bezig met een pilot van een nieuwe methode, kleuteruni plus projecten. 
Waarbij we als leerkracht extra aandacht kunnen bieden aan de hogere orde denkvragen, en de 
betrokkenheid en motivatie van de LMO-leerlingen hopelijk kunnen stimuleren. Tot slot hebben we 
een start gemaakt met de ontwikkeling van kwaliteitskaarten betreffende het LMO-onderwijs. (wat 
zijn doelen, doelgroep, materialen etc betreffend plus materiaal, signalering LMO-leerlingen etc.) 
 

Leerlingvolgsysteem voor kleuters 
We hebben ons tijdens dit traject verdiept in de verschillende manieren die observatiesystemen 

hanteren om de ontwikkeling van een kind goed in kaart te brengen. Het huidige leerlingvolgsysteem 

Kijk! waar we op dit moment mee werken gaat uit van mijlpalen die op een bepaalde leeftijd bereikt 

moeten zijn en zet de ontwikkeling van een kind tegen de mijlpalen van zijn/haar leeftijd af. Andere 

systemen gaan uit van doelen, gerelateerd aan de doelen vanuit het SLO die kinderen in de kleutertijd 

behaald moeten worden (midden groep 1, eind groep 1, midden groep 2, eind groep 2).  

Omdat Kijk! veel verschillende handelingen vraagt van de leerkracht en het lastig om te zetten is in 

een rapportage die passend is bij wat kinderen eind groep 2 voor een goede overgang naar groep 3 

moeten behalen, wilden we ons gaan oriënteren op een ander systeem. Ook is het zo dat Kijk! geen 

directe koppeling met Parnassys heeft en effectieve rapportage tot nu toe uitblijft.  

Om ons hoofddoel te bereiken wilden we verschillende leerlingvolgsystemen uit gaan proberen 

gedurende het jaar, maar dat bleek niet zo eenvoudig te zijn. Vaak moeten er voorlichtingen ingekocht 

worden of kan je via een besloten digitale omgeving dingen uitproberen maar is er niemand waar je 

direct vragen aan kan stellen. Ook is een proeflicentie niet mogelijk. We hebben lijntjes uitgezet naar 

andere scholen binnen de KSU om een keer te komen kijken bij de volgsystemen die zij hanteren, 

maar helaas is dit ook niet gelukt.  

Daarnaast zijn er andere leerkrachten binnen een leerteam bezig met het uitproberen van het 

digikeuzebord, waar ook een volgsysteem aan gekoppeld is. Mogelijk is het goed om hun evaluatie af 

te wachten om te kijken of we hier een koppeling in kunnen gaan maken. 

Conclusie 
Het uitzoeken van een mogelijk efficiënter leerlingvolgsysteem is een grotere klus geweest dan waar 

we ons als leerteam over hebben kunnen buigen. Het is een taak waar we, bij genoeg animo voor 

verandering, ons met het hele onderbouwteam over moeten buigen. Hierbij moeten we ook rekening 

houden met een mogelijke andere vorm van rapportage naar ouders toe (in lijn met verandering van 

rapportage binnen de hele school?) en de visie op ons onderwijs. 

Ons advies aan MT is dan ook: 
- Bij studiedagen voor de onderbouw tijd inplannen om hier bouwbreed aan te werken.  
- Externen uitnodigen om ons mee te nemen in verschillende soorten leerlingvolgsystemen.  
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- Schoolbreed werken aan een ander rapport, waarin we met het kleuterrapport aan kunnen 
sluiten 

 

Vakwerkplan bewegingsonderwijs 
Bewegen is van essentieel belang voor de totale ontwikkeling van kinderen. Een brede 
bewegingsbekwaamheid, op een plezierige manier verworven, draagt bij aan een duurzame 
sportdeelname en een actieve leefstijl en vrijetijdsbesteding. Het primair onderwijs heeft tot taak om 
leerlingen bekwaam te maken voor een zelfstandige, verantwoorde, kansrijke en blijvende deelname 
aan de bewegingscultuur. 
  
Sinds 2001 zijn nieuw opgeleide leraren primair onderwijs niet meer automatisch bevoegd voor het 
geven van bewegingsonderwijs aan de groepen drie tot en met acht in het primair onderwijs en voor 
leerlingen ouder dan zeven jaar in het speciaal onderwijs. 
Tegelijkertijd is er een toegenomen aandacht voor bewegen en bewegingsonderwijs in onze 
samenleving. Veel scholen staan daardoor voor de vraag welke rol bewegingsonderwijs dient te 
spelen binnen het onderwijsaanbod van de school en op welke wijze ze dit onderwijs kunnen 
vormgeven. 
 

Met het gemaakte vakwerkplan hebben de vakleerkrachten voor ogen om het beleid op het gebied 

van bewegingsonderwijs voor de school vast te leggen. “Het vakwerkplan is een bundeling van 

afspraken binnen de sectie over het wat, hoe en waarom van het programma Bewegingsonderwijs”. 

(Faber, 1993). Dit vakwerkplan is geschreven voor de St. Dominicusschool. Het past bij de visie van de 

school en is afgestemd op de accommodaties en materialen die beschikbaar zijn. 

Het vakwerkplan geeft richtlijnen aan wat wij als vakdocenten als belangrijk beogen en hoe dit 

georganiseerd wordt of zou moeten worden. Daarnaast dient het ook als verantwoording naar 

inspectie, voorlichting aan ouders en informatie voor de schoolleiding. 

 

Het vakwerkplan zal regelmatig geëvalueerd en geactualiseerd moeten worden om aan de wensen 

en ontwikkelingen van de school te kunnen voldoen 

 

Portfolio bovenbouw 
Het prototype van het portfolio is gemaakt en het wordt ingezet bij thema’s van Staal. Kinderen 

bewaren de beoordelingen in hun eigen map, achter een daarvoor bestemd tabblad. We hebben het 

prototype tussentijds geëvalueerd en geschikt bevonden. We gaan deze beoordelingsformulieren 

volgend jaar bij alle thema’s inzetten en tevens bij de boeken- en spreekbeurten. Ter vervanging van 

het rapport vinden we nog te ver gaan, wel als aanvulling bij het rapport.  

 

Digitaal kiesbord kleuters 
Wij zijn met veel enthousiasme van start gegaan met onze werkgroep. Het bezoek aan de school 

waarmee ze al werkten met het digikeuzebord gaf ons een mooi inzicht hoe het programma werkt. 

Echter toen we klaar waren met alle voorbereidingen om ermee in de klas van start te gaan, merkten 

we dat onze ICT voorwaarden er niet aan voldoen om er goed mee te werken. Alleen in de klas van 

Imke hebben we het een week volop uit kunnen proberen. In de andere klassen niet eens, omdat de 

computers nooit werkten. 

Positieve uitkomsten: 
- Bij de kinderen was de start positief. 
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- Veel nieuwsgierigheid, kinderen waren enthousiast en pikten snel de werkwijze op. 
- Voor de leerkracht was het prettig om te merken dat het programma bij houdt hoe vaak een 

kind wisselt van werkje of hoek en met hij/zij vaak werkt/speelt. 
 

Negatieve uitkomsten:  
- Het slepen van de picto lukte niet, hierdoor duurde het erg lang voor iedereen klaar was met 

kiezen. 
- De kinderen konden er niet goed bij, moesten stoel verplaatsen als ze iets aan wilden klikken 

links of rechts. 
- Uitvallen van het touchscreen of helemaal niet werkte, waardoor de kinderen helemaal niet 

konden kiezen. 
 

De creatieve school/creatieve leerlijn/procesgericht onderwijs 
Na een goede start, met een enthousiast team, zijn we de literatuur ingedoken. Het begrip 

“creativiteit” hebben we onderzocht door het lezen van diverse artikelen en het kijken van 

verschillende TED-Talks. In de praktijk hebben wij gezocht naar manieren om het creatief vermogen 

van de leerlingen te stimuleren tijdens reguliere lessen zoals rekenen, spelling en taal. 

Om praktische redenen die goed aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de leerkracht, hebben we ook 

gebruik gemaakt van de “Diamantslijper”. Deze methode sluit goed aan bij de 21st-century-skills van 

de leerlingen en dwingt je als leerkracht de leerlingen te bevragen buiten de vaststaande kaders. De 

“diamantslijper” is een prettig tool om binnen je basislessen in te zetten. 

Tevens zijn wij op bezoek geweest bij Tivoli. Hier was een inspiratie-dag van de culturele partners voor 

het PO in Utrecht.  

 
Thematisch werken in groep 3 
We hebben de leerlijnen nu geïntegreerd in de thema’s. 
We werken vanuit onderzoeksvragen. 
De afstemming met de kleuters en groep 4 gebeurt incidenteel maar nog niet structureel. 

 

Format rekenonderzoek ontwikkelen 
We hebben een document ontwikkeld waarmee we een duidelijk overzicht krijgen van de hiaten bij 

het rekenen bij kinderen. Hierbij wordt in een oogopslag duidelijk aan welke doelen gewerkt moet 

worden. 

 

We zijn trots op alle kleine en grote ontwikkelingen! 
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5.3 Jaarplan 2019-2020 
 

1.Basis op orde 

Doel: Zo goed mogelijk onderwijs aan alle kinderen bieden. Dit doen we door zicht te hebben op 

resultaten en kwaliteiten van kinderen. We evalueren geregeld en ondernemen acties waar nodig,  

Kwaliteitszorg 

We volgen onze resultaten nauwgezet, middels ons LVS, observaties, IB-gesprekken en methode 

gebonden toetsen.  

Klassenmanagement 

We werken met nieuwe schooltijden en een andere invulling van de TSO. De gewijzigde roosters 

worden geregeld geëvalueerd. 

Talentontwikkeling 

Kinderen krijgen onderwijs, zoveel mogelijk vanuit de onderwijsbehoeften van de leerling. Ook is 

aandacht voor meer dan alleen de cognitieve vakken, zowel onder als na schooltijd. 

Leerstofaanbod 

• Binnen de hele school wordt gewerkt met thema's. De leerkracht neemt daarin steeds meer 

de rol van ontwerper aan in plaats van uitvoerder. 

• In groep 3 en 4 wordt het thematisch werken vanuit de thema’s van onze Taalmethode Staal 

doorontwikkeld: werken vanuit doelen. 

• Betekenisvol ontwerpen doorontwikkelen. 

• Groep 8 start met de nieuwe spellingmethode vanuit Staal. Groep 4 t/m 7 bestendigen de 

werkwijze rondom spelling vanuit Staal. 

• Drieslagmodel verder implementeren. 

• Er wordt een doorgaande leerlijn rekenen van groep 2 naar 3 genaakt. 

• Invoering Blokschrift groep 4. 

• Verkenning nieuwe WO methode. 

• Kanvas (i.p.v. Zien) wordt ingezet om kinderen sociaal-emotioneel te volgen. 

ICT 

• Het werken met Chromebooks in de klas wordt mogelijk gemaakt. Inzet op groeps- en 

individueel niveau is mogelijk.  

• Coaching van team in de klas. 

HB 

• Vanaf de herfstvakantie 2019 krijgt de ‘Eén-dag-klas’ als pilot een vervolg voor HB-kinderen in 

groep 5 en 6. Aan het eind van het schooljaar wordt hierover een besluit genomen. 

• In alle groepen is maatwerk aanwezig en kunnen leerkrachten kinderen die makkelijk leren 

meer verdieping en verbreding in de klas geven. Er komt één lijn van aanpak. 

• Denksleutels voor groep 1-2 introduceren en implementeren. 
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2. Profilering 

Doel: Voldoende bieden voor alle kinderen, waardoor ouders tevreden zijn en blijven. 

Dit schooljaar gaat het team verder werken aan het herijken van de visie. Tijdens studiedagen 

besteden wij hier aandacht aan. 

Wij werken met een professionele TSO aangevuld met geschoolde TSO vrijwilligers, ook deze wordt 

geëvalueerd op verschillende momenten. 

Wij faciliteren komend schooljaar naschools aanbod, waardoor kinderen zich kunnen ontwikkelen 

vanuit hun interesse en/of talent. 

3. Professionalisering 

Doel: Betere didactische en pedagogische ondersteuning voor alle kinderen. 

Leerteams: Teamleden werken in leerteams vanuit een (onderzoeks-)vraag. Door middel van het lezen 

van literatuur, het sparren met elkaar en ander onderzoek, worden er verbeterkansen geformuleerd 

en uitgeprobeerd (pilot), om vanuit de praktijk verder te onderzoeken of er een verbeterslag te maken 

is op het gekozen thema. Men krijgt hier tijd (uren) en geld (voor literatuur, inhuur expert etc.) voor. 

Kanjertraining: Alle nieuwe leerkrachten worden geschoold in de Kanjertraining. Andere leerkrachten 

doen, zo nodig, de herhalingstraining op een gezamenlijke studiedag van 18 november. 

Nieuwe teamleden volgen Classroom English Early Bird. 

Individuele teamleden zorgen voor eigen ontwikkeling op didactisch en pedagogisch vlak vanuit 

eigenaarschap. Men krijgt hier tijd (uren) en geld (voor literatuur, inhuur expert etc.) voor. 

4. Professionele cultuur 

Doel: In gezamenlijkheid verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van school. 

Teamleden zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling en leervraag (in de leerteams, met 

cursussen/opleidingen) en delen hun expertise. 

Leerkrachten kunnen in de middagen, tijd vrijmaken voor bovenstaande eigen ontwikkeling. 

Elkaar meer aanspreken op gedrag/Open staan voor feedback 

5. Gericht partnerschap 

Doel: Vanuit gericht partnerschap kinderen nog beter onderwijs bieden, vanwege de focus op 

activiteiten die kinderen kunnen laten groeien. 

Met ouders 

Hulp van ouders wordt regelmatig ingeroepen om extra activiteiten te kunnen organiseren in de 

school. 

Met externen 

Wij gaan verder met de verdieping van de structurele, pedagogische, intensieve samenwerking met 

BSO Oog in Al. Hier bestaat een eigen praktijkdocument voor. 
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5.4 De resultaten van het onderwijs  
Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in 

een leerlingvolgsysteem. We gebruiken hiervoor het systeem met de naam ParnasSys. De leerlingen 

worden regelmatig getoetst met de zogenaamde methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we 

halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, lezen en spelling, landelijk 

genormeerde toetsen van het Cito1. Deze toetsen worden afgenomen volgens een planning die is 

vastgelegd in een toetskalender met een bijbehorend toetsprotocol. Op basis van de gegevens uit de 

toetsen worden zo nodig de groepsplannen (het leerstofaanbod van de groepen, kleine groepjes of 

individuele leerlingen) op- of bijgesteld.  

 

5.5 De resultaten nader bekeken 
 

Hieronder ziet u een overzicht van de resultaten van de Cito eindtoets van de laatste drie jaar. In de 
beoordeling is rekening gehouden met specifieke schoolkenmerken (de leerling populatie).  
 

schooljaar schoolscore  
 

beoordeling volgens de 
norm van de Inspectie 
van het Onderwijs  

landelijk 
gemiddelde  

Bovennorm 
inspectie voor 
vergelijkbare 
scholen 

2018-2019 540,2 Goed 536.1 539 

2017-2018 539.3 Goed 535.6 539 

2016-2017 539.7 Goed 535.6 539 

 
Op de St. Dominicusschool is ons kwaliteitsdoel boven de bovennorm van de inspectie voor 
vergelijkbare scholen te scoren. Gezien de geschiedenis van de school is dat een reële doelstelling. Zie 
hiervoor ook de website: scholen op de kaart:  
http://www.scholenopdekaart.nl/12073/Sint-Dominicusschool/categorie/Resultaten 
 

  

                                                           
1 Centraal Instituut Toets Ontwikkeling , Arnhem.  http://www.cito.nl 

 

 

http://www.scholenopdekaart.nl/12073/Sint-Dominicusschool/categorie/Resultaten
http://www.scholenopdekaart.nl/12073/Sint-Dominicusschool/categorie/Resultaten
http://www.cito.nl/
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5.5 De uitstroom naar het voortgezet onderwijs op basis van het advies 
  2015 / 

2016 

2016 / 

2017 

2017 / 

2018 

2018 / 

2019 

VWO 35 28 33 38 

HAVO t/m VWO       1 

HAVO 20 17 24 25 

VMBO GL t/m VMBO TL   13     

VMBO TL 6 1 6 11 

VMBO BL         

VMBO KL 1   1  1 

VMBO KL t/m VMBO GL         

  62 59 64  76 

Een mooi overzicht van onze adviezen en plaatsing in het vervolgonderwijs staat op scholenopdekaart: 

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/12073/63/KBS-St-Dominicus/Schooladvies-en-
plaatsing-in-het-vervolgonderwijs 
  

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/12073/63/KBS-St-Dominicus/Schooladvies-en-plaatsing-in-het-vervolgonderwijs
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/12073/63/KBS-St-Dominicus/Schooladvies-en-plaatsing-in-het-vervolgonderwijs
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6. Formulieren  instemming en vaststelling schoolgids 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Organogram KSU 
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Bijlage 2: Preventie schoolveiligheidsbeleid 
Iedere KSU school heeft een concrete visie op veiligheid en heeft deze vertaald in een 

schoolveiligheidsbeleid en schoolregels. De visie is ontwikkeld in samenspraak met alle teamleden en 

wordt door hen uitgedragen. 

De schoolregels zijn niet alleen op school terug te vinden maar zijn ook opgenomen in de schoolgids 

en op de schoolwebsite. 

Leerlingen en ouders worden actief betrokken bij: 

• het maken van plannen om de veiligheid te verbeteren, 

• het vergroten en onderhouden van de fysieke veiligheid.  

Leerlingen worden aangesproken op het verantwoordelijk gebruik en beheer van materialen en 

ruimten. 

Aan de hand van het schoolveiligheidsbeleid worden doelen vastgelegd om te komen tot een veilig 

pedagogisch klimaat. In het schooljaarplan wordt uitgewerkt hoe deze doelen bereikt gaan worden 

(Plan van Aanpak) en wie daarbij betrokken wordt en wie er verantwoordelijk voor is. De doelen 

worden mede bepaald op basis van de risico-inventarisatie, de incidentenregistratie en de 

veiligheidsbeleving en klachten van leerlingen, ouders en personeel. 

Protocol medische handelingen 

Het kan voorkomen dat een kind ’s morgens gezond op school komt en tijdens de lesuren last krijgt 

van hoofd-, buik- of oorpijn. Ook kan het kind bijvoorbeeld door een insect gestoken worden of van 

een speeltoestel vallen. Een leerkracht moet dan direct bepalen hoe hij/zij moet handelen 

In zijn algemeenheid is een leerkracht niet de aangewezen deskundige om een juiste diagnose te 

stellen. De grootst mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden.  

Uitgangspunt is dat een kind dat ziek is, dan wel zich ziek voelt, naar huis moet. 

De leerkracht moet in geval van een incident altijd contact opnemen met de ouders om te overleggen 

wat er dient te gebeuren ook als de leerkracht inschat dat het kind met een eenvoudig middel 

(‘paracetamolletje’) geholpen is.  

Wij adviseren het kind met de ouders te laten bellen als dat mogelijk is. Vraag daarna om 

toestemming aan de ouders om een bepaald middel te verstrekken.  

Ouders is gevraagd bij inschrijving van het kind op school en in de jaarlijkse overdracht, het 

toestemmingsformulier ‘handelwijze bij incidenten op school’ te ondertekenen. Wanneer dit formulier 

niet ondertekend is maar ouders telefonisch toestemming geven dan moet dit door een collega 

bevestigd kunnen worden. Ouders worden in dat geval gevraagd alsnog het toestemmingsformulier te 

ondertekenen. 

Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger(s)[1] om hun 

kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen die zij een aantal malen per dag 

moeten gebruiken, dus ook tijdens lesuren. Te denken valt bijvoorbeeld 

                                                           
[1] Om de leesbaarheid te vergroten spreken wij hierna van ouders daar waar ouder(s)/verzorger(s) 
bedoeld worden. 
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aan ‘pufjes’ voor astma, antibiotica, of zetpillen bij toevallen (een aanval van epilepsie). 

Ouders kunnen aan de schoolleiding en/of leerkracht vragen deze middelen te verstrekken. 

Schriftelijke toestemming van de ouders is hierbij noodzakelijk. 

Het gaat vaak niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die bij 

onjuist gebruik tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden. Laat daarom het formulier 

volledig invullen en ondertekenen. Ouders geven hiermee duidelijk aan wat zij van de schoolleiding en 

de leerkrachten verwachten zodat zij op hun beurt weer precies weten wat ze moeten doen en waar 

ze verantwoordelijk voor zijn.  

In uitzonderlijke gevallen, vooral als er sprake is van een situatie die langer bestaat, wordt er door 

ouders een beroep gedaan op de schoolleiding of leerkrachten om medische handelingen te 

verrichten die vallen onder de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Hierbij kan 

gedacht worden aan het geven van sondevoeding. 

Wij vinden het van groot belang dat een langdurig ziek kind of een kind met een bepaalde handicap of 

ziekte zoveel mogelijk gewoon naar school gaat. Het kind heeft contact met 

leeftijdsgenootjes, neemt deel aan het normale leven van alledag op school en wordt daardoor niet de 

hele dag herinnerd aan zijn handicap of ziek zijn. Het is belangrijk voor het psychosociaal welbevinden 

van het langdurig zieke kind om, indien dat maar enigszins mogelijk is, naar school te gaan. Maar met 

het verrichten van medische handelingen (voorbehouden handelingen) die vallen onder de wet BIG 

worden verantwoordelijkheden aanvaard en begeven leerkrachten zich op een terrein waarvoor zij 

niet gekwalificeerd zijn. 

Zodoende heeft het College van Bestuur van de Katholieke Scholenstichting Utrecht het volgende 

besloten: 

Alle medewerkers in dienst van de stichting en/of vallend onder de verantwoordelijkheid van de 

stichting mogen geen medische handelingen verrichten die vallen onder de wet BIG. 

Een bekwaamheidsverklaring van een arts, c.q. in opdracht van een arts, en/of 

een toestemmingsverklaring van de ouders schriftelijk vastgelegd, is voor het bestuur geen reden van 

zijn hierboven genoemd standpunt af te wijken. 

 

Voor meer informatie omtrent het beleid rondom medische handelingen en het protocol hygiënisch 

handelen verwijzen wij naar het ‘protocol medische handelingen’ te vinden via www.ksu-utrecht.nl 

 

 

 

 

http://www.ksu-utrecht.nl/
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Bijlage 3: Verlofregeling leerlingen 
Het is niet mogelijk extra verlof te krijgen voor korte vakanties tussendoor of voor vakantieverlenging 

voor een bezoek aan het moederland. De enige uitzondering is gemaakt voor die ouders die door de 

aard van hun beroep geen gebruik kunnen maken van de vastgestelde vakanties (bv. horeca of 

landbouw). In die gevallen kan de schoolleiding maximaal twee weken extra verlof verlenen. Dit 

mogen echter nooit de eerste twee weken van een schooljaar zijn. De schoolvakanties staan vermeld 

in onze schoolkalender. 

Er is een aantal, ook door de leerplicht erkende, uitzonderingen. Hierbij valt te danken aan bruiloften, 

jubilea en begrafenissen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u een officieel 

verlofaanvraagformulier in te vullen. Dit formulier kunt u downloaden op onze website  en dient bij de 

schoolleiding ingeleverd te worden. Zij geven u in dit soort gevallen toestemming voor het extra 

verlof. 

Ongeoorloofd verzuim moet aan het bureau Leerplicht van de gemeente Utrecht gemeld worden. Wij 

geven in principe geen toestemming voor extra verlof. Wij rekenen erop dat alle ouders hun vakanties 

regelen binnen de vastgestelde perioden. 

Bron: KSU 
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Bijlage 4: Passend onderwijs 
Passend Onderwijs is een complex verandertraject dat niet van de ene op de andere dag gerealiseerd 

kan worden. Vandaar dat het nieuwe samenwerkingsverband, SWV Utrecht PO, de tijd neemt om de 

nieuwe procedures in te voeren. Sommige daarvan worden al snel zichtbaar (de 

toelaatbaarheidscommissie), andere regelingen lopen nog twee jaar door (de overgangsregeling 

Rugzakleerlingen). Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het 

samenwerkingsverband: http://www.swvutrechtpo.nl 

Passend onderwijs betekent goed onderwijs: iedere leerling krijgt het onderwijs en de ondersteuning 

waarop hij of zij recht heeft. Centraal staat de vraag: wat heeft een leerling nodig, hoe kan dat worden 

georganiseerd en wie zijn daarvoor nodig? 

Ambities & Uitgangspunten 

Ieder kind in Utrecht heeft recht op het onderwijs en de ondersteuning, zodanig dat hij/zij zich zo 

goed mogelijk kan ontwikkelen. 

De Utrechtse bestuurders van (passend) onderwijs werken samen met de gemeente aan een 

zorgvuldige voorbereiding op de invoering van passend onderwijs en de transitie zorg voor de jeugd. 

Daarbij is de gedachte om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de omgeving van kind en gezin, door niet 

te problematiseren, maar juist te versterken waar nodig. Op kleine schaal wordt er geëxperimenteerd 

met het sneller en dichterbij inzetten van generalistische ondersteuning, door een inschatting te 

maken van de context van kind, gezin en school, en vervolgens aan te sluiten bij wat nodig is. Leidend 

principe is één kind, één gezin, één plan. 

 

  
Figuur 1 – Ondersteuning van kind, gezin en onderwijs verbonden 

 
  
De omslag die met beide verandertrajecten wordt beoogd, komt inhoudelijk sterk overeen: 
 
1. Sterke basis: goed onderwijs en positief opvoeden. 

 
2. Steun waar nodig: 

a. Bij specifieke ondersteuningsvragen in het onderwijs en bij de groei en ontwikkeling van het 
kind: 
- Handelingsgerichte begeleiding door de leerkracht(en) en intern begeleider(s). 
- Adequate hulp in het gezin, gericht op het versterken van de eigen kracht. 
 

http://www.swvutrechtpo.nl/


57 

 

b. Door intensieve ondersteuning en/of hulp bij meervoudige problematiek, zoveel mogelijk door 
één (generalistische) ondersteuner. 

 
3. Speciaal als het moet: inzetten van specialistische onderwijsbegeleiding en/of specialistische zorg 

vanuit een afgestemd onderwijszorgarrangement. 
 
De overgangen tussen de drie niveaus zijn geen statische overgangen. Het is de bedoeling dat er 

soepele overgangen zijn, snel en goed communicerende generalisten, die de regie nemen met het 

gezin, maar als dat nodig is, ook meer gespecialiseerde werkers kunnen raadplegen en betrekken. 

SWV Utrecht PO wil voor ieder kind een passende onderwijsplek, bij voorkeur in de buurt. Om dit te 

realiseren is het allereerst nodig dat de scholen goede kwaliteit leveren. Als het dan niet lukt met een 

leerling is een snelle toegang tot onderwijsondersteunende middelen en weinig bureaucratie van 

belang. Anders gezegd: wanneer een leerling dreigt vast te lopen, moet deze zo snel mogelijk worden 

geholpen. Hierbij ligt de nadruk op wat het kind nodig heeft. 

  

Sterke basis 
Om dit te realiseren is samen met het voortgezet onderwijs en de gemeente Utrecht een model 

ontwikkeld om de visie op Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd weer te geven. Dit model gaat uit 

van een sterke basis op school. Besturen, scholen, leerkrachten en IB’ers realiseren met elkaar, samen 

met ouders en waar nodig met kernpartners (schoolmaatschappelijk werk/buurtteam jeugd en gezin, 

jeugdgezondheidszorg en leerplicht), deze basisondersteuning. Het niveau van deze 

basisondersteuning is  vastgelegd in de Utrechtse Standaard. 

 
Steun waar nodig 
Wanneer extra ondersteuning nodig is dan kan die met behulp van (keten)partners worden geboden. 

Het SWV speelt hierbij een centrale rol. Enerzijds door de samenwerking binnen de keten doelmatig in 

te richten en er naar te streven dat de kwaliteit van deze ondersteuning hoogwaardig is. Anderzijds 

doordat zij de ondersteuning toekent in de vorm van een arrangement. Hierbij wordt van scholen een 

inhoudelijke onderbouwing (aanvraag) gevraagd. ‘Wat heeft het kind nodig?’ staat daarbij centraal. 

  
Speciaal als het moet 
Binnen het SWV is uitgesproken dat er scholen dienen te zijn voor speciale onderwijsvoorzieningen 

(SBO en SO). De toelaatbaarheid van kinderen naar het SBO en SO vindt plaats bij het SWV. 

Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd doen we samen 

Om de visie in de praktijk vorm te geven, worden de volgende gemeenschappelijke uitgangspunten 

gehanteerd: 

De opgroei-, ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van het kind staan centraal. We stellen ons de 

vraag: wat heeft een positief effect op het kind? 

• We richten ons op de wisselwerking en afstemming tussen kind, gezin en school. Vanuit zowel 
hulpverlening als onderwijs kijken we naar het kind en zijn/haar context en de onderlinge 
interacties. Maatwerk is standaard. 

• We sluiten aan bij het primaire proces van opvoeding en onderwijs: ouder(s) en leerkracht(en) 
doen ertoe. Wat hebben zij nodig om het kind te kunnen bieden wat het nodig heeft om zich 
optimaal te ontwikkelen? 
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• Er wordt integraal samengewerkt tussen jeugdhulpverlening en onderwijs. Outreachend, 
preventief en curatief. Voor zover mogelijk dichtbij en generalistisch. 

• Er wordt systematisch, doelgericht en transparant gewerkt. Opbrengsten worden systematisch 
geëvalueerd. 

• We praten niet óver maar mét kind en ouders. We maken samen met de ouders afspraken over 
de ondersteuning die aansluit bij vragen en mogelijkheden van kinderen, gezinnen en hun 
omgeving. 

 
Veranderingen 
Het aantal kinderen met ondersteuningsvragen in het SWV Utrecht PO is al een flink aantal jaren 

stabiel. In vergelijking met landelijke cijfers, worden in Utrecht relatief weinig kinderen verwezen naar 

het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Daaruit kun je afleiden dat veel problemen van 

leerlingen op de eigen school worden opgelost, ondanks dat de problemen van kinderen in Utrecht 

niet anders zijn dan in andere grote steden. Het nieuwe SWV streeft er naar deze goede resultaten te 

behouden. 

Feitelijk betekent dit dat er voor kinderen, ouders, leerkrachten en scholen na 1 augustus 2014 niet zo 

veel verandert. Alleen de besturen van de scholen krijgen te maken met een grote (financiële) 

verandering. De middelen die zij voorheen kregen voor ondersteuning van leerlingen gaan vanaf 2014 

naar het SWV. 

 
Passend Onderwijs 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend 

Onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden 

ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. 

Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar 

het speciaal onderwijs verwezen worden. 

De Wet Passend Onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Als de wet op 1 

augustus 2014 ingaat, krijgen scholen een zorgplicht voor leerlingen met een 

extra ondersteuningsbehoefte. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn voor een goede 

onderwijsplek voor elk kind: op de eigen school ( eventueel met extra ondersteuning in de klas), op 

een andere reguliere school in de regio of in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ouders worden 

hierbij nauw betrokken. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen 

bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen 

in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de 

bekostiging daarvan. 

Het doel van Passend Onderwijs is: het huidige systeem optimaliseren, de kosten in de hand houden 

en het aantal thuiszitters terugdringen. 

 
Samenwerkingsverbanden (SWV) 
Een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV) is de nieuwe vorm waarin scholen gaan 

samenwerken op het gebied van Passend Onderwijs. Er zijn nu ook al samenwerkingsverbanden van 

scholen (Weer Samen Naar School); deze worden in het nieuwe systeem per regio samengevoegd. 

Deze nieuwe samenwerkingsverbanden krijgen er andere taken bij. 

 
  

http://www.swvutrechtpo.nl/factsfigures/
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Situatie vóór Passend Onderwijs 
 
WSNS 
Begin jaren negentig zijn de samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School (WSNS) ontstaan. 

Basisscholen moesten meer dan voorheen kinderen met speciale zorgbehoeften binnen het reguliere 

onderwijs opvangen. Basisscholen gingen investeren in de ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden 

om zo betere instructie en begeleiding te kunnen bieden. Ook deden de interne begeleiders hun 

intrede. Deze IB’ers ondersteunen leerkrachten in het bieden van goede begeleiding aan kinderen met 

speciale zorgbehoeften. 

 
SWV RK/AB, PC en SPO 
In de stad Utrecht zijn in de jaren ‘90 drie WSNS verbanden (SWV RK/AB, PC en SPO) opgericht. Ieder 

WSNS maakte zijn eigen beleid om de zorg voor de kinderen op hun scholen zo goed mogelijk te 

organiseren, maar er werd ook samengewerkt. Voorbeelden van die samenwerking zijn het 

gezamenlijk zorgplan en de ontwikkeling van de Utrechtse Standaard in 2012. In de Utrechtse 

Standaard is vastgelegd wat het niveau van basisondersteuning moet zijn op iedere Utrechtse 

basisschool. Het feit dat de besturen in Utrecht het hier over eens zijn, is een belangrijke mijlpaal 

waarop het samenwerkingsverband voort kan bouwen. Deze mijlpaal kon ook worden bereikt omdat 

in Utrecht het handelingsgericht werken al jaren een speerpunt is. 

 
Bron: KSU 
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Bijlage 5: Schorsing en verwijdering 
Inleiding 
De wettelijke richtlijnen en algemene omschrijving. 

De procedure rond het verwijderen van een leerling is voor het basisonderwijs geregeld in artikel 40 

van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Dit artikel zegt: "De beslissing over toelating en 

verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag”.  

In dit geval: (de voorzitter van) het College van Bestuur van de KSU, die de betreffende 

clusterdirecteur gemandateerd heeft. 

“De toelating mag niet afhankelijk gesteld worden van een geldelijke bijdrage van de ouders. Indien het 

bevoegd gezag weigert een leerling toe te laten, deelt het de reden van die weigering schriftelijk aan de 

ouders mee. Over de verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleraar en de ouders 

van de leerling". 

Een schorsing of verwijdering van een leerling kan nodig zijn indien sprake is van zodanig wangedrag 

dat daardoor de rust, de orde, veiligheid of het onderwijsleerproces op school ernstig wordt 

verstoord. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: 

- Een houding van grove onverschilligheid (hetgeen zich kan uiten in wangedrag en/of 

overmatig veel verzuim); 

- Een bedreigende houding van een leerling naar een leerkracht, een medeleerling, een 

(hulp)ouder of naar school toe.  

Ook wanneer een leerling zoveel aandacht van de leerkracht vraagt dat hierdoor het onderwijs aan 

andere leerlingen in het gedrang komt, kan schorsing en/of verwijdering volgen. 

 
Procedure voorafgaand aan schorsing of verwijdering 

1. Probleemsignalering; contacten met betreffende leerling en ouders hebben nog niet het gewenste 
resultaat gehad; de leerkracht brengt het probleem in de leerlingbespreking c.q. bij de 
schoolleiding. 

 

2. Collega's (schoolleiding, interne leerlingbegeleider) denken mee en geven suggesties; er wordt 
een handelingsplan opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. 

 
3. Een deskundige (van bijvoorbeeld het SWV Utrecht PO) kan worden ingeschakeld voor overleg en 

een nader onderzoek. 
 
4. De ouders zijn en worden door de school meerdere malen uitgenodigd voor een gesprek met als 

doel de ontstane problemen te bespreken en de situatie te verbeteren. Vanuit de school zijn 
hierbij in ieder geval de leerkracht van de leerling en de schoolleider aanwezig. 

 
5. De school benadert andere personen/instanties voor overleg en advies; dit kunnen, afhankelijk 

van het probleem, o.a. zijn: de schoolarts, Leerplicht, de Raad voor de Kinderbescherming, bureau 
Jeugdzorg. De inspectie wordt altijd geïnformeerd. 

 

 
6. De school houdt verslag/dossier bij van de gebeurtenissen en gevoerde gesprekken met ouders en 

benaderde instanties. En verwerkt deze in het leerlingendossier 
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7. De schoolleider informeert de clusterdirecteur en de clusterdirecteur houdt het College van 

Bestuur op de hoogte van de voortgang. 
 

8. Bij onvoldoende verbetering van het gedrag worden de ouders/verzorgers opnieuw uitgenodigd 

op school voor een gesprek met de leerkracht en de schoolleider en/of clusterdirecteur.  

 

Procedure schorsen en verwijderen 

1. Als eerste disciplinaire maatregel kan een leerling voor een bepaalde tijd (variërend van een dag 

tot maximaal een week) geschorst worden. De leerling werkt thuis aan een huiswerktaak. Aan de 

ouders wordt schriftelijk meegedeeld dat, als eerste signaal, schorsing kan gaan plaatsvinden en 

daarna eventueel verwijdering. De brief wordt door de clusterdirecteur, namens het College van 

Bestuur, ondertekend.                                                                                                                                In 

de brief wordt genoemd: 

- De reden voor schorsing/voornemen tot verwijdering; 

- De voorgeschiedenis; 

- Reeds genomen stappen/afspraken; 

- Bij schorsing: de duur van de schorsing; 

- Laatste kans/afspraak/ultimatum; 

- De wijze waarop bezwaar kan worden aangetekend: binnen 4 weken bij de clusterdirecteur. 
 

2. Verschillende – al eerder betrokken – instanties worden hierover ingelicht: 

- Het College van Bestuur van de KSU; 

- De inspectie van het onderwijs; 

- De afdeling leerplicht van de gemeente. 
 

3. Naar aanleiding hiervan wordt opnieuw met de ouders, en zo mogelijk de leerling, besproken 

welke stappen ondernomen worden om herhaling van het gedrag in de toekomst te voorkomen. 

Dit wordt schriftelijk vastgelegd en in het leerling-dossier bewaard.  
 

4. Bij terugkerend wangedrag wordt de leerling voor onbepaalde tijd geschorst en wordt gezocht 

naar alternatief passend onderwijs voor de leerling. Op grond van artikel 40 lid 11 van de Wet 

Passend Onderwijs is het niet mogelijk een leerling te verwijderen voordat het kind op een andere 

school is ingeschreven.  

 

5. Het voornemen tot verwijdering gebeurt door de clusterdirecteur na het horen van school en 

ouders. De ouders worden schriftelijk, per aangetekende brief, voorzien van redenen, op de 

hoogte gebracht van het voorgenomen besluit. Daarbij worden zij erop gewezen dat tegen dit 

voorgenomen besluit binnen zes weken schriftelijk bezwaar mogelijk is bij het bevoegd gezag van 

de school, namelijk bij het College van Bestuur van de KSU. Indien tegen de beslissing schriftelijk 

bezwaar wordt gemaakt, hoort het College van Bestuur de ouders en neemt, binnen vier weken 

na ontvangst van het bezwaar, een besluit. 



62 

 

De ouders kunnen daarna eventueel de beslissing van het bevoegd gezag laten beoordelen door 

de burgerlijke rechter. 
 

Het voorgenomen besluit van verwijdering wordt direct aan de leerplichtambtenaar gemeld. Ook 

wordt de brief geplaatst in het digitale schooldossier van de inspectie. Er kan pas overgegaan 

worden tot uitschrijving van de leerling als een andere school de leerling heeft toegelaten.  
 

6. Niet alleen (herhaaldelijk) wangedrag van een leerling kan tot verwijdering leiden. Verwijdering 

van een leerling kan ook plaatsvinden vanwege wangedrag van een van de ouders. Bij de 

belangenafweging dient in dat geval rekening te worden gehouden met het feit dat de leerling zelf 

geen verwijt treft. 

 

7. Wanneer schorsing of zelfs verwijdering in overweging genomen wordt, dan is er wel een lange 

weg afgelegd. Een dergelijke maatregel wordt pas getroffen wanneer het onderwijs binnen een 

groep zeer ernstig verstoord is en de schoolleiding geen enkele andere mogelijkheid meer ziet 

hierin een kentering aan te brengen of wanneer de relatie tussen school en ouders zo verstoord is 

dat de school zich niet meer in staat acht de leerling op verantwoorde wijze verder te onderwijzen 

en te begeleiden.  

 
Samengevat 

- Schorsen en verwijderen is altijd in overleg met de clusterdirecteur. 

- Het is niet verplicht om een schorsing van een dag bij de Inspectie te melden; dit wordt echter wel 

op prijs gesteld door de Inspectie om een beeld te krijgen van wat er speelt. 

- Wanneer een schorsing langer duurt dan een dag dient dit zowel aan Inspectie als aan Leerplicht 

gemeld te worden; 

- De clusterdirecteur wordt van de schorsing op de hoogte gebracht door de schoolleider. De school 

levert input aan de clusterdirecteur voor de brief die verstuurd wordt naar ouders en in cc aan 

Leerplicht en deze wordt geplaatst in het schooldossier van de inspecteur. (Onderbouwing van 

schorsing, begin- en eindtijd, afspraken over huiswerk meegeven, nakijken en beoordelen, hoe 

contact onderhouden wordt met ouders.) Het secretariaat van de KSU maakt en verstuurt de brief 

die voldoet aan de wettelijke beroepsprocedures. 

- De maximale schorsingsperiode is vijf lesdagen conform wetgeving PO. 

- Als er de noodzaak is om een leerling langer dan een week te schorsen, kan de leerling vrijstelling 

gegeven worden voor het bezoeken van de basisschool, dit in overleg met de leerplichtambtenaar. 

Hierbij geldt natuurlijk dat hierover zorgvuldig gecommuniceerd wordt met alle betrokkenen en 

dat alle procedurele verplichtingen rond een schorsing nagekomen worden. 

 
 
Bijgevoegd een bijlage van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) ARTIKEL 40 en 43 c. 
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Samenvatting van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) artikel 40 en 43 c. 

Sinds 1 augustus 2014 zijn er nieuwe regels over toelating, schorsing en verwijdering. Ten gevolge  van 

de invoering van de Wet passend onderwijs (wijzigingen van onder de Wet op het Primair Onderwijs) 

geldt in het vervolg het volgende: 

Toelating   

Nieuw is dat het bestuur de zorgplicht heeft om voor aangemelde leerlingen die extra ondersteuning 

nodig hebben een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. 

Een school die het aanmeldformulier als eerste school ontvangt, moet een zo passend mogelijk 

aanbod doen. Er moet een plek gevonden worden op een school waar de leerling ook daadwerkelijk 

geplaatst kan worden. 

Indien een school een leerling die extra ondersteuning behoeft moet weigeren, is zij verplicht ervoor 

te zorgen dat deze leerling op een andere school terecht kan (artikel 40 lid 4 WPO). Dit is een 

resultaatsverplichting.  

Schorsing 

Schorsing was tot 1 augustus 2014 niet wettelijk geregeld in de WPO. Sinds 1 augustus gelden 

dezelfde regels als in het voortgezet onderwijs (40cWPO). Het bestuur kan met opgave van redenen 

een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen. 

Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. Indien sprake is van een 

schorsing voor een periode van langer dan één dag  stelt het bestuur de onderwijsinspectie schriftelijk 

en met opgave van redenen hiervan in kennis. 

Verwijdering 

Definitieve verwijdering van een leerling kan alleen wanneer het bestuur ervoor heeft gezorgd dat een 

andere school bereid is de leerling toe te laten. De inspanningsverplichting om 8 weken naar een 

andere school te zoeken voordat besloten wordt te verwijderen, is komen te vervallen. Nieuw is ook 

hier de resultaatsverplichting om een andere school te vinden, voordat een leerling verwijderd kan 

worden (artikel 40 lid 11 WPO).  

Geschillencommissie passend onderwijs 

Nieuw is dat er sinds 1 augustus 2014 een Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering is 

gekomen ( de Geschillencommissie passend onderwijs). 

Aan deze commissie kunnen ouders geschillen voorleggen over de weigering tot toelating van een 

kind dat extra ondersteuning behoeft, de vaststelling of wijziging van het ontwikkelingsperspectief en 

de verwijdering van elke leerling.  
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Bijlage 6: Informatieplicht aan gescheiden ouders 
Inleiding  

Volgens de wet is de school verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun 

ouders, voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft na (echt)scheiding bestaan, met name ook voor 

de informatieverstrekking aan de ouder zonder ouderlijk gezag. Die verplichting geldt ook wanneer de 

ouders nooit gehuwd zijn geweest of als er geen omgangsregeling is.  

In bijna elke klas zitten wel een of meer kinderen van gescheiden ouders. Elke leerkracht wordt 

daardoor geconfronteerd met de vraag of en in hoeverre men aan deze informatieverstrekking kan, 

mag of moet meewerken.  

Bij het wettelijk kader mogen wij niet vergeten dat er ook een menselijk kader is. Het belang van het 

kind wordt gediend met een goede informatievoorziening. Ook een niet-verzorgende ouder voelt vaak 

een grote behoefte om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen van het kind.  

Uitgangspunt van de school met betrekking tot informatievoorziening aan ouders is, dat beide ouders 

zoveel mogelijk samen naar de informatieavonden / oudergesprekken komen.  

Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder (verzorger), de andere 

ouder informeert omtrent de ontwikkeling en de vordering van het kind. Helaas is dit niet altijd 

mogelijk. Om er als school voor te zorgen dat beide ouders voorzien worden van informatie over hun 

kind bestaat de mogelijkheid voor extra informatievoorziening. Daarover gaat onderstaande 

procedure. 

Procedure 

1. Bij inschrijving van de leerling wordt melding gedaan 

- van de gezinssituatie waarin het kind opgroeit; 

- van de gezagsrelatie van de (afzonderlijke) ouders met het kind.  

Indien van toepassing zijn de adressen van beide ouders en de relevante passages uit het 

ouderschapsplan en de beschikking van de (kinder-)rechter bij de school bekend.  

Bij wijzigingen dienen de ouders de schoolleider daarvan direct in kennis te stellen onder 

overlegging van de passages uit de gerechtelijke stukken.  

Wanneer beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben (of na echtscheiding hebben 

behouden), dan blijven zij in gelijke mate recht op informatie en consultatie door de school 

houden. Ook in dit geval zijn de adresgegevens van beide ouders bij de school bekend. 

2. In geval van echtscheiding of verbreking van de relatie tussen ouders, neemt de school jegens hen 

beiden een neutrale positie in. De school onthoudt zich dus van betrokkenheid bij conflicten 

tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt zich primair op haar pedagogisch-

didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling. 

3. Er is een verplichting van ouder tot ouder om informatie te verstrekken. Op grond van artikel 

1:377b BW is de ouder die belast is met het gezag over het kind verplicht om de andere ouder, die 

niet met het gezag belast is, op de hoogte te stellen van gewichtige aangelegenheden en te 

raadplegen over te nemen beslissingen met betrekking tot het kind. 
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Mocht die informatievoorziening niet goed lopen, dan neemt de school haar wettelijke 

verantwoordelijkheid. 

 

4. Alle ouders met gezag hebben het hetzelfde recht op informatie en consultatie door de school. De 

wet maakt daarbij geen onderscheid tussen verzorgers en niet-verzorgers. 

  

5. Wanneer welke informatie verstrekken? 

Welke informatie verstrekt de school aan de ouder bij wie de leerling niet woont, op zijn/haar 

verzoek? Dat is afhankelijk van de wettelijke positie ten opzichte van de leerling. 

  

A. Indien de niet-verzorgende ouder wel (mede) het gezag heeft over het kind 

In geval van (mede-)gezag omvat de informatieverstrekking ten minste: 

- het verstrekken van de schoolgids, de periodebrieven, de rapporten/toetsresultaten van 

de leerling in kwestie, overige relevante informatie over de leerling; 

- uitnodiging voor ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel 

activiteiten waarbij ouderparticipatie vanuit de school gewenst is; 

- verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling in het kader 

van diens schoolloopbaan; 

- inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het 

leerlingendossier wanneer de leerling jonger is dan zestien jaar. 

 

Uitgangspunt hierbij blijft dat beide ouders op gelijke wijze geïnformeerd en geconsulteerd 

worden. Met andere woorden er is geen sprake van onderscheid tussen verzorger en niet-

verzorger. Dit nog los van het feit dat in geval van co-ouderschap dit onderscheid niet te 

maken is. 

  

B. Indien de ouder niet het gezag over het kind heeft 

De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op zijn/haar verzoek informatie over belangrijke 

feiten en omstandigheden. Op basis van jurisprudentie blijkt dat te gaan om de volgende 

zaken:  

- rapporten,  

- informatie rond schoolkeuze,  

- informatie met betrekking tot de schoolloopbaan,  

- specifieke problemen  
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tenzij: 

- de informatie ook niet aan de met het gezag of verzorging belaste ouder zou worden 

verstrekt ( zie artikel 377c BW) of 

- het belang van de leerling zich daartegen verzet. Indien de school een verzoek om 

informatie afwijst, zal zij dit met redenen omkleed kenbaar maken aan 

verzoeker/verzoekster. Zie ook punt 6. 

6. Uitnodiging voor een ouderavond  

De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders.  

In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken. Er moet dan binnen een 

week na de uitnodiging voor de oudergesprekken een verzoek worden ingediend bij de 

schoolleider voor een afzonderlijk gesprek op de ouderavond (zodat dit ook tijdig georganiseerd 

kan worden). 

7. Indien informatieverstrekking niet in het belang van de leerling lijkt te zijn  

In situaties waarin de school vermoedt dat informatieverstrekking niet in het belang van de 

leerling is, zal zij de kwestie voorleggen aan een onafhankelijke deskundige zoals de huisarts, 

psycholoog. Met het oog op artikel 377c en vanwege het risico dat ouders naar de rechter gaan, is 

een onafhankelijk advies een vereiste. 

8. Geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder  

Uiteraard respecteert de school de gezinssituatie waarin de leerling feitelijk leeft.  

De school heeft echter geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder, ook niet 

als deze deel uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit.  
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Bijlage 7: Medezeggenschapsraad 
Alle basisscholen behoren een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR bestaat uit de 

oudergeleding en personeelsgeleding en vergadert ongeveer zes keer per jaar. De schoolleiding 

woont, indien nodig en gewenst, de vergaderingen bij. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus 

door u bijgewoond worden. (Dit graag van tevoren even aan de secretaris melden). 

De zittingsduur van MR-leden is drie jaar. Daarna volgen verkiezingen. Om de continuïteit te 

bevorderen is het streven om deze zittingsduur niet voor alle leden in hetzelfde schooljaar te 

beëindigen. 

De MR werkt binnen de schoolorganisatie als een zelfstandig orgaan en heeft vooral de taak de 

openheid, de openbaarheid en het onderlinge overleg te bevorderen binnen de school. Ook moet zij 

ageren tegen elke vorm van discriminatie op school. 

De MR heeft de bevoegdheid alle zaken betreffende het schoolbeleid te bespreken en daarover 

voorstellen te doen aan het schoolbestuur en de schoolleiding. 

Sommige voorgenomen besluiten van het schoolbestuur behoeven de instemming van de MR, over 

andere voorgenomen besluiten wordt zo nodig advies gevraagd of ongevraagd door de raad gegeven. 

De MR fungeert tevens als overlegplatform tussen leerkrachten en ouders. Waardoor vanuit 

verschillende posities en belangen meegedacht wordt over belangrijke ontwikkelingen, maatregelen 

of onderwijskundige vernieuwingen op school. 

De MR is er ook voor en namens uw kind en uzelf. De leden van de raad horen daarom graag uw 

mening, uw vragen of opmerkingen. Iedere MR heeft zijn eigen manier van werken en zal elk jaar zijn 

eigen prioriteiten stellen. Informatie daarover vindt u in de nieuwsbrief, in de notulen en op de 

website. Daarnaast kunt u uiteraard altijd de leden persoonlijk benaderen.  

De stichting heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), 

bestaande uit afgevaardigden van MR-leden van verschillende KSU-basisscholen. Zij stemmen of geven 

advies over plannen van het bevoegd gezag die stichtingsbreed zijn. 

Bron: KSU 
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Bijlage 8: De klachtenregeling 
 

Klachten op school, hoe los je ze op? 

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen 

mee hebben. Ze zijn dan niet machteloos, ze kunnen hierover in gesprek gaan met de betrokkenen of 

een klacht indienen. Een onafhankelijke klachtencommissie doet er dan een uitspraak over. Een klacht 

indienen kan op elk moment. Wel weegt de klachtencommissie bij haar uitspraak mee of er genoeg 

moeite is gedaan om het probleem op school op te lossen. Een onafhankelijk oordeel van de 

klachtencommissie kan voor alle partijen een oplossing betekenen. Maar een procedure bij de 

klachtencommissie duurt lang en vraagt veel van alle betrokkenen. Vaak zijn de verhoudingen daarna 

verstoord. In veel gevallen is het beter te proberen het niet zo ver te laten komen. Dat kan door met 

elkaar in gesprek te gaan en samen naar een oplossing te zoeken. Iedere klacht is immers ook een 

advies voor de school. Zo’n oplossing vinden is niet altijd makkelijk. Het vraagt inspanningen van 

ouders én van de school, die bereid moet zijn het gesprek aan te gaan.  

1. Grijp snel in 
Hoe sneller u handelt, hoe beter. Daarmee voorkomt u dat de situatie onnodig uit de hand loopt. 

Bedenk ook dat ouders vaak eerder dan de school in de gaten hebben dat er iets aan de hand is. 

Leraren hebben veel leerlingen in de klas en kunnen niet altijd alles overzien. 

2. Spreek de juiste persoon aan 
Bespreek uw probleem eerst met de leraar om wie het gaat of met de mentor van uw kind. Als dat 

niets oplost, kunt u naar de schoolleider stappen en vervolgens naar de clusterdirecteur. 

3. Neem de tijd 
Voer een gesprek over een probleem niet even tussendoor of telefonisch, maar maak een afspraak en 

zorg dat u voldoende tijd heeft uw standpunt toe te lichten. Realiseert u zich wel dat de leraar ook 

andere dingen moet doen en dat het gesprek misschien pas over een paar dagen kan plaatsvinden. 

4. Wees duidelijk 
Beperk u tot de belangrijkste punten. Probeer niet te emotioneel te worden maar leg rustig uit wat uw 

probleem is. Als u dat lastig vindt, kunt u al voor het gesprek uw standpunten op papier zetten. U kunt 

ook een familielid of vriend meenemen. Meldt dat wel van tevoren. 

5. Bedenk een oplossing 
Het is handig als u al voor het gesprek manieren bedenkt hoe het probleem kan worden opgelost. Dat 

betekent niet dat u de suggesties van de ander moet afwijzen. U moet een oplossing vinden waar u 

beiden achterstaat. 

6. Leg afspraken vast 
Als na afloop van het gesprek de gemaakte afspraken worden vastgelegd, kan er geen twijfel over 

ontstaan. Het ligt voor de hand dat de school dit verslag maakt en dat beide partijen het 

ondertekenen. U kunt ook voor uzelf van elk gesprek een kort verslag maken. Zo’n verslag kan handig 

zijn als u een klacht bij de klachtencommissie wilt indienen. 

Ga naar de contact- of vertrouwenspersoon  

Als u er niet in slaagt het probleem alleen op te lossen, kunt u altijd terecht bij de contactpersoon die 

iedere KSU school heeft. Hij of zij is verbonden aan school en kan u adviseren met wie u het beste in 

gesprek kunt gaan. De contactpersoon kan u ook doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon 
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van de school. Bij beiden kunt u vertrouwelijk uw verhaal kwijt. Als u wilt, kan de vertrouwenspersoon 

ook bemiddelen bij een conflict. Mocht u besluiten een klacht in te dienen bij de klachtencommissie, 

dan kan de vertrouwenspersoon u daarbij ondersteunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertrouwensinspecteur  

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering, ernstig fysiek 

geweld of geestelijk geweld (pesten) kunt u ook contact opnemen met een vertrouwensinspecteur 

van de Inspectie. De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt u bij deze klachten. Leerlingen, 

leraren, ouders en andere betrokkenen kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur. Bij 

een vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de 

vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteurs zijn telefonische bereikbaar via telefoonnummer 

0900-1113111. 

De klachtenregeling 

Naast deze uitleg en het klachtenschema, heeft u ook de mogelijkheid om de klachtenregeling van de 

KSU in te zien, ook te vinden via www.ksu-utrecht.nl 

Contact- en vertrouwenspersoon 

De contactpersoon kan u meer informatie over de klachtenregeling geven. Hij of zij bespreekt de 

klacht niet inhoudelijk met u. Dat laatste doet de vertrouwenspersoon wel. Hij of zij zal, als u dat wilt 

proberen, een probleem eerst binnen de school op te lossen. De vertrouwenspersoon kan u ook 

ondersteunen bij het indienen van een klacht, bijvoorbeeld bij het schrijven van de klacht of tijdens de 

zitting. U kunt zich tijdens de zitting laten bijstaan door een familielid of bekende, maar ook door een 

jurist of een andere deskundige. 

 

 

De contactpersonen voor onze school zijn:  

Maria Jansen, Jelle van Zelst en Dagmar de Goede  

Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 030 2933592 

De externe vertrouwenspersoon voor onze school zijn:  

Dhr. Jeroen Meijboom en mevr. Els Rietveld-van Santvoord 

werkzaam bij de CEDgroep 

Postbus 8639 3009 AP  Rotterdam 

Centraal e-mailadres voor externe vertrouwenspersoon-
zaken (incl. klachtzaken en advies): evp@cedgroep.nl 
 

Bezoekadres: Dwerggras 30 068 PC Rotterdam 

telefoon: 010 4071599 

 

 

 

email: evp@cedgroep.nl 

 

http://www.ksu-utrecht.nl/
mailto:evp@cedgroep.nl
mailto:evp@cedgroep.nl
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Klacht opstellen 

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Daarbij moet u zo duidelijk mogelijk omschrijven wat 

uw klacht is en om wie het gaat. Vaak zal het gaan om klachten tegen meerdere personen. Stel dat u 

met de leraar van uw kind hebt gepraat omdat uw kind wordt gepest terwijl hij niet ingrijpt. U verwijt 

de docent dan dat hij geen actie wil ondernemen. Daarnaast verwijt u de schoolleiding en het bestuur 

dat ze onvoldoende aandacht geven aan het tegengaan van pesten. Als het mogelijk is moet u uw 

klacht onderbouwen met verslagen van gesprekken of getuigenverklaringen. 

Klachtencommissie 

Elke KSU school is aangesloten bij het bureau geschillen-, bezwaren- en klachtencommissies Katholiek 

Onderwijs. De klachtencommissie beslist eerst of uw klacht in behandeling wordt genomen. Als u 

bijvoorbeeld een andere procedure had moeten volgen, gebeurt dat niet. 

Uitspraak 

Als de commissie de klacht in behandeling neemt, zal eerst een schriftelijk antwoord worden gevraagd 

aan degene over wie de klacht gaat. Dat zogeheten verweer krijgt u als klager ook te lezen. Als de 

commissie voldoende informatie heeft, volgt een hoorzitting. De klager en de verweerder mogen dan 

hun verhaal toelichten. Na afloop beslist de commissie of de klacht wel of niet gegrond is. De 

commissie kan ook een advies geven aan het schoolbestuur, waarin bijvoorbeeld staat welke 

maatregelen het bestuur kan nemen. Het bestuur mag dat naast zich neerleggen, al gebeurt dat 

meestal niet. De school moet de MR en de inspectie laten weten wat er met de uitspraak en advies 

wordt gedaan. De klager krijgt de uitspraak en het advies ook te lezen.  

Een uitspraak van de commissie is niet bindend. Het is aan te raden met alle betrokkenen nog een 

afsluitend gesprek op school te voeren nadat de commissie een uitspraak heeft gedaan. Dat maakt het 

makkelijker om weer samen verder te gaan. 

U bent het er niet mee eens 

Er is geen mogelijkheid voor beroep bij de klachtencommissie. U kunt ook geen bezwaar maken tegen 

de manier waarop het schoolbestuur omgaat met het advies van de commissie. Als u vindt dat de 

school te weinig doet met de uitspraak en eventuele aanbevelingen, kunt u opnieuw een klacht 

indienen. Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van de commissie, dan kunt u een rechtszaak 

beginnen tegen het schoolbestuur. 

Algemene tips voor ouders 

- Hoe verleidelijk het ook is, betrek andere ouders niet onnodig bij uw probleem. Dat leidt snel tot 
roddelen. 

- Praat er ook niet over met uw kind erbij. Uw kind mag geen doorgeefluik worden. 
- Praat liever een keer uitgebreid en goed met uw kind dan hem of haar er dagelijks mee lastig te 

vallen. 
- Als meer ouders dezelfde klacht hebben, kunnen ze gezamenlijk een klacht indienen. 
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Contact leggen met de klachtencommissie kan als volgt: 

Bureau van de Klachtencommissie 

Postbus 82324 

2508 EH Den Haag 

Tel. 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) 

 

E-mail: info@gcbo.nl 

Meer informatie treft u aan op www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl 

 

  

  

mailto:info@geschillencies-klachtencies.nl
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
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Bijlage 9: Reglement Kledingprotocol KSU 
Het KSU-kledingprotocol is bestemd voor de kinderen en hun ouders van de KSU-scholen en voor alle 

medewerkers van de KSU. De kledingvoorschriften zijn openbaar en door derden te raadplegen via het 

webboek.  

KSU-scholen zijn scholen met een katholieke signatuur met respect voor en verdraagzaamheid naar 

andere levensbeschouwingen. Datzelfde respect vragen wij aan iedereen die onze scholen bezoekt. 

Vanuit diezelfde houding kijken wij ook naar kleding; kleding van medewerkers, kinderen en ouders 

moet voldoen aan de normen: verzorgd, fatsoenlijk en representatief. 

Op alle scholen in het primair- en het voortgezet onderwijs en op alle instellingen voor middelbaar 

beroepsonderwijs en volwasseneneducatie komt een verbod op het dragen van gelaatsbedekkende 

kleding. De ministerraad heeft daar op voorstel van de bewindspersonen van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap mee ingestemd.  

 

Voor goed onderwijs is het van essentieel belang dat leraren en leerlingen elkaar kunnen zien. Door 

het dragen van gelaatsbedekkende kleding is een goede communicatie onmogelijk wat kwalitatief 

goed onderwijs in de weg staat. Leraren moeten kunnen zien hoe een leerling zich voelt en reageert 

op zaken die in de les of op het schoolplein worden besproken.   

 

Het verbod zal via inrichtingsvoorschriften gelden voor alle scholen, dus zowel openbare als 

bijzondere, bekostigde als niet-bekostigde, op het hele schoolcomplex inclusief de buitenterreinen, 

gedurende de dagen dat er onderwijs wordt gegeven en voor alle personen die zich bevinden in de 

school en op de terreinen van de school  (inclusief leveranciers, bezoekers, ouders en alle 

personeel). 

 

Wetsvoorstel Kledingvoorschrift 

Status van het wetsvoorstel: instemming ministerraad 16-09-2011.  

Reglement KSU 

Medewerkers vervullen naar hun omgeving een voorbeeldrol; ook in kledingkeuze moet dit zichtbaar 

zijn. Van medewerkers wordt verwacht dat zij gevoel hebben voor bij de schoolomgeving passende 

kleding. Zij vertegenwoordigen de school en accepteren kadering vanuit de school. 

Ook voor kinderen en ouders geldt dat zij kleding dragen die voldoet aan de algemene Nederlandse 

fatsoensnormen. 

Op onze scholen leven en werken wij samen en is ontmoeting een belangrijk aspect. Wij hebben 

respect voor verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Daar hoort ook bij dat wij respect 

tonen en verwachten voor religieuze symbolen als het dragen van een kruisje of een hoofddoek. 

Visueel contact en het kunnen zien van emoties op gezichten zijn belangrijke aspecten van de 

communicatie en ontmoeting binnen de school en van groot belang voor het pedagogisch klimaat. 

Daarom is het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de school en op het schoolplein niet 

toegestaan. 

Om veiligheidsredenen en gezondheidsredenen is tijdens de gymles het dragen van gymkleding en 

gymschoenen verplicht. Om diezelfde redenen is het dragen van sieraden tijdens de gymles verboden 

en het dragen van een hoofddoek alleen toegestaan in de vorm van een elastische hoofddoek. 
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Leerkrachten, kinderen en ouders kunnen op hun kledingkeuze worden aangesproken. Wij 

verwachten in deze van iedereen een coöperatieve houding. 

Dit protocol geeft medewerkers, leerlingen en ouders aanwijzingen voor hun kledingkeuze. Deze 

aanwijzingen richten zich op een gedragslijn die uitgaat van de normale regels voor kledinggedrag op 

scholen en instellingen.  

Indien zich in de toekomst een situatie zou voordoen waaruit blijkt dat dit reglement onvoldoende 

houvast biedt, behouden wij ons het recht voor om de regels aan te scherpen. 

Met elkaar spreken we de wens uit dat we samen in staat zullen zijn om door middel van onderlinge 

steun en wederzijds respect een organisatie te zijn waarin iedereen zich veilig voelt en gewaardeerd 

weet.  

Verwante documenten 

Reglement Klachtencommissie Katholiek Onderwijs 

Reglement gedragscode personeel KSU-huis 
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Bijlage 10: Namenregister 
 

School 

St. Dominicusschool, 

Händelstraat 51, 3533 GH, Utrecht,  

tel. 030 2933592 

St. Dominicusschool, locatie Cereolfabriek,  

Everhard Meijsterlaan 1 D  3533 CK  Utrecht 

tel. 030 7600996 

Info.stdominicusschool@ksu-utrecht.nl   www.ksu-stdominicusschool.ml 

 

Bestuur 

Katholieke Scholenstichting Utrecht KSU, Postbus 9001, 3506 GA  Utrecht 

Tel 030 2642080,  secretariaat@ksu-utrecht.nl, www.ksu-stdominicus.nl  

College van Bestuur: voorzitter Jan van der Klis. 

Schoolleiders: Tlly Melissen en Lex de Goeij,  

Clusterdirecteur: Mevrouw Jansje Dekker  

tel. 030-2642080, secretariaat@ksu-utrecht.nl, www.ksu-utrecht.nl 

 

Contactpersonen/vertrouwenspersonen/anti-pestcoördinator/preventiemedewerker 

• Intern: Maria Jansen, Jelle van Zelst en Dagmar de Goede: 030 2933592 

maria.jansen@ksu-utrecht.nl  dagmar.de.goede@ksu-utrecht.nl  

• Extern:  Dhr. Jeroen Meijboom en mevr. Els Rietveld-van Santvoord werkzaam bij de CEDgroep  

Postbus 8639 3009 AP  Rotterdam telefoon: 010 4071599  

email: evp@cedgroep.nl 

• Vertrouwensinspecteur: 0900-1113111. 

• Anti-pestcoördinator: Deze taak wordt uitgevoerd door de gedragsspecialist op school: Anita 

de Kruif 

• De preventiemedewerkers t.a.v. kindermishandeling, huiselijk geweld en seksuele intimidatie 

zijn de schoolleiders: Tilly Melissen en lex de Goeij 

 

Klachten 

Bureau van de Klachtencommissie, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag 

tel: 070-3925508 (van 9.00 tot 12.00 uur), info@geschillencies-klachtencies.nl 

Meer informatie treft u aan op www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl 

De volledige klachtenregeling vindt u op www.ksu-utrecht.nl 

mailto:Info.stdominicusschool@ksu-utrecht.nl
http://www.ksu-stdominicusschool.ml/
mailto:secretariaat@ksu-utrecht.nl
http://www.ksu-stdominicus.nl/
mailto:maria.jansen@ksu-utrecht.nl
mailto:dagmar.de.goede@ksu-utrecht.nl
mailto:evp@cedgroep.nl
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
http://www.ksu-utrecht.nl/
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Schoolbegeleidingsdienst 

 Zien in de Klas 

   Straatweg 2a, 3604 BB Maarssen 

   www.zienindeklas.nl 

   info@zienindeklas.nl 

   030 243 768 2 

  

Team Jeugdgezondheidszorg   

J.P. Coenhof 216 (ingang van Imhoffstraat) 

3531 HX Utrecht   Postadres: 2423, 3500 GK Utrecht 

 

 

Buurtteam  

Buurtteams West  

Malakkastraat 6, te Utrecht. 

Contactpersoon: Noah Bikker 

west@buurtteamsutrecht.nl 

 

Informatie voor ouders 

www.ouders.nl of telefoon 020 - 6762638 

www.verus.nl/ouderbetrokkenheid 

Onderwijsgids Primair Onderwijs:  

www.nationaleonderwijsgids.nl/basisonderwijs 

Samenwerkingsverband  

De school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband PO Utrecht. 

Perudreef 90, 3563 VE  Utrecht 

Tel: 030 3036420 

http://www.swvutrechtpo.nl 

 

  

mailto:west@buurtteamsutrecht.nl
http://www.swvutrechtpo.nl/
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Bijlage 11: De lesmethoden 
Natuurlijk gebruiken wij voor het aanleren van de kennis en de vaardigheden een aantal methoden. 

Uit vele verschillende mogelijkheden hebben wij telkens weer een keuze gemaakt.  

Dit is gedaan op grond van een aantal criteria die wij hebben gesteld. Voor onze school vinden wij het 

bijvoorbeeld heel belangrijk dat een methode voldoet aan de wettelijk vastgestelde kerndoelen, dat 

het interculturele aspect van onze samenleving voldoende geïntegreerd is en dat een methode veel 

aanwijzingen geeft voor het omgaan met de verschillen in niveaus van een groep. Ook letten we bij de 

aanschaf van nieuwe methodes op de mogelijkheden voor coöperatief leren. 

Hieronder volgt een opsomming van de methoden, met daarbij een kleine toelichting.  

Catechese: Trefwoord 
We gebruiken de methode Trefwoord. Deze methode werkt met thema's die aan de hand van een 

kalender en diverse dagelijkse activiteiten worden behandeld. Met de kinderen worden bijbelverhalen 

en spiegelverhalen (verhalen die dezelfde thema’s als bijbelverhalen hebben) besproken De nadruk bij 

deze methode ligt op het sociaal-emotionele aspect waarbij we de kinderen laten nadenken over de 

keuzes die ze kunnen maken in hun leven. 

 

Kleuterplein 
Kleuterplein is een geïntegreerde methode voor groep 1 en 2. Met deze lesmethode ontdekken en 

ervaren kleuters de wereld om hen heen. Met Kleuterplein werken we doelgericht aan alle 

tussendoelen. Kleuterplein behelst  taal, rekenen,  motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend 

schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt spelenderwijs. Het biedt een doorgaande lijn naar 

alle vakken en methodes van groep 3. 

 

Taal en spelling: Staal 
In 2017 zijn we begonnen met methode Staal De lesmethode maakt kinderen sterk in taal en spelling. 

Opbrengstgericht werken en toepassen staan centraal. De kinderen vergaren eerst kennis, die ze 

vervolgens in een presentatie of publicatie toepassen. Er wordt dus écht iets met hun tekst gedaan!  

 

Staal is visueel en motiverend. De vele filmpjes, verrassende thema’s, teksten en bronnen komen uit 

het echte leven. Door die realistische context vergeten de kinderen bijna dat ze gedegen taalonderwijs 

krijgen. Staal werkt met de bewezen spellingaanpak van José Schraven en spelling en grammatica.  

Door scholing en regelmatig te evalueren tijdens de teamvergaderingen en in paralleloverleg samen 

voor te bereiden kunnen we de nieuwe manier van werken eigen maken. 
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Aanvankelijk lezen: Veilig leren lezen 
We werken we met de leesmethode Veilig Leren Lezen. Vanaf schooljaar 2018-2019 werken met we 

met de nieuwe KIM versie van deze methode.  

 

Technisch lezen: Estafette 
In schooljaar 2010-2011 is de methode Estafette ingevoerd. De leesniveaus van deze methode zijn 

gebaseerd op de nieuwe richtlijnen van het Cito. Het biedt gedifferentieerd technisch leesonderwijs 

aan op niveau, leestijd en instructie. Estafette sluit aan bij Veilig leren lezen. Estafette is volgend jaar 

beschikbaar t/m groep 7. 

 

Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip 
Vanaf groep 4 wordt de kinderen geleerd een tekst te doorgronden. In moeilijkheid opklimmend van 

eenvoudige weetvragen en woordbetekenis naar het scheiden van hoofd- en bijzaken, het 

beantwoorden van denkvragen en het schematisch samenvatten van een tekst. Wij besteden met 

deze methodes structureel aandacht aan lees- en woordenschatstrategieën. Nieuwsbegrip is een 

dynamische methode die wekelijks een actuele tekst behandelt. Hierdoor heeft het begrijpend lezen 

een wereld oriënterende betekenis gekregen. 

 

Engels 
In iedere jaargroep wordt ongeveer een uur per week Engels gegeven. In iedere groep ongeveer een 

uur in de week. In de groepen 1-2 is dat m.b.v. de methode Cookie and friends. Een speelse methode 

die vanuit speelse situaties het gebruik van spreken luisteren en spelen in het Engels stimuleert. 

In groep 3 gebruiken we I-pockets. Een effectieve methode die in weinig lestijd veel resultaat geeft. 

Het gaat in groep 3 en 4 ook alleen om spreken en luisteren.  

In groep 4 t/m 8 gebruiken we Our Discovery Island. Een methode die over de hele wereld gebruikt 

wordt om Engels als tweede taal aan te leren.  

Naast de methodische aanpak zijn er lessen over actuele onderwerpen in het Engels om de 

taalvaardigheid van de leerlingen te vergroten. 

 

Schrijven: Schrijfdans en Pennenstreken 
Schrijfdans biedt op speelse en muzikale wijze allerlei oog-handoefeningen aan de kinderen uit de 

groepen 1 tot en met 3, opdat zij met meer kans van slagen een goed handschrift kunnen ontwikkelen 

Tegelijkertijd hanteren wij voor alle groepen de methode Pennenstreken, waarbij de aandacht uitgaat 

naar een goed handschrift dat vlot geschreven kan worden.  . Vanaf 2018-2019 wordt er aan kinderen 

alleen het blokschrift aangeleerd met deze methode. 

 

Rekenen: De Wereld in Getallen 
De Wereld in Getallen is een realistische rekenmethode voor alle groepen. Dit houdt in dat vele 

rekenactiviteiten plaatsvinden vanuit werkelijke situaties en dat de aandacht vooral gericht wordt op 

het leren oplossen van rekenvraagstukjes en minder op het aanleren van rekenkundige trucs. 
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Wereldoriëntatie: Argus Clou 
We gebruiken de methode Argus Clou om ons wereldoriëntatie onderwijs mede vorm te geven. De 

methode kent veel verschillende werkvormen en maakt gebruik van onderzoek in diverse 

informatiebronnen.  

 

Techniek 
In het schooljaar 2008-2009 zijn de Techniektorens in gebruik genomen. Op deze manier krijgt 

techniek op een praktische manier aandacht in ons onderwijsaanbod. 

 

Sociale redzaamheid en sociaal emotionele opvoeding: Trefwoord 
In de breedste zin van het woord, leren wij de kinderen om zich te kunnen redden in de wereld 

waarvan zij deel uit maken. Gebruik maken van je goede eigenschappen, werken aan je “zwakke” 

kanten, rekening leren houden met anderen, jezelf wel of niet laten beïnvloeden door de media, maar 

natuurlijk ook kennis opdoen van de spelregels in het verkeer en zorg dragen voor een veilige 

omgeving; zomaar een aantal items die in de loop van de basisschooljaren aan bod zullen komen. 

Sociale redzaamheid en sociaal emotionele opvoeding: Kanjertraining 

De St. Dominicusschool is vanaf januari 2016 gestart met de Kanjertraining. Doel van de Kanjertraining 

is het vergroten van de sociale vaardigheden van leerlingen, bewustwording van eigen gedrag en 

conflictbeheersing. Het is een training met een heldere aanpak die zeer goed aansluit bij de 

doelstellingen van het onderwijs en de belevingwereld van het kind. 

Tijdens de training komen o.a. onderstaande onderwerpen aan de orde: 

• Jezelf voorstellen / jezelf presenteren. 

• Iets aardigs zeggen en met een compliment weten om te gaan. 

• Met gevoelens van jezelf en met de gevoelens van een ander weten om te gaan. 

• Ja en nee kunnen zeggen. 

• Een ander durven vertrouwen en te vertrouwen zijn. 

• Samenwerken. 

• Vriendschappen: wat zijn goede vrienden en hoe onderhoud je een vriendschap. 

• Kritiek durven en kunnen geven. 

• Kritiek weten te ontvangen en je voordeel er mee doen. 

• Zelfvertrouwen, zelfrespect, trots zijn. 

• Leren stoppen met treiteren. 

• Uit slachtofferrollen stappen en het heft in eigen handen nemen. 

De Kanjertrainingen hebben een grote preventieve en curatieve kracht. En zijn ondertussen aangepast 

en ook geschikt voor kinderen met de diagnose ADHD, die gebruik maken van medicatie en kinderen 

met een stoornis in het autistisch spectrum. 

Alle leerkrachten van de St. Dominicusschool zijn opgeleid en bekwaam om de Kanjertraining te 

kunnen geven. 

 

Verkeer 
Klaar-over is onze verkeersmethode die vanaf groep 3 gebruikt wordt. 



79 

 

 

Expressie: Moet je Doen 
We werken met de methode Moet Je Doen, die 5 deelgebieden kent: muziek, tekenen, 

handvaardigheid, dans en drama. Voor muziek gebruiken we sinds dit schooljaar 123Zing. We werken 

steeds minder methodisch aan expressie-creatieve vorming. Ons doel is vanut de onderwijsinhoud van 

kennisvakken, creatieve vorming toe te voegen.  

 

Spel en beweging: Basislessen Spel en Beweging 
Uitgebreide bewegingslessen  waarin de spel- en bewegingslessen voor alle groepen omschreven 

worden. In overleg met de vakleerkracht komen we tot een verdeling van taken hierin en zorgen we 

ervoor dat alle onderdelen voldoende aan bod komen. 
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Bijlage 12: Overzicht niet-methode toetsen en observatiesystemen 
- Cito toetsen 

- LOVS  Rekenen    groep 2  

- LOVS Taal voor kleuters    groep 2 

- LOVS  AVI--‐toetsen     groep 3 t/m 8   

- LOVS  Begrijpend lezen    groep 3 t/m 8 

- LOVS  Drie--‐minutentoets    groep 3 t/m 8 

- LOVS  Rekenen-Wiskunde    groep 3 t/m 8 

- LOVS  Spellinggroep     3 t/m 8 

- LOVS Woordenschatgroep    3 t/m 8 

- CITO eindtoets     groep 8   

- Overige toetsen en observatiesystemen 

- Kijk Leerlingvolgsysteem     groep 1/2  

- Brus 1minuuttoets      groep 3 t/m 8  

- Zien Leerlingvolgsysteem     groep 3 t/m 8  

- Tempo Toets Rekenen     groep 3 t/m 8 
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Bijlage 13: aanmeldings, toelatings en plaatsingsbeleid KSU 
   

 

Wettelijk kader  
Met de aanmelding van een kind geven ouders aan gebruik te willen maken van het onderwijsaanbod 

van de betreffende KSU school, waarmee ze zich tevens conformeren aan het programma van de 

school zoals dat in het schoolplan en de schoolgids is opgenomen. 

Op 1 augustus is de Wet passend onderwijs in werking getreden. Dit heeft ook gevolgen voor artikel 

40 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) dat onder andere het toelatingsbeleid regelt.  

In artikel 40  lid 1 van de  WPO is bepaald  dat de beslissing over toelating en verwijdering berust bij 

het bevoegd gezag.. Met het in werking treden van het passend onderwijs heeft de eerste school van 

aanmelding zorgplicht als blijkt dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Deze school is dan 

verantwoordelijk voor het realiseren van passend onderwijs, al dan niet op een reguliere school.  

Er kunnen situaties voorkomen waarin het voor de school onmogelijk is om alle aangemelde - en in 

principe toelaatbare - leerlingen ook te plaatsen. Zo’n situatie doet zich voor als de school over 

onvoldoende ruimte beschikt. Of als, in verband met een evenwichtige opbouw van jaargroepen in de 

school, er lokaalruimte beschikbaar moet blijven voor volgende schooljaren. In dat geval komen 

leerlingen die  toelaatbaar zijn maar niet geplaatst kunnen worden op een wachtlijst. 

De bovengenoemde situaties geven aanleiding om toelatings- en plaatsingsbeleid te (her)formuleren. 

In deze notitie is aangegeven wat het toelatings- en plaatsingsbeleid inhoudt, wanneer het toegepast 

wordt en welke procedures gehanteerd worden. 

 

Begrippenkader 
Vooraanmelding: De vooraanmelding  van een kind van nog geen drie jaar wordt gedaan door het 

invullen van het KSU vooraanmeldingsformulier. Ouders moeten wel op de hoogte zijn van het feit dat 

het vooraanmelden een informele handeling is. De school 'peilt' slechts de behoefte aan onderwijs op 

haar school (zie artikel 40 lid 2 WPO in de bijlage) 

Lijst van vooraanmeldingen: een lijst van kinderen waarvan een vooraanmelding is ontvangen. In deze 

lijst kan een onderscheid worden gemaakt tussen kinderen waarvoor naar verwachting plaatsruimte is 

op de school, en kinderen waarvoor naar verwachting, wegens plaatsgebrek, geen plaats is.  Als een 

leerling op deze lijst staat, heeft de school nog geen zorgplicht. NB het plaatsen op een lijst van 

vooraanmeldingen heeft geen rechtsgevolgen. 

Dit houdt in dat ouders hun kinderen moeten aanmelden vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 

drie jaar bereikt.  

Samenvattend:  

• Voordat een kind drie jaar is kunnen ouders een vooraanmelding doen bij de school.  

• Aanmelden van een kind kan vanaf drie jaar en gebeurt schriftelijk.  
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Aanmelding: een bij de school ingediende aanvraag ter verkrijging van een besluit omtrent de 

toelating van het kind als leerling van de school nadat het kind drie jaar is geworden, op grond van 

artikel 40 lid 2 van de WPO. Deze aanvraag moet worden gedaan door het invullen van het KSU 

aanmeldingsformulier. Als een leerling formeel is aangemeld, heeft de school zorgplicht als blijkt dat 

de leerling extra ondersteuning behoeft. 

Toelatingsbeslissing: de door de schoolleider van de school te nemen beslissing op grond waarvan het 

kind het recht verkrijgt om als leerling van de school te worden toegelaten als leerling en ingeschreven 

op de leerlingenlijst van de school. 

Tijdelijke plaatsing: een inschrijving van een kind op de leerlingenlijst van de school en een tijdelijke 

plaatsing op school, waartoe wordt overgegaan in afwachting van een definitieve beslissing inzake 

toelating, op grond van artikel 40 lid 7 van de WPO (zie bijlage 2).  

Wachtlijst: een lijst van namen van kinderen ten aanzien van wie - wegens plaatsgebrek -een negatief 

besluit is genomen op een aanvraag inzake de toelating tot de school; echter met de toezegging dat bij 

het beschikbaar komen van plaatsruimte op de school het kind zal worden toegelaten. 

Inschrijving: het opnemen van de naam van de aangemelde leerling in de leerlingenlijst van de school 

zodra aan de toelatingsvoorwaarden is voldaan. 

Plaatsing: de handeling waarbij de leerling feitelijk in de gelegenheid wordt gesteld in de groep het 

onderwijs te volgen. 

School: elke als “school” aangemerkte administratieve eenheid (brinnummer), daaronder begrepen 

eventuele afzonderlijke huisvestingslocaties. 

 

Het KSU toelatings- en plaatsingsbeleid 
Het KSU toelatings- en plaatsingsbeleid geldt voor alle reguliere KSU-scholen, en is niet van toepassing 

voor de SBO scholen van de KSU. Het toelatings- en plaatsingsbeleid wordt door alle scholen als bijlage 

in de schoolgids opgenomen zodat ouders van dit beleid op de hoogte zijn. 

 

Procedure toelatingsbeleid 
1. Vooraanmelding 

In de schoolgids van elke KSU school staat bij wie ouders een kind kunnen voor aanmelden. 

Vooraanmelding gebeurt  door middel van het volledig invullen en ondertekenen van het KSU 

vooraanmeldingsformulier.  

2. Aanmelding 

In de schoolgids van elke KSU school staat op welke wijze en bij wie ouders een kind vanaf de leeftijd 

van drie jaar kunnen aanmelden.  

Aanmelding gebeurt door middel van het volledig invullen en ondertekenen van het KSU 

aanmeldingsformulier. Bij de aanmelding wordt door de ouder aangegeven of dit de eerste school van 

aanmelding is. 

Bij de aanmelding overleggen ouders, indien hier sprake van is, gegevens betreffende stoornissen of 

handicaps van het kind of  mogelijke andere beperkingen in de onderwijsparticipatie van het kind.  
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3.  Aanmelding van een kind dat op een andere school onderwijs volgt 

Ouders die een kind willen aanmelden dat op een andere school onderwijs volgt, worden gevraagd  

een gesprek te voeren met de directeur van de vorige school, waarin ze kenbaar maken dat ze 

voornemens zijn hun kind op een nieuwe school aan te melden. Daarnaast vindt overleg plaats  tussen 

de schooldirecties van beide scholen.    

De toeleverende school schrijft een onderwijskundig rapport ter overdracht van de gegevens van de 

leerling. De toetsing van dit onderwijskundig rapport en het schoolondersteuningsprofiel van de 

ontvangende school is medebepalend voor het besluit over de toelating van de leerling. Het 

proefdraaien van de leerling in de beoogde klas gedurende een dag kan onderdeel uitmaken van het 

onderzoek naar toelaatbaarheid. 

4. Onderzoek naar toelating  

De schoolleider gaat, na aanmelding van een leerling, na of de leerling toegelaten kan worden. Indien 

er sprake is van aanmelding van een kind waarvan vermoed wordt dat het extra  ondersteuning 

behoeft, wordt een nader onderzoek uitgevoerd conform een procedure. 

In bijlage 1 is een beschrijving van deze procedure opgenomen. 

Op grond van de bevindingen van het onderzoek besluit de schoolleider of de leerling de 

ondersteuning kan ontvangen op de school van aanmelding. Is dit niet het geval, dan heeft de school 

waar de leerling als eerste aangemeld is, zorgplicht. Dit betekent dat deze school binnen 6 tot 10 

weken een zo passend mogelijk aanbod op een andere reguliere of speciale school in de regio moet 

regelen.  

Indien op een school geen plaatsruimte beschikbaar is, blijft een onderzoek naar de extra 

ondersteuning achterwege.  

5. Het bericht van toelating of afwijzing.  

5.1 Toelating 

Indien het kind wordt toegelaten, worden de ouders hierover uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst 

van de aanmelding schriftelijk geïnformeerd. Indien de beslissing niet binnen 6 weken kan worden 

genomen, kan deze termijn met ten hoogste 4 weken worden verlengd. Ouders worden hierover 

schriftelijk geïnformeerd. 

5.2 Het voornemen tot afwijzing 

Indien er geen toelating mogelijk is, ontvangen de ouders uiterlijk binnen 4 weken na de aanmelding 

een brief van de schoolleider dat deze voornemens is hun kind niet toe te laten. In de brief wordt de 

reden hiervan duidelijk en onderbouwd aangegeven. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek 

of voor een schriftelijke reactie waarin zij hun zienswijze hierop naar voren kunnen brengen. De 

schoolleider licht de objectieve criteria2 toe op grond waarvan de school de leerling niet kan toelaten. 

Van het gesprek wordt een verslag gemaakt en de ouders ontvangen hiervan een afschrift.  

                                                           
2 Door het SWV Utrecht PO is de Utrechtse standaard basisondersteuning vastgesteld. Elke KSU school heeft een eigen 

schoolondersteuningsprofiel wat getoetst is aan de Utrechtse standaard basisondersteuning. Het schoolondersteuningsprofiel vormt voor elke 

KSU school het objectieve criterium waarop afwijzing kan plaatsvinden. Dit schoolondersteuningsprofiel is vastgesteld door de MR en een 

samenvatting is beschikbaar in de schoolgids. 
Ouders kunnen  bezwaar indienen tegen de afwijzing bij het bestuur, maar  zij kunnen ook de geschillencommissie passend onderwijs om een 

uitspraak vragen.  
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5.3 De afwijzing 

Binnen 6 weken na aanmelding wordt de definitieve beslissing genomen waarbij de gevolgde stappen 

worden vermeld. De ouders ontvangen een schriftelijk bericht dat hun kind niet wordt toegelaten 

waarbij de redenen3 worden vermeld. Indien de beslissing niet binnen 6 weken kan worden genomen, 

kan deze termijn met ten hoogste 4 weken worden verdaagd. Ouders worden hierover schriftelijk 

geïnformeerd. 

 

Procedure plaatsingsbeleid 
1. Algemeen 

Elke KSU-school spant zich in om zoveel mogelijk leerlingen die toelaatbaar zijn ook daadwerkelijk te 

kunnen plaatsen.  

Dat betekent dat de school  

- jaarlijks prognoses maakt,  

- tijdig bij de gemeente Utrecht aanvragen doet voor uitbreiding van de huisvesting en  

- de school zo efficiënt mogelijk inricht, passend bij de onderwijskundige doelstellingen van de 

school.  

In verband met een evenwichtige opbouw van jaargroepen in de school kan dit betekenen dat er 

lokaalruimte beschikbaar moet blijven voor volgende schooljaren.  

 

2. Wachtlijst 

Indien een leerling wel toelaatbaar is, maar wegens ruimtegebrek niet geplaatst kan worden,  kunnen 

de ouders verzoeken hun kind tot het bereiken van de leerplichtige leeftijd op de wachtlijst te 

plaatsen. De schoolleider meldt de ouders dat het kind wegens ruimtegebrek niet toegelaten kan 

worden en verzoekt  hen aan te geven of het kind  wel of niet op de wachtlijst geplaatst moet worden.  

3. Berichtgeving aan ouders met kinderen op de lijst van vooraanmelding 

Aan het einde van het kwartaal, waarin de leerling op de lijst van vooraanmelding  drie jaar is 

geworden, worden de ouders schriftelijk geïnformeerd dat zij het aanmeldingsformulier kunnen 

indienen om te bezien of  toelating en plaatsing van hun kind, bij het bereiken van de vierjarige 

leeftijd, tot de mogelijkheden behoren. 

4. Berichtgeving aan ouders met kinderen op de wachtlijst 

Er worden afspraken met de ouders gemaakt over hoe en wanneer er met hen gecommuniceerd 

wordt. 

5. Aanmeldingsdatum 

Als aanmeldingsdatum wordt genomen de datum waarop het aanmeldingsformulier volledig ingevuld 

en ondertekend is ingeleverd bij de administratie van de school. 

 

                                                           
3 Zie voetnoot 1 
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6. Het bedieningsgebied van de school 

Als de school leerlingen niet kan plaatsen vanwege ruimtegebrek stelt de school een bedieningsgebied 

vast. Dit is het gebied rond de school vanwaar de kinderen op redelijke loopafstand de school kunnen 

bereiken. Meestal is dit de wijk waarin de school staat. De grenzen van het bedieningsgebied moeten 

eenduidig zijn (bijvoorbeeld het postcodegebied). 

7. Regelgeving t.a.v. de wachtlijst 

7.1. Kinderen worden op school geplaatst in volgorde van de wachtlijst. 

Kinderen die al een broertje of zusje op de betreffende school hebben, komen bij aanmelding 

bovenaan de lijst, waarbij de aanmeldingsdatum bepalend is voor de plaats op de lijst. In de schoolgids 

van de school wordt opgenomen wanneer ouders broertjes of zusjes moeten aanmelden.  

7.2. Kinderen die binnen het bedieningsgebied van de school wonen 

Worden na reeds geplaatste broers en zussen op de lijst geplaatst. De kinderen die binnen het 

bedieningsgebied wonen, zullen in volgorde van aanmelding op de lijst worden geplaatst. 

7.3. Kinderen die buiten het bedieningsgebied wonen worden daarna op de lijst geplaatst. Ook zij 

worden in volgorde van aanmelding geplaatst. 
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Bijlage 13.1 Toelichting op de procedure 
 
Hoewel er voor leerlingen met specifieke behoeften geen plaatsingsplicht is, onderschrijft de KSU de 
missie van het samenwerkingsverband Utrecht PO: ‘Dichtbij de basis, speciaal als het moet”. In deze 
bijlage wordt omschreven op welke wijze het besluit tot toelating van een leerling met specifieke 
ondersteuning is geregeld.  
Aangezien er allerlei factoren meespelen, zal de school voor ieder verzoek tot plaatsing een afweging 
maken. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van de stoornis of handicap en de 
behoefte aan extra onderwijsondersteuning, strookt met de mogelijkheden van de school, in 
combinatie met mogelijke ondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband.   
Aan de hand van de onderwerpen die in onderstaand schema zijn opgenomen, worden de 
onderwijskundige vragen ten aanzien van het kind doorgenomen en wordt bekeken of de school in 
staat is de goede onderwijskundige ondersteuning te geven.  
Uitgangspunten hierbij zijn: 
- het belang van het kind; 
- de mogelijkheden van de school (in combinatie met het SWV en ketenpartners) om het 

ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen.  
 

De schoolleider besluit tot toelating of weigering, waarbij het team een adviserende rol heeft.  Er 
wordt immers vanuit gegaan dat bij toelating de leerling in beginsel de hele basisschoolperiode op de 
school welkom zal zijn.  
 

De procedure 

 
fase 1:  
Aanmelding; de ouders melden het kind aan bij de directie van de school, waarbij ze kenbaar maken of 
de school ook de eerste school van aanmelding is. In het gesprek met de ouders wordt een toelichting 
gegeven op de visie van de school en de procedure en de ouders wordt schriftelijk toestemming 
gevraagd om informatie bij derden op te vragen. Tevens is er een ontmoeting met het kind.  
 
fase 2:  
Het verzamelen van informatie. Er worden gegevens opgevraagd bij bijvoorbeeld de huidige school of 
de voorschool, de onderwijsbegeleidingsdienst, medisch kleuterdagverblijven, zorginstellingen, het 
zorgcircuit en het medisch circuit.  
 
fase 3:  
Het bestuderen van de informatie. De binnenkomende gegevens worden bestudeerd en besproken 
door de directie en de intern begeleider. Eventueel kan besloten worden om het kind te observeren 
binnen zijn huidige school. 
 
fase 4:  
Inventarisatie; met betrekking tot het kind wordt het volgende in kaart gebracht: 
 

 Wat vraagt het 
kind? 
Stimulerende en 
belemmerende 
factoren 

Mogelijkheden 
van de school 
(op basis het van 
SOP) 
 

Onmogelijkheden 
van de school (op 
basis van het SOP) 

Wat kan extern 
worden gehaald? 

Pedagogisch     

Didactisch     
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Kennis en 
vaardigheden 
v.d. leerkracht 

    

Organisatie 
school en klas 

    

Gebouw en 
materieel 

    

Medeleerlingen     

ouders     

 
 
fase 5:  
Overwegingen; de school onderzoekt op basis van het schema in fase 4 welke mogelijkheden zij zelf 
heeft en welke ondersteuningsmogelijkheden geboden kunnen worden en door wie. De basis hiervoor 
vormt het schoolondersteuningsprofiel, waarvan een samenvatting is opgenomen in de schoolgids. 
Hierbij wordt gekeken naar het schoolgebouw, het leerpakket, de formatie, het vervoer en de 
ondersteuning qua expertise. Het team brengt ter zake advies uit.  
 
fase 6:  
Besluitvorming; de inventarisatie van de hulpvragen van het kind wordt afgezet tegen de visie van de 
school en de mogelijkheden om een goed onderwijsaanbod te kunnen realiseren. Hierbij wordt tevens 
rekening gehouden met de ondersteuningsmogelijkheden (zowel materieel als immaterieel) die 
geboden kunnen worden (zie ook het SOP). In het besluit wordt ook het advies van het schoolteam 
meegenomen.  
 
Fasen 1 t/m 6 moeten uiterlijk binnen 4 weken zijn afgerond. 
 
 

Toelating 

 
De schoolleider kan beslissen het kind toe te laten of niet toe te laten. 
Dit besluit wordt uiterlijk 2 weken na afronding van fase 6 schriftelijk aan de ouders bevestigd.  
Bij toelating van het kind wordt een plan van aanpak opgesteld.  
Indien het kind niet wordt toegelaten, worden daarbij de redenen benoemd. In de brief staat vermeld 
dat bezwaar tegen de beslissing mogelijk is bij een toelatingscommissie.  
 
Weigering is alleen mogelijk als de school er zorg voor heeft gedragen dat een andere school bereid is 
de leerling aan te nemen. 
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Bijlage 13.2: Relevante artikelen uit de wet WPO 

 

Artikel 40 lid 2 

De aanmelding van kinderen voor toelating geschiedt schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag 

waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. De ouders doen de aanmelding zo mogelijk ten minste 

10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd en geven bij de aanmelding aan bij welke 

school of scholen eveneens om toelating is verzocht. 

 

Artikel 40 lid 3 

Het bevoegd gezag beoordeelt of de aanmelding een kind betreft dat extra ondersteuning behoeft. 

Hiertoe kan het bevoegd gezag de ouders verzoeken gegevens te overleggen betreffende stoornissen 

of handicaps van het kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. Onder extra ondersteuning 

wordt niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met 

het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.  

 

Artikel 40 lid 4 

Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft, wordt geweigerd, vindt de 

weigering niet plaats dan nadat het bevoegd gezag er, na overleg met de ouders en met inachtneming 

van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de schoolondersteuningsprofielen van de betrokken 

scholen, voor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder 

andere school kan ook worden verstaan een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal 

en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.  

 

Artikel 40 lid 5 

Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing:  

a. indien op de school waar de leerling is aangemeld geen plaatsruimte beschikbaar is, of  

b. indien het bevoegd gezag de ouders bij de aanmelding verzoekt te verklaren dat zij de grondslag 

van het onderwijs op de school zullen respecteren dan wel te verklaren dat zij de grondslag van het 

onderwijs op de school zullen onderschrijven, en de ouders dit weigeren te verklaren.  

Artikel 40 lid 7 

Indien de aanmelding een kind betreft dat niet is ingeschreven op een andere school, een school voor 

speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor 

speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, en de beslissing over de toelating is 10 weken na de dag 

waarop het verzoek om toelating is gedaan nog niet genomen, wordt het kind met ingang van de dag 

volgend op bedoelde 10 weken, doch niet eerder dan de datum waarop het kind de leeftijd heeft 

bereikt om te kunnen worden toegelaten tot de school, tijdelijk geplaatst op de school en als leerling 

ingeschreven. Indien de leerling wordt toegelaten, wordt de tijdelijke plaatsing omgezet in een 

definitieve plaatsing. Indien de toelating van de leerling wordt geweigerd of een beslissing wordt 

genomen de aanmelding niet te behandelen, wordt de tijdelijke plaatsing beëindigd en wordt de 



89 

 

leerling uitgeschreven met ingang van de dag die volgt op de dag waarop de toelating wordt 

geweigerd of de beslissing wordt genomen de aanmelding niet te behandelen. 

 


