
 



Een woord vooraf 
Dit is de schoolgids van Oecumenische basisschool De Vlieger in Purmerend. Met deze gids informeren 

wij u over allerlei zaken die inhoudelijk en organisatorisch met onze school te maken hebben, zoals 

ondersteuning, samenwerking en groepsbezetting. Hierin kunt u lezen wat onze uitgangspunten zijn en 

hoe daar uitvoering aan gegeven wordt.  

Onze school is een plek waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, waar plezier en welbevinden 

centraal staan. Er is op onze school aandacht voor onderzoekend leren, samenwerking en talenten. Ons 

uiteindelijke doel is bereikt als onze leerlingen na groep 8 kunnen terugkijken op een fijne 

basisschooltijd, waar ze veel ontdekt en geleerd hebben, waarbij ze mooie momenten samen hebben 

meegemaakt.  

Naast deze gids kunt u informatie vinden op onze website www.basisschooldevlieger.nl.                  

Voor de interne communicatie met ouders werken wij met een digitaal communicatiesysteem; Social 

Schools. 

Bent u als nieuwe ouder op zoek naar een basisschool dan geven we u graag een rondleiding door onze 

school. Wij nodigen u uit voor een persoonlijk gesprek. 

Wij hopen dat u na het lezen van deze schoolgids een goed beeld heeft gekregen van onze school. 

Mocht u na het lezen vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht of de 

directie. Naast deze schoolgids komt er ieder schooljaar een aparte folder uit met onze speerpunten en 

praktische informatie over het specifieke schooljaar. 

Namens het team van De Vlieger wens ik al onze leerlingen en ouders een fijne schooltijd toe! 

 

Franciene Bommer-Wennekers                                                                                                                          

Directeur 

 

 

 

http://www.basisschooldevlieger.nl/
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     De Vlieger 

Onze school in het kort 

Wij zijn een oecumenische en vreedzame 

basisschool in de Purmer-Zuid in 

Purmerend. Wij zijn een veilige leer-, werk-  

en speelplek, waar kinderen zich met 

leerkrachten en hun ouders ontwikkelen op 

hun eigen niveau. Onze school telt zo’n 250 

leerlingen. We zijn een vreedzame school en 

hechten belang aan een goed pedagogisch- 

en sociaal klimaat. Met onze oecumenische 

identiteit stimuleren we kinderen een eigen 

kijk te ontwikkelen op het leven en te 

bepalen wat voor hem of haar zinvol, mooi, 

waar of echt is. We zetten ICT en 21ste -

eeuwse vaardigheden in om kinderen klaar 

te maken voor de toekomst. 

Situering van de school 

De Vlieger is gevestigd aan de Persijnlaan 

47. De school heeft 11 lokalen in het 

hoofdgebouw en twee in het bijgebouw. In 

het hoofdgebouw komen zowel de 

onderbouw als de bovenbouw leerlingen uit 

op de centrale hal. Deze hal wordt gebruikt 

als speel-werkplek, waar samenwerkend 

leren en groeps-doorbrekend werken wordt 

uitgebouwd.  

De school heeft een ruime speelplaats met 

voldoende ruimte voor de kinderen om te 

bewegen. De groepen 1-2 beschikken over 

een eigen speellokaal. De groepen 3-8 

hebben gymles in sporthal de Vaart. 

Peuterspeelzaal ‘De Vliegertjes’ en BSO ‘De 

Kiters’ van Sportify Kids vestigen zich in het 

gebouw van De Vlieger. Dit biedt voor 

kinderen de mogelijkheid voor een prettige 

en soepele doorstoom naar groep 1. Zij 

bieden tevens voor-en naschoolse opvang. 

Op deze wijze werken wij samen aan de 

ontwikkelingen van een kindcentrum. 

 

 

 

Stichting Christelijk Primair 

Onderwijs Waterland-CPOW 

De Vlieger valt onder de 

verantwoordelijkheid van de Stichting 

CPOW. Onze school maakt deel uit van dit 

bestuur samen met 15 andere confessionele 

scholen. Deze organisatie bestaat uit het 

College van Bestuur en een Raad van 

Toezicht. De Stichting kent een 100% 

verantwoordelijkheid voor de scholen op alle 

terreinen waar het gaat om directe 

schoolzaken. Alle school overstijgende zaken 

worden geregeld door het College van 

Bestuur en de sectormanagers. Het bestuur 

monitort de kwaliteit aan de hand van 

kwaliteitsbeleid en kwaliteitsgesprekken. Het 

gesprek is bedoeld als vinger aan de pols en 

als startpunt van waaruit ondersteunende 

activiteiten worden geboden.  

Meer informatie kunt u terugvinden op de 

website  www.cpow.nl. 

 

http://www.cpow.nl/
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Waar onze school 

voor staat 

Missie 

 

Wij zien het als onze opdracht ieder kind de 

kans te bieden om zich op eigen wijze en 

naar eigen kunnen zo optimaal mogelijk te 

ontwikkelen. Bij ons op school geven wij 

kinderen die kans, door het leerproces in een 

sociaal veilige omgeving zo natuurlijk en 

plezierig mogelijk te structureren. Zo bieden 

wij een fijne speel-werkplek waar onze 

kinderen uitgedaagd worden nieuwe dingen 

te leren, samen te werken en het leven te 

onderzoeken.  

 

Visie 

Veiligheid en betrokkenheid zijn voor ons de 

basis om tot leren te komen. Binnen ons 

onderwijs staat zelfstandigheid en 

medeverantwoordelijkheid centraal. We 

werken met flexibele werkplekken om zo 

eigenaarschap en samenwerking te 

stimuleren. We laten de kinderen 

ondernemen en onderzoeken waardoor ze 

nieuwsgierig worden voor de wereld om hen 

heen. We geven onze leerlingen vertrouwen 

om zich op eigen wijze te ontwikkelen en 

komt tegemoet aan hun onderwijsbehoeften 

op maat. Zo kan ieder kind Uniek zijn. ICT 

heeft een prominente plaats in ons 

onderwijs. 

Kernwaarden 

Betrokkenheid                                

Betrokken zijn bij elkaar en je omgeving. In 

ons onderwijs hebben we aandacht voor ons 

zelf en de ander. We maken kinderen 

betrokken bij het leren leren door 

bijvoorbeeld het inzetten van coöperatieve 

werkvormen en ICT. Ouders worden tevens 

betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. 

Door kind-ouder-leerkracht gesprekken en 

het invullen van het digitale portfolio krijgen 

ouders en kinderen inzicht in resultaten en 

leerproces. 

Ondernemend                                    

Kinderen ruimte geven om mee te denken, 

in onze leerlingenraad en als mediatoren. 

Kinderen worden gestimuleerd om keuzes te 

maken en mee te denken over hun eigen 

leerdoelen en ontwikkeling. 

Onderzoeksvragen bedenken bij een 

onderwerp en aan de slag gaan met ICT tools 

en 21ste -eeuwse vaardigheden. Wij geven dit  

kinderen vanaf groep 1 mee. 

Veiligheid                                             

Wij willen kinderen en ouders laten voelen 

dat ze welkom zijn, we willen dat ze zich 

thuis voelen op De Vlieger. We stimuleren 

het plezier hebben in het naar school gaan 

in een veilige omgeving. Doordat we ook  

een Vreedzame school zijn, is ons sociaal- 

pedagogisch beleid zichtbaar en voelbaar  in 

onze school.  

Uniek                                                                  

Wij willen kinderen de kans te bieden om 

zich op eigen wijze en naar eigen kunnen zo 

optimaal mogelijk te ontwikkelen. Kinderen 

een trotse en zelfverzekerde houding 

meegeven. Wij geven ruimte voor 

initiatieven van kinderen en sluiten binnen 
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onze mogelijkheden aan bij de 

onderwijsbehoeften die het kind nodig heeft. 

Samenwerken                                            

Samen leren, samen werken en samen 

groeien in een veilige omgeving. Kinderen 

krijgen binnen ons onderwijs ruimte om 

samen te werken. Ze leren van en met 

elkaar. 

Nieuwsgierig                                                        

Kinderen willen de wereld om zich heen 

ontdekken. Natuurlijke nieuwsgierigheid 

prikkelen en stimuleren is onze taak. Door 

een onderzoekende houding gaan kinderen 

aan de slag met de  21ste  -eeuwse 

vaardigheden.  

Vreedzame school 

Wij zijn een Vreedzame school.  Dit houdt in 

dat wij er, vanuit het programma van de 

‘Vreedzame school’, samen met de 

leerlingen voor zorgen dat er een positief en 

veilig pedagogisch klimaat op onze school 

heerst. Onze leerkrachten hebben hier een 

voorbeeldrol in en wij laten de leerlingen 

zien hoe wij willen dat wij binnen onze 

school met elkaar omgaan. Belangrijk 

onderdeel hiervan is het leren hoe wij 

conflicten aangaan en oplossen.   

Als voorwaarden voor een goed pedagogisch 

klimaat zien wij:  

• Een veilige, vertrouwde omgeving 

• Omgang met elkaar gebaseerd op 

respect voor ieders eigenheid 

• Het leren vertrouwen op jezelf en de 

ander 

De mogelijkheid tot het groeien naar 

zelfstandigheid. Het ervaren en naleven van 

verantwoordelijkheid voor jezelf en je 

ontwikkeling. De leerlingenraad: 

‘Democratie moet je leren’. Leerling-

betrokkenheid is een belangrijk onderdeel 

van de Vreedzame school. Daarnaast is het 

een prachtige uitwerking van actief 

burgerschap en socialisatie. Wij betrekken 

onze leerlingen bewust actief bij het 

onderwijs dat ze krijgen door o.a. jaarlijks 

een nieuwe leerlingenraad op te zetten die 

meedenkt met de schoolorganisatie.   

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen 

vanaf groep 3. Elke leerling uit deze groep 

mag zich inschrijven voor de verkiezingen. 

Hij of zij schrijft een verkiezingsprogramma 

en voert campagne. 

Elk jaar worden er ongeveer zes 

bijeenkomsten gepland die plaats vinden 

onder schooltijd. Bespreekpunten worden 

zowel door de directie als door de 

leerlingenraad 

ingebracht.  

 

 

Identiteit 

De Vlieger is een oecumenische basisschool.  

Oecumenisch wil zeggen dat wij een school 

zijn waar alle kinderen welkom zijn, 

ongeacht hun geloofsovertuiging.  

Onze kernwaarden en visie hebben wij 

vastgelegd in een identiteitskaart. We 

werken met de methode Trefwoord, een 

methode voor levensbeschouwelijke 

vorming. We willen kinderen begeleiden en 

ondersteunen bij het verkennen, 

bewustmaken en verrijken van hun wereld. 

We vieren met elkaar de Christelijke 

feestdagen zoals Kerst en Pasen. Om het jaar 

hebben wij een schoolproject identiteit. 
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Onderwijs 

Ons doel van het onderwijs is de kinderen te 

begeleiden in hun ontwikkeling en hen te 

helpen de wereld om zich heel te leren 

kennen en structuren. Hoe wij dit vorm 

geven staat hieronder beschreven. 

Bij ons staat de vraag centraal ‘wat willen 

we bereiken en wat werkt?’. 

Vanaf groep drie heeft het onze voorkeur om 

met enkele groepen te werken. Dit 

schooljaar kunnen we weer met homogene 

groepen werken.  

Kindgericht werken 
Ieder kind is anders en zal de leerstof in een 

eigen tempo opnemen. Om hieraan 

tegemoet te komen werken we in alle 

groepen met niveaugroepen. Dit doen we 

met behulp van het EDI-model (Expliciete 

Directe Instructie). We starten de lessen met 

een korte interactieve klassikale instructie, 

waarna de basisgroep zelfstandig aan het 

werk kan. Voor een aantal kinderen volgt de 

verlengde instructie (intensief) aan de 

instructietafel met de leerkracht. Voor de 

kinderen die extra uitdaging nodig hebben, 

is er verrijkingsstof en werken we met 

Levelwerk- boxen. De leerkracht loopt bij het 

zelfstandig werken hulprondes om 

individuele begeleiding aan de kinderen te 

geven. 

Leeromgeving 
De leeromgeving is op de kinderen ingericht. 

In elk klaslokaal staan tafels waaraan de 

kinderen zelfstandig of samenwerkend hun 

werk kunnen maken. In de kasten staan 

spelletjes, de leerboeken, schriften en 

mappen van de kinderen. Dit staat op een 

vaste plek, zodat deze door de kinderen 

makkelijk te vinden en te pakken zijn. We 

werken met flexibele werkplekken. De 

kinderen hebben een eigen laatje in één van 

de kasten die op een vaste plek in het lokaal 

staan. In de centrale hal is er ruimte om 

samen te leren en wordt er bij het lezen 

klassen doorbrekend gewerkt. 

 

Zelfstandigheid 
In onze dagelijkse onderwijspraktijk staat de 

ontwikkeling van de zelfstandigheid 

centraal. Kinderen krijgen onder begeleiding 

van de leerkrachten op hun eigen niveau, de 

gelegenheid leerstof zelfstandig te 

verwerken. Ze worden niet aan hun lot 

overgelaten, integendeel, de zelfstandigheid 

van leerlingen vraagt veel extra aandacht 

van de groepsleerkracht. Hij of zij blijft 

tenslotte verantwoordelijk voor zijn of haar 

groep. Elk kind heeft andere behoeften op 

het gebied van leren. Met de verschillen 

tussen kinderen en hun manier van kennis 

verwerven willen wij graag rekening 

houden. We vinden instructie geven aan 

kleine groepen, op het niveau van het kind 

van belang. Elke groep heeft een 

instructietafel waaraan de leerkracht met 

kleine groepjes of een leerling alleen kan 

werken. Het gevolg is dat we steeds meer 

afstappen van een “vaste plaats” in de klas 

voor ieder kind. Het is belangrijk dat tijdens 

het zelfstandig werken het kind zelf kan 

kiezen waar en in welke volgorde het werk 

wordt gedaan. Zelf kiezen maakt het kind 

verantwoordelijk, en dat is belangrijk voor 

de motivatie. Tijdens zelfstandig werk, 

kiezen de kinderen dus zelf hun werkplek op 

basis van hun eigen behoefte. De leerkracht 

heeft in deze de belangrijke verantwoording 
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om de kinderen daar in te begeleiden en te 

stimuleren. 

We streven er naar om zoveel mogelijk 

duidelijkheid te bieden in de 

instructiemomenten die de kinderen nodig 

hebben om verder te kunnen. We werken in 

gedifferentieerde instructiegroepen. 

Leerlingen die de stof zelfstandig kunnen 

verwerken hoeven niet op die instructie-

momenten te wachten en kunnen nog beter 

hun eigen tijd indelen. 

Om de zelfstandigheid te stimuleren maken 

we gebruik van diverse vormen van 

uitgestelde aandacht. Als de kinderen een 

vraag hebben hoeven zij niet hun vinger 

omhoog te houden en te wachten tot de 

leerkracht komt. De kinderen kunnen bij een 

vraag in de tussentijd naar de volgende 

opdracht. De hulpmiddelen zorgen voor een 

bepaalde rust in de groep en daarnaast heeft 

een leerling zelf invloed op de wijze waarop 

hij of zij aan het werk is. 

De weektaak 
Vanaf groep 1 stimuleren we de 

zelfstandigheid en het zelfbewustzijn van de 

kinderen. Gedurende de dag wordt er vanaf 

groep 2 gewerkt met een weektaak. 

Belangrijke doelen voor het werken met een 

hiermee zijn: 

• Kinderen leren hun werk te plannen                   

• Kinderen leren geplande activiteiten uit 

te voeren 

• Kinderen lezen zelfverantwoordelijk te 

zijn 

• Kinderen leren het geplande werk te 

reflecteren 

• Kinderen kunnen hun kennis verbreden 

door extra taken in te plannen en te 

maken 

Door het werken met taken begeleiden wij 

de kinderen stap voor stap in de richting van 

geheel zelfstandig werken op het voortgezet 

onderwijs. 

Bij de onderbouw begint het werken met de 

weektaak al. Dit is een weektaak in de vorm 

van de vier kleurenkast. In deze kast vinden 

de kinderen activiteiten behorend bij het 

thema. Kinderen plannen deze taken zelf en 

tekenen deze af. Aan het einde van de week 

wordt er met de kinderen gereflecteerd op 

de taken. 

In groep 3 werken de kinderen aan doelen 

en krijgen zelfstandig werkopdrachten. De  

verplichte taken worden als dagplanning op 

het bord gezet. Vanaf groep 5 staan de taken 

vermeld voor de gehele week. Kinderen 

plannen zelf de keuzetaken in op de 

weektaak.  

Aan het einde van de dag wordt er op de 

dag-/weektaak gereflecteerd door alle 

leerlingen.  

 

Actief burgerschap 

& sociale integratie 

Wij stellen ons ten doel om het actief 

burgerschap en de sociale integratie van 

kinderen te bevorderen. Actief burgerschap 

verwijst naar de bereidheid en het vermogen 

deel uit te maken van een gemeenschap en 

daar een actieve bijdrage aan te leveren. 

Burgerschap kan op verschillende manieren 

worden ingevuld. Sociale integratie verwijst 

naar de deelname van burgers, ongeacht 

hun etnische of culturele achtergrond aan de 

samenleving, in de vorm van sociale 

participatie, deelname aan de maatschappij 
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met, en betrokkenheid bij, uitingen van de 

Nederlandse cultuur. 

Het actief burgerschap en sociale integratie 

vullen wij onder andere in door onze lessen 

met de methode Vreedzame school en 

Trefwoord. 

‘De Vreedzame school’ beschouwt de klas en 

de school als leefgemeenschap, waarin 

kinderen zich gehoord en gezien voelen, een 

stem krijgen en waarin kinderen leren om 

samen beslissingen te nemen en conflicten 

op te lossen. Kinderen voelen zich zowel voor 

elkaar verantwoordelijk als voor de groep en 

staan open voor de verschillen tussen 

mensen. 

Onze vreedzame school is een gemeenschap 

waarin iedereen (leerlingen, team en 

ouders) zich betrokken en verantwoordelijk 

voelt en op een positieve manier omgaat. In 

onze klassen worden aan het begin van het 

jaar afspraken gemaakt en is de vreedzame 

school zichtbaar. Het programma bestaat 

schoolbreed uit een zestal blokken namelijk; 

onze klas, conflicten zelf oplossen, 

communicatie, mediatie, anders en toch 

samen en resultaten.  

Wij zijn een school waar leerlingen een stem 

hebben, waar leerlingen invloed kunnen 

uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor 

het klimaat in de klas en de school, op hun 

leeromgeving en hun eigen ontwikkeling. Zo 

hebben we een leerlingenraad en werken we 

met mediatoren. Dit zijn opgeleide 

leerlingen uit groep 7 en 8 die gedurende 

een week het aanspreekpunt zijn om te 

helpen bij het oplossen van conflicten. 

In onze nieuwsbrief besteden we bij ieder 

blok aandacht aan de inhoud en opbouw van 

de lessen. 

Trefwoord is een methode voor 

levensbeschouwelijke vorming waarmee we 

door verhalen kinderen ondersteunen en 

begeleiden in het verkennen, bewust maken 

en verrijken van de wereld om hen heen. 

Groep 1-2 

In de onderbouw wordt spelend geleerd door 

het werken met thema’s. We werken 

ervarings- en ontwikkelingsgericht. 

Voor de onderbouwgroepen gebruiken we de 

methode ‘Kleuterplein’. Deze methode 

omvat alle domeinen die voor de 

onderbouwgroepen zijn gedefinieerd. Zoals 

taal-lezen, rekenen, sociaal-emotionele 

ontwikkeling, wereldoriëntatie, 

burgerschap, bewegingsonderwijs, drama, 

muziek, beeldende vorming, voorbereidend 

schrijven en Engels.  

Elke vier tot zes weken komt hier een ander 

thema aan bod waarbij rekening gehouden 

wordt met de belevingswereld van elk kind. 

De thema’s hebben vaak te maken met 

zaken, waarmee de kinderen regelmatig in 

aanraking komen. Spelenderwijs komen de 

belangrijkste ontwikkelingsgebieden voor 

kleuters met de bijbehorende tussendoelen 

aan bod. Kleuterplein biedt daarmee een 

doorgaande lijn naar alle vakken en 

methodes van groep 3.  

Raai is het nieuwe vriendje in groep 1-2. 

Deze handpop Raai de Kraai heeft een 

stimulerende rol binnen de verschillende 

thema’s van Kleuterplein. 

Via het digitale keuzebord kunnen de 

kinderen spelenderwijs in de verschillende 

hoeken van de klas of in de hal 

spelactiviteiten kiezen. De spelactiviteiten 

worden, waar mogelijk, aangepast aan het 

project.  

De kinderen spelen en werken op eigen 

niveau. De leerkrachten sluiten bij dit spel 

aan en begeleiden en stimuleren kinderen in 

hun spel zodat de kinderen zich verder 

kunnen ontwikkelen.  

Om je eigen spel te kunnen kiezen en om 

nieuwe ontwikkelingsmaterialen te 

verkennen vragen wij van de kinderen 

zelfstandigheid, want naast het kiezen van 
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spelactiviteiten moeten de kinderen ook de 

spullen kunnen pakken die hiervoor nodig 

zijn en deze ook weer opruimen. Voor het 

ene kind is dit makkelijker dan voor het 

andere, maar ook hierbij worden de 

kinderen op hun eigen niveau begeleid.   

Dagindeling 

De kinderen kunnen spelletjes kiezen uit de 

constructie- of ontwikkelingsmaterialen-

kast, verschillende hoeken zoals; de 

bouwhoek, de knutselhoek, ze kunnen een 

rollenspel spelen in het speelhuis, stempelen 

in de leesschrijfhoek of een boekje lezen in 

de boekenhoek. Ook kunnen ze kiezen uit 

schilderen, krijten, tekenen en nog veel meer 

activiteiten gericht op de ontwikkeling van 

de kinderen.  

De kring is de plek waar alle ervaringen van 

de kinderen samen komen. Gesprekjes 

worden gevoerd, verhalen worden 

voorgelezen of verteld, spelletjes worden 

gespeeld, muziek en drama-activiteiten 

beleefd. We werken met twee soorten 

kringen, een grote kring en een kleine kring. 

In deze kringen komen zowel taal- en, 

rekenkundige activiteiten aan bod als de 

zintuigelijke- en expressieactiviteiten.  

Na de kring gaan de kinderen weer aan de 

slag met hun activiteiten, het gekozen werk 

wordt weer opgepakt of de kinderen ruimen 

hun werk op en kiezen een nieuwe activiteit. 

De kinderen worden individueel of in 

groepjes door de leerkracht begeleid met 

activiteiten die zich richten op het verwerken 

van het thema. Dit gebeurt door middel van 

verschillende werkvormen.  

Deze werkvormen hebben tot doel de 

kinderen te prikkelen tot het leren van 

nieuwe ontwikkelingen/leerprocessen.   

Actief en met plezier spelen en bewegen is 

voor ons belangrijk. Door het oefenen, het 

stimuleren tot samenwerken en het 

zelfstandig aan de slag blijven met een 

activiteit wordt dit bereikt.  

Op een dag gaan we minimaal een keer per 

dag naar buiten én wordt er een keer 

gegymd in onze speelzaal. 

Het werken met de weektaak staat 

beschreven in het kopje weektaak. Het is een 

hulpmiddel dat wordt ingezet bij het 

ontwikkelen van de werkhouding en om te 

differentiëren. Het gaat spelenderwijs en het 

accent ligt op het kennismaken met de 

weektaak en met (spel)opdrachten. De taken 

worden weergeven door middel van kleuren. 

In de groepen 1-2 wordt er voor wat betreft 

de sociaal-emotionele ontwikkeling, naast 

Kleuterplein, gewerkt vanuit de methode 

‘Vreedzame school’.  

Vanaf groep 3 

Vanaf groep 3 komt het accent meer te 

liggen op de cognitieve vakken. Taal, 

spelling, lezen en rekenen. De ochtenden in 

deze groepen zijn vooral gevuld met 

instructie en verwerking van deze vakken, 

met extra aandacht voor eigenaarschap en 

zelfstandigheid met behulp van een 

weektaak. We werken bij deze vakgebieden 

op drie niveaus; basis, intensief en verrijkt. 

Dit staat verder beschreven onder het kopje 

zelfstandigheid. 

In de middag is er in groep 3 tijd voor extra 

buiten spelen, beeldende vorming, 

wereldoriëntatie en spelactiviteiten. Vanaf 

groep 4 komen andere vakgebieden zoals 

natuur, techniek, geschiedenis en 

aardrijkskunde binnen thema’s aan bod. 

Verkeer en Engels worden ook in de groepen 

aangeboden. Meer informatie over onze 

methodes vindt u op de volgende pagina. De 

creatieve vakken zoals muziek, 

handvaardigheid en tekenen staan dan 

tevens op het programma. 
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Methodes per 

vakgebied 

Aanvankelijk lezen  

In groep 3 wordt de kinderen het lezen en 

schrijven aangeleerd. We maken gebruik van 

de methode ‘Lijn 3’, kinderen worden aan de 

hand van verschillende thema’s 

meegenomen in het aanleren van lezen, 

spelling, woordenschat, leesbevordering en 

begrijpend lezen. 

Technisch lezen 

Aansluitend op Lijn 3 wordt vanaf groep 4 

het technisch lezen gestimuleerd. Aan de 

hand van aansprekende teksten en 

oefeningen met de methode ‘Flits’ wordt er 

in de groepen 4 tot en met 8 op een 

uitdagende manier aandacht besteed aan de 

leesbevordering en het leesplezier. 

 

Begrijpend lezen 

Voor begrijpend lezen in de groepen 4 tot en 

met 8 gebruiken wij de XL-versie van 

‘Nieuwsbegrip’. Deze digitale methode levert 

wekelijks testen aan, die betrekking hebben 

op de actualiteit en geeft leerkrachten een 

uitstekende mogelijkheid om 

gedifferentieerd te werken. 

 

Taal en spelling 

Voor grammatica en spelling maken we 

vanaf groep 4 gebruik van de methode 

‘Staal’. Deze methode werkt vanuit thema’s. 

Alle facetten van taal en spelling worden 

aangeboden en worden met diverse 

werkvormen uitgevoerd wat het 

aansprekend maakt voor de kinderen. 

 

Schrijven 

Al in de onderbouw komen de kinderen in 

aanraking met schrijfactiviteiten. Tijdens 

activiteiten in de klas, maar ook met behulp 

van ‘schrijfdans’ worden diverse motoriek- 

oefeningen aangeboden. Vanaf groep 3 

besteden we aandacht aan het duidelijk en 

vlot geschreven handschrift met de methode 

’Handschrift’. 

Rekenen 

Vanaf groep 3 maken wij gebruik van 

‘Pluspunt’4. Met deze methode worden 

rekenvaardigheden met een duidelijke 

opbouw aangeboden. Differentiatie is bij 

deze methode goed in te bouwen. Kinderen 

verwerken het rekenwerk op een Ipad of 

Chromebook, met een uitrekenschriftje 

ernaast. 

Engels 

In onze maatschappij komen de kinderen 

veelvuldig in aanraking met het Engels. In 

groep 1-2 worden Engelse lessen 

aangeboden binnen ‘Kleuterplein’. Vanaf 

groep 6 werken we wekelijks met de 

methode ‘Take it Easy’. 

Wereldoriëntatie en techniek 

Vanuit onze visie willen we 

kinderen bij de wereld 

oriënterende vakken ruimte geven om 

onderzoekend en ontdekkend te kunnen 

leren. Met de methode Faqta bieden we 

kinderen een programma aan vanuit de 

kerndoelen en interesse. Binnen het thema 

bespreken we ‘wat weten we al’, ‘wat willen 

we weten’ en ‘wat hebben we geleerd’. Zo 

behandelen we de stof met behulp van ICT-

middelen en de 21ste -eeuwse vaardigheden. 

Als afsluiting vindt er een presentatie, 

toneelstuk, werkstuk of andere werkvorm 

plaats. Iedere jaar vinden er twee 

schoolbrede thema’s plaats waar de groepen 

1-8 aan meewerken.  
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Verkeer 

Verkeerslessen geven wij vanuit de methode 

vanuit ‘veilig verkeer Nederland’. Binnen 

deze lessen besteden wij aandacht aan de 

omgeving en de verkeersveiligheid. In groep 

7 doen de kinderen een theoretisch- en 

praktisch verkeersexamen. 

Muziek en Creatieve vorming 

Wij ontwikkelen een doorgaande lijn voor 

muziekonderwijs in samenwerking met de 

muziekschool Waterland. In groep 5 krijgen 

onze kinderen lessen voor een 

muziekinstrument aangeboden onder 

schooltijd. In diverse groepen wordt er 

muziekles gegeven door een muziekdocent 

samen met de leerkracht van de groep. 

Culturele uitstapjes staan bij ons regelmatig 

op het programma, aansluitend bij een 

thema. Binnen de handvaardigheid en 

tekenlessen worden activiteiten aangeboden 

die aansluiten bij de thema’s in de groep. 

Twee keer per schooljaar bieden wij een 

aantal weken workshops aan vanuit 

talentgebieden. Kinderen kunnen zich 

hiervoor inschrijven, de zogenaamde 

‘talentmiddagen’.  

 

Bewegingsonderwijs 

Het is belangrijk voor kinderen om naast het 

bezig te zijn met hun hoofd ook een fysieke 

ontwikkeling door te maken. Sport en 

spelactiviteiten worden in groep 1-2 volop 

aangeboden in onze inpandige speelzaal. 

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen 

bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. 

 

ICT en sociale media 

De technologie heeft een belangrijke plek 

binnen ons onderwijs. De kinderen op De 

Vlieger leren vanaf groep 1 werken met een 

IPad en Chromebook/computer. In deze 

groepen werken de kinderen met de 

software behorend bij het thema van 

Kleuterplein. Vanaf groep 3 worden de IPads 

en Chromebooks standaard ingezet voor de 

verwerking van het rekenwerk. De 

verwerking wordt bij rekenen digitaal 

gemaakt. Met dit hulpmiddel kan de 

leerkracht direct inspelen op de leerbehoefte 

van de kinderen, aangezien zij meteen zien 

waar de kinderen op uitvallen tijdens het 

werken of wanneer de stof te makkelijk is. 

Op onze digitale schoolborden worden 

instructies gegeven en kan de uitleg 

gedifferentieerd worden aangeboden. Voor 

de andere vakgebieden gebruiken we 

software die aansluit bij de lesstof. Kinderen 

leren bij ons omgaan met 

basisvaardigenheden op ICT gebied zoals 

word, Exel en PowerPoint.  

Bij wereldoriëntatie wordt ICT ingezet voor 

het maken van een werkstuk, presentatie, 

programmeren of een quiz. De B-BOT wordt 

bij de onderbouw/middenbouw ingezet om 

te leren programmeren. Ieder schooljaar 

doen wij als school mee aan de week van de 

mediawijsheid en komen diverse thema’s 

rondom het gebruik van ICT aan bod. 
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Ondersteuning 

voor leerlingen 

Kwaliteitszorg 
Alle basisscholen hebben de taak onderwijs 

te geven. Ze hebben de zorg en de plicht om 

dit zo goed mogelijk te doen. Dit is 

verankerd in de wet. Wij willen voor alle 

kinderen op onze school een zo goed 

mogelijk ontwikkelproces ondersteunen. Elk 

kind heeft recht op de ondersteuning die 

hij/zij nodig heeft. In ons 

ondersteuningsplan hebben wij beschreven 

hoe deze ondersteuning er specifiek uitziet. 

Mocht u hier interesse in hebben dan kunt u 

dit kenbaar maken bij de directie. 

UW KIND KAN OP ONS REKENEN!! 

Toetsen 

Door observaties en het opbouwen van een 

band met de kinderen hebben we al snel in 

kaart hoe een leerling functioneert in de 

groep. Na elk blok nemen we vanaf groep 3 

toetsen af om de ontwikkeling nauwgezet te 

volgen en kunnen wij aansturen op de 

onderwijsbehoefte van iedere leerling. Ons 

doel is om het beste uit ieder kind te halen. 

Het leerlingvolgsysteem 

Om de ontwikkeling van onze leerlingen 

goed in kaart te brengen, maken we gebruik 

van een leerlingvolgsysteem (LVS). Een LVS 

bestaat uit een groot aantal, op landelijk 

niveau vastgestelde toetsen. Op De Vlieger 

maken we gebruik van de Cito-toetsen om 

de parate kennis op het gebied van rekenen, 

spelling, technisch- begrijpend lezen te 

volgen. Cito hanteert scores met van I t/m V, 

waarbij het Nederlands gemiddelde 

aangehouden wordt. I staat voor ‘ver boven 

gemiddeld’, II voor ‘boven gemiddeld’, III 

voor gemiddeld, IV ‘onder gemiddeld en V 

voor ‘ver onder gemiddeld. Daarnaast 

maken we gebruik van de AVI-toetsen voor 

het technisch lezen. 

De resultaten worden verwerkt in het 

systeem ‘Leeruniek’. Binnen dit systeem 

krijgt de leerkracht zicht op de behaalde 

score en de ontwikkeling ten opzichte van 

vorige toetsmoment. Vanuit deze scores en 

de scores vanuit de methode gebonden 

toetsen worden op school-, groeps- en 

leerling niveau de resultaten bekeken en 

besproken. Bij het analyseren van deze 

resultaten waar er op school-, groeps- en 

leerling niveau extra aandacht of uitdaging 

aan moet worden geschonken.  

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

het kind in kaart te brengen maken we 

gebruik van het instrument Leeruniek, een 

QuickScan en sociogram. In dit systeem 

worden de kinderen op vier terreinen 

bekeken: 

1. Jezelf presenteren 

2. Een keuze maken 

3. Opkomen voor jezelf 

4. Ervaringen delen 

5. Aardig doen 

6. Omgaan met ruzie 

De vragenlijst wordt twee keer per jaar 

ingevuld en nabesproken op school-, groeps- 

en leerling niveau. Bij het analyseren van 

deze resultaten worden interventies ingezet 

met als doel een goed klassenklimaat te 

creëren. De interventies worden vastgelegd 

in het programma ‘Leeruniek’. Mochten er 

specifieke leerling acties naar voren komen 

dan wordt dit besproken met de ouders. Het 

onderdeel sociaal-emotionele ontwikkeling 

komt terug in het kind-ouder-leerkracht 
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gesprek en gegevens worden eventueel 

verwerkt in het digitale portfolio van het 

kind. Kinderen vullen vanaf groep 6 naast de 

leerkracht zelf de sociale veiligheidslijsten 

van ‘scholen op de kaart’ in. 

Extra 

ondersteuning 
Onder extra ondersteuning verstaan wij 

datgene wat binnen de school aangeboden 

wordt aan extra ondersteuning om het 

onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen 

op de onderwijsbehoefte van kinderen. De 

extra ondersteuning overstijgt de 

basisondersteuning die wij als school 

aanbieden op drie niveaus, namelijk basis, 

verrijkt en intensief. Deze extra 

ondersteuning wordt over het algemeen 

ingezet voor kinderen met extra 

onderwijsbehoeften op gebied van leren 

en/of gedrag. Wanneer wij als school van 

mening zijn dat een kind extra 

ondersteuning nodig heeft worden ouders 

hiervan op de hoogte gebracht en 

meegenomen in het proces.  

 (Hoog) begaafde leerlingen 

Wij vinden het vanuit onze visie van belang 

dat ieder kind zich optimaal kan 

ontwikkelen, dus ook de meer- en 

hoogbegaafde leerlingen. Op De Vlieger 

hebben we een beleidsplan vastgesteld voor 

begaafde leerlingen. Extra en of verdiepende 

opdrachten die behoren bij de lesmethoden 

worden aangeboden in het aanbod. Voor de 

extra uitdaging werken we in groep 1 tot en 

met 8 met ‘Levelwerk’. Dit uitdagende 

programma wordt naast en/of ter 

vervanging van het basisprogramma 

aangeboden. Kinderen krijgen voor dit werk 

instructie en begeleiding van een leerkracht 

die een dagdeel aan de slag gaat met onze 

eigen Vlieger plusklas. Wij screenen wij de 

kinderen op eventuele kenmerken van 

begaafdheid. Mocht blijken dat ons aanbod 

binnen de school niet voldoende is voor een 

leerling dan kunnen wij deze leerling 

aanmelden voor de bovenschoolse ‘Plusklas’. 

Vanaf het eerste moment wordt u als ouder 

meegenomen in dit proces. 

 

De intern begeleider 

De intern begeleider houdt samen met de 

leerkracht zicht op wat de individuele 

leerling nodig heeft. De leerlingbespreking 

en contacten met ouders en externen 

worden door de intern begeleider 

georganiseerd.  

De intern begeleider begeleidt de 

leerkrachten bij het vormgeven van de 

ondersteuning in de groepen. De leerkracht 

is op zijn of haar beurt verantwoordelijk 

voor de kinderen in de groep en houdt de 

ontwikkeling in de gaten. De ontwikkeling 

van de groep wordt regelmatig besproken in 

een data-team. 

Doubleren en versnellen 

Op de basisschool heeft ieder kind recht op 

een ononderbroken ontwikkelingsproces in 

acht jaar, zo staat beschreven in de Wet op 

het Primair Onderwijs (WPO, 2006). Het kan 

voorkomen dat een doublure (nog een keer 

hetzelfde leerjaar doorlopen) of versnelling 

(een jaar overslaan) in overweging wordt 

genomen. Voor een dergelijk besluit 

genomen wordt, moet eerst zorgvuldig 

worden afgewogen of dit wenselijk is; voor- 

en nadelen worden uitvoerig besproken door 

de leerkracht en de intern begeleider en 

uiteraard worden ouders hierbij betrokken. 
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Een beslissing voor doublure of versnellen 

wordt genomen door de directie (in 

samenspraak met de ouders van de leerling, 

de groepsleerkracht en de interne 

begeleider). 

Passend onderwijs 

Onze school maakt binnen de wet op het 

Passend Onderwijs, deel uit van het 

Samenwerkingsverband Waterland Primair 

Onderwijs. Een van de doelen van Passend 

Onderwijs is om de ‘ondersteuning op maat’ 

zo veel mogelijk binnen het reguliere 

onderwijs te laten plaatsvinden.  

Vanuit het samenwerkingsverband is er 

professionele ondersteuning bij de 

pedagogische en didactische aanpak van 

kinderen die extra ondersteuning nodig 

hebben.  

 

 

Als een leerling extra ondersteuning nodig 

heeft, zal deze eerst op klassenniveau door 

de leerkracht geboden worden. Wanneer dit 

niet voldoende blijkt, zal hulp worden 

ingeroepen van de interne begeleider. Zo 

nodig zal de leerling in een 

ondersteuningsteam worden besproken. 

Indien nodig wordt de extra hulp gegeven 

door een extra leerkracht, specialist of een 

onderwijsassistent.  

Als dit alles onvoldoende blijkt, wordt 

ondersteuning gevraagd bij het Breed 

Onafhankelijk Ondersteuningsteam (BOOT)  

 
onderzoek, of verwijzing naar het speciaal 
onderwijs nodig is. Uiteraard wordt u als 

ouders bij elke stap betrokken. 

Schoolondersteuningsprofiel 

In ons ondersteuningsprofiel hebben wij 

beschreven welke ondersteuningsbehoefte 

wij als school wel en niet kunnen bieden en 

wat de leerkracht nodig heeft om de plek ook 

daadwerkelijk passend te kunnen maken 

voor het kind. Het ondersteuningsprofiel 

kunt u altijd bij de directie inzien. 

Ondersteuningsteam 

We maken op onze school verschil tussen het 

klein en het groot ondersteuningsteam. In 

het klein ondersteuningsteam worden 

kinderen intern besproken. Het groot 

ondersteuningsteam wordt gevormd door de 

directeur, de intern begeleider, de 

schoolmaatschappelijk werker, een 

leerlingbegeleider vanuit de Klaarr en de 

leerkracht. Ouders worden uitgenodigd voor 

het ondersteuningsteam zodra hun kind 

besproken wordt. Voorafgaand aan het 

ondersteuningsteam wordt er toestemming 

gevraagd aan de ouders. Het groot 

ondersteuningsteam vindt zo’n vijf keer per 

jaar plaats. Het Breed Onafhankelijk 

Ondersteuning Team (BOOT) maakt 

onderdeel uit van het 

samenwerkingsverband Waterland en 

bestaat uit de volgende aangesloten 

partners: 

• Samenwerkingsverband Waterland 

(Basisscholen en Speciale scholen voor 

(Basis-)Onderwijs in de regio Waterland) 

• Klaarr educatie 

• G.G.D. Zaanstreek/Waterland, afdeling 

jeugdgezondheidszorg 
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Overzicht van de taken van het BOOT 

• Consultatieve- en adviestaak 

• Basisscholen en ouders kunnen voor 

consultatie over te volgen trajecten 

contact opnemen met de leden van 

BOOT. Ook voor onderwijs-

ondersteuningsvragen kan men hier 

terecht. 

• Onderzoekstaak 

• Centraal staat hier de vraag: “Welke hulp 

heeft dit kind nodig?" Om antwoord te 

kunnen geven op deze vraag is hiervoor 

in veel gevallen nader diagnostisch 

onderzoek vereist. 

• Adviserende taak 

• Op basis van de aangeleverde informatie 

en door onderzoek verkregen gegevens 

wordt een hulpvraag geformuleerd. Op 

basis van deze hulpvraag wordt een 

advies opgesteld over hoe de 

hulpverlening, begeleiding en 

ondersteuning er uit moeten zien. Dit 

advies wordt vertaald in een eerste 

aanzet tot handelen. 

• Trajectbegeleiding 

• Het BOOT tracht de diverse 

hulpverleningstrajecten op elkaar af te 

stemmen, zodat een efficiënte inzet van 

hulpverleningsmogelijkheden 

gerealiseerd kan worden. Onder 

trajectbegeleiding wordt ook verstaan de 

begeleiding vanaf het moment van 

aanmelding tot het moment van 

uitvoering van het advies. Het accent van 

de trajectbegeleiding ligt op de 

begeleidingsmogelijkheden van de 

school.  

• Ambulante begeleiding 

• Ambulant begeleiders (AB) helpen 

leerkrachten bij de extra ondersteuning 

die nodig is voor leerlingen in de klas.  

 

Als na consultering van het BOOT en de inzet 

van extra ondersteuning er geen perspectief 

meer is op onze school, volgt een 

aanmelding bij de commissie 

toelaatbaarheidsverklaring. (TLV).  

In die commissie zit de directeur van het 

samenwerkingsverband, die zich laat 

adviseren door een orthopedagoog en een 

GZ-psycholoog. De commissie bekijkt op 

grond van een door de school opgesteld 

rapport en/of eigen jaar komt het 

ondersteuningsteam bijeen om leerlingen te 

bespreken die een ondersteuningsbehoefte 

hebben waarbij expertise gewenst is. 

Gezamenlijk wordt gekeken naar een 

passende begeleiding en ondersteuning. 

Voorgezet 

onderwijs 
Basisschooladvies en eindtoets 

In groep 8 van de basisschool krijgt u als 

ouders het eindadvies welke richting in het 

voortgezet onderwijs voor uw kind het 

meest geschikt is. Dit advies wordt door de 

groepsleerkracht zorgvuldig en in 

samenwerking met de intern begeleider en 

directie samengesteld.  

Wij volgen daarvoor het onderstaande 

tijdpad: 

1. Eind groep 7 voorlichting over het 

vervolgonderwijs en een voorlopig 

advies op papier. 

2. Tijdens het eerste kind-ouder-

leerkrachtgesprek, medio november 

bespreekt u dit voorlopig advies en 

worden doelen opgesteld.  

3. In februari, na de M8 citotoetsen en de 

eventuele Drempel en NIO toets, volgt 

het definitieve advies. 
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4. In april wordt de eindtoets (IEP) 

afgenomen. Bij uitzondering kan het 

definitieve advies van de leerling naar 

aanleiding van de eindtoets omhoog 

bijgesteld worden, maar nooit naar 

beneden. 

Het advies voor uw kind komt tot stand in 

samenhang met de volgende gegevens: 

• De schoolresultaten van uw kind 

• De sociale- en emotionele 

ontwikkeling 

• De werkhouding en motivatie 

• Creatieve en expressieve 

vaardigheden 

• Mondelinge- en schriftelijke 

vaardigheden 

• Persoonlijke interesses 

• Zorg en netheid voor het werk en 

omgeving 

• Houding en gedrag t.o.v. 

klasgenoten en de leerkracht. 

Uitstroomgegevens 

Tweemaal per schooljaar worden er 

citotoetsen afgenomen. Daarnaast wordt er 

in groep 8 een eindtoets afgenomen. Wij 

hebben gekozen voor de IEP toets. Deze 

toets meet de vaardigheden lezen, 

taalverzorging en rekenen en vindt plaats in 

april. De resultaten van de eindtoets worden 

door de inspectie nauwlettend in de gaten 

gehouden. Ook meet de onderwijsinspectie 

o.a. aan deze eindtoets de kwaliteit van de 

school. Wij zijn echter van mening dat de 

kwaliteit van ons onderwijs niet alleen aan 

de hand van de toets resultaten kan worden 

gemeten. Om de kwaliteit van ons onderwijs 

te meten kijken wij ook naar het 

welbevinden en de betrokkenheid van 

kinderen. De dagelijkse ontwikkeling die 

kinderen doormaken en hun sociaal-

emotionele welzijn vinden wij net zo van 

belang.  

Aan het eind van het schooljaar 2018-2019 
vertrokken er 27 kinderen naar het 
voortgezet onderwijs. De kinderen van groep 

8 hebben in het afgelopen jaar de volgende 
adviezen gekregen voor het Voortgezet 

Onderwijs. 

Uitstroomrichting 
2018-2019 

Aantal lln. Percentage 

Praktijkonderwijs 0 0% 

VMBO BB/KB 6 22% 

VMBO KB/GL 1 4% 

VMBO-TH/MAVO 2 7,5% 

MAVO/HAVO 6 22% 

HAVO 6  22% 

HAVO/VWO 2 7,5% 

VWO 4 15 %  

Totaal 27 100% 

  

 

 

 

 

26%

7,50%

22%

26%

19%

Uitstroomgegevens groep 8 

VMBO KB/GL VMBO-TH/MAVO MAVO/HAVO

HAVO VWO
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Ouders en 

verzorgers 

Aanmelden 

Inschrijven 

De keuze voor een basisschool voor uw kind 

is een spannend moment. Daarom vinden 

wij het belangrijk om u zo goed en volledig 

mogelijk te informeren over onze school.  

Wij bieden u de gelegenheid om een 

kennismakingsgesprek met ons te hebben. 

Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over 

onze school. Ook kunt u al uw vragen stellen. 

U krijgt een uitgebreide rondleiding door de 

school, zodat u een indruk krijgt van het 

gebouw, de sfeer en natuurlijk kunt u zien 

wat er in de groepen gebeurt.  

U kunt een afspraak maken met Franciene 

Wennekers (directeur). U ontvangt dan 

tevens van ons een inschrijfformulier. 

Wij hopen van harte uw zoon/dochter te 

mogen verwelkomen op onze school. 

 

Tijd 

Naar school 

Vanaf de dag dat kinderen vier jaar worden 

mogen zij officieel naar de basisschool. In de 

maand voor de vierde verjaardag mag uw 

kind al komen wennen, dit in overleg met de 

leerkracht.  

 

Onderwijstijd 

Leerlingen in het basisonderwijs hebben 

wettelijk in 8 jaar tijd recht op 7.520 uur 

onderwijs. Per schooljaar heeft iedere 

leerling recht op 940 uur onderwijs. De 

Vlieger voldoet aan deze wettelijke 

minimumeis. 

Schooltijden 

De kinderen hebben les van 8.30 tot 14.00 

uur op maandag, dinsdag, woensdag, 

donderdag en vrijdag. We werken met een 

5-gelijke dagen model. Oudergesprekken 

vinden plaats vanaf 15.00uur in verband met 

de pauzes van de leerkrachten. 

Opvang 

Voor- en naschoolse opvang 

 
Als ouder maakt u zelf de keuze voor welke 
voor- naschoolse opvang u kiest. In ons 

gebouw is Sportify Kids gevestigd. Zij bieden 
voor- en naschools opvang en peuteropvang. 

Voor meer informatie kunt u kijken op onze 
website of op   

www.sportifykids.nl  

Het telefoonnummer is: 06-31347534, of 

email naar info@sportifykids.nl 

 

 

 

 

 

http://www.sportifykids.nl/
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Gezondheid 

 

Eten en drinken 

 

Gezond eten en 

drinken is belangrijk voor een goede 

ontwikkeling van de kinderen. Op De Vlieger     

stimuleren wij gezond eten en drinken. 

Zorgt u als ouder voor gezond eten en 

drinken in de trommeltjes en bekers? 

  

Midden op de ochtend is er voor de kinderen 

gelegenheid om even iets te eten en te 

drinken. Rond deze tijd krijgen de kinderen 

ook de gelegenheid buiten te spelen en te 

bewegen.  

  

Om gezond eten en drinken te stimuleren 

breiden wij onze “fruit- en waterdag” uit 

naar  maandag, woensdag en vrijdag “fruit- 

en waterdag”. Op deze dagen eet iedereen 

een stukje fruit als tussendoortje en drinkt 

water, fruitwater, thee, melk of dranken 

zonder toegevoegde suikers. Kinderen die 

water willen drinken ontvangen een gratis 

Dopperfles van de leerkracht. Op andere 

dagen is dit natuurlijk ook heel goed, maar 

dan is het niet verplicht. Een kleine pauzehap 

is voor ons op de dinsdag en donderdag: 

fruit, groente, verantwoorde koek (geen 

koektrommelkoekje), een cracker, 

krentenbol of rijstwafel. 

  

Lunch 

Tijdens de lunch eten de kinderen 

gezamenlijk met de leerkrachten in de klas. 

Tijdens de pauze hebben we aandacht voor 

ons eten, er is een moment van rust en 

aansluitend zal de leerkracht voorlezen of 

iets dergelijks. Rond deze tijd krijgen de 

kinderen de gelegenheid buiten te spelen en 

te bewegen. Geschikt voor de lunch vinden 

wij: belegd brood, roggebrood, cracker, 

krentenbol, groente en fruit. Wij vragen u 

vriendelijk geen snoep, koek of chips mee te 

geven. 

  

Om het lunchen in goede banen te leiden, 

hebben we een aantal afspraken gemaakt: 

  

> De lunch wordt op school bewaard in de 

(rug)tas van het kind aan de kapstok. De 

tussendoortjes worden bewaard in de 

daarvoor bestemde bakken bij de klas.   

> Voor de lunch is geen koelkast om het 

eten en drinken in te doen. Een klein 

koeltasje met koelelement is hier een 

oplossing voor. 

> Iedereen begint op hetzelfde moment 

met eten.   

> De kinderen nemen een gezonde lunch 

mee, waar snoep, koektrommelkoek en 

koolzuurhoudende dranken niet bijhoren.   

> De kinderen eten en drinken de eerste 5 

minuten in rust. De laatste 10 minuten 

wordt er voorgelezen of trefwoord gegeven 

(een activiteit gericht op 

onderwijsaanbod).   

> De kinderen eten en drinken aan tafel of 

in de kring.   

> De kinderen krijgen dezelfde hoeveelheid 

eten mee naar school, als ze thuis gewend 

zijn te eten.   

> We stimuleren de kinderen hun lunch op 

te eten. Het eten wat toch niet wordt 

opgegeten gooien we niet weg, maar gaat 

mee naar huis, zodat u inzicht heeft in wat 

uw kind eet op school. 

> Indien nodig kan ontsmettende handgel 

voor en na het eten gebruikt worden.    

> Wanneer een kind het eten niet binnen de 

tijd op heeft, zal hier een passende 

oplossing voor worden gezocht.   

> Na het eten wordt alles weer 

opgeruimd.   

> Na of voor de lunch wordt er buiten 

gespeeld, bij slecht weer blijven de 

kinderen binnen.   

  

  

 
 

 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVyJeG2ILcAhWLJlAKHaD4AWoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.stbonifatius.nl/index.php?section=25&page=234&psig=AOvVaw3BRKC0MYQoVwKFZcNyuntG&ust=1530698937049393
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Medicijnverstrekking 

Het kan voorkomen dat een leerling onder 

behandeling is van een arts of medicijnen 

nodig heeft.  Het is van belang dat u de 

leerkracht hiervan op de hoogte stelt. Op 

verzoek kan de leerkracht uw kind extra 

observeren of tijdig aangeven dat medicatie 

genomen moet worden. Er is veel mogelijk 

het betekent echter niet, dat de leerkracht 

medische handelingen mag verrichten of dat 

de leerkracht verantwoordelijk is voor het 

juist gebruik van de medicijnen of het tijdig 

innemen ervan. Is de noodzaak er dat de 

leerkracht een actieve rol moet innemen (bv 

toedienen van medicijnen), dan dient u een 

medicijnverklaring te ondertekenen en in te 

leveren. De leerkracht is dan nog steeds niet 

verantwoordelijk voor het juiste gebruik of 

het tijdig innemen van de medicijnen. 

Zindelijkheid  

Op jonge leeftijd kan er natuurlijk altijd een 

ongelukje gebeuren. De school rekent erop, 

dat uw kind zindelijk is en zelfstandig naar 

het toilet kan als het bij ons op school komt. 

Hoofdluis 

 

Hoofdluis kan bij iedereen voorkomen en is 

bijzonder vervelend. Op school controleren 

we daarom na iedere vakantie op hoofdluis. 

Mocht uw kind hoofdluis hebben, dan wordt 

er contact met u opgenomen, met het 

verzoek om uw kind te behandelen, alvorens 

het weer naar school kan. 

 

 
 

 

Over twee ziektes willen we even iets kwijt: 

 

Krentenbaard (impetigo) / kinderzeer 

Krentenbaard, of ook wel kinderzeer, is een 

infectie van de huid, veroorzaakt door 

bacteriën. De huiduitslag ziet er uit als kleine 

blaasjes met geel vocht of gele, kleverige 

zweertjes. Het begint vaak rondom de mond 

of neus maar kan ook op andere delen van 

het lichaam voorkomen. De infectie wordt 

overgedragen door direct contact 

(aanraken) en via handdoeken en 

washandjes. Het kind kan zich er ziek bij 

voelen. Krentenbaard is besmettelijk zolang 

de zweertjes niet genezen zijn. Uw kind mag 

pas weer naar school als de blaasjes zijn 

ingedroogd of de wondjes worden afgedekt. 

Kinderen die in contact geweest zijn met een 

krentenbaard-patiëntje mogen gewoon naar 

school. Er is geen inenting mogelijk tegen 

krentenbaard/ kinderzeer. 

 

Waterpokken  

Waterpokken is een besmettelijke 

kinderziekte die wordt veroorzaakt door een 

virus. De ziekte uit zich door koorts en 

huiduitslag (rode pukkeltjes die overgaan in 

blaasjes en die jeuken). Waterpokken wordt 

overgedragen door “druppelinfectie” 

(hoesten, niezen en vochtig spreken). Het is 

van belang dat uw kind een goede hoest- en 

niesdiscipline aangeleerd krijgt (hand en/of 

zakdoek voor de mond en neus tijdens 

hoesten en/of niezen).  

Waterpokken is besmettelijk al voordat de 

ziekte zich daadwerkelijk openbaart. Als uw 

kind zich niet ziekt voelt of gedraagt, is het 

gewoon welkom op school. Kinderen die in 

contact geweest zijn met een 

waterpokkenpatiëntje mogen ook gewoon 

naar school. Er is geen inenting mogelijk 

tegen waterpokken. 
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Schoolse zaken 
 

Trakteren 

 
Als uw kind jarig is of er is iets te vieren dan 

mag uw kind op school trakteren. Gezonde 

traktaties hebben sterk de voorkeur. Wij 

vragen u om de traktaties klein en zo gezond 

mogelijk te houden. Leuke en gezonde 

traktaties kunt u bijvoorbeeld vinden op: 

www.gezondtrakteren.nl. Kinderen kijken 

ook wat hun leerkrachten eten. Wij vragen u 

daarom om de traktaties voor de 

leerkrachten gezond te houden. In de 

groepen 1 t/m 3 mag u bij het feest 

aansluiten. 

 

Feesten  

 
Verschillende feesten vieren wij samen op 

school. De Christelijke feesten Pasen en Kerst 

vieren we ook in de kerk waar ouders en 

andere belangstellenden voor worden 

uitgenodigd.  

Huiswerk 

Een kind leert op school en we vinden het 

belangrijk dat er thuis ruimte is om te 

ontspannen, te spelen of te sporten. Om de 

kinderen wel verantwoordelijk te laten zijn 

voor het leren en ze voor te bereiden op het 

voortgezet onderwijs, krijgen de kinderen in 

de bovenbouw materiaal mee om voor een 

toets te leren.  

Mobiele telefoon (en 

andere elektronische 

apparaten) 

Steeds meer kinderen zijn de trotse eigenaar 

van een mobiele telefoon. Op school wordt 

het volgende beleid daarover gevoerd: het is 

voor leerlingen raadzaam geen mobiele 

telefoons mee te nemen. Voor het sporadisch 

contact met thuis, beschikt de school over 

een vaste telefoon. Als kinderen toch een 

mobiele telefoon meenemen is dat geheel op 

eigen risico. De directie is niet aansprakelijk 

voor beschadiging en/of zoekraken. De 

telefoon mag alleen onder schooltijd 

gebruikt worden als dit door de leerkracht 

wordt aangegeven. De rest van de tijd staat 

hij uit. Als er ongepast gebruik van de 

telefoon wordt gemaakt, volgt er een 

tijdelijke inname. Bij het naar huis gaan 

krijgt het kind dan zijn of haar telefoon 

terug. Het gebruik van de camerafunctie van 

de telefoon valt hier, op basis van de nieuwe 

wet op de privacy (AVG), ook onder. 

Gevonden voorwerpen 

Regelmatig blijven er kleding, bekers, 

rugtassen op school liggen. We verzamelen 

deze spullen in de mand met gevonden 

voorwerpen. Deze mand staat bij de 

hoofdingang en wordt voor iedere vakantie 

geleegd. 

Schoolreisje / uitstapjes 

Aan het einde van het schooljaar gaat de 

gehele school op schoolreisje. Er wordt 

gekozen voor diverse locaties waarbij de 

kinderen een leuke en leerzame dag aan 

beleven. Bij de thema’s worden er 

regelmatig uitstapjes georganiseerd zoals 

Artis of musea. Ouders worden gevraagd om 

groepjes te begeleiden. Het kamp voor groep 

8 vindt aan het begin van het schooljaar 

plaats en duurt drie dagen. 

Meerijden 

Bij een uitstapje of excursie worden ouders 

gevraagd om te rijden. Vanaf groep 3 komt 

het ook voor dat de klas met het openbaar 

http://www.gezondtrakteren.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTjYqp2ILcAhVIK1AKHSDdDXYQjRx6BAgBEAU&url=https://stichtinggezondheid.nl/mobiele-telefoons-en-onze-gezondheid/&psig=AOvVaw3bQsN2G0xfAre2iMrFUrmZ&ust=1530699011899864
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vervoer gaat, uiteraard met genoeg 

begeleiding. Uitstapjes worden altijd vooraf 

bekend gemaakt via Social Schools of de 

nieuwsbrief. De rijdende ouder is zelf 

verantwoordelijk voor een WA-verzekering 

voor de auto. De inzittenden van de auto 

vallen onder de ongevallenverzekering van 

de school. Het aantal leerlingen dat vervoerd 

wordt moet gelijk zijn aan het aantal 

veiligheidsriemen in de auto. Als u wilt dat 

uw kind op een zitverhoger vervoerd wordt, 

dan bent u zelf verantwoordelijk voor het 

aanleveren van de zitverhoger. Uiteraard 

mag er tijdens het vervoeren van leerlingen 

niet gerookt worden in de auto. 

AVG-wet 

Op de scholen binnen stichting CPOW wordt 
zorgvuldig omgegaan met de privacy van de 
leerlingen. De school heeft leerlinggegevens 

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

de gegevens opgeslagen voor de 
administratieve organisatie van de school. 
De meeste leerlinggegevens komen van 

ouders (zoals bij de inschrijving op school), 
maar ook leraren en ondersteunend 

personeel leggen gegevens vast over de 
leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en 

vorderingen). Soms worden er bijzondere 
persoonsgegevens, zoals medische 
informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd 

als dat nodig voor de juiste begeleiding van 
een leerling.  

 
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt 
van een aantal digitale leermaterialen. 

Hiervoor is een beperkte set met 
persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld 

een leerling te identificeren. Met de 
leveranciers van deze leermiddelen zijn 
duidelijke afspraken gemaakt over het 

gebruik van de gegevens die ze van de 
school krijgen. Een leverancier mag de 

leerlinggegevens alleen gebruiken als de 
school daar toestemming voor geeft.  

 

De leerlinggegevens worden op school 
opgeslagen in het digitale 

administratiesysteem ParnasSys en 
leerlingvolgsysteem. Het programma is 
beveiligd en de toegang tot de 

persoonsgegevens is beperkt tot 
medewerkers van onze school.  

 
Ouders hebben het recht om de gegevens 
van en over hun kind(eren) in te zien, te 

laten corrigeren of te verwijderen (als die 
gegevens niet langer nodig zijn). Voor 

vragen of het uitoefenen van deze rechten, 
kan contact worden opgenomen met de 
leraar/lerares van de leerling, of met de 

schooldirecteur. 
 

Op deze school is een privacyreglement van 
toepassing dat te vinden is op de website 

van Stichting CPOW. Hierin is beschreven 
hoe op school wordt omgegaan met 
leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van 

ouders en leerlingen.   
Mocht u privacy gerelateerde vragen 

hebben, kunt u contact opnemen via het e-

mailadres IBP@cpow.nl   

Fotograferen van uw kind/AVG-wet 

Op onze school laten wij u met foto’s en 

video’s zien waar we als school mee bezig 

zijn. Sinds de AVG-wet (Algemene 

verordening gegevensbescherming) vragen 

wij bij de inschrijving van uw kind(-eren) om 

uw toestemming voor het maken van foto’s 

van uw kind(-eren). Uw 

toestemmingsformulier blijft gedurende de 

hele schoolloopbaan van uw kind(-eren) van 

kracht. Mocht u van gedachten veranderen 

over deze toestemming, dan kunt u dit ten 

aller tijden aangeven bij de leerkracht of 

directie.  

We merken dat ouders regelmatig foto’s 

maken van leuke momenten op school. 
Tegenwoordig is bijna iedereen in bezit van 
een camera op zijn/haar mobiel, waardoor 

een foto snel gemaakt en gepubliceerd kan 
worden (bijvoorbeeld op sociale media).  

https://cpow-live-e15039f4acdf4474a2981834207a7-2000406.divio-media.net/filer_public/7f/aa/7faaf504-7104-45a7-85fd-3347e00333ce/privacyreglement_cpow_mei_2018.pdf
mailto:IBP@cpow.nl
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Als school zijn wij verplicht de privacy van 
onze leerlingen en werknemers te 

waarborgen. Om zo goed mogelijk te kunnen 
voldoen aan de wet, vragen wij u om 
terughoudend te zijn in het maken van foto’s 

of video’s. Wanneer u dit tijdens een school- 
of klassenactiviteit toch wilt doen, kunt u -

na verkregen toestemming van de 
leerkracht- uw eigen kind op de foto zetten. 
De gemaakte foto’s zijn voor privégebruik en 

mogen niet gepubliceerd worden op 
internet. 

 
Meer algemene foto’s  van activiteiten zullen 
door de leerkracht gemaakt worden of door 

iemand (wellicht een ouder) die hiervoor is 
gevraagd. De leerkracht is namelijk op de 

hoogte van welke leerlingen wel op de foto 
mogen welke niet. Deze foto’s zullen  

gedeeld worden op de groepspagina van 
Social Schools. 
 

Helaas kunnen wij niet voorkomen dat 

ouders ongevraagd toch foto’s maken 

tijdens schoolactiviteiten. Wel kunt u hierop 

aangesproken worden. Wellicht zult u de 

gemaakte foto moeten verwijderen. 

Schoolfotograaf 

Ieder schooljaar komt de schoolfotograaf bij 

ons op school. In de jaaragenda vindt u de 

datum 

Gedrag op school 

Schoolafspraken 

Aan het begin van het schooljaar worden er 

in elke klas klassenafspraken gemaakt. Deze 

worden opgehangen in de klas. Onze 

schoolafspraken hangen tevens in de klas, de 

school en zijn terug te vinden op onze 

website. We verwachten dat onze kinderen 

en ouders zich houden aan deze afspraken. 

 

Contactpersoon 

Op iedere basisschool moet een 

contactpersoon (vertrouwenspersoon) voor 

de leerlingen zijn. Leerlingen, leerkrachten 

en ouders kunnen contact opnemen met de 

contactpersoon als er problemen zijn 

aangaande de thuissituatie of over de school 

waar om welke reden dan ook niet met de 

eigen leerkracht over gepraat kan worden. 

Bijvoorbeeld over (cyber-)pesten, 

intimidatie, roddels, discriminatie, agressie 

enzovoorts. De contactpersoon kan helpen 

bij het zoeken naar een oplossing. Petra 

Brevoord (leerkracht) en Lisette Daamen 

(ouder) zijn onze contactpersonen. 

Pesten 

Met het inzetten van onze Vreedzame 

schoollessen willen we preventief inzetten op 

een gemoedelijke sfeer op onze school. Als 

er sprake is van een pestsituatie, wordt er 

actie ondernemen in de school, afhankelijk 

van de situatie. De ouders/verzorgers, de 

leerkrachten en uiteraard de kinderen 

hebben er baat bij dat pesten wordt 

voorkomen. Op onze school hebben wij een 

anti-pest coördinator. De coördinator 

monitort hoe het op school gaat met het 

pesten en is aanspreekpunt voor de kinderen 

die gepest worden of ouders die vragen 

hebben over het pesten. Het protocol kunt u 

altijd bij de directie inzien. 

Meldcode 

Op De Vlieger volgen wij de meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten 

verplicht deze meldcode te gebruiken bij 

signalen van geweld. De meldcode beschrijft 

in vijf stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, 

leerkracht, verpleegkundige of hulpverlener 

moet doen bij vermoedens van geweld. 
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Multisignaal 

Multisignaal is een signaleringssysteem 

waarin je melding over een kind kunt 

maken, als je je zorgen maakt. Als meer 

hulpverleners dit doen is er inzichtelijk wie 

er allemaal betrokken zijn bij een kind. Het 

systeem wijst dan automatisch een 

zorgcoördinator aan die afstemt met alle 

partijen. De registratie blijft ten hoogste 

twee jaar staan. 

Klachtenregeling 

Maak van uw hart geen moordkuil! Probeer 

klachten te bespreken met de 

groepsleerkracht(-en) van uw kind en als er 

geen bevredigend resultaat is, neemt u 

contact op met de directie of de 

contactpersoon van de school. De 

contactpersoon zal u verwijzen naar één van 

vertrouwenspersonen van CPOW. Wie dit is, 

kunt u lezen bij ‘externe gegevens’. Wanneer 

dat niet lukt, helpen zij u de klacht neer te 

leggen bij de klachtencommissie. Voor het  

behandelen van klachten is CPOW 

aangesloten bij een onafhankelijke 

klachtencommissie. Zie ook het hoofdstuk: 

‘externe contacten’. 

Ontruimingsplan 

Om bij eventuele calamiteiten goed te 

kunnen handelen hebben wij een 

ontruimingsplan opgesteld. Deze wordt 

tweemaal per jaar geoefend in de school.  

Schorsing en verwijderen 

Indien nodig kan de directie een leerling 

wegens ernstige redenen van school 

verwijderen, dat gebeurt volgens de 

hieronder genoemde afspraken: 

 
Tijdelijke verwijdering of schorsing   

Bij wijze van ordemaatregel kan een directie 

een leerling met opgaaf van redenen voor 

een periode van ten hoogste een week 

schorsen. Het besluit tot schorsing dient 

schriftelijk aan de ouders, voogden of 

verzorgers van de betrokken leerling te 

worden meegedeeld. 

Bij een tijdelijke verwijdering wordt door de 

directeur in alle gevallen een melding aan 

het bestuur van onze stichting gedaan. 

 

Definitieve verwijdering van leerlingen 
Het bestuur kan slechts besluiten tot 

definitieve verwijdering van een leerling, 

nadat deze, en ook de ouders, 

voogden/verzorgers van de leerling in de 

gelegenheid is c.q. zijn gesteld hierover te 

worden gehoord. Het bestuur stelt de 

inspectie schriftelijk en met opgaaf van 

redenen van een definitieve verwijdering in 

kennis. Op grond van onvoldoende vordering 

kan een leerling niet worden verwijderd. Het 

bestuur van onze school neemt het besluit 

tot verwijdering. 

Gronden van verwijdering: 

1. Onze school kan niet aan de zorgbehoefte 

van de leerling voldoen. 

2. Er is sprake van ernstig wangedrag van 

de leerling of de ouders. 

Verwijdering van een leerling is altijd pas 

mogelijk nadat het bestuur zich gedurende 

acht weken ingespannen heeft om een plaats 

op een andere school te vinden (art. 40, lid 

5 Wet op het Primair Onderwijs). 

Indien in de acht weken: 

a. Geen school bereid is gevonden de leerling 

toe te laten. 

b. Wel een school gevonden is die de leerling 

wil toelaten maar de ouders weigeren hun 

kind daar aan te melden en het bestuur zich 
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voldoende heeft ingespannen, kan het 

bestuur definitief tot verwijdering overgaan. 

Er geldt een korte beslistermijn op bezwaar 

van vier weken. (art. 40, lid 6 Wet op het 

Primair Onderwijs). Er zal te allen tijde 

overleg plaatsvinden met de inspectie over 

de verschillende stadia van de procedure tot 

verwijdering. 

Leerplicht 

Vierjarige kinderen zijn 

niet leerplichtig, maar ze 

mogen wel naar school 

vanaf de dag dat ze vier 

jaar zijn. Een kind is 

leerplichtig met ingang van de eerste 

schooldag van de maand, volgend op die 

waarin het kind 5 jaar is geworden. 

Vijfjarigen zijn voor vijf uur per week 

vrijgesteld van schoolbezoek. Ouders 

moeten het aan de school melden met 

opgaaf van redenen, als zij van deze 

vrijstelling gebruik willen maken. Daarnaast 

kunnen ouders een verzoek bij de school  

indienen voor nog eens vijf uur vrijstelling. 

Zodra een kind zes jaar is, geldt de volledige 

leerplicht, dus zonder vrijstellingen. 

Ziek zijn en afmelden 

Wilt u, als uw kind door ziekte of andere 

reden verhinderd is, dit even doorgeven aan 

school, dit kan door het sturen van een 

bericht aan de leerkracht via Social Schools, 

lukt dit niet dan kunt u naar school bellen. 

Als we geen bericht van afwezigheid hebben 

bellen we in de loop van de ochtend naar 

huis voor informatie. 

 

 

             

Bezoek tandarts, orthodontist, e.d. 

 
Bezoek aan tandarts, dokter e.d. het liefst na 

schooltijd plannen. Wilt u er in ieder geval 

rekening mee houden dat er geen afspraken 

worden gemaakt tijdens de toetsperiodes. 

Externe hulpverlening onder schooltijd 

De school mag voor externe hulpverlening 

onder schooltijd geen speciaal verlof 

verlenen. Echter indien er sprake is van een 

medische indicatie of indien er kan worden 

aangetoond dat de te verlenen hulp een 

onmiskenbare schakel in het 

hulpverleningsproces is kan hierop een 

uitzondering worden gemaakt.  In overleg 

worden afspraken gemaakt over frequentie 

en tijdsduur. De school is niet aansprakelijk 

voor kwaliteit of gevolgen van de door de 

externe hulpverlener geleverde diensten en 

productie. Als het allemaal goed geregeld is 

kan de school wel toestemming verlenen. 

Ongeoorloofd verzuim 

Verlof dat wordt opgenomen zonder 

toestemming van de directeur of de 

leerplichtambtenaar, wordt gezien als 

ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is 

verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te 

melden. De leerplichtambtenaar beslist of er 

een proces-verbaal wordt gemaakt. Uit een 

proces-verbaal kan een geldboete 

voortvloeien. 

Bijzonder verlof 

In bijzondere gevallen kan voor leerplichtige 

leerlingen buiten de vakanties om verlof 

gegeven worden. Binnen wettelijk bepaalde 

grenzen kan de directeur hiervoor 

toestemming verlenen. Het gevraagde verlof 

dient schriftelijk aangevraagd te worden.  U 

kunt het formulier op school verkrijgen bij 

de directeur. Indien de toestemming van de 

directeur niet verkregen wordt, moet de 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilquPt14LcAhUBb1AKHZb3CnYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.leukvoorkids.nl/kleurplaten/ziek-zijn-beter-worden/&psig=AOvVaw3luiQKN4KhHqwCUJwOdw92&ust=1530698883840455


 

Schoolgids 2019-2020                                                 27                                             Basisschool  De Vlieger 

leerplichtambtenaar uitkomst bieden. Vrijaf 

voor niet-leerplichtige leerlingen volstaat 

met een melding aan de leerkracht. Indien 

er naar het oordeel van de directeur 

gewichtige redenen zijn, kan een aantal 

dagen per jaar vrijaf gegeven worden. 

Informatie ouders 

Wij vinden het belangrijk om samen te 

werken met u als ouder van uw kind(-eren). 

Een goed contact en communicatie is hierbij 

van belang. Op verschillende manieren 

informeren wij u over de activiteiten van de 

school en de vorderingen van uw kind. In 

deze informatie leest u de werkwijze van 

ouderparticipatie en communicatie. 

Kind-ouder-leerkrachtgesprekken 

Naast het informele contact en een gesprek 

op    afspraak zijn er natuurlijk ook de vaste, 

geregelde momenten om elkaar op de 

hoogte te houden over de ontwikkelingen 

van de kinderen en de gang van zaken in de 

groep. Een gesprek geeft u als ouder de 

gelegenheid met de leerkracht over de 

ontwikkeling van uw kind te praten. U kunt 

ook door de leerkracht worden uitgenodigd 

voor een gesprek. Een gesprek duurt 10-15 

minuten. De gesprekken worden via het 

ouderportaal aangekondigd en u kunt zich 

ook via het ouderportaal aanmelden. Wij 

verwachten dat u zich twee tot drie keer per 

schooljaar inschrijft voor een gesprek. 

 

Rapporten 

Twee keer per schooljaar ontvangt uw kind 

een rapport. In dit rapport leest u de 

vorderingen van uw kind.  

Ouderportaal 

Ons interne digitale communicatiemiddel op 

school is Social Schools. Op deze wijze 

voldoen wij aan de privacywet en kunnen 

ouders en school elkaar makkelijk vinden. 

Social schools wordt bij ons ingezet voor: 

• De nieuwsbrief. 

• De agenda met hierin de activiteiten 

voor de gehele school en specifiek voor 

de groep zoals studiedagen of excursies. 

• Het volgen van de groep via de 

groepspagina, waar foto’s van 

activiteiten geplaatst worden. 

• Berichten sturen naar directie of 

leerkracht. Stuurt u een bericht dan is 

het wenselijk om het vinkje reageren 

vooraf aan te klikken. 

• Het melden van absenties. Graag 

ontvangt de leerkracht voor 8.30 uur een 

bericht van u. Het telefonisch doorgeven 

van absenties willen wij tot een 

minimum beperken.  

• Het intekenen voor de kind-ouder-

leerkrachtgesprekken.  

Website 
De Vlieger heeft een website 

www.basisschooldevlieger.nl. Hierop staat 

algemene informatie over  onze school; de 

schoolgids, het jaarverslag en de 

nieuwsbrief. De interne informatie verloopt 

via Social Schools (zie hierboven). 

 

Informatie voor gescheiden ouders 

In het burgerlijk wetboek is informatieplicht 

geregeld: de ouder die na een scheiding het 

gezag alleen uitoefent, heeft de verplichting 

de andere ouder op de hoogte te stellen van 

gewichtige aangelegenheden over het kind. 

Wij gaan ervan uit dat ouders die gescheiden 

zijn, overleg met elkaar hebben over het wel 

en wee van hun kind (-eren), dus ook over 

de vorderingen op school. Alleen bij hoge 

uitzondering is het mogelijk om ouders 

http://www.basisschooldevlieger.nl/
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afzonderlijk te ontvangen. Deze ouders 

dienen daartoe zelf een afspraak te maken 

met de directie. Niet gezaghebbende ouders 

hebben tevens recht op informatie. De niet 

met-gezag-belaste opvoedende ouder zal 

dat wel schriftelijk bij de directeur van de 

school moeten vragen. Daarbij zal deze 

persoon zichzelf ook moeten identificeren op 

een zodanige wijze dat de directeur kan 

vaststellen wie deze persoon is en hoe diens 

relatie is met de betreffende leerling.  Een 

kopie van een legitimatiebewijs moeten 

worden meegestuurd zodat de school zeker 

weet dat het om de (niet opvoedende) ouder 

van de leerling gaat. De school zal de 

opvoedende met gezag belaste ouder over 

dit verzoek informeren. 

Als de school zich ervan overtuigd heeft dat 

er geen (wettelijke) belemmeringen zijn, zal 

het verzoek ingewilligd worden. 

Beantwoording van zo’n verzoek zal in 

principe binnen drie weken plaatsvinden.  

Natuurlijk kunnen zich omstandigheden 

voordoen waardoor de afhandeling meer tijd 

vraagt maar in dat geval zal de school dit 

uiteraard aan de verzoeker schriftelijk 

melden. 

In de meeste gevallen zal, als het verzoek 

gehonoreerd wordt, volstaan kunnen 

worden met het toezenden van een kopie 

van het rapport met een korte toelichting. 

Een kopie van deze toelichting wordt ook aan 

de opvoedende ouder overhandigd.  

De Medezeggenschapsraad (MR) 

De wet op het primair onderwijs heeft 

bepaald dat elke school in ons land een 

medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. 

In die raad hebben leerkrachten en ouders 

zitting. Hun taak bestaat uit het van 

adviseren van de directie van de school 

omtrent zaken die de school aangaan. Soms 

zijn deze adviezen bindend, een andere keer 

vrijblijvend. De MR is dus een orgaan dat de 

inspraak in het onderwijs regelt. Indien u 

meer informatie wenst kunt u zich altijd 

wenden tot een der leden.  

In de GMR (Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad) wordt door een 

aantal afgevaardigden uit diverse 

medezeggenschapsraden overleg gevoerd 

met het schoolbestuur.          

Dus: medezeggenschap op schoolniveau: de 

MR; medezeggenschap op bestuursniveau: 

GMR. 

Lid van de MR zijn drie teamleden en drie 

ouders, die door het team en de ouders 

worden gekozen. De namen van de leden die 

zitting hebben, vindt u in de jaarfolder. 

De Oudervereniging (OV) 

Als ouder van een kind op de Vlieger bent u 

automatisch lid van de oudervereniging. Het 

doel van de oudervereniging is een bijdrage 

te leveren aan een prettig leer- en 

leefklimaat op school en de belangen van 

ouders, verzorgers en leerlingen te 

behartigen bij de medezeggenschapsraad en 

de schoolleiding.  

De OV vergadert ongeveer zeven keer per 

schooljaar met een lid van het team.  

Diverse activiteiten worden door de OV 

organiseert zoals het Sinterklaasfeest, het 

kerstfeest, schoolreis, stands op de 

avondvierdaagse, verkoop schoolshirts, 

sportdag, schoolfotograaf en overige 

feesten.  

De Ouderklankbordgroep 

Wat leeft er bij de ouders en hoe denken ze 

over een specifiek onderwerp. In de 

ouderklankbordgroep geeft u feedback aan 

de directie om zo verder te kunnen handelen 

en verbinding te maken met ouders. U wordt 

aan het begin van het schooljaar 

uitgenodigd om hier aan deel te nemen. 
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Ouderhulp 

Wij kunnen niet zonder u als ouders. Elk 

schooljaar worden er verschillende 

activiteiten gedaan met de groep. 

Verjaardagen, thema-afsluiting, creatieve 

momenten schoolreisjes en andere 

uitstapjes. Daarnaast zijn er ook 

schoolbrede activiteiten. Hierbij kunt u 

denken aan o.a. de Koningsspelen.  

Tijdens deze momenten vragen wij vaak de 

medewerking van ouders bijvoorbeeld met 

het helpen met organiseren, begeleiden, 

maar ook vanuit belangstelling voor uw kind. 

Als school zijn wij heel blij met deze hulp. 

Ouderbijdrage 

De organisatie van feesten en andere 

activiteiten kan niet worden betaald door de 

overheid en gemeente. Daarom vragen wij 

aan de ouders van de kinderen een 

vrijwillige ouderbijdrage. In het begin van 

het schooljaar ontvangt u hiervoor een 

factuur. Voor het jaar 2019-2020 is het 

verschuldigde bedrag € 56,00 per kind. 

Kinderen die in de loop van het schooljaar 

instromen, betalen naar verhouding van het 

aantal nog komende activiteiten.  

Het bestuur van de oudervereniging is 
verantwoordelijk voor een goed beheer en 

besteding van deze gelden. Het bestuur legt 
daarom jaarlijks verantwoording af van haar 

activiteiten tijdens de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering die wordt gehouden aan 
het begin van het schooljaar. De exacte 

datum wordt bekend gemaakt via Social 
Schools. Als u vragen heeft over de 

ouderbijdrage, dan kunt u terecht bij de 
penningmeester van de oudervereniging. 

Om de ouderbijdrage laag te houden, 
worden er ook inkomsten gegenereerd door 
het inzamelen en verkopen van kleding.  

 
Vakanties en vrije dagen 

Deze worden jaarlijks vastgesteld. In de 

schoolgids en op de website vindt u de juiste 

gegevens. Ter verbetering van het onderwijs 

worden er gedurende het schooljaar 

studiedagen gepland voor het schoolteam. 

Het team richt zich dan op verbetering en 

ontwikkeling. De kinderen zijn dan vrij. 

Verzekering 

Het schoolbestuur CPOW heeft voor al haar 

scholen een collectieve 

schoolongevallenverzekering afgesloten bij 

Verzekerings-maatschappij Raetsheren van 

Orden. De schoolverzekering biedt dekking 

voor de gevolgen van ongevallen in en om de 

school. Verzekerd zijn alle activiteiten in en 

rond de school, betrokken personen 

gedurende het verblijf op school of tijdens 

andere activiteiten in schoolverband en wel 

gedurende de tijd dat zij onder toezicht 

staan van personeel, in de ruimste zin van 

het woord, van de school. Meeverzekerd is 

de benodigde reistijd voor het rechtstreeks 

komen en gaan van en naar genoemde 

schoolactiviteiten als bibliotheekbezoek, 

sportdagen, excursies etc. Uiteraard moeten 

de kinderen op de achterbank van de auto in 

de veiligheidsgordels. Materiële schade aan 

brillen, kleding, vervoermiddelen (fietsen) 

etc. zijn niet meeverzekerd. Hiervoor kan uw 

particuliere WA-verzekering worden 

aangesproken. 
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Externe contacten    
In deze schoolgids heeft u al kunnen lezen 

over onze interne contacten waaronder de 

contactpersoon. We hebben ook een aantal 

externe contacten. 
Schoolbegeleiding vanuit Klaarr 

De begeleidingsdienst heeft de volgende 

taken: hulp bieden, adviseren en begeleiden 

bij de organisatie van het onderwijs, onder 

andere bij nieuwe ontwikkelingen en door 

ons gewenste onderwijsverbetering.  

Individuele begeleiding 

Als het nodig is, geeft de 

schoolbegeleidingsdienst begeleiding aan 

leerkrachten, kinderen met ‘problemen’ 

signalering of zelf een hulpvraag hebben. 

Wanneer u als ouder contact op wilt nemen 

met de SBZW, gaat dit normaliter via de 

school. 

Schoolmaatschappelijk werk 

De schoolmaatschappelijk werker 

ondersteunt u bij het vinden van de juiste 

hulp voor u en uw gezin. De gesprekken 

vinden plaats op school, bij u thuis of op 

locatie. De schoolmaatschappelijk werker 

maakt deel uit van het groot 

ondersteuningsteam binnen de school.   

Onze schoolmaatschappelijk werker, Martijn 

Ruigewaard, is iedere maandag van 11.00-

13.00 uur bij ons op school aanwezig. U kunt 

hem bereiken op telefoonnummer               

06-53683279 of m.ruigewaard@smdzw.nl 

Jeugdgezondheidszorg 

Dit schooljaar zullen de volgende 

onderzoeken vanuit de GGD plaatsvinden: 

• Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) 

5-jarigen. Alle leerlingen geboren in 

2013 worden met hun ouders/verzorgers 

uitgenodigd voor een PGO. Dit wordt 

uitgevoerd door de doktersassistente en 

de jeugdarts. 

• Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) 

leerlingen groep 7. Alle leerlingen van 

groep 7 worden met hun ouders/ 

verzorgers uitgenodigd voor een PGO. 

Dit wordt uitgevoerd door de jeugd-

verpleegkundige op een Centrum Jong 

locatie. 

• Spraaktaal screening 5-jarigen. Alle 

leerlingen geboren in tweede helft en 

eerste helft 2014 wordt een spraaktaal 

screening afgenomen. De screening 

wordt uitgevoerd door een logopedist en 

vindt plaats op school. 

Centrum voor Jeugd en gezin   

Bij het centrum voor Jeugd en Gezin kunt u 

als ouders/verzorgers terecht voor advies, 

begeleiding en hulp bij opvoeding en 

verzorging van uw kind vanaf het moment 

van zwangerschap tot uw kind volwassen is. 

U kunt langskomen op het inloopspreekuur, 

telefonisch contact opnemen of een afspraak 

U kunt hen bereiken op telefoonnummer 

0299-714848 of cjgpurmerend@ggdzw.nl 

Landelijke Klachtencommissie: 

Postbus 694 

2270 AR Voorburg 

Externe contactpersonen CPOW 

De volgende twee  personen zijn als 

vertrouwenspersoon verbonden aan de 

Stichting CPOW. 

 

Dhr. Hus   06-45674866 

Mevr. Van den Berg   020-6265710  

 

Ze zijn beiden door ouders en personeel van 

De Vlieger te benaderen. 
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Vertrouwensinspecteur 

Bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs 

kan men terecht voor klachten over  seksueel 

misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld 

en psychisch geweld. Zij zijn bereikbaar op 

telefoonnummer 09001113111. 
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Schooljaar 

2019-2020  
 

                                 

Specifieke informatie over het schooljaar  

2019-2020 vindt u in onze 
informatiebrochure 

  

 

 

 


