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VOORWOORD
De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang
is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop
van de jaren uw kind in totaal zo'n 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de
groepsleraren van de basisschool? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven.
Een school kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen in manier van werken,
in sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet
eenvoudig. Daarom heeft de overheid scholen gevraagd een schoolgids te
maken. Onze school heeft voor u deze gids samengesteld om u te helpen bij het
kiezen van een school voor uw kind. In de schoolgids beschrijven wij waarvoor
wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit te
verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu kinderen op
onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af over onze manier van
werken en voor de resultaten die we op CBS De Burcht halen. In onze schoolgids
spreken we steeds over ouders. Met ouders bedoelen wij alle volwassenen die de
zorg voor onze leerlingen hebben. Met deze schoolgids willen wij u informeren
over belangrijke zaken rond onze school De Burcht. Daarom wordt deze gids bij
inschrijving aan ouders/verzorgers uitgereikt.
Deze schoolgids wordt éénmalig verstrekt aan nieuwe ouders/ verzorgers en is
altijd actueel en beschikbaar op onze website. Hij geldt voor het schooljaar 20192020. Daarnaast ontvangt u aan het begin van elk schooljaar de
informatiekalender digitaal. Daarin wordt u geïnformeerd over de actuele
informatie van dat betreffende jaar. Naast allerlei praktische zaken geeft deze
gids een duidelijk beeld: wáár wij voor staan en wát voor school wij willen zijn.
Op die manier is iedereen in staat om ons daarop aan te spreken. Sterker nog,
wij willen dan ook graag dát u ons daarop aanspreekt.
De
meest
actuele
informatie
vindt
u
altijd
op
onze
website,
www.burchtveenendaal.nl en op Scholen op de Kaart: www.scholenopdekaart.nl
Aan de samenstelling van de schoolgids is veel zorg besteed. Het is echter
ondoenlijk om door middel van een gids op alle vragen een passend antwoord te
geven. Aarzelt u daarom niet om een nadere toelichting te vragen aan een lid
van het (management) team, de directeur of de medezeggenschapsraad. We
hopen dat deze brochure bijdraagt aan een goed contact tussen school en gezin.
Namens de medezeggenschapsraad en het onderwijsteam,
Paul Bouw (directeur)

Veenendaal 1 juli 2019
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HOOFDSTUK 1
1.1

- DE SCHOOL

ADRESGEGEVENS

Margaretha Turnorlaan 5
3903 WK Veenendaal
tel.: 0318 – 555562
e-mail
: info@burchtveenendaal.nl
website
: www.burchtveenendaal.nl
Scholen op de kaart: www.scholenopdekaart.nl

1.2

HISTORIE

De naam De Burcht bestaat vanaf 21 augustus 2000. Op die dag fuseerde
basisschool Het Drieluik met de dependance van Het Baken gelegen in de wijk
Petenbos. Lange tijd was De Burcht gehuisvest op meerdere locaties. De Burcht
is sinds 1 augustus 2013 weer gehuisvest op één locatie. Deze ligt aan de
Margaretha Turnorlaan 5.
De Burcht is een open, protestants-christelijke basisschool. We proberen te leven
en te werken vanuit ons geloof in God. De Bijbel is daarbij ons handboek en Jezus
is onze inspiratiebron en voorganger. Een ieder die deze manier van leven en
werken in onze school wil respecteren, is welkom op onze school.
Onze identiteit geven wij op verschillende manieren invulling. De schooldag
begint en eindigt met gebed. Wij gebruiken diverse christelijke liedbundels,
waaruit wij zingen. We leren de kinderen liederen aan die passen bij onze
godsdienstmethode Kind op Maandag. De hoogtijdagen in de christelijke kerk
(o.a. Kerst en Pasen) vieren wij met de kinderen en waar mogelijk betrekken wij
ouders daar ook bij. In school werken wij aan een sfeer van veiligheid en rust,
waarin de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen.
Het aanleren van normen en waarden doen wij samen met u als ouders, waarbij
de Bijbel ons uitgangspunt is.
Aan de ondersteuning van anderen geven wij ook vorm door elk jaar via een
(zendings-)project andere mensen te steunen die in een totaal andere situatie
leven dan wij. De leerlingenraad bepaalt de keuze van het goede doel.
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1.3

DIRECTIE, MANAGEMENTTEAM EN TEAM

De directeur van de school is de heer Paul Bouw.
De school wordt aangestuurd door een managementteam, dat bestaat uit:

Directeur

:

Paul Bouw

Waarnemend directeur/bouwcoördinator

:

Carolien Smits

De Burcht telt ongeveer 30 personeelsleden. Zij vertegenwoordigen verschillende
kerkelijke richtingen. Samen staan zij voor de uitdaging om vanuit de grondslag
op een positief christelijke wijze aan de doelstellingen van de school inhoud te
geven.

1.4

DE LEERLINGEN

Vrijwel alle leerlingen komen uit de wijken waar onze school staat. Kinderen
vanuit verschillende religieuze en culturele achtergronden bezoeken onze school.
Bij een aanmeldingsgesprek wordt ouders/verzorgers gevraagd in te stemmen
met de uitgangspunten van onze school.
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1.5

SCHOOLTIJDEN, SCHOOLVAKANTIES EN EXTRA VRIJE DAGEN

Onze school werkt met een continu rooster. Alle leerlingen blijven tussen de
middag op school over. De schooldagen zijn van 8.30 uur tot 14.30 uur. De
onderbouw maakt minder lesuren en is op vrijdagmiddag vrij.
Schooltijden Onderbouw (1 t/m 4)

Schooltijden Bovenbouw (5 t/m 8)

maandag

8.30 - 14.30 uur

8.30 - 14.30 uur

dinsdag

8.30 - 14.30 uur

8.30 - 14.30 uur

woensdag

8.30 - 12.15 uur

8.30 - 12.15 uur

donderdag

8.30 - 14.30 uur

8.30 - 14.30 uur

vrijdag

8.30 - 12.15 uur

8.30 - 14.30 uur

Schoolvakanties
Eerste dag

Laatste dag

Herfstvakantie

21-10-2019

25-10-2019

Kerstvakantie

23-12-2019

03-01-2020

Voorjaarsvakantie

24-02-2020

28-02-2020

Goede Vrijdag en Pasen

10-04-2020

13-04-2020

Meivakantie

27-04-2020

05-05-2020

Verlenging meivakantie onderbouw

06-05-2020

08-05-2020

Hemelvaartsvakantie

21-05-2020

22-05-2020

Pinkstervakantie

01-06-2020

05-06-2020

Zomervakantie

20-07-2020

28-08-2020
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EXTRA VRIJE DAGEN
Eerste dag

Laatste dag

Studiedag team (1-8)

28-10-2019

28-10-2019

Studiedag team (1-8)

13-12-2019

13-12-2019

Vrij voor kerstvakantie (1-4)

20-12-2019

20-12-2019

Studiedag team (1-8)

21-02-2020

21-02-2020

Vrij na Avondvierdaagse (1-4)

12-06-2020

12-06-2020

Twee studiedagen team (1-8)

03-07-2020

06-07-2020

Laatste schoolmiddag (5-8)

17-07-2020

17-07-2020
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Hoofdstuk 2 - WAAR DE SCHOOL
VOOR STAAT
2.1

GRONDSLAG STICHTING CPOV

De stichting C.P.O.V. heeft als grondslag de
Bijbel als het Woord van God. De Bijbel wordt
gezien als de bron voor het geloof en de
hoogste norm voor leven en handelen.
Binnen dit kader is er ruimte en respect voor
elkaars geloofsbeleving. Het pedagogisch en
didactisch klimaat van de scholen is
gebaseerd op onze levensbeschouwelijke identiteit. Zo krijgen de kinderen
gelijke kansen om zich naar vermogen te ontplooien, waarbij aan specifieke
ontwikkelingsproblemen bijzondere ondersteuning wordt gegeven.
2.2

STICHTING EN BESTUUR

Stichting CPOV e.o. kent als bestuursvorm een stichting.
Per 1 oktober 2016 wordt het Raad van Toezichtmodel gehanteerd en kent de
stichting de volgende organen:
- College van Bestuur (bevoegd gezag)
- Raad van Toezicht
Voorzitter van het College van Bestuur is de heer drs. J.R. van Leeuwen.
Het College van Bestuur is bereikbaar via bestuurssecretariaat@cpov.nl.
De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende leden:
- De heer R.G. Hidding, voorzitter
- De heer dr. J.J. Bakker, lid
- De heer G. Janssen, lid
- vacature
Het doel van de stichting is te komen tot een bestuurlijke krachtenbundeling van
het primair onderwijs in Veenendaal. Diverse veranderingen in het onderwijsveld
noodzaken tot een sterk schoolbestuur, dat in staat is de belangen van leerlingen
en personeel zo goed mogelijk te behartigen. In diverse situaties (overleg met
gemeente, huisvesting, Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei, inkoop,
na- en bijscholing, personeelsbeleid e.a) is bestuurlijke kwaliteit noodzakelijk om
tot een optimaal resultaat voor leerlingen en personeel te komen. Bovendien
wordt het nu mogelijk een aantal belangrijke onderwerpen (nog) beter te kunnen
- 12 -
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organiseren: interne begeleiding, ICT onderwijs en bestuurlijke en beleidsmatige
ondersteuning. Een belangrijke verandering betreft ook de betrokkenheid van
het speciaal onderwijs. Het is een uitdagende taak de relatie van basis- en
speciaal onderwijs opnieuw vorm te geven.
De ambitie van de stichting CPOV is nadrukkelijk dat de betrokken scholen hun
eigen identiteit en school-specifieke kwaliteiten behouden en zich verder
ontwikkelen. Dit alles binnen de kaders van de Strategische Koers van het CPOV.
Het toezichthoudend bestuur bestuurt op hoofdlijnen: het bepaalt de financiële
en organisatorische kaders waarbinnen de scholen zich verder kunnen profileren.
De statuten van de stichting CPOV zijn op onze website in te zien.

2.3

SCHOLEN CPOV

De stichting Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal (CPOV) heeft twaalf
basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs onder haar beheer met
in totaal 3600 leerlingen. Bij onze scholen zijn ongeveer 350 medewerkers
betrokken.
De stichting CPOV werkt in Veenendaal samen met verschillende aanbieders van
voor- en naschoolse opvang. De Burcht werkt nauw samen met KWINK
kinderopvang. Sinds schooljaar 2018-2019 heeft KWINK voorschoolse en
buitenschoolse opvang en peuterwerk gerealiseerd in het gebouw van De Burcht.

2.4

MISSIE EN VISIE C.B.S. DE BURCHT

Waar staan we voor ?
MISSIE - De Burcht ziet zich geplaatst voor de mooie opdracht om kinderen te
begeleiden in hun groei naar volwassenheid. We willen onze leerlingen
voorbereiden op hun rol –nu en straks- in de samenleving. De bron waardoor
we ons laten inspireren en waarop we telkens teruggrijpen, is de Bijbel als het
woord van God. Het is altijd weer ons uitgangspunt bij het leven en werken met
en voor elkaar. Het voorbeeld dat Jezus ons hierin geeft, motiveert ons in dit
streven. In zeven kernthema’s verwoorden we onze visie. Deze visie vormt de
basis voor ons werken op De Burcht.
- 13 -
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Waar gaan we voor ?
OP DE BURCHT DRAAIT ALLES OM DE ONTWIKKELING VAN KINDEREN

Geborgenheid is op De Burcht voor kinderen een belangrijke voorwaarde om zich
te kunnen ontwikkelen. Hun ontplooiing krijgt onder meer gestalte in het
samenwerkend leren en spelen. We houden daarbij rekening met wat kinderen
voor hun ontwikkeling nodig hebben. Leraren sluiten op deze behoefte zoveel
mogelijk aan. We investeren in de talenten en mogelijkheden van onze
leerlingen. Leraren hebben dan ook hoge verwachtingen van hen. Ze vinden
persoonlijke en stimulerende contacten met kinderen belangrijk. De Burcht wil
een school zijn waar kinderen gelukkig zijn en erbij horen.
1.

OP DE BURCHT IS ELK KIND UNIEK

Elk kind is een uniek schepsel van God en het ontwikkelt zich op zijn eigen wijze.
De Burcht biedt ruimte voor de verschillende manieren en niveaus van
ontwikkelen en leren. Omdat we groepen van 25-30 leerlingen hebben, doen we
dat binnen ons leerstofjaarklassensysteem, met oog voor het individuele kind.
Daarbij leren kinderen samen te werken en rekening te houden met elkaar, ter
voorbereiding op hun plaats in de maatschappij. We willen dat de talenten van
onze leerlingen optimaal kunnen worden ontplooid en om die reden bieden we
zoveel mogelijk passend onderwijs. Dit is afgestemd op de basisbehoeften en de
specifieke onderwijsbehoeften van de kinderen.
2. OP DE BURCHT STAAN WE VOOR KWALITEIT

We streven op De Burcht naar de hoogst mogelijke kwaliteit. Een erkend systeem
van kwaliteitszorg controleert en waarborgt deze kwaliteit. Zowel leraren,
leerlingen als ouders wordt regelmatig de mogelijkheid geboden de kwaliteit te
beoordelen. Daarnaast rapporteren we alle partijen geregeld over de kwaliteit.
De leerlingen worden systematisch -in overleg met leraren en ouders- gevolgd
in hun ontwikkeling. Met een grondige analyse van toetsen maken we ons
onderwijs effectiever en vergroten we de opbrengsten en de kwaliteit ervan.
3. OP DE BURCHT DOET DE LERAAR ER TOE

De leraar is op De Burcht van grote betekenis voor de ontwikkeling van onze
leerlingen. Hij of zij doet er daadwerkelijk toe. Om die reden investeren we als
school continu in de professionalisering van onze leraren. Ons personeel maakt
zelf ook werk van ‘een leven lang leren’. De leraar stuurt ons onderwijs en heeft
daarbij de regie. Lesmethoden zijn daarbij een middel en geen doel. De leraar
heeft kennis van de leerlijnen en tussendoelen. Hij of zij brengt deze met
- 14 -
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handelingsgericht werken in de praktijk. Uitgangspunt daarbij is: Wat heeft het
kind nodig? De leraren zijn enthousiast en betrokken bij het onderwijs, de
leerlingen en hun ouders.

4.
OP DE BURCHT ZORGEN WE VOOR EEN
WARM ONTHAAL

Leerlingen, ouders en personeel lopen graag De
Burcht binnen. We willen dat ze zich allemaal
welkom voelen. Of ze nu komen om te leren, om
te werken of om een bezoek te brengen. We
voelen ons hier gezamenlijk verantwoordelijk
voor. De Burcht is een plek voor ontmoeting,
waar we tijd maken voor elkaar en voor een
gesprek. Iedereen die onze visie respecteert, is
van harte welkom op onze school.

5. OP DE BURCHT ZIEN WE OUDERS ALS PARTNER IN HET ONDERWIJS EN
ONDERWIJS ALS PARTNER IN DE OPVOEDING

Een goede band tussen de school en de ouders vinden wij van groot belang. Door
de samenwerking tussen school en ouders vorm te geven, zorgen we er samen
voor dat ieder kind zich kan ontwikkelen op de manier die het beste bij hem of
haar past, zowel thuis als op school. Ouders zijn in de eerste plaats
verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Onze school speelt een
ondersteunende rol bij de opvoeding en weet zich in de eerste plaats
verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces. Ouders helpen -daar waar
mogelijk- aan mee. De contacten tussen school en ouders zijn doelmatig en
vinden met regelmaat plaats. We streven een goede balans na tussen
ouderparticipatie en de autonomie van de leraar.
6. OP DE BURCHT COMMUNICEREN EN WERKEN WIJ OP EEN RESPECTVOLLE
WIJZE

Wij vinden het belangrijk dat leraren, leerlingen en ouders op onze school op een
respectvolle wijze met elkaar communiceren en samenwerken. We spreken
elkaar open en eerlijk aan. Deze respectvolle houding uit zich ook hierin, dat
iedereen zich op De Burcht aan gemaakte afspraken en regels houdt. Hoofdregel
is dat we mét elkaar in plaats van óver elkaar spreken. We willen daarbij goed
en actief naar elkaar luisteren. Op De Burcht zijn alle partijen gelijkwaardig.
Leraren en leerlingen op De Burcht werken constructief samen en steunen elkaar.
Wij werken in een positieve relatie in verbondenheid met onze visie. In onze
samenwerking leren we met en van elkaar.
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2.5

VIERINGEN EN IDENTITEIT

Onze identiteit speelt ook een rol bij een aantal vieringen. Zo wordt bijzondere
aandacht besteed aan de vieringen rondom de christelijke feestdagen. De
Kerst- en Paasvieringen worden om het jaar in de kerk gevierd of op school.
Vieringen in de kerk zijn samen met de ouders en grootouders. Ook kan de
viering op een andere manier gevierd worden, bijvoorbeeld in de wijk van de
school. Vieringen op school zijn altijd zonder de ouders. In verband met de
veiligheidsvoorschriften mogen we geen ouders samen met de kinderen in de
hiervoor te kleine klaslokalen toelaten.
Elke dag besteden wij aandacht aan godsdienst en levensbeschouwelijk
vormingsonderwijs. In alle groepen begint en eindigt de dag met gebed.
Meerdere keren per week vertellen de leerkrachten een verhaal uit de Bijbel.
Regelmatig leren de kinderen een lied dat past bij de Bijbelverhalen.
Onze school staat open voor alle kinderen van wie de ouders instemmen met
de regels en de christelijke grondslag van de school. Dat betekent ook dat alle
kinderen meedoen met de godsdienstlessen en vieringen en een respectvolle
houding hebben tijdens het bidden.

2.6

GEZONDE SCHOOL OP HET THEMA BEWEGEN & SPORT

Onze school heeft sinds het voorjaar van 2019 het officiële vignet Gezonde
School, op het thema Bewegen en Sport.
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Binnen dit thema gaat het om stimuleren van een actieve leefstijl onder
leerlingen. Enerzijds gaat het bij dit thema om planmatig bewegingsonderwijs,
waarbij leerlingen goed leren bewegen. Hierbij mag extra aandacht voor
inactieve of motorisch zwakke leerlingen niet ontbreken. Anderzijds besteedt
een sportieve school aandacht aan een structureel aanbod van meer bewegen
waar ook doelen als samenwerken, presteren, gezamenlijkheid, persoonlijke
ontwikkeling (zoals fysieke ontwikkeling) en dergelijke centraal staan. Ook het
aanbieden van een breed en gevarieerd aanbod van voor-, tussen- en
naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten in samenwerking met
buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders hoort bij bewegen en sporten in en
rondom de school.
Onze vakdocent bewegingsonderwijs is tevens de coördinator Gezonde School.
Vanaf schooljaar 2019-2020 starten we met een naschools sportaanbod voor
alle leerlingen die dat willen.
Voor meer informatie: www.gezondeschool.nl

2.7

KLEDINGVOORSCHRIFTEN UIT DE GEDRAGSCODE C.P.O.V.

Het recht op vrijheid van uiterlijk/kleding bestaat op school voor iedereen. Deze
vrijheid kent echter grenzen, want het uiterlijk en de kleding mogen niet de
aandacht van de les afleiden, niet in strijd zijn met onze protestants christelijke
identiteit en niet kwetsend zijn. Dit betekent concreet dat weinig verhullende
kleding en kleding met discriminerende teksten of afbeeldingen niet in school
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thuishoren. De communicatie tussen mensen op school mag niet worden
belemmerd door kleding. Daarom is ook het dragen van gezicht bedekkende
kleding, zonnebrillen en jassen in school niet toegestaan.
Het bestuur van de stichting CPOV heeft als beleid dat het dragen van
hoofddoekjes of andere religieuze uitingen in strijd is met de positieve houding
ten aanzien van de protestants christelijke identiteit van de scholen. Het
schoolbestuur staat daarom niet toe dat personeelsleden door middel van
bijvoorbeeld hoofddoekjes of andere hoofddeksels, tatoeages en dergelijke uiting
geven van een afwijkende levensbeschouwelijke houding. Op onze scholen is
besloten om bij PABO-studenten dezelfde richtlijnen te volgen. De reden is vooral
gelegen in het feit dat ook studenten – zeker die van de PABO – in het kader van
hun opleiding godsdienstlessen dienen te geven en geacht worden op welke
manier dan ook positief te staan tegenover de identiteit van de school.
In het verlengde daarvan is het eveneens voor onze leerlingen niet toegestaan
om een hoofddoekje, hoofddeksels, kleding, of versieringen te dragen die in strijd
zijn met de protestants christelijke identiteit van de scholen en onze stichting.
• Kleding – al dan niet met opdruk - die aanstoot geeft, mag niet
worden gedragen. Ook onwelvoeglijke teksten op niet bedekte
lichaamsdelen zijn verboden.
• Er worden in de werkruimtes geen hoofddeksels (petten,
hoofddoekjes, en dergelijke) gedragen.
• Opvallende versieringen die in strijd zijn met de protestants
christelijke visie van de school worden binnen de school niet
gedragen.
• Het gezicht is altijd zichtbaar.
• Tatoeages, piercings en dergelijke zijn niet zichtbaar.
Wij zeggen hier met klem dat de school niet negatief staat tegenover
andersdenkenden. Sterker nog: een CPOV- school wil een school zijn die respect
heeft voor mensen met een andere religie of een andere levensbeschouwing. In
dat licht willen we er voor waken deze verschillen in geloofsovertuiging in
bijvoorbeeld kleding te benadrukken.
Het is echter wel de taak van onze school om vanuit de protestants christelijke
identiteit vorm te geven aan de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Om
die reden mogen eisen gesteld worden aan die personen die daar in het dagelijks
gebeuren vorm aan geven of op welke wijze dan ook ondersteuning bieden. Maar
eveneens mogen we dit van de ouders van de kinderen vragen die zich bij ons
aanmelden. Daarnaast kiezen ook veel ouders bewust voor de protestants
christelijke school en het is om die reden terecht dat zij van onze scholen een
protestants christelijke uitstraling verwachten.
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hOOFDSTUK 3 - DE ORGANISATIE VAN
HET ONDERWIJS
3.1

DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL

CBS De Burcht biedt o.a.:
•
•
•
•
•

Onderwijs voor 4 tot 12 jarigen.
Een continurooster van 8.30-14.30 uur waarbij de opvang tussen de
middag op school geregeld wordt.
Een vakdocent bewegingsonderwijs voor alle groepen.
Samenwerking met peuterwerk, VSO en BSO van Kwink en VSO en BSO
van Kind & Co.
Mogelijkheid voor ouders om daadwerkelijk een inbreng te hebben in de
school via de medezeggenschapsraad en ouderwerkgroep.

3.1.1 OP WEG NAAR EEN KINDCENTRUM: DE BURCHT EN KWINK
CBS De Burcht en Kwink kinderopvang werken sinds een jaar samen in ons
schoolgebouw op weg naar een (mogelijk integraal) kindcentrum. Dit
kindcentrum is een voorziening voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar,
waar kinderen gedurende de dag komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen
en andere kinderen te ontmoeten.
Wij bieden een gevarieerd pakket op het gebied van onderwijs, opvang,
ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd. Er wordt gewerkt met een team van
bevlogen en professionele leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Hierdoor
wordt een veilige en prettige omgeving en een doorgaande lijn gerealiseerd.
Ons kindcentrum heeft voor alle betrokkenen meerwaarde: één pedagogisch
klimaat, alles voor het kind onder één dak, een veilige en vertrouwde omgeving
voor de kinderen, werk en zorg is nog beter te combineren en er zijn
vertrouwde gezichten voor kinderen en ouders.
Voor meer informatie over de kinderopvang kunt u terecht op de website:
www.kwink.nl
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3.1.2 UITGANGSPUNTEN BIJ ONS WERK MET DE KINDEREN
Ieder kind is uniek en daarom ook even belangrijk. In onze school werken wij
met elkaar aan een sfeer waarin ieder kind uniek kan en mag zijn. De school
moet voor ieder kind een geborgen plaats, een veilige burcht, zijn, waarin het
zich optimaal kan ontwikkelen. Wij hebben hoge verwachtingen van de kinderen
en van elkaar en dagen de kinderen en elkaar uit om maximaal te presteren.
Wij proberen onze schoolgebouwen er zo uit te laten zien, dat de kinderen zich
er prettig in voelen. De materialen waar we de kinderen mee laten werken
moeten uitdagend zijn en voldoen aan de huidige eisen.
In een veilige Burcht mogen de kinderen zichzelf zijn. Zij leren om te gaan met
anderen (kinderen, leerkrachten en ouders) in en om de school.
Kinderen hebben behoefte aan structuur. Orde en regelmaat zijn daarbij van
groot belang. Zo leren zij respect en zorg te hebben voor elkaar en de wereld
waarin zij leven. Wij leren ze vaardigheden aan, die ze later nodig hebben om in
de maatschappij hun plekje te kunnen vinden. Wij werken aan zelfstandig werken
en denken. De kinderen leren naast de hoofdvakken taal, lezen en rekenen ook
lichamelijke en creatieve vaardigheden, bijvoorbeeld bij muziek, tekenen,
handvaardigheid en bewegingsonderwijs.
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3.1.3 HET JAARKLASSENSYSTEEM
De groepen 1 en 2 zijn de kleutergroepen. Binnen deze groepen wordt er gewerkt
met eigen thema’s en thema’s vanuit de methode Schatkist, een geïntegreerde
methode, waarin zowel aandacht is voor sociaal-emotionele ontwikkeling en
motoriek als voor ontluikende geletterdheid en gecijferdheid. We werken zoveel
mogelijk met doelen vanuit de ontwikkelingslijnen en we sluiten aan bij de
persoonlijke groei van onze leerlingen. Deze persoonlijke groei wordt in de
groepen 1 en 2 gevolgd door het observatie- en registratiesysteem KIJK.
Vanaf groep 3 volgen we de leerlijnen aan de hand van onze vaste methodes.
Door steeds meer aandacht te geven aan gedifferentieerd en zelfstandig werken
zal het door ons gekozen onderwijssysteem voortdurend in ontwikkeling zijn.
Wij proberen het kind de begeleiding te bieden die het nodig heeft. Door
regelmatig de vorderingen bij te houden en te toetsen krijgen wij een beeld van
de ontwikkeling van de kinderen. Tijdige signalering maakt het mogelijk om beter
te kunnen afstemmen op het niveau van de kinderen. We proberen zoveel
mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen.
Wij werken zoveel als mogelijk is met het leerstofjaarklassensysteem.
Afhankelijk van het leerlingenaantal per leerjaar kan het nodig zijn
combinatiegroepen met meerdere leerjaren te vormen.

3.1.4 DE SCHOOLORGANISATIE
In zijn totaliteit heeft De Burcht bij aanvang van het cursusjaar 2019-2020
veertien groepen.

3.1.5 GROEPSGROOTTE
Onze school staat in een wijk waarin de afgelopen jaren veel woningen van
eigenaar wisselden. Het aantal jonge gezinnen en geboortes neemt weer toe,
waardoor er meer jonge kinderen instromen.
We streven ernaar de groepsgrootte zo werkbaar mogelijk te houden. Toch kan
het incidenteel voorkomen dat het aantal leerlingen in een groep onze eigen norm
(maximaal dertig leerlingen) te boven gaat. We zullen in zulke gevallen alles in
het werk stellen om extra hulp te bieden aan de leerkrachten van die groepen.
Dat kan zijn in de vorm van extra handen in de groep of extra ondersteuning bij
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
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3.1.6 HET ONDERWIJSTEAM
Op De Burcht werken ongeveer 30 leerkrachten. De meeste leerkrachten hebben
een lesgevende taak. Zij werken in deeltijd of in voltijd.
Groep 1 t/m 4 is de onderbouw, groep 5 t/m 8 is de bovenbouw.
Carolien Smits stuurt als bouwcoördinator de groepen 1 t/m 7 aan. Zij is tevens
waarnemend directeur van De Burcht.
De directeur, Paul Bouw, stuurt als bouwcoördinator de groepen 8 aan.
De beide intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor alles wat met de
ondersteuning te maken heeft.
De bouwcoördinator ziet toe op de organisatie van de groepen, legt
klassenbezoeken af en voert naar aanleiding hiervan met de leerkrachten
gesprekken.
De bouwcoördinator is ook betrokken bij onderwijskundige vernieuwingen.
Tevens is zij de bemiddelaar in het kader van (sociale) problemen.
De bouwcoördinator vormt samen met de directeur het managementteam. Dit is
de dagelijkse leiding van de school. Het managementteam vergadert één keer
per drie weken met de beide intern begeleiders, waarbij de directeur de
vergadering voorzit.
Ieder
jaar
wordt
er
een
vergaderrooster
opgesteld
waarin
de
vergaderingen/studiemomenten voor het team en specifieke groepen teamleden
worden vastgelegd. Dit zijn grote vergaderingen voor het hele team,
ondersteuningsteamvergaderingen en studiedagen. Daarnaast is er ongeveer
een keer per maand een paralleloverleg. Dit is een overleg tussen leerkrachten
van hetzelfde leerjaar. Het managementteam draagt agendapunten aan voor de
vergaderingen, maar teamleden kunnen dat ook doen.
Wanneer er vragen zijn of u heeft opmerkingen, dan verzoeken we u vriendelijk
eerst naar de groepsleerkracht van uw kind te gaan.
Mocht u er samen met de groepsleerkracht niet uitkomen, dan is de volgende
stap dat u dit aangeeft bij de betreffende bouwcoördinator.
Gaat uw vraag specifiek over de ontwikkeling van uw kind dan kunt u dat, altijd
in overleg met de leerkracht van uw kind, bespreken met de intern begeleider.
Mocht ook dit niet naar wens verlopen, dan kunt u contact opnemen met de
directeur.
De volgorde is dus: groepsleerkracht – bouwcoördinator/IB-er – directeur.
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3.1.7 DE LEERLINGENRAAD
De Burcht beschikt over een leerlingenraad. Van elke groep 5 tot en met 8 heeft
er één leerling zitting in deze raad. Voor schooljaar 2019-2020 hebben zeven
leerlingen een plaats in de leerlingenraad. Leden worden door de eigen klas
gekozen in een anonieme stemming. In principe heeft een leerling twee jaar
zitting in de raad, tenzij hij/zij de plek opgeeft. Aan het begin van elk schooljaar
worden in de nieuwe groepen 5 en 7 nieuwe leden gekozen. Aan het einde van
het schooljaar wordt afscheid genomen van de leden uit de groepen 6 en 8.
De leerlingenraad komt minimaal drie keer per jaar onder schooltijd bij elkaar
voor een bespreking. Deze wordt geleid door de schoolleiding: de directeur en
de waarnemend directeur. Van elke bespreking wordt een verslag gemaakt. Deze
wordt gedeeld met alle leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 en daarna op
de website geplaatst.
Alle leerlingen van groep 5 tot en met 8 kunnen via de ideeënbus in elke klas
onderwerpen aandragen voor bespreking in de raad.

3.1.8 HET WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2
In de groepen 1 en 2 werken we met thema’s. De leerkrachten bepalen in overleg
welke thema’s er aan de beurt komen in een schooljaar. Men houdt daarbij
rekening met de seizoenen (herfst, winter enz.), feesten (Sinterklaas, Kerstfeest,
enz.) en de belangstelling van de kinderen. Binnen deze thema’s leren de
kinderen vanuit functioneel spel de basisvaardigheden en basisbegrippen die
nodig zijn voor hun ontwikkeling. Alle aspecten van ontwikkeling spelen een rol
hierin, zoals: sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling, maar
ook werkhouding, inzet en gedrag. Tijdens elke leerlingbespreking met de intern
begeleider komen deze ontwikkelingsgebieden aan bod.
De kinderen uit groep 1 , geboren voor 1 januari, stromen in principe door naar
groep 2. Op deze manier kunnen zij meeliften op het rijke aanbod in die groep.
Bij alle kinderen volgen we hun persoonlijke ontwikkeling om te kijken waar een
kind het daaropvolgende jaar het beste op zijn/haar plaats is. We gebruiken
hiervoor ons observatie- en registratiesysteem KIJK. Deze observaties geven ons
richting bij het opstellen van activiteiten en opdrachten voor een beredeneerd
aanbod voor onze leerlingen.
De leerkracht bespreekt deze ontwikkeling ook met de ouders. Vooral de
overgang naar groep 3 is soms een afweging die regelmatig overleg vraagt. Wij
zullen te allen tijde advies geven in het belang van uw kind. Het uiteindelijke
advies van de school heeft daarom een bindend karakter. De school heeft het
laatste woord bij de overgang van een kind naar een volgend leerjaar.
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3.1.9 HET DAGPROGRAMMA IN GROEP 1 EN 2

Om 8.25 uur gaat de eerste bel: alle kinderen mogen dan naar binnen. Kinderen
van de groepen 1 en 2 mogen door hun ouders naar het lokaal gebracht worden.
Na de meivakantie gaan de kinderen van de groepen 2 zelfstandig naar binnen.
Voor alle kinderen ligt er iets klaar op hun tafel om mee te spelen. Zo kan de
leerkracht om 8.30 uur eerst een kwartiertje in een kleine kring starten met een
activiteit met een aantal kinderen die daarvoor uitgekozen zijn. Daarna beginnen
we de dag met alle kinderen samen in de grote kring. Dat halfuur wordt gevuld
met gesprek en een godsdienstig aspect. Dit kan een Bijbelverhaal zijn, een lied
of een leergesprek met een godsdienstig thema.
De ochtend bestaat verder uit het werken naar aanleiding van het thema met
verschillende materialen (knippen, plakken, verven, tekenen enz.). We
gebruiken de hoeken passend bij het thema. Bewegingsonderwijs vindt plaats
in de gymzaal en ook buiten. Daarnaast wordt dagelijks gewerkt aan
vaardigheden op het gebied van taal en rekenen en op sociaal-emotioneel vlak.
Muziek en drama nemen ook een plaats in op ons rooster. De middag begint met
een kringactiviteit gevolgd door ontwikkelingsgerichte activiteiten, het samen
spelen in de verschillende hoeken. Uiteraard is er ook dan gelegenheid om te
bewegen buiten of in de gymzaal.
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3.1.10 HET WERKEN IN GROEP 3
In groep 3 neemt het lezen een centrale plaats in. Het wordt vanaf nu net als
rekenen volgens een vaste methodiek aangeboden. Bij schrijven gaan we de
letters volgens vaste patronen aanleren. Het is fijn als u dat thuis op dezelfde
manier voordoet. Boeken en schriften nemen hierbij nu een belangrijke plaats
in. Toch blijft het spelen belangrijk: samen een puzzel oplossen, een eerste
verhaaltje stempelen, winkeltje spelen met geld, oefenen met de computer. Ook
zullen de leerlingen in het begin eraan moeten wennen, dat ze op een dag langer
aan hun tafeltje moeten zitten.
Bij het lezen wordt er naar gestreefd om de kinderen zich zo te laten ontwikkelen,
dat het spellend lezen aan het eind van groep 3 achter de rug is. Uiteraard
besteden we in groep 3 ook veel aandacht aan rekenen en schrijven. In groep 4
wordt er duidelijk al meer uit lesboeken gewerkt. De schoolvakken
natuuronderwijs en verkeer hebben in groep 3 al wel een vaste plaats in het
lesrooster.
3.1.11

VERANTWOORDING VERPLICHTE ONDERWIJSTIJD

In de groepen 1 tot en met 4 hebben de leerlingen jaarlijks ongeveer 890 lesuren.
Dat betekent dat zij in de eerste vier jaar van de basisschool 3560 lesuren
hebben. Het wettelijk minimum aantal uren bedraagt 3520 uur in de eerste vier
leerjaren. In de bovenbouw (de groepen 5 tot en met 8) hebben de leerlingen
jaarlijks ongeveer 1000 lesuren. Zij hebben een langere lesweek en enkele
schooldagen meer dan de kinderen in de onderbouw. Dit is de reden dat
leerlingen in de onderbouw meer vrije dagen hebben dan de leerlingen van de
bovenbouw.
3.1.12 MAATREGELEN TER VOORKOMING/BESTRIJDING LESUITVAL.
Onze school beschikt over een aantal leerkrachten in een invallerspool (IPPON),
die in geval van ziekte de lessen waarnemen, zodat er zo weinig mogelijk lessen
uitvallen.
Bij een eventueel gebrek aan invalkrachten, in piekperiodes, zullen wij proberen
de lessen door interne verschuivingen te laten doorgaan.
In gevallen van overmacht, zullen wij de kinderen helaas naar huis moeten
sturen. Dat gebeurt altijd zo zorgvuldig mogelijk en na informatie vooraf, dus
nóóit op de dag van melding zelf. (zie ook 5.2)
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3.2

SAMENSTELLING VAN HET TEAM

Op CBS De Burcht onderscheiden wij de volgende taken:
•
•
•
•
•
•
•
•

3.3.

groepsleerkracht
bouwcoördinator
intern begeleider
interne coach opleidingen ( ten behoeve van studenten en mentoren)
administratief medewerker
conciërge
waarnemend directeur
directeur

DE ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN

Het onderwijs op onze school is zoveel mogelijk afgestemd op de ontwikkeling
van de leerlingen. Kinderen zijn niet allemaal op hetzelfde moment toe aan lezen,
schrijven en rekenen. Naast het verwerven van kennis is ons onderwijs ook
gericht op het ontwikkelen van creativiteit en op het ontwikkelen van sociale,
culturele en lichamelijke vaardigheden.

3.3.1 BASISVAARDIGHEDEN: LEZEN, TAAL, REKENEN EN SCHRIJVEN
LEZEN

In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het leren lezen. Er wordt gewerkt
met de methode Lijn 3. In groep 3 is het leren lezen erg belangrijk. Het technisch
kunnen lezen is een voorwaarde voor veel andere vakken. In de hogere groepen
komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en studerend lezen te liggen. Op
De Burcht leren de kinderen technisch en begrijpend lezen, waarbij wij
leesmotivatie voorop stellen. In de groepen 3 tot en met 8 lezen we elke dag
ruim een kwartier in een boek uit de groepsbibliotheek. Dat doen we direct na
de lunchpauze. De groepen 2 tot en met 4 gaan tweewekelijks naar de
schoolbibliotheek om een boek te lenen, wat thuis gelezen mag worden.
NEDERLANDSE TAAL

De groepen 4 tot en met 8 werken met de nieuwste versie van de taalmethode
Taal actief.
Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in contact te komen en een
boodschap aan elkaar door te geven of van een ander te ontvangen.
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Ook richten we ons op de verbale vaardigheden van de kinderen. We leren ze
hun eigen mening onder woorden te brengen.
Gekoppeld aan deze methode hanteren we een uitgebreid digitaal systeem van
ondersteuning, zowel voor het digibord als voor leerlingen individueel.
REKENEN EN WISKUNDE

De Burcht gebruikt vanaf 1 augustus 2014 de methode De Wereld In Getallen in
alle groepen. In de rekenles leren we de kinderen praktische problemen uit het
dagelijkse leven op te lossen. De manier waarop kinderen tot een oplossing
komen mag verschillen. De kinderen leren tabellen en grafieken zelf te lezen en
te maken.
We proberen kinderen een aantal rekensommen op een handige manier uit het
hoofd te leren maken. Als u met uw kind over rekenen praat, houd er dan
rekening mee dat het vermenigvuldigen en delen tegenwoordig anders wordt
aangeleerd.
Gekoppeld aan deze methode hanteren we een uitgebreid digitaal systeem van
ondersteuning, zowel voor het digibord als voor leerlingen individueel.
SCHRIJVEN

In de groepen 1 en 2 gebruiken we de methode Schrijfatelier voor de
schrijfontwikkeling van onze leerlingen. De leerlingen leren op De Burcht in de
groepen 3 tot en met 6 schrijven met de methode Klinkers. Schrijfonderwijs
draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot
handschrift ontwikkelen, als middel om met elkaar te communiceren. In groep 8
leren de kinderen om blind te typen en behalen ze aan het einde van het
schooljaar een typediploma.
3.3.2 OVERIGE VAKGEBIEDEN

GODSDIENST

De christelijke identiteit van de school is in belangrijke mate bepalend voor de
invulling van het godsdienstonderwijs. We maken gebruik van de methode Kind
op maandag.
De vertellingen van één week hebben met elkaar te maken. Dit komt tot
uitdrukking in het thema van de week, de liederen sluiten hierbij aan.
WERELDORIËNTATIE EN VERKEER

Op De Burcht praten we op veel momenten met de kinderen over de wereld om
ons heen en we brengen hen kennis bij over het heden en het verleden van de
aarde. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis maar veel meer om het
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aanleren van een juiste houding ten opzichte van de natuur, volkeren in andere
landen en onze voorouders. Soms gebeurt dit in aparte vakken naar aanleiding
van een boek, maar vaak ook door middel van klassengesprekken,
spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukjes, enzovoort.
De volgende methoden zijn op onze school in gebruik: voor groep 8 voor natuuren techniek onderwijs Binnenste Buiten, voor aardrijkskunde Grenzeloos, voor
geschiedenis Wijzer en voor verkeer de Jeugdverkeerskrant. In de groepen 5, 6
en 7 wordt als pilot met de digitale methode Blink voor wereldoriëntatie gewerkt.
Aan het einde van schooljaar 2019-2020 wordt een besluit genomen over het
definitief invoeren van Blink voor de groepen 5 tot en met 8.
HANDVAARDIGHEID, TEKENEN EN TEXTIELE WERKVORMEN

Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma. Niet alleen leren heeft de
nadruk, ook de creatieve vorming. Het proces dat plaatsvindt tussen het
verstrekken van een opdracht en het resultaat is van grote vormende waarde.
Tevens leren de kinderen verschillende technieken en maken ze kennis met
verschillende materialen en gereedschappen. Deze vakken kunnen tevens van
waarde zijn wanneer het gaat om een keuze van de vrijetijdsbesteding. We
gebruiken de methode Laat maar zien.
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MUZIEK

Bij muzikale vorming spelen waarnemen, interpreteren, experimenteren en
inprenten een belangrijke rol. Bovendien is het samen zingen, ritmisch klappen,
bewegen en het maken van geluiden met instrumenten een gezellige
groepsactiviteit.
LICHAMELIJKE OPVOEDING

Voor alle groepen worden de gymlessen gegeven door een vakdocent
bewegingsonderwijs: twee keer per week 45 minuten. In de kleutergroepen staat
bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster: wekelijks worden twee lessen
hiervan gegeven door de vakdocent bewegingsonderwijs, de overige lessen door
de groepsleerkracht. We spelen op het schoolplein en in het speellokaal. De
kinderen uit groep 1 en 2 hebben een paar gymschoenen op school. Dit zijn bij
voorkeur instappers of schoenen met klittenband met ruwe zool (geen
balletschoentjes). Zij gymmen in onderbroek en hemd. Vanaf groep 3 gaan de
leerlingen naar een gymzaal buiten de school. Bijna alle groepen gebruiken de
gymzaal.
De toewijzing van de gymzalen en uren geschiedt door de gemeente en kan van
jaar tot jaar verschillen.
De kinderen gebruiken gymkleding en dragen gymschoenen (geen
buitenschoenen) tijdens de les. Om het kwijtraken van tassen en kleding te
beperken, is het goed om deze te merken met de naam van uw kind.
ENGELS

In groep 6, 7 en 8 wordt Engels gegeven met de online methode Holmwood’s.
Deze methode legt de nadruk op mondelinge taalvaardigheid. Kinderen bouwen
een grote woordenschat op en zijn hiermee goed toegerust voor het
vervolgonderwijs.
3.4.

LIJST VAN ONDERWIJSMETHODEN

Op CBS De Burcht hebben de groepen 1 en 2 de beschikking over een groot scala
aan ontwikkelingsmaterialen. Hieruit kunnen de leerlingen dagelijks vrij kiezen.
Deze materialen worden echter ook regelmatig gericht ingezet. Daarnaast maken
we onder meer gebruik van de volgende methoden:
GROEPEN 1 EN 2

VAKGEBIED

BRONNEN

JAAR VAN INVOERING

Godsdienstige vorming

Kind op maandag

2012
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Voorbereidend taal/lezen

Schatkist

2005/2006

Voorbereidend rekenen

Wereld in Getallen

2014

Sociaal-emotionele ontwikkeling Schatkist en Goed Gedaan

2006

Motorische ontwikkeling

Schatkist + Klinkers

2006

Voorbereidend schrijven

Schrijfatelier

2012

Verkeer

Rondje Verkeer

2010

Muziek

Moet je doen

1997

Tekenen/handvaardigheid

Laat maar zien

2016

Dramatische vorming en dans

Moet je doen

1997

VAKGEBIED

LESMETHODE

JAAR VAN INVOERING

Godsdienstige vorming

Kind op maandag

2012

Technisch lezen

Lijn 3

2017

Voorgezet Technisch lezen

Estafette (groepen 4-5)

2011

Begrijpend/Studerend lezen

Leeslink (groepen 4-8)

2013

Taal/Spelling

Taal Actief versie 4

2012

Schrijven

Klinkers (groepen 3 t/m 6)

2018

GROEPEN 3 T/M 8
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Rekenen en wiskunde

De Wereld In Getallen

2014

Engels

Holmwood’s (groepen 6, 7 en 8)

2015

Aardrijkskunde

Grenzeloos

2017

Blink

2018

Wijzer (groepen 5 t/m 8)

2015

Blink

2018

Binnenste Buiten (groep 4 t/m 8)

2016

Blink

2018

School TV en

Actueel

Geschiedenis

Natuuronderwijs

School TV Weekjournaal

Verkeer

Rondje Verkeer (VVN) voor groep Actueel
1-2-3
Stap Vooruit (VVN) voor groep 4
Op voeten en fietsen (VVN) voor
groep 5 + 6
Jeugd Verkeerskrant (VVN) voor
groep 7

3.5

Muziek

Moet je doen

1999

Tekenen/handvaardigheid

Laat maar zien

2016

Lichamelijke oefening

Basislessen Bewegingslessen

1999

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

Geen apart vak, maar wel een vast onderdeel in ons onderwijsprogramma is de
aandacht die we geven aan actief burgerschap en sociale integratie.
In de missie van De Burcht stellen we dat we de kinderen willen begeleiden in
hun groei naar volwassenheid. We willen hen voorbereiden op hun rol in de
samenleving tot een kritisch en democratisch mens die zelfstandig en weerbaar
is in een dynamische pluriforme maatschappij. Vanuit onze christelijke identiteit
zien we dit ook als onze pedagogische opdracht.
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Op school zijn we die samenleving in het klein. Kinderen staan centraal op De
Burcht, maar wel in verbinding en harmonie met elkaar en de omgeving. In de
school mag iedereen zich welkom weten: kinderen, medewerkers en ouders. We
hebben hoge verwachtingen van elkaar. We streven naar kwaliteit van
ontwikkeling. We zien ouders als partners in de opvoeding. We spreken met
respect met en over elkaar. Zo maken we onze visie merkbaar, zichtbaar en
betekenisvol.
De school is daarvoor een goede oefenplaats. In de groep, op het schoolplein,
tijdens het overblijven, krijgt de leerling te maken met processen, gedragingen
en gebeurtenissen die ook voorkomen in de ‘echte’ samenleving. Op school wordt
de leerling gestimuleerd voor zijn mening uit te komen en respect te hebben voor
mensen die anders zijn. Hij kan zijn sociale competenties verder ontwikkelen,
wordt zich bewust van zijn sociale rechten en plichten en kan meedenken en
meebeslissen.
De hoofddoelen die wij hebben ten aanzien van burgerschap en sociale integratie
zijn:
1. We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke, evenwichtige mensen die
respectvol vanuit duidelijke waarden en normen omgaan met de
medemens.
2. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie
inhoudt en die daar ook naar handelen. Ze leren hun mening over
maatschappelijke thema’s te verwoorden.
3. We voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief
betrokken willen zijn op de samenleving en die gericht zijn op
samenwerking.
4. We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en
respect voor andere opvattingen en overtuigingen (religies).
5. We laten de kinderen kennismaken met de diversiteit van de samenleving.
6. We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen
culturele bagage mee voor het leven.
Op onze school geven we planmatig invulling aan onze visie op burgerschap en
integratie door het op te nemen in ons cyclische systeem van kwaliteitszorg.
WMK.
Omdat we een zogenaamd ‘witte school’ zijn, zijn we ons bewust van het risico
dat kinderen niet leren omgaan met andere culturen
We zijn alert op risico’s (zoals tendensen tot onverdraagzaamheid of
radicalisering onder leerlingen of in de omgeving waar ze opgroeien) en we
stemmen indien nodig ons programma daar op aan.
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Een uitgebreide uitwerking van de wijze waarop wij vorm geven aan Burgerschap
en Sociale Integratie vindt u in het Katern Burgerschap, dat op onze website te
vinden is. In schooljaar 2020-2021 zullen wij ons aanbod Burgerschap en Sociale
Integratie herzien, in verband met de aanpassing van het wettelijk kader.
3.6

HET SCHOOLGEBOUW

Ons schoolgebouw aan de Margaretha Turnorlaan 5 heeft de volgende ruimtes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.7

16 permanente leslokalen
1 handvaardigheidslokaal
1 speellokaal
1 centrale hal
1 teamkamer
2 spreekkamers interne begeleiding
2 spreekkamers overig gebruik
1 spreekkamer waarnemend directeur/bouwcoördinator
1 kantoor administratief medewerker
1 directiekamer
2 ruimtes voor VSO/BSO van Kwink kinderopvang
1 ruimte voor peuterwerk van Kwink kinderopvang

KWALITEITSZORG

Wanneer bieden wij als school kwaliteit?
Allereerst zijn er natuurlijk de voorwaarden in de wet: de (kern)doelen en
uitgangspunten, leer- en vormingsgebieden en de onderwijstijd. Op de tweede
plaats het concept dat wij als school zelf willen uitdragen.
De Burcht wil kinderen een veilige plaats bieden waar het tot ontplooiing en
ontwikkeling kan komen.
Wij willen een basisschool zijn, waar alle leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.
We willen steeds meer opbrengstgericht werken, waarbij het accent ligt op de
basisvakken taal, rekenen en lezen. Vanzelfsprekend komen ook de andere
vakgebieden ruimschoots aan bod.
De kwaliteit van het onderwijs staat in het centrum van de belangstelling. De
resultaten van de CITO-toetsen worden, naast het systeem van WMK, als
kwaliteitsnorm gehanteerd.
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Bovendien hebben we te maken met de Wet op het Onderwijstoezicht, waarin de
Onderwijsinspectie zich met name zal richten op de kwaliteitszorg van de scholen
en de opbrengsten daarvan.
In januari 2017 is onze school voor het laatst door de onderwijsinspectie bezocht
in het kader van het reguliere toezicht. De resultaten waren daarbij in orde, wat
resulteerde in het toekennen van het zogenaamde basisarrangement. Hierbij
werd onze school opgenomen in de standaard bezoekcyclus van één maal in de
vier jaar. De inspectieverslagen kunt u terugvinden op de website van de
onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl
Verbeterpunten zijn opgenomen in het nieuwe Schoolplan 2019-2023, dat u ook
op onze website kunt vinden onder Downloads.
De
Burcht
hanteert
het
systeem WMK voor primair
onderwijs als instrument om de
kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren. Het WMK-PO biedt
onze school een Quick Scan en een Schooldiagnose aan om het de kwaliteit van
het onderwijs te bepalen en te verbeteren. Het scoren van de indicatoren van de
Quick Scan leidt tot een globale kwaliteitsbepaling; het scoren van de indicatoren
en kernkwaliteiten van de Schooldiagnose levert een meer gedetailleerd
overzicht van de stand van zaken. Zowel de inhoud van de Quick Scan als de
Schooldiagnose is afgeleid van het toezichtkader dat de Inspectie van het
Onderwijs hanteert om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. De twee
instrumenten
bevatten
kwaliteitsaspecten
als:
leerstofaanbod,
onderwijsleerproces, kwaliteitszorg, toetsing, tijdgebruik, schoolklimaat en
opbrengsten. In een cyclus van vier jaar komen zo alle kwaliteitsaspecten
systematisch aan de orde.
Tweejaarlijks worden de teamleden en ouders via WMK bevraagd op diverse
aspecten waaronder sociale veiligheid en welbevinden. De leerlingen worden
hierop jaarlijks bevraagd.
Verantwoording van onze kwaliteit gebeurt op de volgende wijze:
•

Rapportages WMK worden overhandigd aan team, medezeggenschapsraad,
voorzitter College van Bestuur CPOV en de onderwijsinspectie. Ook wordt
de rapportage vermeld op de website van de school.

•

Samenvattingen van rapportages WMK worden aan ouders, leerlingen en
externe partijen verstrekt via onze nieuwsbrief en op onze website
geplaatst.

In het managementteam, team en medezeggenschapsraad worden de
rapportages geanalyseerd, waarna de schoolleiding een plan van aanpak
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presenteert, uitvoert en bewaakt. Dit plan van aanpak wordt aan alle betrokken
partijen verstrekt en verkrijgt in de eerste MR vergadering daaropvolgend
instemming en vormt daarna een onderdeel van het onderwijskundig jaarplan
van de school.
Voor meer informatie verwijzen we u naar onze schoolwebsite, onder
Kwaliteitszorg en naar de website: www.wmkpo.nl
Ook verwijzen we u naar ons beleidsdocument Kwaliteitszorg De Burcht.
Eens in de vier jaar wordt er een tevredenheidpeiling onder leerlingen,
leerkrachten en ouders uitgevoerd. Hieruit volgt een rapport met aanbevelingen
om de kwaliteit te verbeteren. De laatste peilingen (ouders en personeel) dateren
van voorjaar 2017. De leerling-tevredenheidspeiling werd in januari 2018
afgenomen. De aanbevelingen van afgenomen peilingen zijn verwerkt in de
plannen van aanpak en het nieuwe schoolplan 2019-2023.
Aan het einde van elk schooljaar wordt door de leerkrachten de Quick Scan
ingevuld. De uitkomsten van deze jaarlijkse evaluatie worden, na verwerking
door het managementteam, meegenomen in het plan van aanpak voor het
nieuwe schooljaar.
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Hoofdstuk 4 - PASSEND ONDERWIJS:
OMGAAN MET VERSCHILLENDE
ONTWIKKELINGS-BEHOEFTEN VAN
KINDEREN

- 36 -

Schoolgids CBS De Burcht

4.1

DE OPVANG VAN LEERLINGEN IN DE SCHOOL

Hieronder vindt u een algemene beschrijving van de organisatie van de
ondersteuning in onze school.

4.1.1 AANMELDINGSPROCEDURE, INSCHRIJVING EN ZORGPLICHT
Voordat u uw kind aanmeldt bij onze school vindt er een kennismakingsgesprek
plaats. Vaste onderdelen van het kennismakingsgesprek zijn:
•
•
•
•

Identiteit van de school
Uitleg van ons onderwijs
Aanmeldingsprocedure
Rondleiding door de school

Er wordt een zo duidelijk mogelijk beeld geschetst van De Burcht. In principe
zijn alle leerlingen welkom. Daarbij spelen drie factoren een rol van betekenis:
•
•
•

de identiteit
ons onderwijs en de organisatie daarvan
de ontwikkeling van uw kind

Wanneer u uw kind inschrijft vóór het derde jaar, is er sprake van een
aanmelding. Zonder tegenbericht wordt uw aanmelding tien weken voor de
datum dat uw kind de leeftijd van vier jaar bereikt , een definitieve inschrijving.
Op dat moment gaat ook de zorgplicht van de school in. Voor meer informatie
over de zorgplicht van de school kunt u kijken op de website van het
samenwerkingsverband waarbij De Burcht is aangesloten:
https://www.swvrijnengeldersevallei.nl/uploads/schema_zorgplicht_def.pdf
Ongeveer drie maanden voordat uw kind vier jaar wordt ontvangt u een extra
vragenlijst en eventueel een uitnodiging voor een intake gesprek aan de hand
van deze vragenlijst. Dit doen we om de voorschoolse ontwikkeling goed in
beeld te krijgen. Ook stemmen we af of, en zo ja, welke extra ondersteuning er
nodig is.
Het is belangrijk dat u alle informatie geeft die wij nodig hebben voor een
verantwoorde begeleiding van uw kind.
Na aanmelding levert u de volgende onderdelen aan:
•
•

Overdrachtsformulier peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf
Onderwijskundig rapport bij overstap van een andere school

Bij de toelating van uw kind wordt gekeken naar aspecten die van invloed
kunnen zijn op het ontwikkelingsproces van uw kind. Daarbij zijn de volgende
elementen van belang:
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•
•
•
•

het welbevinden van uw kind
het welbevinden van de andere leerlingen in de omgang met uw kind
de groepssamenstelling en de ontwikkelingshulpvragen van de groep
waarin uw kind geplaatst gaat worden
of de school in voldoende mate aan de benodigde
ondersteuningsbehoefte van u kind kan voldoen

Er kan besloten worden deskundigen om advies te vragen en/of uw kind te
bezoeken in de huidige (school-)situatie. De intern begeleider en de directeur
bespreken dit met elkaar. Ouders worden te allen tijde betrokken bij de
besprekingen.
Wanneer onze school niet in de ondersteuningsbehoefte van uw kind kan
voorzien, is de school (nadat de inschrijving definitief is geworden)
verantwoordelijk om –in overleg met u – een school te vinden die zowel
plaatsingsruimte heeft als in de ondersteuningsbehoefte van uw kind kan
voorzien. Dit onderzoek moet binnen zes weken zijn afgerond. Zo nodig kan
deze termijn met vier weken worden verlengd, mits schriftelijk medegedeeld
aan de ouders.
Doel is om alle kinderen het onderwijs te bieden waar zij het meeste baat bij
hebben: onderwijs dat uw kind het beste past!

4.1.2 ALS UW KIND VIER JAAR WORDT
Wanneer uw kind vier jaar wordt, mag het naar de basisschool.
In de maand voorafgaand aan de vierde verjaardag van uw kind, mag het twee
ochtenden naar school om kennis te maken met de groep en de leerkracht. Het
krijgt hiervoor van de leerkracht schriftelijk bericht. De eerste officiële lesdag is
altijd de eerste maandag na de dag waarop het kind vier jaar wordt.
In de maand december en zes weken voor het einde van het schooljaar stromen
er in principe geen nieuwe leerlingen in. Dit vanwege de extra drukte die deze
maanden met zich meebrengen.
Kinderen die in december 4 jaar worden, beginnen op de eerste maandag na de
kerstvakantie. Zij hebben soms wenmomenten van tevoren.
Kinderen die in juni, juli of augustus 4 jaar worden, komen na de zomervakantie
op school. De eerste officiële schooldag is dan direct de eerste dag na de
zomervakantie. Uitzondering hierop zijn de kinderen die op deze eerste lesdag
nog geen 4 jaar zijn. Afhankelijk van hun geboortedatum kunnen zij maximaal
tien dagdelen voor hun vierde verjaardag naar school om te wennen.
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De kinderen die direct na de zomervakantie op school komen, worden
uitgenodigd voor de zogenaamde doorschuifmiddag. Dit is de laatste
maandagmiddag van het schooljaar. Tijdens deze middag maken de kinderen
kennis met de leerkracht en de groep.
Bij de indeling van de groepen proberen we, waar mogelijk, rekening te houden
met diverse factoren: het aantal leerlingen in de groep met specifieke
onderwijsbehoeften, de verdeling jongens/meisjes en de grootte van een groep.
Wij gaan ervan uit dat een kind, dat voor het eerst naar school gaat, zindelijk is.
Wanneer een kind, dat niet zindelijk is, toch wordt toegelaten, dient de leerkracht
iemand te kunnen bereiken, die bij een “ongelukje” het kind komt verschonen.
Een leerkracht kan namelijk de groep niet verlaten om een kind te verschonen.

4.1.3 PASSEND ONDERWIJS
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingevoerd. Schoolbesturen
hebben een zorgplicht. Dat betekent dat besturen elk kind een passende
onderwijsplek moeten aanbieden. Of op de school waar u uw kind aanmeldt,
eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of
speciaal onderwijs.
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning
nodig hebben. Zoveel mogelijk kinderen moeten in de buurt naar een gewone
school kunnen gaan. Zo hebben zij de beste kansen op een vervolgopleiding en
meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar
het speciaal onderwijs.
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4.1.4 SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN
Elke school stelt ten minste eenmaal per vier jaar een school-ondersteuningsplan
vast.
Het school-ondersteuningsplan is opgesteld door leraren, de intern begeleiders,
de schoolleiding en het bestuur. In het profiel wordt aangegeven welke
ondersteuning de school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de
toekomst. Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise
eventueel moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing van )
leraren. Leraren en ouders hebben adviesrecht op het school-ondersteuningsplan
via
de
medezeggenschapsraad
van
de
school.
Het
grotere
samenwerkingsverband van onze regio legt alle profielen bij elkaar om te
beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren. Doel is immers
dat alle leerlingen een passende plek krijgen binnen onze regio.
Op onze website vindt u ons volledige en actuele school-ondersteuningsplan
(S.O.P.) onder de menuknop Passend Onderwijs.
4.2

LEERLINGENONDERSTEUNING

Wij werken zoveel mogelijk aan het zelfde leerdoel in een groep. Wij vinden dat
instructie door de groepsleraar en samen oefenen met de leerlingen een
centrale plaats in het leren op school inneemt. De leerlingen worden daartoe
ingedeeld in 3 instructiegroepen. Dit ligt vastgelegd in een groepsplan dat
meerdere keren per jaar aangepast wordt.
Een belangrijk middel bij de leerlingenondersteuning is het leerlingvolgsysteem.
Om voor een doorgaande lijn te zorgen, worden er regelmatig groeps- en
leerling-besprekingen gehouden en worden de gegevens van de leerlingen aan
het eind van een schooljaar mondeling en digitaal overgedragen aan de collega
van het volgende schooljaar.
4.2.1 ORGANISATIE INTERNE BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING
Onze school heeft twee intern begeleiders die samen de ondersteuning voor onze
leerlingen coördineren. Zij adviseren aan het managementteam en geven leiding
aan de ondersteuning binnen de school. Beide intern begeleiders ondersteunen
ook de leraren bij het vormgeven en uitvoeren van de ondersteuning in hun
groep. In het school-ondersteuningsplan vindt u een uitgebreidere beschrijving
van taken en verantwoordelijkheden.
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4.2.2 DE SIGNALERING VAN SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN.
Een bepaalde onderwijs- of ondersteuningsbehoefte kan zowel door de
groepsleraar als door de ouders gesignaleerd worden. Om alert te zijn hierop
worden de leerlingen regelmatig getoetst en geobserveerd.
We hebben ook aandacht voor zaken die wat minder gemakkelijk te meten zijn,
maar daarom niet minder belangrijk zijn. We denken hierbij aan gedrag, sociaal
- emotioneel welbevinden en aan motivatie, concentratie en werkhouding. We
doen dit door middel van observaties en vragenlijsten.
4.3

HET LEERLINGVOLGSYSTEEM

Om goede ondersteuning te bieden aan kinderen hebben we informatie nodig.
Die informatie moet up-to-date en van belang zijn. Met die informatie in handen
proberen we aan te sluiten bij wat de kinderen nodig hebben. In de eerste plaats
zijn daar onze dagelijkse observaties en gesprekken met de kinderen tijdens
instructie en werken. Het hele jaar door worden allerlei resultaten geregistreerd.
We volgen de ontwikkeling van het kind met methode-gebonden toetsen.
Daarnaast maken we twee maal per jaar met methode-onafhankelijke toetsen
(CITO toetsen voor de groepen 1 tot en met 8) en observaties (KIJK voor de
groepen 1 en 2) de balans op. Het hele jaar door worden allerlei resultaten
geregistreerd. Het is een goede aanvulling om met een onafhankelijke toets te
kijken waar de kinderen, los van onze methodes, nu werkelijk staan. Door middel
van een signaleringskalender bewaken we dat alle toetsen door de leerkrachten
op het juiste tijdstip worden afgenomen. Al deze middelen helpen ons om
handelingsgericht te werken. Ouders hebben inzage in alle toetsresultaten via
het Ouderportaal van Parnassys.
4.3.1 ANALYSEREN / DIAGNOSTICEREN / EVALUEREN
Nadat de leerlingen getoetst / geobserveerd zijn, worden de resultaten van de
leerlingen geanalyseerd door de leerkracht en zo nodig besproken met de intern
begeleider (IB-er). Daarna wordt er eventueel in overleg met de ouders
afgesproken hoe we verder gaan met het kind. Alle kinderen hebben , zij het op
verschillende manieren, ondersteuning nodig. In ons SOP, het Schoolondersteuningsplan hebben wij beschreven hoe wij daar invulling aan geven.
Dit document hebben wij opgesteld overeenkomstig de richtlijnen van de
inspectie en het samenwerkingsverband. Zie ook op onze website onder de
menuknop Passend Onderwijs.
Soms komen we tot de conclusie dat alle extra inzet op cognitief en/of sociaal
emotioneel gebied onvoldoende effect heeft. In dat geval kan het zinvol zijn dat
het kind nog een jaar in dezelfde groep blijft. In deze situaties nemen we contact
met de ouders op, om in onderling overleg een goede keus voor de plaatsing van
een kind in een bepaalde groep te kunnen maken. Deze beslissing over doublure
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en/of plaatsing van het kind wordt genomen na het doorlopen van een zorgvuldig
proces, beschreven in ons protocol verlenging/doublure.
4.4.1 WERKEN MET HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN
We besteden ook aandacht aan kinderen die heel goed kunnen leren. Deze groep
– zeer begaafde kinderen - vindt niet altijd voldoende uitdaging in het normale
lesprogramma. Dat komt omdat daarin voor hen veel onnodige herhalings- en
oefenstof wordt aangeboden en de verrijkingsopdrachten niet tegemoet komen
aan de specifieke leerbehoeften van deze groep kinderen. Daarom is het
belangrijk dat we de leerstof voor deze kinderen aanpassen. Dit gebeurt altijd in
overleg met de ouders. In schooljaar 2017-2018 heeft een interne werkgroep het
aanbod en de werkwijze voor meer-begaafde kinderen aangepakt en verbeterd.
Zie hiervoor ons “Protocol ontwikkelingsvoorsprong, meer- en hoogbegaafde
kinderen”. Met ingang van schooljaar 2019-2020 beschikt onze school over een
specialist meer- en hoogbegaafdheid. Op basis van een nieuw beleidsplan meeren hoogbegaafdheid willen we meer en meer uitdaging bieden aan deze groep
kinderen. Vanaf januari 2020 willen we op schoolniveau werken met een
plusgroep voor meerbegaafde leerlingen, waarbij ze modulair aan de slag zullen
gaan met uitdagende projecten.
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4.4.2 JUNIOR ACADEMY
Sinds 1 augustus 2017 werkt onze stichting CPOV in Veenendaal-Oost met een
voltijds plusklas, de Junior Academie. Voor deze onderwijsvoorziening moeten
ouders zelf hun kind aanmelden. Na aanmelding en plaatsing zal het kind onze
school verlaten. Zie ook de website:
https://www.speelkwartierveenendaal.nl/junior-academie/

4.5

VOORZIENINGEN TEN BEHOEVE VAN INDIVIDUELE LEERLINGEN

4.5.1 Jeugdgezondheidszorg GGD Midden Nederland en Centrum voor Jeugd en
Gezin
De GGD op De Burcht
De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren
en hun ouders om hen te adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien.
Gezondheidsonderzoeken in de basisschoolleeftijd
Alle kinderen in Nederland krijgen in groep 2 en in groep 7 een uitnodiging voor
een preventief gezondheidsonderzoek met als doel om samen met u als ouder/
verzorger de groei en ontwikkeling van uw kind te volgen. In groep 2 vindt het
onderzoek op de GGD-locatie plaats en komt u samen met uw kind. In groep 7
is het onderzoek op school en in principe zonder aanwezigheid van een ouder.
Deze onderzoeken sluiten aan op de contactmomenten die u op het
consultatiebureau heeft gehad. Naast een check van oren, ogen en groei is er
aandacht voor hoe het verder met uw kind gaat op school, thuis en in de
omgang met leeftijdsgenootjes.
In dit filmpje ziet u wat de GGD voor u kan betekenen:
https://youtu.be/z1PzfC60qjg

Het hele jaar bereikbaar
Ook buiten deze onderzoeken is de GGD het hele jaar door bereikbaar voor
vragen en advies over gezond opgroeien. Vragen kunnen over verschillende
onderwerpen gaan en via het inloopspreekuur, de mail, het telefonisch
spreekuur en de chat gesteld worden.
Kijk op www.ggdru.nl hoe u ons het makkelijkst kunt bereiken.
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Vaccinaties
De GGD voert ook het rijksvaccinatieprogramma uit, waarbij kinderen worden
ingeënt tegen een aantal infectieziekten zoals bof, mazelen, rode hond, difterie,
tetanus en polio. In het jaar dat uw kind negen jaar wordt, krijgt u een oproep
om uw kind te laten vaccineren tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik
tegen bof, mazelen en rode hond.
CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (DE TWYN))

Vragen over school, vriendschappen, eten, gezondheid, opvoeding, pesten of
geld?
Het CJG wil meedenken met vragen rondom opgroeien en opvoeden. Zowel
ouders als jongeren en kinderen kunnen een beroep doen op het CJG.
In het CJG werken het Consultatiebureau, Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar van
GGD MN en het maatschappelijk werk nauw met elkaar samen.
Elke gemeente heeft een eigen CJG. Het CJG is bereikbaar via de mail, telefoon
of
u
kunt
binnen
lopen
op
het
inloopspreekuur.
Adres, telefoonnummers en spreekuurtijden (zowel inloop als telefonisch) zijn te
vinden op de website van het CJG van uw gemeente: www.cjgveenendaal.nl De
GGD is kernpartner binnen het CJG. Op onze buurschool Het Mozaïek is elke
donderdagmiddag een inloopspreekuur van 14.00-15.15 uur.
4.5.2 OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS
Na de basisschool gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Om tot een
verantwoorde keuze te komen, doorlopen wij een aantal stappen. Eind groep 7
krijgt u van de leerkracht een pre-advies voortgezet onderwijs voor uw kind.
Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar krijgen de ouders
van groep 8 een toelichting op deze stappen. Vlak voor de herfstvakantie houden
de leerkrachten van groep 8 een individueel gesprek met alle leerlingen. Direct
na de herfstvakantie voeren we met alle ouders en hun kind verkennende tien
minuten gesprekken, waarbij ouders, kind en leerkracht hun verwachting
uitspreken over de geschikte schoolkeuze. De leerkracht baseert het advies op:
•

Gegevens Cito leerlingvolgsysteem vanaf groep 6
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•
•
•
•

Persoonsbeeld/type kind
Advies bij overdracht door de leerkracht van groep 7
Eigen professioneel inzicht
Gesprek met kind en ouders

In overleg met de Intern Begeleider wordt het juiste schooladvies vastgesteld.
In februari wordt dit bindend schooladvies voor een schooltype in de tien minuten
gesprekken mondeling aan ouders en hun kind meegedeeld en vervolgens ook
schriftelijk meegegeven. Het advies wordt vastgesteld in gezamenlijk overleg
tussen de leerkracht van groep 7, de huidige leerkracht en de intern begeleider.
Het advies wordt vervolgens door de directeur bekrachtigd.
Mocht er een verschil van mening zijn tussen ouders en leerkracht, dan kan een
vervolggesprek plaatsvinden in aanwezigheid van de intern begeleider en/of de
directeur.
Ouders kunnen vanzelfsprekend zelf aangeven op welke school zij hun kind willen
plaatsen.
In april wordt de Centrale Eindtoets afgenomen. Sinds 2019 is dat op onze school
de IEP toets. In verreweg de meeste gevallen komt het resultaat overeen met
het bindend schooladvies. Sommige leerlingen maken de niveautoets. De uitslag
van de Centrale Eindtoets wordt, met begeleidend schrijven, per brief
meegegeven. Als de uitslag van de eindtoets toegang biedt tot een hoger niveau
van voortgezet onderwijs dan het gegeven advies, is de school verplicht het
advies te heroverwegen. Maakt een leerling de IEP toets minder dan verwacht,
dan wordt het advies niet aangepast. Een en ander is verwoord in ons protocol
Verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs, dat op onze website te vinden is.
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4.5.3 DE CENTRALE EINDTOETS
Met de Centrale Eindtoets worden de kennis en het inzicht van de leerlingen
onderzocht op het gebied van reken- en taalvaardigheden. Daarnaast worden
studievaardigheden zoals informatieverwerking, lezen en wereldoriëntatie
getest. De toets wordt jaarlijks medio april afgenomen. De toets wordt klassikaal
door de groepsleraar van de desbetreffende groep afgenomen. De ouders krijgen
een schriftelijk verslag van de behaalde resultaten van hun kind.
4.5.4 ADVIES VAN DE SCHOOL
In verreweg de meeste gevallen komt het bindend schooladvies (4.5.3) overeen
met de toelatingsnormen van de scholen voor voortgezet onderwijs. Ervaringen
uit het verleden geven aan, dat het schooladvies de beste kans geeft op het goed
doorlopen van het voortgezet onderwijs.
4.5.5 AANMELDINGSPROCEDURE OVERZICHT EN ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT
In het kort verloopt de procedure voor aanmelding voor het voortgezet
onderwijs dus als volgt :
De leerkracht verzorgt het onderwijskundig rapport en de overdracht aan de
school voor Voortgezet Onderwijs. Hieraan is ook de wens van de ouders
gekoppeld. Ouders kunnen kennisnemen van de informatie die naar de
vervolgschool wordt gestuurd. Alle ouders ontvangen een schriftelijk bericht,
waarin zij geïnformeerd worden over de mogelijkheden tot inzage in het
onderwijskundig rapport. Begin mei komt de uitslag van de Centrale Eindtoets
binnen. Deze wordt doorgestuurd naar de school, waar de leerling is
aangemeld. De uitslag geldt als extra informatie en niet als toelatingsnorm. Zie
www.centraleeindtoets.nl
In maart of april ontvangt u bericht over de definitieve toelating. Meestal volgt
er ook nog een bezoekje aan de nieuwe school (op woensdagmiddag).
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4.5.6 Waar gaan gingen onze leerlingen naar toe
De uitstroom van onze groepen 8 naar het voortgezet onderwijs aan het eind van
het schooljaar 2018-2019 is als volgt:
VWO

20 leerlingen

HAVO/VWO

16 leerlingen

VMBO TL/HAVO

11 leerlingen

VMBO TL

2 leerlingen

VMBO GL/TL

1 leerling

VMBO BL

1 leerling

VMBO KL

4 leerlingen

Totaal

55 leerlingen

Alle 55 leerlingen van groep 8 maakten de Centrale Eindtoets van IEP.

De scholen waar onze leerlingen aan het einde van schooljaar 2018-2019
verwezen werden:
Christelijk Lyceum Veenendaal

38 leerlingen

Rembrandt College Veenendaal

3 leerlingen

Ichthus College Veenendaal

3 leerlingen

Het Perron (C.S.V.) Veenendaal

7 leerlingen

Nuborgh College Elburg

1 leerling

Kon. Wilhelmina College Culemborg

1 leerling

Meerwegen College Amersfoort

1 leerling

Caland Lyceum Amsterdam

1 leerling

Totaal

55 leerlingen
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4.5.7 NAZORG LEERLINGEN GROEP 8
Als de leerlingen de basisschool hebben verlaten volgt er voor de groepsleraren
van groep 8 en de intern begeleiders een contactmiddag of -avond waarop de
resultaten van het vervolgonderwijs worden besproken. Daarnaast worden door
bijna alle scholen van voorgezet onderwijs in de regio de rapportcijfers naar de
basisscholen toegezonden.
4.6

SOCIALE VEILIGHEID

Scholen worden door de inspectie beoordeeld op het aspect sociale veiligheid.
Hierbij gaat het erom dat leerlingen en collega's zich veilig en prettig voelen op
school. Het uitgangspunt van de school, dat een leerling zich op De Burcht veilig
en geborgen moet voelen, proberen we zo goed mogelijk waar te maken. In de
klas met de leerlingen en in vergaderingen met teamleden maken we het
onderwerp waar mogelijk en gewenst bespreekbaar. Tijdens het meest recente
bezoek van de onderwijsinspectie is de veiligheid op De Burcht als goed
beoordeeld: zie ook het inspectierapport op onze website.
Om inzicht te krijgen in de sociaal- emotionele ontwikkeling van onze leerlingen
gebruiken we meetinstrumenten. Voor de groepen 1 en 2 maken we gebruik van
KIJK, een observatie- en registratiesysteem en voor groep 3 t/m 8 gebruiken we
momenteel de SCOL als volginstrument.
Tweemaal per schooljaar worden in de groepen 4 t/m 8 sociogrammen gemaakt,
waarmee we inzichtelijk krijgen hoe de leerlingen zich binnen een klas tot elkaar
verhouden in sociaal- emotioneel opzicht. Wie zijn meer of minder populair en
bij wie voel jij je meer of minder veilig? Een leerkracht kan daarop acties
ondernemen ter verbetering. Voor leerlingen die een structurele aanpak nodig
hebben qua gedrag werkt de school met hulpplannen.
Met onze methode “Goed gedaan” werken we gericht en regelmatig aan een goed
pedagogisch klimaat in de groep. Daarnaast houden we gedurende het schooljaar
de zogenaamde Gouden, Zilveren en Bronzen weken, waarin de schoolregels
centraal staan.
We organiseren regelmatig een themaweek waarin pesten in alle groepen
centraal staat. Bij gesignaleerd pestgedrag gebruiken we systematisch het
pestprotocol. De Burcht heeft twee geschoolde anti-pestcoördinatoren in het
team, die mede de sociale veiligheid in de school waarborgen. Zij vormen een
vast aanspreekpunt voor leerkrachten, leerlingen en ouders.
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De taken van een anti-pestcoördinator zijn:
•

Fungeren als aanspreekpunt voor ouders en
leerlingen/belangenbehartiging in het kader van het anti-pestbeleid

•

Een actieve bijdrage leveren aan een sociaal veilig schoolklimaat door
het geven van voorlichting en het organiseren van preventieve
activiteiten

•

Fungeren als gesprekspartner en beleidsadviseur op het gebied van
sociale veiligheid

•

Coördinatie van anti-pestbeleid van de school

Ook in onze 4- jaarlijkse tevredenheidpeilingen is dit onderdeel van sociaal
welbevinden verwerkt.
De leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 worden jaarlijks via ons systeem van
kwaliteitszorg WMK PO bevraagd op aspecten van sociale veiligheid en
welbevinden.
Incidenten en de afhandeling daarvan worden systematisch geregistreerd. De
leerkrachten vullen daarvoor een formulier in, dat door de directie centraal wordt
bewaakt en bewaard. Daarnaast worden van gesprekken verslagen gemaakt,
welke centraal worden opgeslagen en beheerd door de directie.
Bij herhaald wangedrag van leerlingen wordt gehandeld conform het CPOVprotocol inzake schorsing en verwijdering, welke op school ter inzage ligt.
Daarnaast is er regelmatig preventief contact met de wijkagent.
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Onze school is aangesloten bij de Verwijsindex voor Risicojongeren. Daarmee
wordt vroegtijdig melding gemaakt van signalen en zorgen rond leerlingen.
Het schoolgebouw en het schoolplein worden jaarlijks gecontroleerd door diverse
instanties op hygiëne en veiligheid. Verslagen daarvan worden ter inzage en
instemming aangeboden aan schoolleiding, medezeggenschapsraad en het
bevoegd gezag.
De directeur van De Burcht is tevens de veiligheidscoördinator, belast met alle
zaken rondom het thema School & Veiligheid. Sinds 1 augustus 2016 werkt onze
school met een nieuw protocol School & Veiligheid, waarin alle zaken rond dit
thema worden uitgelegd en zijn geborgd. Dit protocol is ook te vinden op onze
website onder het tabblad School  Veiligheid.
Voor ouders, leerlingen en leerkrachten is er een klachtenregeling, zoals
beschreven in hoofdstuk 6.6
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HOOFDSTUK 5 - DE GROEPSLERAREN
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5.1

DE GROEPSLERAREN

Op een aantal manieren werkt De Burcht aan verdere kwaliteitsverbetering:
•
•
•
•
•
•
•

werken met goede methoden
voortdurende scholing
professionalisering van personeel
een professionele gesprekscyclus met klassenbezoeken, functioneringsen beoordelingsgesprekken
het consequent volgen en analyseren van de resultaten van de leerlingen
het stellen van doelen en het planmatig daaraan werken
het verder ontwikkelen van het onderwijs met behulp van het dynamisch
deel van het schoolplan 2019-2023

Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt zijn de mensen die er
werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de
materialen en de lesboeken zinvol gebruikt worden.
De groepsleraren van De Burcht besteden veel tijd aan samenwerking en overleg.
Hieronder volgen enkele belangrijke zaken ten aanzien van het personeel.
5.2

GESPREK MET DE LEERKRACHT

De groepsleraren op De Burcht zijn bereid om u na schooltijd te woord te staan.
Om onnodig wachten te voorkomen stellen we het zeer op prijs als u van tevoren
even een afspraak maakt. De directie heeft geen officieel spreekuur. Mocht u hen
willen spreken, dan kunt u altijd een afspraak maken.

5.3

VERVANGING BIJ ZIEKTE, VERLOF EN/OF NASCHOLING

Het wordt steeds moeilijker om bij ziekte invallers te krijgen. Wij proberen onze
organisatie zo in te richten dat wij de kinderen zo min mogelijk naar huis hoeven
te sturen. Intern zijn er afspraken gemaakt die zijn gebaseerd op een beleidsstuk
van het CPOV met betrekking tot het naar huis sturen van leerlingen. Dit
beleidsstuk ligt ter inzage op school.
De interne afspraken komen er in het kort op neer, dat wij op de eerste ziektedag
zonder invaller de kinderen niet naar huis sturen, maar intern opvangen. U hoeft
dus nooit ’s morgens opvang te regelen voor uw kind. Het kan in bijzondere
gevallen voorkomen dat u ’s avonds telefonisch te horen krijgt dat uw kind de
volgende dag vrij heeft.
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De volgende dag kan een groep vrij krijgen en de ouders van die groep krijgen
daar via de schoolmail bericht over. Dit zal nooit twee dagen achter elkaar
dezelfde groep zijn, maar wij wisselen dat af. Ouders die onmogelijk opvang voor
hun kind kunnen regelen geven dit door aan school. Wij vangen uw kind dan op
in een van de andere groepen.
De vervanging bij verlof en/of nascholing wordt gedaan door vaste teamleden.
Deze vervangingen zijn aan het begin van het schooljaar vastgelegd in het
activiteitenplan.
5.4

SCHOLING VAN GROEPSLERAREN

Het onderwijs is voortdurend in beweging. Om de kwaliteit van ons onderwijs en
de ondersteuning van de individuele leerling op een hoog peil te houden volgen
directie en teamleden zowel groepsgewijs als individueel nascholingscursussen.
Het eigen maken van nieuwe onderwijskundige inzichten en/of het opdoen van
bepaalde vaardigheden bepalen de inhoud van deze cursussen. Elk schooljaar
wordt er in een nascholingsplan vastgelegd welke cursussen gezamenlijk c.q.
individueel zullen worden gevolgd. Een eventuele studiedag voor het hele team
behoort tot de mogelijkheden. Mocht dit zich voor doen, dan zult u daar ruim van
tevoren over worden geïnformeerd. We vermelden de reeds bekende data ook in
onze jaarkalender.
5.5

STUDENTEN VAN PABO’S

Voorafgaand aan ieder schooljaar wordt in het team bekeken hoeveel studenten
van de PABO (Pedagogische Academie Basis Onderwijs) we een stageplaats
kunnen bieden. Binnen onze school hebben we afgesproken dat er in elke groep
eenmaal per jaar een student stage komt lopen. Leerkrachten die voor het eerst
binnen De Burcht werken, hebben het eerste jaar geen student. Daarnaast
hebben leerkrachten die aan het re-integreren zijn ook geen student.
Van elke student wordt verwacht dat hij/zij handelt conform de doelstellingen
van onze school. Via de nieuwsbrief stellen de studenten zich aan u voor.
We hebben studenten van De Marnix Academie in Utrecht en de Christelijke
Hogeschool Ede.
5.5.1 OVERIGE STUDENTEN
Vanuit R.O.C. A12 zijn er studenten die de opleiding Sociaal Pedagogisch Werker,
klassen – of onderwijsassistent volgen. Zij kunnen in de hele school ingezet
worden. Daarnaast ontvangen wij af en toe studenten voor van andere
opleidingen voor een korte snuffelstage.
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HOOFDSTUK 6 - DE OUDERS

- 54 -

Schoolgids CBS De Burcht

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Niet voor niets
noemden we voor in deze gids een geregeld contact met de ouders als een van
de zaken waar we op De Burcht speciaal op letten. We informeren u niet alleen
over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee
van uw kind. Wij stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen
thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis
bevordert het welbevinden van een kind, dat staat vast.
6.0

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS VAN LEERLINGEN

Als ouder of verzorger moet u ervan uit kunnen gaan dat de school van uw kind
verantwoord omspringt met zijn of haar privégegevens en dat de privacy van uw
zoon of dochter bij de school in goede handen is. Ook wij vinden die privacy van
groot belang en we doen er dan ook alles aan die te beschermen.
Als school van de Stichting CPOV e.o. hebben ook wij sinds 25 mei 2018 te maken
met de nieuwe Europese wetgeving rond privacy: de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Scholen moeten privacy niet alleen goed regelen,
zij moeten zich ook nog eens kunnen verantwoorden voor alles wat zij doen met
persoonsgegevens.
In de huidige digitale samenleving maakt ook De Burcht steeds meer gebruik van
digitale leermiddelen. Dat doen we om uw kind zo goed mogelijk op zijn of haar
toekomst voor te bereiden. Bovendien groeien hiermee de mogelijkheden om
hem of haar op maat les te geven.
Voor een goede onderwijskundige begeleiding van leerlingen is het noodzakelijk
gegevens van uw kind digitaal te verwerken via de computer. Hierbij zijn
uitgeverijen betrokken en ook Basispoort, een soort digitale toegangspoort tot al
het lesmateriaal dat wij op school gebruiken. Scholen hebben volledige
zeggenschap over die persoonsgegevens en dat moet ook zo blijven. Het gaat
dan om het leerlingenadministratiesysteem, maar ook om educatieve software.
Om oefeningen te kunnen maken op de computer en ook om de leraar inzicht te
geven in hoe leerlingen hun opdrachten maken en wat hun vorderingen zijn,
wordt van ieder kind digitaal informatie verwerkt. Bij educatieve software gaat
het om voor- en achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, geslacht en de klas
van het kind. Maar ook om enkele gegevens over onze school zelf.
De school zal er voor zorgen, dat dit op de meest veilige en zorgvuldige manier
gebeurt en zal niet meer gegevens gebruiken, dan werkelijk noodzakelijk zijn.
De school heeft ook met elke uitgever een verwerkersovereenkomst gesloten om
de veiligheid te waarborgen.
Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens geldt ook wanneer we het hebben
over het plaatsen van foto’s of video’s op internet, gemaakt in schoolverband.
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De school plaatst met regelmaat foto’s van leerlingen op de website, in de
schoolgids, nieuwsbrief, sociale media, zoals Facebook en Twitter.
De school zal er altijd voor zorgen, dat dit “gepaste” foto’s zijn. D.w.z. altijd
groepen kinderen en nooit in bepaalde ongewenste situaties.
Over het gebruik van beeldmateriaal krijgt elke ouder binnenkort nog een apart
formulier.
Mocht u als ouder bezwaar maken tegen een bepaalde vorm van gebruik van
persoonsgegevens dan kunt u dat te allen tijde kenbaar maken bij de directeur
van de school.

6.1

INFORMATIEVOORZIENING NAAR DE OUDERS

6.1.1 OUDERPORTAAL PARNASSYS
Via het Ouderportaal van ons administratie systeem Parnassys hebben ouders
rechtstreeks inzage in een aantal gegevens omtrent hun kind: naam-adreswoonplaats gegevens, informatie over het gezin, medische gegevens van een
kind en ook de cijfers van methode toetsen en het Cito leerlingvolgsysteem. In
verband met de afronding is de module cijfers enkele weken voordat een rapport
verschijnt voor ouders gesloten.
6.1.2 PARRO APP
Via de Parro app kunnen ouders met de leerkracht communiceren. De app is
bedoeld voor korte mededelingen en ziekmeldingen. Ook kan via Parro
ingetekend worden voor gespreksavonden. De leerkrachten kunnen via Parro op
een veilige manier informatie en foto’s delen met ouders.

6.1.3 NIEUWSBRIEF
Ongeveer één keer per maand verschijnt onze nieuwsbrief, de Burchtberichten.
U vindt daar altijd de agenda en de mededelingen in terug en allerlei zaken die
met school te maken hebben. De nieuwsbrief wordt uitsluitend digitaal verzonden
en is op onze website te vinden.
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6.1.4 INFORMATIEAVONDEN
Aan het begin van het schooljaar houden wij voor alle ouders een kennismakingsen informatieavond.
U maakt kennis met de leerkracht van uw kind, u kunt de methodes bekijken en
de leerkracht vertelt u van alles over wat er komen gaat in het schooljaar. Wij
verwachten dat minimaal één ouder/verzorger per gezin deze avond aanwezig
is. De nadruk ligt voor een groot deel op ontmoeting. Zakelijke informatie over
het schooljaar krijgt u voor de duidelijkheid ook op papier en via
e-mail
aangereikt, zodat u het thuis nog eens kunt nalezen.
Al voor de informatieavond wordt u om informatie over uw kind gevraagd. Wij
hopen wij van u, als ervaringsdeskundige in het begeleiden van uw kind, te horen
wat wij over uw kind moeten weten om het nog beter te kunnen aanspreken en
begeleiden. We verwachten dat alle ouders deze informatie verstrekken.
Daarmee kunnen wij ons onderwijs nog meer handelingsgericht maken! Waar uw
informatie noodzaak is voor een extra gesprek, maken we daar uiteraard ruimte
voor. In alle andere gevallen kan uw informatie tijdens de eerste
gespreksavonden in november aan de orde komen.

6.1.5 CONTACTAVOND N.A.V. HET RAPPORT EN ANDERS
Tweemaal per jaar organiseren wij een contactavond. Voor de eerste avond, half
november, worden alle ouders/verzorgers verwacht en kunnen zij gedurende 10
minuten met de leerkracht praten over de ontwikkeling en de leerprestaties, het
functioneren van het kind binnen de groep en andere zaken.
De tweede avond, begin februari, wordt gehouden kort nadat het eerste rapport
is uitgereikt. Ook deze avond worden alle ouders/verzorgers verwacht en betreft
het 10 minuten gesprekken.
Het werk van de betreffende leerling ligt 10 minuten voor aanvang van het
gesprek voor de ouders/verzorgers ter inzage.
Natuurlijk kunnen ouders ook tussentijds met de desbetreffende leerkracht
praten. Bij de kleuters wordt één en ander verduidelijkt aan de hand van de
observaties en registraties in KIJK en werk uit hun plakboek, dat de
leerkrachten bijhouden tijdens de jaren van uw kind in groep 1 en 2.
Aan het einde van het schooljaar, na het uitreiken van het tweede en laatste
rapport, is er een laatste gelegenheid om een gesprek met de leraar aan te
vragen. Ook kan het voorkomen dat de leraar u specifiek uitnodigt voor een
gesprek. Hierbij worden niet meer standaard alle ouders verwacht.
Voor de ouders van de leerlingen in groep 8 geldt een iets andere opzet. Voor
hen zijn de gesprekken naast de algemene voortgang en resultaten van de
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kinderen specifiek gericht op de keuze voor het voortgezet onderwijs. Direct na
de herfstvakantie is daarvoor het eerste gesprek gepland.
6.1.6 RAPPORTEN
Alle leerlingen van groep 1 (die minimaal drie maanden op school zijn) tot en
met 8 krijgen twee maal een rapport mee naar huis. Het eerste rapport wordt
half februari uitgereikt. Het tweede en laatste rapport in de één na laatste
schoolweek voor de zomervakantie. We werken met een digitaal rapport, in de
vorm van een rapportmap.
In deze rapporten kunt u zien welke vorderingen uw kind maakt op school.
Het rapport is een combinatie van woord- en cijferwaardering. Cijfers worden
alleen gegeven voor meetbare onderdelen van vakgebieden. Op de
leerlingenkaart ziet u de uitslagen van het Cito Leerlingvolgsysteem.

6.1.7 WEBSITE WWW.BURCHTVEENENDAAL .NL
De school heeft een eigen website, waar allerlei informatie over de school is te
vinden. De site is voortdurend in ontwikkeling. We gaan ervan uit dat u zich met
regelmaat op de hoogte stelt van het schoolnieuws op onze website. Op de
website is tevens een directe link naar onze Facebookpagina en ons
Twitteraccount, voor de meest actuele informatie.

6.2

INFORMATIE VOOR DE OUDERS

6.2.1 VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Op school worden activiteiten georganiseerd waarvoor de school geen geld krijgt
van de overheid. Deze activiteiten worden betaald uit de vrijwillige
ouderbijdrage. Zaken die uit uw bijdragen worden gefinancierd zijn onder
andere: kosten van vieringen (Kerst, Sinterklaas, Pasen, Moederdag, Vaderdag
e.a.) en kleine uitstapjes. Voor schoolreizen, excursies, zomerfeest en
schoolkamp wordt een extra bijdrage gevraagd. Zie verder onder paragraaf
10.16.
De ouderbijdrage wordt beheerd door de penningmeester van de
ouderwerkgroep. Voor alle CPOV scholen in Veenendaal is met ingang van 1
augustus 2015 een bedrag van € 25,00 per kind vastgesteld. Wij streven ernaar
om de brieven met het verzoek tot betaling in oktober aan de ouders mee te
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geven. Het rekeningnummer van de Ouderwerkgroep, waarop u de betaling kunt
verrichten is NL64 INGB 0008 9425 59 t.n.v. Ouderwerkgroep De Burcht.
Van de ouders van kinderen die later in het jaar op school komen wordt een
bedrag gevraagd dat per maand met € 2,50 wordt verminderd.
6.2.2 OUDERS HELPEN OP SCHOOL
Veel ouders zijn achter de schermen druk met allerlei werkzaamheden binnen de
school, waar het team niet aan toekomt of hulp bij kan gebruiken. In onze school
werken wij met groepsouders. De leerkrachten benaderen deze ouders bij
activiteiten en werkzaamheden in de groep. Zij nemen veel werk uit handen van
de leerkrachten. Tijdens de informatieavond kunnen zij zich bij de leerkracht
aanmelden.
Gelukkig zijn nog veel meer ouders op veel manieren actief op De Burcht. Een
moderne basisschool als onze school kán eenvoudigweg niet zonder. Een
voorbeeld van de mogelijkheden om hulp te bieden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hulp bij duo-lezen en spelletjesmiddagen
toezicht houden bij de lunch en de pauze voor leerkrachten
begeleiding van groepjes kinderen tijdens een uitstapje
hulp bij sportactiviteiten
organiseren van feesten en/of sportevenementen
hulp bij de creatieve activiteiten
bibliotheekouders
ICT ouders
ouderwerkgroep
groepsouders
zitting hebben in de medezeggenschapsraad

Om alles zo plezierig mogelijk te laten verlopen zijn er afspraken gemaakt met
betrekking tot de verantwoordelijkheden van het onderwijsteam en ouders bij
ouderparticipatie.
6.2.3 VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET ONDERWIJSTEAM
Voor alle activiteiten op school is het team verantwoordelijk, ook voor de
activiteiten waarbij ouders betrokken zijn. Het onderwijsteam beslist bij bepaalde
activiteiten, in overleg met de participerende ouders, over de inhoud, opzet en
uitvoering van die activiteiten. Het onderwijsteam beslist of onder bepaalde
voorwaarden en omstandigheden een activiteit wel of niet doorgaat. Als blijkt dat
bij een bepaalde activiteit te weinig ouders kunnen meewerken, zal die activiteit
niet doorgaan.
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6.2.4 DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE OUDERS
De ouders zijn verantwoordelijk voor het meedenken over de inhoud, opzet en
uitvoering van bepaalde activiteiten en het nakomen van gemaakte
werkafspraken. Ouders kunnen op veel terreinen ingeschakeld worden bij
schoolse en buitenschoolse activiteiten. Veel ouders willen graag helpen op
school, maar hebben nog jongere kinderen thuis. Afhankelijk van de activiteit
verzoeken wij u zelf opvang te regelen.
6.3

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De Burcht heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit 6
gekozen leden (3 teamleden en 3 ouders) en 1 adviserend lid (de directeur).
De Wet Medezeggenschap op scholen(WMS) regelt dat de MR meedenkt met de
schooldirectie, haar besluiten toetst en medeverantwoordelijkheid draagt voor
het welzijn van leerlingen en team. Ook het mede bewaken van de kwaliteit van
het onderwijs behoort tot de taken van de MR. De MR functioneert dus op het
niveau van gesprekpartner van de schooldirectie.
De MR overlegt met de schooldirectie over beleidszaken die school, personeel,
leerlingen en/of ouders aangaan. Het is voor alle partijen van belang dat de
school goed functioneert. De MR werkt volgens een medezeggenschapsreglement. Het reglement is op de website van de school te lezen. In het
reglement is te lezen wat de bevoegdheden van de MR zijn.
Na elke vergadering wordt er een kort verslag geschreven. Via de nieuwsbrief en
de website wordt u hiervan op de hoogte gehouden. Mocht u vragen of
opmerkingen hebben dan kunt u de Medezeggenschapsraad bereiken via dit
mailadres: mr@burchtveenendaal.nl
Natuurlijk kunnen de leden van de MR ook persoonlijk benaderd worden. Op de
website kunt u lezen wie er lid zijn van de MR.
Voor alle CPOV-scholen bestaat een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze bespreekt school overstijgende (beleids)zaken met het College
van Bestuur en adviseert het College van Bestuur hierin. In het schooljaar 20192020 is De Burcht met 1 personeelslid in de GMR vertegenwoordigd.
6.4

OUDERWERKGROEP

De Burcht heeft een Ouderwerkgroep. Deze bestaat uit een aantal enthousiaste
ouders die op vrijwillige basis hand- en spandiensten verrichten in en om de
school. Ook helpen deze ouders mee bij de organisatie van allerlei activiteiten.
Te denken valt aan koffie schenken op (ouder)avonden, boodschappen doen voor
vieringen, voorbereiden van en meedenken bij een lustrum, het schminken op
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5 december en nog veel meer. De Ouderwerkgroep komt enkele keren per jaar
op school bij elkaar voor overleg. Tijdens deze vergadering schuift een lid van de
schoolleiding aan. De Ouderwerkgroep valt onder verantwoordelijkheid van de
school en handelt conform het reglement Ouderwerkgroep, dat u op onze website
kunt vinden.
6.5

KLACHTENREGELING DE BURCHT EN C.P.O.V.

Het is voor de school belangrijk dat kinderen en ouders/verzorgers tevreden zijn
over de kwaliteit van het onderwijs. Toch komt het voor dat u als ouder/verzorger
niet tevreden bent over de begeleiding van uw kind of van uzelf.
Heeft u vragen, wensen, zorgen of klachten dan bent u welkom bij de leerkracht
van uw kind. In een goed gesprek met hem of haar kunnen kleine problemen
veelal worden opgelost. Mocht u er samen niet goed uitkomen, dan kunt u een
afspraak maken met de bouwcoördinator of directeur. Mocht ook dat niet tot een
oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot het bevoegd gezag: u kunt contact
opnemen met de voorzitter van het College van Bestuur van Stichting CPOV eo,
Landjuweel 16-5, 3905 PG Veenendaal, per e-mail bereikbaar via
bestuurssecretariaat@cpov.nl.
Sinds 1 oktober 1994 zijn zowel het bevoegd gezag (het bestuur van de stichting)
als de directie verplicht leerlingen en personeel te beschermen tegen seksuele
intimidatie en de nadelige gevolgen daarvan. Het beleid in dezen moet er op
school op gericht zijn dat eenieder, zowel leerling als
leerkracht en
onderwijsondersteunend personeel, zijn/haar werkzaamheden onder optimale
condities kan verrichten. Directe en indirecte discriminatie op grond van geslacht,
ras, seksuele voorkeur, klasse of etniciteit dient te worden voorkomen. Een ieder,
die binnen onze school functioneert, heeft - in alle voorkomende situaties - recht
op een respectvolle behandeling.
Om dit te bewaken heeft elke school sinds 1 augustus 1998 een klachtenregeling.
Voor verstoorde relaties in de onderlinge omgang, waarbij (een) leerling(en)
is/zijn betrokken, zijn contactpersonen op schoolniveau aangesteld. Op onze
school is dit mevrouw E(ls) Woudsma.
Het overleg met de contactpersoon is vertrouwelijk en zal leiden tot verder advies
en eventueel verwijzing naar de bovenschoolse vertrouwenspersoon. Deze
bovenschoolse vertrouwenspersoon kan ook worden ingeschakeld bij verstoorde
relaties in de onderlinge omgang tussen leerkrachten.
De door het bestuur benoemde vertrouwenspersoon is:
- Mevrouw drs. A. Rijken-Hoevens
Vondellaan 6
3906 EA Veenendaal
tel. 0318 - 522033
rijkenhoevens@gmail.com
Wanneer klachten niet op een bevredigende manier worden opgelost kan de
klager terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie
onderzoekt de klacht en adviseert hierover het bevoegd gezag (het bestuur).
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Tevens geeft de klachtencommissie gevraagd en ongevraagd advies aan het
bevoegd gezag over:
- (on)gegrondheid van een klacht
- het nemen van maatregelen
- overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten
De klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen van alle direct
betrokkenen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van
een klacht. Tevens zijn de leden verplicht tot geheimhouding van alle zaken die
zij in hun hoedanigheid als lid vernemen. Jaarlijks brengt de klachtencommissie
aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden.
De leden van de externe klachtencommissie zijn:
- De heer mr. J.A. van Laar
Brucknerpad 2
3906 ZN Veenendaal
tel. 0318 - 52 11 81

(voorzitter)

- De heer drs. G.J. van Steeg
Ereprijs 37
3903 GV Veenendaal
tel. 0318 - 78 58 17

(secretaris)

- De heer dr. J. Schilperoort
Kerkewijk 40
3901 EH Veenendaal
tel. 0318 - 51 21 34

(vicevoorzitter)

- Mevrouw drs. A.B.F. Hoek-van Kooten
Otterlaan 23
3903 CW Veenendaal
tel. 0318 - 56 50 45

(lid)

De klachtenprocedure in het kort:
1. Indien een ouder/verzorger een klacht heeft over een dienst van de school
dan zal hij/zij de
klacht in eerste instantie met het betrokken teamlid en
eventueel met behulp van de directeur dienen op te lossen.
2. Indien de klacht niet met het betrokken teamlid kan worden opgelost, of indien
het een klacht betreft die niet is terug te brengen op het individuele teamlid, dan
zal klager zijn/haar klacht op schrift stellen en deze zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 14 dagen, aan de directeur doen toekomen.
3. De directeur zal binnen 14 dagen na indiening van de schriftelijke klacht
zijn/haar standpunt schriftelijk aan de klager kenbaar maken. Een afschrift van
de beslissing wordt tevens aan het teamlid toegezonden.
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4. Indien klager met het standpunt van de directeur niet instemt, dan kan hij/zij
zich wenden tot het Bestuur van Stichting Christelijk Primair Onderwijs
Veenendaal e.o., Landjuweel 16-5, 3905 PG Veenendaal.
5. Informatie over de klachtenprocedure zal door de directeur worden verstrekt.
Indien er sprake is van zeer ernstige klachten, bijvoorbeeld bij seksuele
intimidatie of discriminerend gedrag, agressie of geweld dan wordt door de klager
het Bestuur van Stichting Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal e.o. altijd
schriftelijk benaderd. Bij seksuele agressie of geweld door een medewerker van
de stichting wordt te allen tijde aangifte bij Justitie gedaan.
Deze klachtenprocedure acht de school wenselijk, wat niet wegneemt dat de
klager zich te allen tijde rechtstreeks kan wenden tot de interne contactpersonen,
de externe contactpersonen of de genoemde klachtencommissie.
Voor klachtmeldingen over seksueel misbruik en seksuele intimidatie,
discriminatie en radicalisering, ernstig psychisch of fysiek geweld of grove
pesterijen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs,
tel. 0900 - 1113111.
De vertrouwensinspecteur behandelt de klacht niet zelf. Hij geeft advies en
begeleidt u bij het indienen van een klacht of bij het aangifte doen. Hij
onderneemt geen actie zonder uw instemming.
Bij (een vermoeden van) seksueel misbruik is de school wettelijk verplicht
contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.

Schoolcontactpersoon:
Els Woudsma

Telefoon:
Margaretha Turnorlaan 5
3903 WK Veenendaal
els.woudsma@burchtveenendaal.nl
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HOOFDSTUK 7 - DE ONTWIKKELING
VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL
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De Burcht streeft ernaar dat de kinderen zich op school thuis voelen. Alleen dan
ontwikkelt een kind zich optimaal. We zorgen op De Burcht voor een
ongedwongen sfeer. Er is veel aandacht voor gedragsregels. ‘We hebben respect
voor elkaar’ en ‘We gaan zuinig met de spullen van jezelf en van een ander om’,
staan bij ons hoog in het vaandel. Gedragsregels moeten gerespecteerd worden.
Bij overtreding wordt over het waarom van de regel gepraat. Het begrijpen van
de regel staat voorop, niet de regel zelf.
Op onze school leren kinderen niet alleen iets, ze ontwikkelen er ook hun
persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen, zelfkennis te verwerven. Ze
leren om te gaan met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van
andere culturen en andere opvattingen. We proberen dit te bereiken door
kringgesprekken, vieringen en gerichte projecten.
Een prestatie is een relatief begrip. We vinden belangrijk dat kinderen op school
presteren, maar prestaties kunnen voor ieder kind verschillend zijn. Met ons
onderwijs op maat bedoelen we de voortdurende ontwikkeling van eigen
mogelijkheden.
7.1

LEERLINGEN VAN EEN ANDERE SCHOOL

Wanneer leerlingen van een andere basisschool op De Burcht komen, krijgen ze
de ruimte om aan de nieuwe situatie te wennen. Na contact met de vorige school
en bestudering van het onderwijskundig rapport van de vorige school, eventueel
aangevuld met eigen toetsen, bepalen we het niveau van het kind en zetten we,
indien nodig, gerichte begeleiding en hulp in.
7.2 ACTIVITEITEN TER VERBETERING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL
HANDELINGSGERICHT WERKEN

Als team werken wij planmatig aan de ontwikkeling van ons onderwijs waarin
elementen zoals differentiatie, zelfsturing, effectiviteit en organisatie een
belangrijk aandeel hebben.
Op deze wijze hopen wij ons onderwijs in de toekomst nog beter aan te laten
sluiten bij de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van onze leerlingen. Wij
noemen dit Handelingsgericht werken. Dit draait vooral om het leren begrijpen
van wat observatiegegevens ons vertellen. Een belangrijke vraag bij
Handelingsgericht Werken (HGW) is: Wat heeft dit kind nodig?
Voor Handelingsgericht Werken gelden zeven samenhangende uitgangspunten:
1.Doelgericht werken en systematisch evalueren
2.Ondersteuningsbehoefte: wat heeft dit kind nodig om dit doel te bereiken?
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3.Uitgaan van wisselwerking en afstemming
4.De leraar doet ertoe
5.Het positieve van kind, school en ouders benutten
6.Samenwerken met collega’s, kind en ouders
7.Systematisch, planmatig en transparant (open) werken

7.3 STRATEGISCH BELEIDSPLAN C.P.O.V.

Het College van Bestuur van C.P.O.V. heeft een nieuw strategisch meerjarenplan
opgesteld voor de komende jaren 2019-2023: Strategische Koers C.P.O.V.,
onder de naam “Omdat ieder kind telt! U vindt dit op onze website, onder het
tabblad School en de knop C.P.O.V. Dit plan vormt de basis voor het nieuwe
Schoolplan 2019-2023, dat onze school heeft opgesteld. Ook dat plan is op de
website terug te vinden, onder de menuknop Downloads.
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HOOFDSTUK 8 – EXTERNE
CONTACTEN
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CBS De Burcht heeft contacten met de volgende instellingen:
8.1

RAAD VAN TOEZICHT EN COLLEGE VAN BESTUUR VAN STICHTING C.P.O.V. E.0.

Binnen CPOV wordt het Raad van Toezichtmodel gehanteerd.
De Stichting kent de volgende organen:
-College van Bestuur (bevoegd gezag)
-Raad van Toezicht

Voorzitter van het College van Bestuur is de heer drs. J.R. van Leeuwen.
Het College van Bestuur is bereikbaar via:
Stafbureau Stichting CPOV e.o.
Landjuweel 16-5
3905 PG Veenendaal
T 0318 519076
E bestuurssecretariaat@cpov.nl

De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende leden :
De heer drs. E.R. van Zuidam, voorzitter
De heer R.G. Hidding, vice-voorzitter
De heer dr. J.J. Bakker, lid
vacature, lid

8.2

ANDERE BASISSCHOLEN

De schoolleiders van alle scholen van onze stichting C.P.O.V. komen eens in de
6 weken bijeen. De vergaderingen van dit zogenaamde directiecontact vinden
plaats op het Stafbureau C.P.O.V. Voor alle C.P.O.V. scholen wordt hierbij beleid
uitgezet, onder leiding van de voorzitter van het College van Bestuur, de heer
Johan van Leeuwen.
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8.3

SCHOLEN VOOR SPECIAAL (BASIS) ONDERWIJS

Onze stichting beheert ook een school voor speciaal basisonderwijs te weten:
De Windroos.
8.4

BIBLIOTHEEK

Jaarlijks bezoekt een deel van onze leerlingen de Veenendaalse bibliotheek.
Tevens is er in het kader van de Kinderboekenweek regelmatig contact en nemen
onze leerlingen deel aan activiteiten van de bibliotheek. Tijdens projecten leent
de school bepaalde boeken van de bibliotheek.

8.5

SCHOOLBEGELEIDING EN KINDKANS

Wij maken als school gebruik van de expertise van het samenwerkingsverband
Rijn & Gelderse Vallei. Door middel van onderzoek, observatie en gesprekken
helpen experts de onderwijsbehoeften van kinderen beter in kaart te brengen en
geven zij advies hoe aan deze onderwijsbehoeften te voldoen.
Alle scholen die deel uitmaken van samenwerkingsverband Rijn en Gelderse
Vallei werken met het online leerling-administratieprogramma Kindkans.
Met dit programma beschikken we over een uitermate geschikt instrument om,
als dat nodig is, gegevens uit te wisselen tussen school en
samenwerkingsverband. We kunnen daardoor sneller extra ondersteuning en
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toelaatbaarheidsverklaringen die noodzakelijk zijn voor inschrijving in het
speciaal (basis)onderwijs aanvragen bij het samenwerkingsverband.
De privacy van de kwetsbare persoonlijke gegevens is hierbij goed beschermd
Het programma is beveiligd met inloggegevens en wachtwoorden en kan slechts
door een zeer beperkt aantal mensen in de school en bij het
Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei worden ingezien.
Met de inschrijving van uw kind op onze school heeft u toestemming gegeven
om gegevens over uw kind uit te wisselen binnen de school en het
Samenwerkingsverband.
Iedere school heeft een Ondersteuningsteam, waar de intern begeleider een
coördinerende rol bij heeft. Een medewerker van het samenwerkingsverband
(SWV) kan lid zijn van het Ondersteuningsteam, als er voor een leerling extra
ondersteuning wordt aangevraagd. Deze medewerker krijgt dan ook de
informatie van het kind te zien. Aan ouders wordt toestemming gevraagd voor
het delen van informatie, als externe functionarissen buiten het
Samenwerkingsverband uitgenodigd worden voor het Ondersteuningsteam.
8.6

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

Voor zaken betreffende de inspectie van het onderwijs kunt u terecht op:
info@owinsp.nl of : www.onderwijsinspectie.nl
Voor vragen over onderwijs belt u gratis: 0800-80 51.
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig
psychisch of fysiek geweld belt u, tegen lokaal tarief: meldpunt
vertrouwensinspecteurs: 0900-11 13 111.
8.7

LEERPLICHTAMBTENAAR

Voor vragen met betrekking tot de leerplicht of verlofaanvragen kunt u zich
wenden tot de leerplichtambtenaar van de gemeente Veenendaal. Het
telefoonnummer is: 0318 – 53 85 71.
8.8

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

Met ingang van 1 juli 2013 is de wet in werking getreden, die professionals
verplicht te werken met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De
stichting C.P.O.V. e.o. heeft de meldcode voor haar scholen uitgewerkt.
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een overzichtelijk
vijfstappenplan waarin staat wat een professional moet doen bij vermoedens van
geweld en misbruik. Iedere werknemer binnen het CPOV is in het bezit van dit
vijfstappenplan. Op schoolniveau is de intern begeleider gecertificeerd als
aandachtsfunctionaris door middel van de cursus “Niets doen is geen optie”.
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Alle leraren van De Burcht zijn gecertificeerd in het werken met de meldcode.
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is
van huiselijk geweld en/of kindermishandeling handelen wij zoals beschreven
staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit handelen is
altijd gericht op het bieden van hulp aan slachtoffer en pleger om op een goede
manier uit de ontstane situatie te komen.
8.9

5010: ONDERWIJSVRAGEN

Voor alle onderwijsvragen kunt u op schooldagen tussen tien en drie uur gratis
bellen met 0800 – 5010. U krijgt dan kosteloos deskundig advies. U kunt ook
terecht op www.50tien.nl
8.10

OVERIGE EXTERNE INSTANTIES

Het is ook mogelijk dat er kinderen een onderzoek en/of hulp krijgen van
externe instanties zoals een psychologe, fysiotherapeut e.d. Met de verslagen,
adviezen van deze instanties volgen we de afgesproken weg van de
ondersteuning. Per leerling wordt bekeken welk plan van aanpak en/of
handelingsplan er gemaakt wordt, passend bij het onderwijskundig concept van
de school. Als school hebben we besloten dat ouders of directe relaties van het
kind binnen onze school geen remediërend werk verrichten. Wanneer kinderen
therapie onder schooltijd nodig hebben, gaat dit altijd in overleg met school. Er
is een verwijsbrief van de huisarts of een beschikking van het CJG nodig en er
moet een formulier ondertekend worden waarin de ouder de
verantwoordelijkheid neemt voor het niet aanwezig zijn van hun kind op school.
Bij voorkeur dienen therapieën buiten schooltijd te worden gevolgd.
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HOOFDSTUK 9 - DE RESULTATEN VAN
HET ONDERWIJS
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9.1

TOETSING ALLE LEERLINGEN

In hoofdstuk drie heeft u kunnen lezen welke lesmethoden wij gebruiken. In het
schoolplan wordt aangegeven welke leerstof in welk jaar aan de orde komt. Bij
de meeste vakgebieden vindt toetsing plaats binnen de lesmethode. Voor
leerlingen met specifieke problemen worden, afhankelijk van de hulpvraag, ook
andere toetsen afgenomen.
De resultaten van de toetsing zijn mede bepalend voor rapportage.
Voor de vakgebieden taal, lezen en rekenen hanteren wij de methode-gebonden
toetsen.
Daarnaast hanteren wij de volgende methodeonafhankelijke toetsen:

•

Cito rekenen groep 1 en 2 en Cito taal groep 2

•

Risicoscreening groep 2

•

Observatie en registratie via KIJK groep 1 en 2

•

Cito spelling groep 3 - 8

•

Cito begrijpend lezen groep 4 tot en met 8

•

Cito rekenen/wiskunde groep 3 tot en met 8

•

Cito DMT groep 3 tot en met groep 8

•

Cito studievaardigheden groep 6, 7 en 8

•

IEP eindtoets groep 8

•

Cito Woordenschat groep 3 tot en met 5

•

AVI leestoetsen groep 3-8
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9.2

CENTRALE EINDTOETS

De leerlingen van de groepen 8 maken elk jaar een Centrale Eindtoets. De Burcht
gebruikt de eindtoets van IEP. De uitslagen van de laatste drie jaren zijn te
vinden in onderstaande tabel. De Burcht scoorde afgelopen drie jaar steeds
boven of op het landelijk gemiddelde.

Schooljaar

Score

2017

2018

2019

CITO

CITO

IEP

536,3

535,7

84,4

535,6

534,9

81,8

De Burcht
Landelijk
gemiddelde

- 74 -

Schoolgids CBS De Burcht

HOOFDSTUK 10 - PRAKTISCHE
PUNTEN VAN A TOT Z
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10.1

AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een
ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij
schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering
geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende
invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten
gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene
geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte
bril, fiets etc.) valt helaas niet onder de dekking!
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel aan de school zelf als aan hen die
voor de school actief zijn (personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims
ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee
aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstand.
Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk
voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt.
Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat
door de school vergoed moeten worden. Deze opvatting leeft wel bij veel
mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een
schadevergoedingsplicht wanneer sprake is van een verwijtbare fout. De school
(of zij die voor de school optreden) moet(en) dus tekortgeschoten zijn in hun
rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake
is van enige onrechtmatigheid. Die schade valt niet onder de
aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig
gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders)
zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens
de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door
onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf
(of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat
ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben
afgesloten
10.2

COMPUTER EN INFORMATICA

Vanaf de kleutergroepen wordt er structureel met computers (chromebooks)
gewerkt. De computer biedt ons de mogelijkheid om (extra) oefenstof op een
andere manier aan te bieden. Kinderen met leerproblemen, maar ook kinderen
die wat meer aankunnen, volgen aangepaste programma’s. Hierdoor kan
onderwijs op maat gegeven worden.
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De leerlingen krijgen ieder leerjaar instructie over het werken met computers en
het gebruik van diverse programma's. We hebben een nieuwe leerlijn ICT voor
de groepen 1 t/m 8: Delta de Draak. Delta de Draak is een complete doorlopende
leerlijn digitale geletterdheid voor het basisonderwijs, voor de groepen 1 tot en
met 8. Met een gestructureerde opbouw van concrete lessen die ruimte laten
voor de school en leerkracht voor nuance en interpretatie. De doorlopende
leerlijn integreert deze 4 thema’s:
1.Computational thinking

Digitale principes, structuren
en logica

2.Mediawijsheid

Veilig, sociaal, weerbaar en
kritisch met media
3.ICT-basisvaardigheden

Praktische computervaardigheden en inzichten
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4.Informatie vaardigheden

Gericht, effectief naar betrouwbare informatie
De 4 thema’s vormen een geïntegreerd geheel. En dat kan ook eigenlijk niet
anders want de thema’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je
bijvoorbeeld niet weet wat een netwerk is, is het lastig om te begrijpen wat het
internet is, hoe sociale media werken en wat de cloud is. En zodra je de
‘digitale grammatica’ weet, kun je niet alleen sneller leren programmeren maar
begrijp je ook beter waarom computers werken zoals ze werken.
Delta de Draak leert geen digitale trucjes aan maar leert om de digitale wereld
fundamenteel te begrijpen.
Leerlingen in groep 8 krijgen les in typevaardigheid. Van ouders van leerlingen
in groep 8 wordt verwacht dat het thuis oefenen wordt gestimuleerd en
gecontroleerd. Voor de typevaardigheid cursus wordt aan het eind van groep 8
een ouderbijdrage van € 20,00 gevraagd. Bij het behalen van het typediploma
vóór het einde van het schooljaar wordt géén bedrag in rekening gebracht! Een
reden te meer om thuis flink te oefenen.
Computers worden ook nog op een andere manier ingezet, bijvoorbeeld voor het
leren verzamelen van informatie, het ordenen van deze informatie en het
presenteren van werk aan klasgenoten.
In de groepen 1 tot en met 8 wordt gebruik gemaakt van digitale schoolborden.
Ten aanzien van het computergebruik hanteert onze school gebruiksvoorwaarden
en het protocol “Gebruiksvoorwaarden internet”. Deze gebruiksvoorwaarden
gelden voor iedereen (leerling-leraar-ouder) op elke vorm van computergebruik
binnen de school.
Alle leerlingen brengen een eigen koptelefoon (of oortjes) voor de ICT lessen
mee naar school. Deze worden in de eigen klas bewaard en voorzien van
naamstickers. Leerlingen blijven te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen
koptelefoon (oortjes). Bij een eventueel defect wordt van ouders verwacht dat
de koptelefoon (of oortjes) wordt gerepareerd of vervangen. Aan het einde van
een schooljaar gaan de koptelefoons mee naar een volgend leerjaar.
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10.3

DIEREN

Dieren zijn in onze schoolgebouwen en op het schoolplein niet toegestaan. In
onze schoolgebouwen is dit vanwege mogelijke allergische reacties bij kinderen
of leerkrachten. Op het schoolplein is dat vanwege de veiligheid van onze
leerlingen en uit hygiënisch oogpunt. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals een
spreekbeurt, kan in overleg met de leerkracht een dier worden meegebracht.
10.4

ETEN EN DRINKEN OP SCHOOL

Met de kinderen wordt gezamenlijk iets kleins gegeten en gedronken rond de
ochtendpauze. Tussen de middag eten alle kinderen op school, in verband met
ons continu rooster. Wij verzoeken u dringend snoep achterwege te laten en te
zorgen voor een gezonde lunch.

10.5

FIETSEN NAAR SCHOOL

Aangezien in onze fietsenberging maar een beperkt aantal fietsen kunnen staan,
verzoeken wij u, wanneer u dicht bij school woont, uw kind niet per fiets naar
school te laten gaan. Wij werken met een zogenaamde fietsgrens. Binnen die
grens mag een leerling niet met de fiets naar school komen en stimuleren wij het
lopen naar school. Hoofdreden is de beperkte ruimte om fietsen te stallen. Bij
wijze van uitzondering vragen leerkrachten alle leerlingen om hun fiets mee te
brengen naar school vanwege een excursie in de omgeving.
Binnen de hekken van de school lopen alle leerlingen naast de fiets.
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De fietsen mogen uitsluitend in de met witte strepen gemarkeerde
stallingsruimte gezet worden, naast de gymzaal en aan de voorzijde van de
school. De school is niet aansprakelijk voor schade aan de geparkeerde fietsen.
Alleen de kinderen die buiten het blok Cuneraweg -Brinkersteeg – Middellaan Kerkewijk wonen mogen met de fiets naar school komen.

10.6

HOOFDLUIS

Ook op De Burcht steekt de hoofdluis af en toe de kop op. Op plaatsen waar veel
mensen bij elkaar komen, kan hoofdluisbesmetting gemakkelijk van de ene
persoon naar de ander overgebracht worden. Een school is, ongewild, zo’n plaats.
Wij zijn van mening dat zowel school als ouders verantwoordelijkheid dragen
voor de bestrijding van hoofdluis. De school moet een aantal
voorzorgsmaatregelen nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel
mogelijk wordt beperkt. De ouders behoren hun kinderen te controleren op
hoofdluis en besmetting te melden bij de leerkracht.

- 80 -

Schoolgids CBS De Burcht

Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden is op De Burcht gekozen
voor een systematische aanpak. Er is een werkgroep Kammoeders ingesteld,
bestaande uit een aantal speciaal daartoe geïnstrueerde ouders en een
coördinator. De ouders uit de werkgroep hebben de taak op zich genomen om
na elke vakantie alle leerlingen op school te controleren op hoofdluis.
Daarnaast kan de werkgroep extra ingeschakeld worden bij tussentijdse
meldingen. Wanneer tijdens de controle hoofdluis bij een kind geconstateerd
wordt, zal de leerkracht telefonisch contact opnemen met de ouders.
Bij geconstateerde besmetting krijgt de gehele groep van het betreffende kind
een briefje mee, waarin verzocht wordt het kind thuis extra op hoofdluis te
controleren gedurende veertien dagen.
Voor de ouders die voor de eerste keer met een besmetting te maken krijgen is
een informatiebrochure beschikbaar. Deze kunt u via de werkgroep ontvangen.
Wanneer blijkt dat na herhaalde controle de hoofdluis nog niet weg is, schakelt
de school de GGD in.
In sommige gevallen blijkt er een zeer hardnekkige besmetting te blijven
bestaan, waardoor andere leerlingen opnieuw besmet worden. Hierover is
overleg gevoerd met de onderwijsinspectie. Deze heeft ons gewezen op het feit
dat we in uitzonderlijke gevallen leerlingen tijdelijk de toegang tot de school
kunnen ontzeggen en dat deze leerlingen hun schoolwerk dan thuis moeten
maken. In genoemde uitzonderlijke gevallen zullen we deze procedure op De
Burcht moeten volgen.

10.7

HUISWERK

Op De Burcht leren we kinderen geleidelijk aan om te gaan met huiswerk. Een
en ander is beschreven in ons protocol huiswerk groep 3-8.
De leerlingen van de groepen 3 en 4 krijgen incidenteel oefenwerk mee naar
huis.
In de groepen 5 t/m 8 krijgen de leerlingen regelmatig werk mee naar huis.
De leerkracht kan aan individuele kinderen ook huiswerkopdrachten meegeven.
(werkbladen/leesbladen etc.) U wordt hiervan schriftelijk (via mail) op de hoogte
gebracht.
Wij hebben binnen onze school de volgende doelstellingen t.a.v. huiswerk:
•

het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfdiscipline van de leerlingen

•

het leren onderscheiden van hoofd- en bijzaken

•

het leren indelen van werk
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•

het in de groepen 7 en 8 leren omgaan met een agenda

•

het voorbereiden op het maken van huiswerk in het vervolgonderwijs

•

het leren regelmatig bezig te zijn met huiswerk

De volgende afspraken hebben we t.a.v. het huiswerk gemaakt:
GROEP 3:

We gaan er vanuit dat zodra uw kind start met leren lezen in groep 3, u dit thuis
ondersteunt met het samen lezen van boekjes (bijvoorbeeld uit de bibliotheek
Veenendaal)Vanaf oktober krijgen de kinderen met regelmaat reken-oefenwerk
mee (splitsbloemen). Ook kan voor lezen wat huiswerk worden opgegeven.
GROEP 4:

Alle kinderen van groep 4 moeten thuis de tafels oefenen van 1, 2, 3, 4, 5, 6 en
10. Na het aanbieden van een nieuwe tafel op school gaat een tafelblad mee
naar huis.
GROEP 5:

Alle kinderen van groep 5 moeten thuis de tafels oefenen van 6, 7, 8 en 9. Zij
krijgen 1x per week een tafelblad mee met op de achterzijde een ander
rekenprobleem. Daarnaast is het herhalen van de andere tafels ook enorm
belangrijk! Ook krijgen de kinderen 1x per week een leer- of oefenblad voor één
van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur of begrijpend lezen.
In groep 5 houden de leerlingen voor het eerst een boekbespreking.
GROEP 6

De leerlingen krijgen 1x per week een samenvatting ter afsluiting van een
hoofdstuk van één van de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde of natuur)
mee, als voorbereiding op een toets. Als er geen toets is, krijgen ze een maakwerkblad van spelling, taal of rekenen.
Op maandag krijgen de kinderen met regelmaat de 2e les van begrijpend lezen
(Leeslink) mee om thuis, met de ouder/verzorger, te oefenen. Op vrijdag nemen
de kinderen dit mee naar school en wordt deze les in de klas behandeld. Op deze
wijze oefenen we extra op het voor kinderen best moeilijke, maar belangrijke
vak begrijpend lezen.
1x per vier weken krijgen de leerlingen enkele taal-informatiebladen mee of thuis
te oefenen met de themawoorden en de spellingscategorieën.
De leerlingen van groep 6 gaan voor het eerst een spreekbeurt houden.
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GROEP 7

De leerlingen krijgen 1x per week een maak-werkblad taal (spelling) mee. Ook
is er 1x per week leerwerk voor een toets (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur
of Engels). 1x per twee weken is er een werkblad met redactiesommen.
In groep 7 wordt thuis een werkstuk gemaakt. Daarnaast is er een boekenbeurt.
GROEP 8

Elke dinsdag krijgen de kinderen maakwerk mee naar huis voor rekenen en
spelling (werkwoorden). Elke woensdag is er een oefenblad begrijpend lezen
(Cito-opgaven). Elke vrijdag krijgen de kinderen maakwerk mee voor taal
(woordenschat). Daarnaast maken de kinderen in groep 8 een werkstuk, houden
ze een spreekbeurt en geven ze een presentatie in de groep.
Voor alle groepen geldt, dat de leerkrachten de leerlingen begeleiden met
bovenstaande huiswerkopdrachten.
Ook controleren de leerkrachten of de leerlingen het huiswerk thuis gemaakt
en/of geoefend hebben.
Om leermiddelen mee naar huis te nemen is een stevige schooltas aanbevolen.
Er moet in ieder geval een 23-rings multomap in passen.
Wilt u er als ouder op toezien, dat de schoolmaterialen thuis netjes worden
behandeld? Schoolspullen die worden vernield of die verdwijnen, moeten worden
vergoed.
10.8

MOBIELE TELEFOON

In de school en op het schoolplein is het gebruik van een mobiele telefoon door
leerlingen niet toegestaan, ook niet in de pauze en na schooltijd. De school is te
allen tijde uitstekend telefonisch bereikbaar en ook leerlingen mogen in
voorkomende gevallen gebruik maken van de schooltelefoon. Wanneer gebruik
van een mobiele telefoon onder of na schooltijd wordt geconstateerd, wordt deze
tijdelijk ingenomen en worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld. Een
leerling mag wel een mobiele telefoon (uitgeschakeld) in de schooltas hebben,
om na schooltijd buiten het schoolterrein te gebruiken.
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10.9

PLEINWACHT

Een kwartier voor de aanvang van de lessen en tijdens de pauze lopen
minimaal twee groepsleraren op het schoolplein. Wij verzoeken u dan ook
dringend uw kind niet eerder naar school te sturen, omdat er dan geen toezicht
is. Tussen de middag wordt ook pleinwacht gelopen door gekwalificeerde en
geschoolde vrijwilligers, onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding, om
de pauze- en rusttijden voor het personeel te kunnen garanderen.
10.10 ROKEN
We hebben een rookvrije school. Roken in school en op het
schoolplein is niet toegestaan.

10.11 RUILEN VAN KAARTJES EN ANDERE VOORWERPEN
We willen dat rages zoals rond kaartjes/voetbalplaatjes buiten de school blijven.
Ruilen van dit soort artikelen worden binnen de school en op het schoolplein niet
toegestaan. Het ruilen van deze zaken is vaak aanleiding tot ruzies.
Wilt u uitnodigingen voor feestjes niet op school uitdelen? Dit om
teleurstellingen te voorkomen voor de kinderen die niet zijn uitgenodigd. Kijk
ook eens samen met uw kind naar kinderen die nooit of weinig op een feestje
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mogen komen. Een uitzondering wordt gemaakt voor een uitnodiging voor de
hele klas. Dat kan wel, aan het einde van een schooldag, worden uitgedeeld.
Wil uw kind kerstkaarten uitdelen aan klasgenootjes? Dat mag, maar alleen als
het voor de hele groep is. De juf of meester zorgt ervoor dat dit altijd aan het
einde van de schooldag gebeurt en niet tussendoor. Als uw kind een kaart heeft
voor slechts een groepje kinderen, dan rekenen we erop dat dit na schooltijd en
buiten school gebeurt. Zo houden we het voor iedereen gezellig.

10.12 SCHOOLUITSTAPJES EN SCHOOLACTIVITEITEN
In onze school vinden regelmatig activiteiten plaats, die wij als aanvulling op of
verrijking van ons onderwijs ervaren. Te denken valt aan een bezoek aan de
dierentuin, een museum, enz. Veel van deze activiteiten kunnen echter alleen
plaatsvinden als het vervoer door de ouders plaatsvindt. Stelregel is dat als de
kinderen per auto vervoerd worden, de kinderen allemaal een gordel dragen. U
heeft daarvoor schriftelijk toestemming verleend bij aanvang van het onderwijs
van uw kind op De Burcht. Deze toestemming geldt de gehele
basisschoolperiode. Zoals u weet zijn de kinderen allemaal van een kwartier voor
schooltijd tot een kwartier na schooltijd verzekerd. Wij maken uitsluitend gebruik
van auto´s van ouders met een geldige inzittenden verzekering.
Als ouders niet instemmen met een door de school geplande activiteit is dat hun
goed recht. Zij behoren hun kind echter wel naar school te sturen zodat het kind
kan deelnemen aan een vervangende activiteit op school. Het niet deelnemen
aan een door de school georganiseerde activiteit, leidt dus niet tot een vrije dag.
10.13 SCHOOLREGELS
Voor het met de fiets naar school gaan zijn wijkgrenzen afgesproken (de afstand
van school naar huis is daarbij bepalend). In de nieuwsbrief worden deze grenzen
jaarlijks herhaald opgenomen. Zie ook paragraaf 10.5
Wanneer u uw kind met de auto naar school brengt, wilt u dan bij het parkeren
rekening houden met de veiligheid van uw en andere kinderen? We krijgen
regelmatig klachten over het parkeren van auto’s, waarbij de veiligheid van de
leerlingen in het geding is. Ook willen we overlast voor de buurt voorkomen.
Bezoeken aan artsen, tandartsen e.d. dienen zoveel mogelijk buiten de lesuren
plaats te vinden.
Het gebruik van skeelers, rolschaatsen, sneakers met wieltjes en een step op het
schoolplein en in de school is niet toegestaan, in verband met de veiligheid van
medeleerlingen.
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Verder zijn er regels voor het spelen op het plein, het opruimen van materialen,
het gedrag in onze gebouwen, de omgang met elkaar enz. Deze regels worden
ieder jaar met de leerlingen besproken.
10.14 SPONSORING
Binnen de CPOV zijn de volgende afspraken gemaakt m.b.t. sponsoring:
Het is scholen toegestaan zich te laten sponsoren door externe bedrijven en
instanties volgens de daarvoor geldende wettelijke regelingen (zie regelgeving
Min. van OC&W). Het is tevens mogelijk voor scholen om reclame voor bedrijven
/ instanties te maken via de schoolkrant. De advertenties behoren te worden
getoetst op de geldende normen en waarden.
Scholen kunnen verder gesponsord worden door derden als het bijvoorbeeld gaat
om sportkleding. Bij twijfel wordt het bevoegd gezag, c.q. de algemeen directeur
geraadpleegd.
Scholen waken er voor reclame te voeren voor bedrijven / instanties, indien daar
werkzaamheden van de school tegenover staan die in strijd zijn met de statuten
van de stichting CPOV.
Tevens is het scholen niet toegestaan wervende activiteiten voor bepaalde
bedrijven /instanties te ondernemen, die moeten leiden tot veranderend
koopgedrag, of die tot doel hebben bestedingspatronen van leerlingen en / of
ouders te beïnvloeden.
Eens per jaar geven scholen aan het bevoegd gezag door op welke wijze men
gebruik maakt van sponsoring. Het bevoegd gezag is en blijft namelijk te allen
tijde hiervoor verantwoordelijk.
10.15 SCHOOLVERZUIM EN VERLOFAANVRAAG
LEERPLICHT

Kinderen moeten elke schooldag naar school. Bij bepaalde bijzondere
omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Kinderen hoeven dan voor een dag
of voor een beperkt aantal dagen niet naar school. Het is de verantwoordelijkheid
van de ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Vraag niet
meer verlof aan dan echt noodzakelijk. Het is niet in het belang van het kind om
school te moeten missen.
De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Jongeren hebben in een schooljaar
voldoende vakantie. Extra verlof kunt u uitsluitend aanvragen via onze website.
De directeur beoordeelt elke aanvraag individueel. Om tijd te creëren voor open
overleg of een eventuele bezwaarprocedure, moet de verlofaanvraag minimaal
vier weken van tevoren bij de directeur van de school binnen zijn. Is de vakantie
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al besproken en zijn de koffers bij wijze van spreken al gepakt, dan is er geen
sprake meer van open overleg. Deze hoofdregel geldt niet voor verlof voor een
religieuze feestdag of als de termijn van vier weken niet redelijk en/of realistisch
is door een bijzondere omstandigheid.
VAKANTIE

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd niet kan. Alleen
als u kunt aantonen dat u een speciaal beroep heeft waardoor het onmogelijk is
om in de gewone schoolvakanties op vakantie te gaan, kan extra verlof worden
verleend. Het dienstrooster van uw werkgever is geen reden om toestemming te
krijgen.
VRIJ DOOR OVERMACHT

Er zijn andere gewichtige omstandigheden denkbaar waaronder de leerling
vrijgesteld moet (kunnen) zijn van de plicht tot schoolbezoek. Het gaat hierbij
om eenmalige gezins- en familiesituaties die buiten de wil en de invloed van de
ouders en/of de jongere liggen. Bij een beslissing moeten de directeur van de
school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen
tegen het persoonlijk belang van de jongere en zijn gezin. Extra verlof wordt
gegeven als hiermee een onredelijke situatie wordt voorkomen!
EXTRA VRIJ MOGELIJK

•
•
•
•
•
•

Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind
Huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60-jaar van ouders en/of grootouders
25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders
Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde
graad van het kind
Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het
kind
Verhuizing van gezin

GEEN EXTRA VRIJ MOGELIJK IN ONDERSTAANDE GEVALLEN

•
•
•
•
•
•

Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp
Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook niet in geval van
speciale aanbiedingen in het laagseizoen)
Voor vakantie eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers-)
drukte
Familiebezoek in het buitenland
Het argument ‘mijn kind is nog jong’
Het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer
gegeven’

Het aanvragen van verlof kan schriftelijk met gebruikmaking van het
aanvraagformulier. Deze is te vinden op de website van onze school.
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10.16 SCHOOLREIS / SCHOOLKAMP / EXCURSIES ETC.
Aan het einde van het schooljaar organiseren wij nog verschillende activiteiten.
Voor de kinderen uit groep 1 en 2 het zomerfeest. De kinderen komen verkleed
op school en gaan allerlei leuke dingen doen. De kosten hiervoor bedragen
€ 5,00.
De groepen 3, 5 en 7 hebben een (educatieve) excursie. De kosten hiervoor
bedragen maximaal € 15,00.
De groepen 4 en 6 gaan op schoolreisje. De kosten hiervoor bedragen ongeveer
€ 30,00. Het reisdoel is ieder jaar weer een verrassing. Kinderen nemen géén
geld mee tijdens het schoolreisje. Zo voorkomen we grote verschillen en pijnlijke
situaties.
De groepen 8 gaat elk jaar op kamp. De kinderen slapen er twee
nachten en verblijven er drie dagen. De kosten voor het kamp bedragen
ongeveer € 65,00. In principe gaat elke leerling mee op kamp.
Incidenteel organiseren we een bijzondere excursie, waarvoor we een kleine
bijdrage van maximaal € 5,00 kunnen vragen, ter bestrijding van de onkosten.
In de groepen 8 wordt er jaarlijks een excursie gemaakt in het kader van
burgerschapszin. Te denken valt aan een bezoek aan het Binnenhof en de Tweede
Kamer in Den Haag. Ouders wordt hiervoor een vervoersbijdrage van € 10,00
gevraagd.
10.17 VERJAARDAGEN EN TRAKTATIES/ VERJAARDAGEN KINDEREN
Wanneer uw kind jarig is (geweest), vieren wij dat natuurlijk ook op school. Uw
kind mag dan trakteren in de groep. Wij zijn grote voorstanders van gezonde
traktaties. Daarom liever geen snoepgoed als traktatie. Uw kind mag (dus niet
moet) de groepen rond gaan.
In de groep van uw kind kunnen kinderen zitten die vanwege hun gezondheid
(allergie) of geloof niet alles kunnen en mogen eten. Het is goed om dit vooraf
te overleggen met de leerkracht van uw kind, zodat u daar wellicht rekening mee
kunt houden.
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Wilt u uitnodigingen voor feestjes niet op school uitdelen? Dit om teleurstellingen
te voorkomen voor de kinderen die niet zijn uitgenodigd. Kijk ook eens samen
met uw kind naar kinderen die nooit of weinig op een feestje mogen komen.
VERJAARDAG LEERKRACHTEN

Als de leerkrachten jarig zijn, is er ook een groot feest. De leerkrachten geven
zelf een invulling aan deze dag, waarbij de kinderen –al dan niet verkleed- soms
een heel programma opvoeren.
10.18 ZIEKTE
Bij ziekte van uw kind verzoeken we u de groepsleraar van de betreffende groep
op de hoogte te stellen. Dit kan schriftelijk, mondeling of telefonisch gebeuren.
Onze voorkeur is een melding via de Parro app, vóór 8.15 uur. Als u de
groepsleraar zelf wilt spreken, dan graag vóór 8.15 uur, want na dit tijdstip zijn
alle groepsleraren in hun eigen lokaal en kunnen dan niet gestoord worden.
Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of gewond raken.
Als een kind op school ziek wordt, proberen we de ouders van het kind te
bereiken. Dit gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan het kind op school
te komen ophalen.
We sturen kinderen niet zelf naar huis. Als we geen gehoor krijgen, blijft het kind
dus op school. Als het zodanig ziek is, dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt,
dan schakelen we medische hulp in.
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Als uw kind meteen naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, proberen we
uiteraard eerst u als ouders te bellen, zodat u met uw kind naar arts of ziekenhuis
kunt gaan. Dat is prettiger voor uw kind en de groepsleraar kan dan zijn aandacht
blijven besteden aan de andere kinderen van de groep.
Als we u niet kunnen bereiken en evenmin het noodnummer uit onze
administratie, gaan we zelf als begeleiding mee. We gaan er wel van uit dat u
het daarna zo snel mogelijk van ons overneemt.
10.19 SPORTTOERNOOIEN
Via school kunnen de kinderen aan verschillende sportactiviteiten meedoen. Deze
zijn onder te verdelen in buitenschoolse sportactiviteiten (scholierenveldloop,
schoolvoetbal, avondvierdaagse, korfbal) en sportactiviteiten die onder schooltijd
plaatsvinden (sportdag, gymnastiek, etc.). Het is de bedoeling dat de kinderen
op eigen gelegenheid naar de buitenschoolse sportactiviteiten toegaan. Een
voorbeeld: tijdens de korfbalwedstrijden wacht de begeleidende ouder de
kinderen op bij het sportcomplex.
De meeste sportactiviteiten en de avondvierdaagse worden geheel door ouders
geregeld.
10.20 VERHUIZINGEN
Als u gaat verhuizen, wilt u dit dan ook direct via e-mail aan ons melden? Dit kan
via info@burchtveenendaal.nl of via het Ouderportaal van Parnassys. Dit is nodig
omdat er bij verhuizing van leerlingen enige administratieve handelingen moeten
plaatsvinden. Op deze wijze kunnen wij onze leerling gegevens zo actueel
mogelijk houden. Bij verhuizing en daardoor vertrek naar een andere school
verrichten wij de administratieve zaken voor de nieuwe school en voor de
gemeente in het kader van de leerplichtwet.
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AFKORTINGEN
In deze schoolgids wordt gebruik gemaakt van veel afkortingen. Hieronder geven
we een overzicht van de meest gebruikte afkortingen en hun betekenis.
• CITO

: centraal instituut voor toetsontwikkeling

• CPOV

: christelijk primair onderwijs Veenendaal (en omstreken)

• DMT

: drie minuten test

• GMR

: gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

• HGW

: handelingsgericht werken

• ICO

: interne coach opleiden

• IVN

: instituut voor natuureducatie

• LIO

: leraar in opleiding

• LVS

: leerlingvolgsysteem

• MR

: medezeggenschapsraad

• SBO

: speciaal basisonderwijs

• SOP

: schoolondersteuningsplan

• SWV

: samenwerkingsverband

• WPO

: wet primair onderwijs
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INSTEMMINGSVERKLARING MR

FORMULIER ‘Vaststelling Schoolgids’
School

:

CBS De Burcht

Brinnummer

:

08YM

Schooljaar

:

2019-2020

VASTSTELLINGSVERKLARING
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INSTEMMINGSVERKLARING BEVOEGD GEZAG

FORMULIER ‘Vaststelling Schoolgids’
School

:

CBS De Burcht

Brinnummer

:

08YM

Schooljaar

:

2019-2020

VASTSTELLINGSVERKLARING
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