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De Bron 
 

                         Een school van de  

Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs 
De wereld verandert in snel tempo en wordt steeds groter. Het jonge kind van nu 
is de wereldburger van de toekomst. De scholen van de Vereniging voor 

Christelijk Primair Onderwijs Spijkenisse willen samen met ouders ieder kind 
genoeg bagage meegeven om zichzelf te worden en om zijn eigen, zinvolle weg 
in het leven te vinden. Onze identiteit inspireert ons het leven te zien als een reis 

die er op gericht is om steeds meer mens te worden. Dat vormt de basis van ons 
onderwijs. We geloven in ieder kind en in elkaar.   

Ieder kind moet leren om zijn eigen weg te zoeken en te durven gaan. Maar dat 
hoeft hij nooit alleen te doen! Ieder kind krijgt bij  VCPO Spijkenisse de kans zich 

stapsgewijs op zijn eigen manier te ontwikkelen. Er bestaat immers geen kant en 
klare plattegrond of beste route die naar de eindbestemming leidt. We durven 

daarbij de gebaande paden te verlaten. Kinderen, ouders en collega’s krijgen 
ruimte en vertrouwen om creatieve, inspirerende oplossingen te bedenken en 
zichzelf zo te ontplooien. Want durven ontdekken, vragen stellen en antwoorden 

zoeken is de eerste stap om te leren en te groeien in ons onderwijs.  

VCPO Spijkenisse volgt en ondersteunt kinderen in de weg die zij in hun 
persoonlijke ontwikkeling bewandelen. Daarom is ons eerste antwoord altijd ja! 
We geven ieder kind een goede basiskennis in lezen, rekenen, schrijven en 

andere vakken. Onze basisuitrusting voor goed onderwijs bestaat uit de kennis, 
de kunde, het enthousiasme en de ervaring van elke leerkracht. We hebben hart 

voor ons vak en stimuleren kinderen om hun eigen talenten te ontwikkelen.   

Betrokkenheid, welbevinden en zelfvertrouwen zijn belangrijke pijlers van ons 
onderwijs. We zijn oprecht geïnteresseerd in kinderen, ouders en collega’s en 
werken vanuit persoonlijk leiderschap. We leren van elkaar, nemen onze 

verantwoordelijkheid, spreken elkaar aan en sturen bij waar dat nodig is. Zo 
zetten we ons samen actief in voor inspirerend, creatief onderwijs en een fijn 
leerklimaat voor kinderen, ouders én collega’s. Juist dat tilt ons onderwijs naar 

een hoger niveau.    

We beseffen dat een kind op onze school belangrijke stappen zet naar zijn 
toekomst. De school is een veilige omgeving waarin iedereen kan en mag leren 
van de ander. Dat lukt alleen als het kind – met al zijn unieke eigenschappen – 

centraal staat. Vanuit iemands persoonlijke interesse vinden we altijd de weg 
naar kwalitatief goed onderwijs.   

We gaan samen op weg naar een mooie toekomst! We geloven in ieder kind en 
elkaar en willen dat niemand alleen op de wereld staat en dat iedereen zich bij 

VCPO Spijkenisse thuis voelt. Dat thuisgevoel is de beste basis om te ontdekken, 
te leren en te groeien.   

 

 
Namens het bestuur, 
 

M. Groeneveld, 
Directeur bestuurder VCPO 
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Inleiding 

De Bron is een open, christelijke basisschool die zich richt op kinderen in de 
leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De basisschool is een stukje van je leven. Voor 

de kinderen en voor u. Wij willen dat uw kind veel leert en met plezier naar 
school gaat. Wij werken aan een fijne sfeer in de klas en de leerkrachten doen er 
alles aan om uit uw kind te halen wat er in zit. Een goed contact tussen school en 

thuis is daarbij ook heel belangrijk. We hopen dan ook op een prettige 
samenwerking. U kunt door middel van de schoolgids alles te weten komen over 

onze school. We beantwoorden graag eventueel nog aanwezige vragen.  
 
Directie en team van cbs De Bron 
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Cbs De Bron 
 
“Een Bron van talent en energie”. 
 

We werken vanuit de christelijke identiteit, waarbij respect, verwondering, zorg, 
samen vieren en aandacht voor elkaar en de ons omringende wereld van groot 

belang zijn. 
 
We zijn een school waarin uniek zijn betekent, dat ieder ruimte krijgt om eigen 

talenten te ontwikkelen en waarin je inzicht in jezelf en in de ander krijgt, door 
samen te reflecteren. We proberen samen met ouders/verzorgers zoveel 

mogelijk uit onze leerlingen te halen, waarbij we op een professionele manier 
omgaan met verschillende onderwijsbehoeften. 
 

Onze leerlingen groeien op in een sterk veranderende samenleving. Wij bereiden 
onze leerlingen voor op deelname aan de maatschappij van de toekomst. Het is 

daarom belangrijk onze leerlingen de kernvaardigheden, die daarbij horen, bij te 
brengen. 

 

 
 

 

Waar gaan wij voor? 

 

Op De Bron voel je je veilig 
De Bron staat midden in een levendige en kleurrijke wijk en wil hierin voor 

kinderen een veilige plek zijn.  Waarin we respectvol met elkaar en de omgeving 
omgaan. In een sfeer van openheid en vertrouwen. Regels en afspraken worden 

door iedereen nageleefd en we spreken elkaar daarop aan. 
 
Op De Bron zijn wij betrokken 

Wij zijn oprecht geïnteresseerd in de belevingswereld van onze leerlingen. We 
begroeten alle kinderen iedere dag bij binnenkomst zodat zij gezien worden en 

zich welkom voelen op school. We luisteren naar leerlingen en praten ook met 
leerlingen over hun welbevinden en ontwikkeling. We zien ouders als 

ervaringsdeskundigen en betrekken hen zoveel mogelijk bij het onderwijs van 
hun kind. Leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en kind vormen samen  
een team. De Bron wil een school zijn waar leerlingen, ouders en collega’s zich 

prettig voelen. 
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Op De Bron zijn wij ambitieus 

Wij stellen hoge eisen aan onszelf en hebben hoge verwachtingen van de 
leerlingen. Ruimte voor ontwikkeling is daarbij essentieel. Samen stellen we de 

te bereiken doelen vast. Regelmatig toetsen we die doelen aan de behaalde  
resultaten. Door grondige analyse en daaruit voortvloeiende interventies, maken 
we ons onderwijs effectiever en vergroten we de opbrengsten 

We leren kinderen doelen voor zichzelf te stellen en te plannen. Hierbij maken 
we zoveel mogelijk gebruik van talenten van zowel leerlingen als van 

leerkrachten.  
 
 

Dit wordt op De Bron onder andere zichtbaar gemaakt door: 
 

Op De Bron gaat het om meer dan leren alleen. 
We zijn een school en daarbij staat vanzelfsprekend leren centraal. Wij willen dat 
leerlingen zich breed ontwikkelen en besteden veel tijd aan de basisvakken 

lezen, rekenen en taal maar ook voor de creatieve en sociaalemotionele 
ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat werken 

met plezier tijdens het leren, tijdens onze vieringen, het buitenspelen, maar ook 
tijdens de extra activiteiten die op onze school gehouden worden.  

 
Op De Bron is de leerkracht de spil 
Onze leerkrachten zijn enthousiast en betrokken. Ze zijn samen met de 

leerlingen en de ouders / verzorgers steeds op zoek naar wat de leerling nodig 
heeft. Dit vertaalt zich in goed onderwijs met kennis van de leerlijnen en de 

tussendoelen. We zien de leerkrachten als de spil van de organisatie. Zij doen er 
toe. Als school investeren we in scholing en ontwikkeling van onze leerkrachten. 
Achterliggend idee is dat ieder mens een leven lang leert en zich ontwikkelt. We 

maken ook hierbij gebruik van elkaars talenten. Leerkrachten bezoeken elkaars 
lessen, nemen lessen van elkaar over en geven elkaar op een professionele 

manier feedback . 
 
Op De Bron zijn wij toekomstgericht 

De Bron is in beweging, net als de wereld om ons heen. We leiden kinderen op 
tot beroepen die nu nog niet eens bestaan. Met open vizier zijn we steeds op 

zoek naar nieuwe betekenisvolle lesmaterialen, werkvormen en 
organisatievormen  die uitdagen, stimuleren en aansluiten bij onze leerlingen. 
Wij werken aan zelfregulatie, samenwerken, Explicite Directe Instructie (EDI). In 

de bovenbouw werken leerlingen met Chromebooks, waarvan groep 8 er 
dagelijks mee werkt. 

 

Organisatie 
                                           

Van toen tot nu 
De Bron is een christelijke basisschool in wijk De Akkers in Spijkenisse. 

De Bron is begonnen in 1980 in het gebouw van de voormalige 
Ichthusschool in Waterland, toen de wijk De Akkers nog volop in 
aanbouw was. We vonden daarna onderdak in het gebouw aan de 

Bessengaard (tegenwoordig in gebruik bij de Geelinckschool). Op 1 
augustus 1981 werd het hoofdgebouw aan de Vlasdreef in gebruik 

genomen. Jarenlang hebben we daarnaast nog gebruik gemaakt van de 
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dependance aan de Bessengaard. In 2010 hebben we ons 30-jarig 
bestaan gevierd. De Bron is één van de scholen van de Vereniging voor 
Christelijk Primair Onderwijs Spijkenisse. 

 
 

Schooltijden 
 groep 1 t/m 8 ’s morgens van  08.30 uur tot 11.45 uur 
    ’s middags van  13.00 uur tot 15.15 uur 

    woensdagmorgen tot 12.15 uur 
    woensdagmiddag vrij. 

 

 
 

Tien minuten voordat de school begint gaat de bel. Vanaf dat moment gaat 
iedereen naar binnen. De ouders van de kinderen van groep 1 t/m 3 brengen de 

kinderen naar de klas, zwaaien, zeggen gedag en gaan weer naar huis. Groep 3 
tot de herfstvakantie, daarna weten de kinderen hun weg zelf te vinden. De 
kinderen uit de groepen 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen. De leerkrachten 

verwelkomen de kinderen bij de deur. De lessen beginnen om half negen en om 
één uur. 

 
Personeel 

Op een basisschool is onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 

werkzaam. De volgende functies kan men op school onderscheiden: 
 

directie: de directie draagt eindverantwoordelijkheid voor 
het totale schoolgebeuren in samenwerking met 
het team, de MR en het bestuur c.q. centraal 

management. 
groepsleerkracht: de groepsleerkracht heeft de taak de kinderen zo 

optimaal mogelijk te begeleiden. De leerkracht is 
verantwoordelijk voor de gang van zaken in de 
groep. 

intern begeleider: de interne begeleider coördineert alle zaken 
rondom de leerlingbegeleiding/leerlingenzorg in 

de school. Het plannen van toetsen en 
screeningen, het observeren en doen van 

onderzoeken, het voeren van gesprekken met de 
leerkrachten en de ouders. 
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vertrouwenspersoon: een lid van het team met een speciale taak op 
het gebied van pesten, seksuele intimidatie en 
mishandeling. Ouders en kinderen kunnen 

vertrouwelijk een gesprek aangaan. 
schoolopleider de schoolopleider begeleidt stagiaires van de 

PABO en het MBO, nieuwe leerkrachten, of 
collega’s die daar behoefte aan hebben. 

vakleerkracht: een vakleerkracht geeft les in een bepaald vak. 

Op onze school is dat de vakleerkracht 
gymnastiek. 

onderwijsassistent(e): een onderwijsassistent(e) werkt met kinderen in 
een groep of daarbuiten. Hij of zij ondersteunt de 
leerkracht bij het werken in de groep. 

administratief medew.: de administratief medewerk(st)er heeft enkele 
uren per week administratieve taken. 

stagiaire: een stagiaire zit op de opleiding voor leraar 
basisonderwijs of voor onderwijsassistent en 
loopt op vaste dagen stage in een groep. De 

student voert opdrachten uit van de PABO of het 
Zadkine / Albeda college  en wordt begeleid door 

de groepsleerkracht/de mentor. 
LIO’er: de “leraar in opleiding” is een student in het 

laatste jaar van de PABO en is een bepaalde 
periode zelfstandig werkzaam in een groep onder 
begeleiding van de groepsleerkracht/de mentor. 

conciërge: de conciërge voert allerhande taken in de school 
uit en heeft inmiddels een vaste plaats in de 

school verworven als “manusje van alles”. 
 
 

Onderwijsinhoud 
 
 

         Schoolontwikkeling 
Onderwijs is net als de kinderen in ontwikkeling. Soms gaan de ontwikkelingen 
snel, af en toe is het goed om een pas op de plaats te maken om te zien welke 

puzzels en parels het heeft opgeleverd. Het team van De Bron is enthousiast 
bezig met het onderwijs aan uw kind(eren). De afgelopen jaren heeft het team 

onder begeleiding van het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum  gewerkt aan 
het ontwikkelen en optimaliseren van het onderwijs.  
We geven les volgens het model explicite directe instructie. Dit model bestaat 

uit een aantal fases die elkaar opvolgen. Er wordt gewerkt aan de betrokkenheid 
van leerlingen d.m.v. het gebruik van wisbordjes en beurtenstokjes.  

 
Fase 1: Terugblik: 
We kijken terug naar de vorige les over het onderwerp. Zodat we nieuwe kennis  

koppelen aan bestaande kennis. De leerlingen gaan zo verbanden zien.  Er wordt 
besproken wat goed ging en wat beter kan. 

Fase 2: oriëntatie  
We leggen uit wat we gaan leren  en waarom we het leren. De lesstof wordt in 
een context geplaatst. 

Fase 3: uitleg 
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We besteden voldoende tijd aan uitleg en geven daarbij voorbeelden, illustraties, 
demonstraties en extra uitleg. De leerkracht denkt steeds hardop zodat de 
leerlingen goed kunnen volgen hoe b.v. deze som uitgerekend moet worden. De 

kinderen gaan deze manier ook zelf gebruiken.  
Fase 4: begeleide inoefening 

Wanneer de leerkracht klaar is met de uitleg gaan de kinderen onder begeleiding 
oefenen. Het doel hiervan is: kennismaken met de leerstof, waarbij 
zelfvertrouwen wordt versterkt en denkfouten direct gecorrigeerd worden. 

 

 
 

 

Tijdens de begeleide inoefening gebruiken we de volgende stappen:  
Denken: de leerling krijgt eerst tijd om zelf de opdracht te maken. 
Delen:  met groepje uitwisselen/bespreken hoe ze de som hebben 

opgelost. 
Uitwisselen met hele groep wordt de som besproken. 

 
Fase 5: zelfstandige verwerking 
De kinderen gaan nu de opdrachten zonder begeleiding van de leerkracht maken, 

alleen of in groepjes. De leerkracht loopt rond, geeft hier en daar hulp. 
Is iedereen aan het werk dan krijgen kinderen die de lesstof moeilijk vinden 

extra instructie aan de instructietafel. Samen worden de sommen nog een keer 
gemaakt. Dit duurt ongeveer 10 minuten. De andere kinderen mogen de juf dan 
niet storen. 

Fase 6: evaluatie 
Aan het einde van de les worden nog een paar van de nieuwe sommen 

besproken. De kinderen kunnen dan controleren of de som op de juiste manier 
hebben opgelost.  
 

 
Passend onderwijs 

We organiseren het onderwijs zo dichtbij en passend mogelijk. 
 “Dichtbij”; Het is voor kinderen prettig om op te trekken met kinderen uit de 
straat en uit de buurt. Dit gaat makkelijker wanneer ook schoolervaringen 

gedeeld worden.  
“Passend”; het is van belang dat kinderen kunnen ervaren dat ze erbij horen en 

gewaardeerd worden om wie ze zijn, om hun talenten en mogelijkheden. Het is 
belangrijk dat elk kind ervaart dat zijn inbreng en bijdrage ertoe doet; hoe 
verschillend die ook kunnen  zijn. Het ervaren van een gewone schooldag, waar 

het niet alleen over rekenen, taal en lezen gaat, maar ook over goed leren 
zorgen voor jezelf, de ander en de omgeving, helpt kinderen om zich 
gewaardeerd te voelen.  



schoolgids cbs De Bron Spijkenisse bladzijde 9 

We willen het onderwijs zo optimaal mogelijk afstemmen op de, uiteenlopende 
onderwijsbehoeften van kinderen, zodat ambitieuze, haalbare doelen met een 
redelijke kans op succes bereikt kunnen worden.  

Dit gebeurt uiteraard na zorgvuldig overleg met de ouders over de mogelijk-
heden en soms ook over de onmogelijkheden. Wanneer de match tussen leerling 
en school onverhoopt niet lukt, wordt samen met u gezocht naar een oplossing 

op een andere school.  
 

 

 
 

 
Leerlingen die moeite hebben met de lesstof 

 

In elke groep zitten kinderen die moeite hebben met rekenen of taal. Ze snappen 
de nieuwe stof niet gelijk, vinden het moeilijk. Nieuwe sommen moeten dan nog 

een keer extra uitgelegd worden, of de nieuwe stof wordt nog een keer uitgelegd 
in kleine overzichtelijke stapjes. Daarom staat in elke groep een instructietafel. 
Na de uitleg van de nieuwe stof aan de hele groep, gaan de kinderen zelfstandig 

de sommen verwerken. De leerkracht roept dan de kinderen, die moeite met 
deze sommen hebben, bij zich aan de instructietafel en legt de sommen nog een 

keer uit. Begeleidt het inoefenen van de sommen. Zijn de kinderen klaar dan 
gaan ze met een positief gevoel weer naar hun eigen tafel. Want ook zij snappen 
die moeilijke sommen! 

 
 

Meerbegaafde leerlingen 
 

Om een leerling met een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren maken we 

gebruik van het SIDI signaleringsinstrument voor groep 1 t/m gr.8. De 
leerkrachten vullen dit instrument in oktober als eerste in, en als daaruit naar 

voren komt dat een leerling mogelijk een ontwikkelingsvoorsprong heeft,  volgt 
een gesprek met ouders en vullen zij ook een deel van het 

signaleringsinstrument in. 
  
Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong maken de methodetoetsen van 

rekenen vooraf i.p.v. na de gemaakte opgaven om na te gaan op welke gebieden 
zij de groepsinstructie en opgaven moeten volgen. Deze leerlingen hebben een 

plusmap met extra uitdagend werk. Daarnaast is er de mogelijkheid dat een 
leerling, in principe vanaf groep 6, één ochtend in de week naar de plusklas op 
CBS de Hoeksteen kan gaan om specifiek onderwijs te krijgen. Een LB leerkracht 

op het gebied van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong begeleidt dit 
proces. 
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Methodieken 

 
Inleiding 

Taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. We leggen de nadruk 
op die vakken, omdat ze de basis vormen voor de verdere ontwikkeling van de 
leerlingen. De persoonlijke ontplooiing van de leerlingen komt aan bod tijdens 

vakken als wereldoriëntatie en creatieve vorming. Op iedere basisschool werkt 
men aan de “kerndoelen” die door het ministerie van Onderwijs en 

Wetenschappen verplicht zijn gesteld en door de inspectie worden gecontroleerd. 
Alle methodes die we als school gebruiken voldoen aan deze kerndoelen. Als 
onderdeel van de schoolontwikkeling wordt ieder jaar bekeken welke methode 

dient te worden vervangen. 
 

Groep 1 en 2 
 

 
 
Het onderwijs aan jonge kinderen neemt in onze school een belangrijke plaats in. 

Daar wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling. We werken volgens de 
basisontwikkeling, wat wil zeggen dat we aansluiten bij de belangstelling en de 

mogelijkheden van ieder kind en proberen door betekenisvolle activiteiten de 
ontwikkeling van het kind te stimuleren. Er worden geschikte 

ontwikkelingsmaterialen gebruikt op het gebied van taalontwikkeling, grove- en 
fijne motoriek, zintuiglijke ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, 
muzikale ontwikkeling, lichamelijke ontwikkeling, rekenbegrippen, creatieve 

vorming, ruimtelijke oriëntatie. Vanuit een thematische opzet wordt aan veel 
verschillende activiteiten aandacht besteed. 

Het zelfstandig werken wordt bevorderd om de leerkracht meer gelegenheid te 
geven adaptief onderwijs in de groep te realiseren. Adaptief onderwijs in de 
hele basisschool komt tegemoet aan de verschillen tussen kinderen in leeftijd, 

tempo en aanleg. Het onderwijs wordt afgestemd op het niveau van het kind.  
In de groepen 1/2 is een keuzebord aanwezig om de zelfstandigheid, de 

verantwoordelijkheid en de keuzevrijheid van de kinderen te vergroten. Het is 
een hulpmiddel om het zelfstandig werken en het kiezen, van een activiteit, te 
organiseren. Zo wordt de betrokkenheid van de kinderen bij de opdrachten 

gestimuleerd. Ieder kind kan een activiteit kiezen en zijn of haar kaartje bij de 
desbetreffende activiteit hangen. Er zijn ook verplichte opdrachten waaraan een 

leerling die week moet deelnemen. Dat organiseert de leerkracht op de volgende 
manier: 
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- de leerkracht hangt het kaartje van een aantal leerlingen bij een activiteit 
en gaat met deze kinderen gericht aan het werk met een reken of 
taalopdracht. 

- Het kan ook zijn dat de kinderen een opdracht krijgen die deze week 
moet gebeuren. Ze moeten dan zelf bepalen welke dag ze hier aan 

werken. Zijn ze klaar dan tekenen ze het controle formulier af. 
 

 
 

De kleutergroepen werken met thema’s waarbij veel activiteiten worden 

ontplooid. De kring en het werken in hoeken nemen een belangrijke plaats in. 
Vanuit de kring vinden gezamenlijke activiteiten plaats zoals het luisteren naar 
elkaar en naar een verhaal, het maken van muziek en het voeren van 

kringgesprekken. In de hoeken werken de kinderen aan het thema (lees- 
schrijfhoek, themahoek, rekenhoek, huishoek, bouwhoek etc.) of ontwikkelen 

zich in hun spel. Van elk thema komt een zelf gemaakt werkje in het plakboek. 
Wanneer alle kinderen een activiteit hebben gekozen, loopt de leerkracht een 

ronde door het lokaal en controleert of alle kinderen aan het werk kunnen. 
Daarna gaat de leerkracht met een klein groepje kinderen aan de groepstafel aan 
het werk, met gerichte taal en reken opdrachten. Of helpt bij het uitvoeren van 

een opdracht.  
Bewegen kan in het speellokaal of buiten op het schoolplein. Dagelijks gaan 

de kinderen naar buiten of naar het speellokaal afhankelijk van het weer en de 
dag van de week. Twee keer per week gaan de kleuters naar het speellokaal 
voor een gymles. De kinderen hebben bij het gymmen gymschoenen nodig die 

op school blijven en ze gymmen in hun ondergoed. 
 

 
 
 

Godsdienstonderwijs 
We beginnen in alle groepen de dag met gebed. Daarna luisteren de kinderen 

naar een verhaal, hebben een gesprekje of zingen liedjes. Voor het 
godsdienstonderwijs maken we gebruik van de methode Trefwoord. Deze 

methode werkt met een themaplaat, een scheurkalender en een verhaal. De 
oude bijbelverhalen worden regelmatig in deze tijd geplaatst. Daarnaast besteedt 



schoolgids cbs De Bron Spijkenisse bladzijde 12 

deze methode veel aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling en de 
maatschappij. Ook aan andere godsdiensten wordt aandacht besteed.  
 

 
 

Rekenen 
De rekenmethode waarmee we werken, Wereld in getallen, is een realistische 
reken-methode. Dat wil zeggen dat de kinderen vanuit de dagelijkse praktijk 

leren rekenen. Vanuit herkenbare situaties maken ze kennis met wiskundige 
begrippen en leren ze verschillende vaardigheden op rekengebied. Deze methode 

biedt ruimte voor een individuele benadering en is goed inpasbaar bij het 
zelfstandig werken. Er zijn herhalingsoefeningen voor leerlingen die het moeilijk 
vinden en verdiepingslessen voor diegenen, die het rekenen makkelijker afgaat.  

 
Taal 

In onze nieuw taalmethode Taal op Maat zijn alle activiteiten die met goed en 
interactief taalonderwijs hebben te maken vertegenwoordigd: luisteren, spreken, 
woordenschat, zinsbouw, spelling, taalexpressie. Vanaf groep 4 tot en met groep 

8 maken de leerlingen gebruik van deze methode. In groep 1 en 2 volgen de 
leerlingen hun eigen leerlijn op het gebied van beginnende geletterdheid. In 

groep 3 is taal en lezen verenigd in de KIM-versie van de methode Veilig Leren 
Lezen 

 
Lezen 

Bij de kleuters besteden we veel aandacht aan het lezen. We lezen iedere dag 

voor, er is een leeshoek en er wordt gewerkt met de map fonemisch bewustzijn. 
Basis voor het leren lezen is woordenschat. Dit krijgt in alle groepen veel 

aandacht. 
In groep drie beginnen de leerlingen met het leesonderwijs via de methode 
Veilig Leren Lezen. Sommige kinderen kunnen aan het begin van groep 3 al 

(een beetje) lezen en schrijven. Die kinderen zijn verder in hun ontwikkeling van 
de beginnende geletterdheid. Onze methode houdt rekening met verschillen in 

niveau. De leerlingen die het nodig hebben krijgen stof om zich te verdiepen, 
anderen krijgen extra instructie.  
 

 
 
 
Voor het technisch lezen in de hogere groepen maken we gebruik van de 
methode Estafette. Deze methode sluit aan bij de methode van groep 3. In een 

groepje krijgt de leerling instructie op zijn/haar niveau. Daarnaast krijgt 
begrijpend lezen en studerend lezen steeds meer aandacht. We gebruiken 

hiervoor de methode Nieuwsbegrip XL van het CED. 
Naast het leren lezen proberen we de kinderen plezier in het lezen te laten 
krijgen. Daarom  besteden we elk jaar veel aandacht aan de kinderboekenweek  
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leest de leerkracht veel voor. Om juist ook in de bovenbouw het lezen 
aantrekkelijk te houden voor de kinderen doen we mee aan de nationale 
voorleeswedstrijd. Ook kiezen we voor werkvormen waarbij de oudere kinderen 

lezen met bijvoorbeeld groep 3 of gaan voorlezen bij groep ½. 
 

Schrijven  
Vanaf groep 3 wordt de methode Pennenstreken gebruikt. We willen een goed 
en verzorgd handschrift bij de leerlingen ontwikkelen.  

 
Engels 

In groep 7 en 8 krijgen de leerlingen Engelse les. De methode Let’s do it legt 
het accent op het eenvoudig met elkaar kunnen en durven praten in het Engels. 
 

Een ruime blik: oriëntatie op mens en wereld  
Bij deze vakken kijken we naar ons zelf, maar ook verder dan onze directe 

omgeving. Er wordt gesproken over de wereld om ons heen, over seksuele 
diversiteit, over burgerschap en brengen we de kinderen kennis bij over het 
heden en verleden van de aarde. Soms gebeurt dat in aparte vakken aan de 

hand van eigentijdse moderne methoden, maar vaak ook door middel van 
klassengesprekken, spreekbeurten, projecten, schooltelevisie e.d. 

De volgende methoden zijn op onze school in gebruik: (voorbeeld) 
 godsdienstmethode:”Trefwoord” 
 Blink: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek 

 schooltelevisieprogramma’s zoals “huisje boompje beestje” en “Nieuws uit 
de natuur”  

 verkeer: verkeerskrant van Veilig Verkeer Nederland 
 

Wereldoriëntatie 

Voor de zaakvakken die vooral in de groepen 5 t/m 8 tot het lesrooster behoren 
hebben we per cursusjaar 2017-2018 de methode Blink aangeschaft, die voldoet 

aan de kerndoelen en waarmee de leerlingen goed zelfstandig kunnen werken. 
Het is een samengestelde methode voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur 
& techniek.  

 
Verkeer 

Voor verkeer gebruiken we de doorgaande verkeerseducatielijn van Veilig 
Verkeer Nederland. Groep 3 maakt gebruik van: Rondje Verkeer. Groep 4 van: 
Stap Vooruit. Groep 5 en 6 van: Op voeten en fietsen. Groep 7 en 8 van: Jeugd 

Verkeerskrant. In groep 7 leggen de leerlingen een theoretisch en praktisch 
verkeersexamen af en halen hun verkeersdiploma. 

 
Expressie 

Tekenen, muziek, drama en handvaardigheid vormen de creatieve vakken. Voor 

deze vakken werken we met de methode “Moet je doen”. We leren de kinderen 
de basisvaardigheden en de basistechnieken aan en zo ontstaat er een 

doorgaande lijn. 
Daarnaast maken alle groepen minimaal een keer gebruik van de aangeboden 
lessen van het “centrum van de kunsten” dit gaat vaak om een tekenles, bezoek 

aan het theater, dansen of een muziekvoorstelling maken met elkaar. 
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Burgerschapsvorming 
Werken aan sociale vaardigheden heeft een vaste plek gekregen in de 
lessentabel. We willen werken aan een goede sfeer. Is de sfeer goed dan komen 

de kinderen vanzelf tot leren. We gebruiken hiervoor de methode “Leefstijl”. De 
methode heeft basisthema’s die jaarlijks terugkeren en steeds worden verdiept. 

Uitgangspunten daarbij zijn gezamenlijkheid, veiligheid, herkenbaarheid en 
ruimte voor individuele groei. De lessen zijn geen doel op zich, maar vormen een 
hulpmiddel om de sociale vaardigheden in praktijk te kunnen brengen. 

Tussen de dagelijkse lessen door doen we regelmatig energizers. Korte leuke 
spelletjes die de les even onderbreken zo dat de kinderen daarna weer fris aan 

het werk kunnen. 
 

Gymnastiek 

De kleuters gymmen twee keer per week in de speelzaal, vanaf groep 3 hebben 
de leerlingen twee keer in de week gymnastiek in de gymzaal aan de 

Koolzaaddreef. Eén keer wordt de les gegeven door de vakleerkracht gymnastiek 
en één keer door de leerkracht zelf. 
 

      ICT 
De computer heeft een vaste plaats in de groep gekregen. Volgens een vast 

rooster maken de groepen 3 t/m 7 gebruik van alle computers op school. De 
software is afgestemd op de leerlingen en sluit aan bij de methodes die we 

gebruiken. Groep 8 heeft chromebooks in de klas waar de kinderen volgens de 
methodes op werken en/of inoefenen. 
De kinderen gebruiken de computer ook als tekstverwerker bij het maken van 

werkstukken en het zoeken naar informatie op internet. In de groepen 3 t/m 8 
maken we gebruik van een elektronisch schoolbord. Iedere groep heeft op  
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onze website ook een eigen pagina die u regelmatig kunt bekijken. Onze website 
vindt u op: www.debron-vcpo.nl 

 
 

Huiswerk 
Vanaf groep 4 krijgt uw kind zo af en toe huiswerk mee. Vanaf groep 6 krijgen 

de kinderen vaker huiswerk mee voor vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis 
of biologie. Het gaat er ons vooral om dat kinderen gewend raken aan het maken 
en leren van huiswerk. Kinderen die gewend zijn aan het regelmatig moeten 

doen van huiswerk vinden gemakkelijker hun draai in het voortgezet onderwijs. 
 
 

 

Leerlingenzorg 
 
 
Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen maken we gebruik 

van een leerlingvolgsysteem. Het leerlingvolgsysteem bestaat uit methode-
onafhankelijke toetsen, het LeerlingVolgSysteem ( LVS) van CITO,  en toetsen 

die bij de methodes horen waaruit lesgegeven wordt. Deze toetsen meten de 
ontwikkeling van de leerlingen. 

De ontwikkeling van de kleuters worden gevolgd met het OVM: 

OntwikkelingsVolgmodel van Memelink. (We oriënteren ons op een ander 
volgsysteem) Op 5 jarige leeftijd worden de leerlingen ook op logopedisch gebied 
gescreend.  

De leerkrachten en intern begeleider analyseren de toets gegevens. Deze 

gegevens worden gebruikt  om het  onderwijsaanbod hierop af te stemmen en 
om zo goed mogelijk te voldoen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind. Als 

een leerling zich erg langzaam ontwikkelt, of juist of sterk vooruitloopt in 
zijn/haar ontwikkeling, komt de leerling in aanmerking voor extra ondersteuning 
 

Om een leerling met een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren maken we 
gebruik van het SIDI signaleringsinstrument voor groep 1 t/m gr.8. De 

leerkrachten vullen dit instrument in okt. als eerste in, en als daaruit naar voren 
komt dat een leerling mogelijk een ontwikkelingsvoorsprong heeft,  volgt een 

gesprek met ouders en vullen zij ook een deel van het signaleringsinstrument in.  
 
Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong maken de methodetoetsen van 

rekenen vooraf i.p.v. na de gemaakte opgaven om na te gaan op welke gebieden 
zij de groepsinstructie en opgaven moeten volgen. Deze leerlingen hebben een 

plusmap met extra uitdagend werk. Daarnaast is er de mogelijkheid dat een 
leerling, in principe vanaf groep 6, één ochtend in de week naar de plusklas op 
CBS de Hoeksteen kan gaan om specifiek onderwijs te krijgen. Een LB leerkracht 

op het gebied van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong begeleidt dit 
proces.  

 
De informatie die uit de signalerings-en toets-gegevens komt, wordt door de 
leerkrachten gebruikt bij het maken van groepsplannen. Daarin worden de 

doelen aangegeven voor een half jaar en hoe er gewerkt wordt om de doelen te 
bereiken. We gaan daarbij uit van de onderwijs- en instructiebehoeften van de 

leerlingen. In de groepsplannen wordt aangegeven welke leerlingen het 

http://www.debron-vcpo.nl/
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basisaanbod krijgen, wie er extra instructie nodig hebben en welke leerlingen 
verdieping en verbreding nodig hebben.   
 

In de kleutergroepen worden groepsplannen voor taal en rekenen gemaakt. 
Vanaf groep 3 worden ze gemaakt voor technisch lezen, spelling en rekenen. De 

groepsplannen worden twee keer per jaar geëvalueerd met de intern begeleider. 
  
Voor kinderen die specifieke zorg nodig hebben wordt een groeidocument /OPP 

(ontwikkelingsperspectiefplan) opgesteld, waarin er nog specifieker wordt 
ingezoomd op de individuele behoeften van kinderen. Dit groeidocument komt 

tot stand in samenwerking met leerkracht, ouders en intern begeleider.  
   
Voor de uitvoering van de groepsplannen is de leerkracht verantwoordelijk, in 

bepaalde gevallen kan remedial teaching worden ingezet en/of voorinstructie of 
hulp van de onderwijsassistent. Zij bieden deze extra hulp buiten de groep.   

  
 

Speciale zorg  

 
Voor leerlingen die meer zorg nodig hebben is er de mogelijkheid om dit te 

bespreken in het SOT (schoolondersteuningsteam) waarin ouders, de 
schoolbegeleider, de leerkracht en de schoolmaatschappelijk werker overleg 

voeren over een leerling, indien nodig aangevuld met een fysiotherapeut, 
vertegenwoordiger JOT (jeugdondersteuningsteam) enz.  
Via het SOT kan er een indicatie worden afgegeven voor extra ondersteuning van 

externe deskundigen, dit kan zowel voor de school- als thuissituatie gelden. Deze 
aanvraag gaat via het Samenwerkingsverband: ‘Kindkracht’ en/of het JOT.   

  
In het SOT kan besloten worden tot een HIA (Handelingsgericht Integraal 
Arrangeren). Daarvoor wordt een beroep gedaan op het samenwerkingsverband. 

Een HIA wordt voorgezeten door een onafhankelijk trajectbegeleider. Vanuit een 
HIA kan een arrangement tot stand komen, bijv. een school voor SBO of SO. 

Zo’n  arrangement wordt opgesteld voor 2 jaar, daarna wordt het geëvalueerd.     
 

 

 
Rapport 

De leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 krijgen drie keer per jaar een 
rapport mee naar huis. U kunt daarin lezen hoe uw kind presteert in de 
verschillende vakken en onderdelen op school. De leerlingen uit de 

kleutergroepen krijgen geen rapport, hun vorderingen volgen we via het 
Ontwikkelings Volg Model en het Cito Leerling Volgsysteem.. 

 
Onderwijskundig rapport 

Bij het verlaten van de school, bijvoorbeeld door een verhuizing, krijgen de 

leerlingen een onderwijskundig rapport mee. Dit rapport is bestemd voor de 
leerkracht van de nieuwe school. In het rapport staat volgens welke methode het 

kind heeft gewerkt en op welk niveau het kind heeft gescoord. 
            

Logopedie 
Bij constatering van taal- en spraakmoeilijkheden adviseren we de ouders 
logopedische hulp. De VCPO heeft een schoollogopediste in dienst die alle 

kleuters van groep 2 op school screent. Zij zal met u contact opnemen als 
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verdere behandeling noodzakelijk is. Hulp van een logopedist(e) wordt via uw 
eigen huisarts geregeld. 
 

 
Weer Samen Naar School 

WSNS, weer samen naar school is een gezamenlijk project van overheid en 
onderwijs-instellingen. Het wil voorkomen dat kinderen met leer- en 
gedragsproblemen te gemakkelijk naar een school voor speciaal onderwijs 

worden verwezen. Reguliere basisscholen worden daarom toegerust met meer 
mogelijkheden om leerproblemen en leerachterstanden op te vangen. Met andere 

woorden: zorg op maat te geven. Het leerlingvolgsysteem en de aanwezigheid 
van een intern begeleider is daar een voorbeeld van. De leerkrachten van De 
Bron volgen regelmatig cursussen om zo goed mogelijk toegerust te zijn de 

leerlingen zo adequaat mogelijk te begeleiden. 
 

Samenwerkingsverband Kindkracht voor een betere ondersteuning 
van leerlingen 

Op iedere basisschool zijn er kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Zo ook 
op onze school. We willen alle leerlingen zo veel mogelijk binnen de groep op 

onze eigen school begeleiden en ondersteunen.  
Om deze reden werken we samen met andere scholen en met externe 
deskundigen in onze eigen woonplaats en in de regio. We hebben immers niet 

alle kennis zelf in huis.  
Om dit goed te organiseren, is met andere scholen voor primair onderwijs op 

Voorne Putten Rozenburg het Samenwerkingsverband 
“Kindkracht” opgericht. 
Binnen het samenwerkingsverband werken bijna 70 scholen 

samen aan verbetering van de ondersteuning aan leerlingen. 
Deze scholen zijn niet alleen de reguliere basisscholen, maar 

ook de scholen voor speciaal (basis)onderwijs. 
Voor iedere leerling met specifieke onderwijsbehoeften is er 
volgens ons een goede oplossing te vinden. Scholen kunnen 

binnen hun interne structuur met het 
schoolondersteuningsteam al veel voor kinderen betekenen. 

Ze kunnen met hun hulpvraag een beroep doen op het 
samenwerkingsverband Kindkracht en/of op het Centrum 
voor Jeugd en Gezin die de benodigde expertise voor school en gezin kunnen 

leveren.  
Is er nieuw perspectief noodzakelijk op de eigen school, is er een andere 

basisschool in de buurt nodig of een school voor speciaal (basis)onderwijs, dan 
kan er een HIA-traject worden gestart (Handelingsgericht Integraal Arrangeren). 
Een trajectbegeleider namens het samenwerkingsverband leidt het traject samen 

met ouders, school en externen om voor het kind het best passende 
arrangement te realiseren.  

Voor meer informatie over HIA zijn brochures beschikbaar op school.  
De website van samenwerkingsverband Kindkracht kunt u zeer binnenkort 
raadplegen voor meer informatie. 

 

 

 
    Schoolgericht maatschappelijk werk 

Aan onze school is een schoolmaatschappelijk werker verbonden. In 
samenwerking met U, de leerkracht en de interne begeleider zal deze de zorg 
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rond het kind op school alle aandacht geven. De schoolgericht maatschappelijk 
werker is maatschappelijk werker van beroep en ervaren in het omgaan met 
problemen en vragen die o.a. met gedrag en opvoeding te maken hebben. U 

kunt via de school of zelf rechtstreeks contact opnemen met de maatschappelijke 
werker. Op maandagochtend heeft de maatschappelijk werker spreekuur tussen 

08.30 uur en 09.30 uur op school. Schoolgericht maatschappelijk werk is opgezet 
door de gemeente Spijkenisse, om de zorg rond het kind op school zo optimaal 
mogelijk te laten verlopen.  

 

                                Centrum voor Jeugd en Gezin 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek voor vragen over opvoeden, 
opgroeien,verzorging en gezondheid. Daarnaast ook voor advies, ondersteuning 
en hulp op maat. Het CJG is er voor ouders, kinderen en jongeren tot 23 jaar.  

Ook voor vragen tijdens de zwangerschap kunt u bij ons terecht. Kinderen zien 
we vanaf de geboorte en komen ons tegen op de basisschool en in het 

voortgezet onderwijs. En zelfs na de middelbare school geven we advies, 
ondersteuning en hulp aan jongeren. Daarmee heeft het CJG de taken 
overgenomen van het Consultatiebureau Ouder & Kind en de 

jeugdgezondheidszorg van de GGD Rotterdam-Rijnmond. 
In het CJG werken jeugdartsen, verpleegkundigen, gezinscoaches, pedagogen en 

andere hulpverleners met elkaar samen. Er is altijd een CJG bij u in de buurt.     
Op de website www.cjgrijnmond.nl staan locaties, openingstijden en meer 

informatie. 

Bellen kan ook via 010-4444642. 

 

                                         CJG op de basisschool 
In het basisonderwijs komen u en uw kind een aantal keer in contact met het 

CJG Jeugdgezondheidsteam: 

- Onderzoek in groep 2 door de jeugdarts en doktersassitente 
- Groep 6 wegen en meten 

- Groep 7 groepsvoorlichting  geen onderzoek meer. 
 

 

      
 
Sinds september 2010 is pcb De Bron aangesloten op het SISA  
signaleringssysteem.  

 
Wat is SISA?  
 

SISA is een afkorting voor: Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak (maar 
ook  

voor SIgnaleren en SAmenwerken).  
Het SISA-signaleringssysteem zorgt er voor dat jongeren in de Stadsregio  
Rotterdam die hulp nodig hebben worden gemeld in een computersysteem  

http://www.cjgrijnmond.nl/
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Soms ondervindt een kind problemen tijdens het opgroeien. Om het kind en  
zijn of haar ouders daarbij te helpen kan het gebeuren dat er meerdere  

instanties tegelijkertijd hulp bieden. Dan is het belangrijk dat de hulpverleners  
dat van elkaar weten. Zo kunnen organisaties samen ervoor zorgen dat de  
ouders of verzorgers de juiste begeleiding en hulp krijgen. Hierdoor kan hun  

samenwerking met elkaar beter verlopen zodat ze de juiste  
resultaten behalen.  

Het SISA-signaleringssysteem houdt bij of meerdere instanties hulp bieden  
aan hetzelfde kind.  
 

Wat betekent SISA voor u?  
 
Voor u als ouder of verzorger verandert er helemaal niets, u blijft gewoon 

contact houden met de instantie(s) waar u bekend bent. SISA zorgt er alleen 
voor dat die instanties beter met elkaar gaan samenwerken zodat u verzekerd 

bent van de beste hulp.  
Wat belangrijk is om te weten is dat in SISA alleen is opgenomen dat u bekend 
bent bij een organisatie, maar niet waarom.  

 
Privacy in SISA  
Het signaleringssysteem is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet Bescherming  

Persoonsgegevens. SISA heeft ook een privacyreglement dus met de gegevens  
van de jongere wordt zeer zorgvuldig omgegaan.  

 
Wie doen er mee?  
SISA is de schakel tussen een groot aantal partners op het gebied van  

Werk en Inkomen, Welzijn, Zorg, Politie/Justitie en Onderwijs.  
Wilt u weten welke diensten en organisaties op dit moment signalen leveren aan  
SISA? Kijk dan op www.sisa.rotterdam.nl  

 

 

 

 

De leerplicht in vogelvlucht 
  

Toelating 

De Bron is een school die openstaat voor alle ouders en leerlingen. Er zijn dan 
ook geen speciale regels voor de toelating op onze school. De Bron is echter wel 

een school die werkt vanuit een duidelijke christelijke identiteit. Deze identiteit 
komt tot uiting in de waarden en normen van onze school. Het kleurt de manier 
waarop we met elkaar omgaan. Wij vinden het dan ook belangrijk dat alle ouders 

en leerlingen op school de uitgangspunten respecteren. Bij de toelating zal dit 
nadrukkelijk kenbaar worden gemaakt. 

 
Inschrijving 

De gemeente Spijkenisse stuurt rond de derde verjaardag van het kind de 
ouders documentatie toe over het basisonderwijs. De ouders kunnen dan zelf 
contact opnemen met een basisschool om hun kind daar in te laten schrijven. De 

inschrijving op De Bron wordt verzorgd door de directie op afspraak. Onderdeel 
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van de inschrijving is een rondleiding door de school en een intakegesprek. Bij de 
inschrijving is het fijn als het kind zelf aanwezig is. 
 

Wennen 
Nieuwe leerlingen voor groep 1 mogen “vier weken voor de vierde verjaardag” 

één schooltijd per week (twee ochtenden en twee middagen) komen 
kennismaken met de groep en de leerkracht. U ontvangt ongeveer een maand 
voor de vierde verjaardag een uitnodiging van de school. 

 
Vier jaar 

Op De Bron gaan de kinderen hele dagen naar school op de dag na de vierde 
verjaardag. Het kind is dan nog niet formeel leerplichtig. In de praktijk gaan alle 
kinderen toch vanaf hun vierde verjaardag hele dagen naar school. Dat zal in 

sommige gevallen in het begin niet meevallen. In overleg met de leerkracht kunt 
u uw kind af en toe een middag thuishouden. 

 

                       
 

Vijf jaar 
De leerplicht begint formeel op de eerste schooldag van de maand die volgt op 

de maand waarin uw kind vijf jaar is geworden. Tot de zesde verjaardag mag u 
uw zoon of dochter in bijzondere omstandigheden vijf uur per week thuishouden. 

Met het oog op de ontwikkeling van uw kind en de continuïteit van het onderwijs 
in de groep adviseert De Bron dit niet te doen.  
 

Ziek 
Als uw zoon of dochter ziek is en daardoor niet naar school kan, verwachten wij 

dat u ons dat dezelfde dag nog voor schooltijd meldt.  Na de bel worden de 
absenten gecontroleerd door de leerkracht en bij een niet gemelde afwezigheid 
wordt actie ondernomen. Wanneer een leerling door ziekte langere tijd van 

school wegblijft, blijven we graag op de hoogte van het verloop. Natuurlijk zullen 
wij ook zelf geregeld informeren hoe het er mee gaat. 

 
Vrijstelling 

Onder bepaalde omstandigheden kan door de school vrijstelling worden gegeven 

voor bepaalde onderwijsactiviteiten. Verzoeken voor vrijstelling dient u 
schriftelijk bij de directie van de school in te dienen. Na mogelijke vrijstelling zal 

in onderling overleg worden bepaald welke activiteiten in de plaats zullen treden 
van de activiteiten waaraan de leerling niet langer deelneemt. 

 

Verlof 
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Alleen in zeer bijzondere gevallen kunnen leerlingen buiten de vakantieregeling 
om vrij krijgen. Bijvoorbeeld als u zelf genoodzaakt bent om buiten de 
schoolvakanties op vakantie te gaan. Het verlof mag dan pas worden verleend 

als er ook een schriftelijke verklaring van de werkgever is. De 
leerplichtambtenaar van de gemeente moet in bepaalde gevallen ook 

meebeslissen en zijn/haar toestemming verlenen. De directie mag zelf ook verlof 
verlenen als er sprake is van bijv. een bruiloft of een begrafenis. In alle gevallen, 
ook vierjarigen, dient u een formulier in te vullen. (deze formulieren kunt vinden 

op onze website) Het afschrift van het verlofformulier wordt in alle gevallen naar 
de leerplichtambtenaar doorgestuurd. 

 
Leerplichtambtenaar 

De gemeente Spijkenisse heeft leerplichtambtenaren aangesteld die controleren 

of u en ook de school de leerplichtregels naleven. Als school zijn we verplicht een 
registratie bij te houden van de absenten en van te laat komen. Ongeoorloofd 

verzuim en frequent te laat komen wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. 
 

Lesuren 

De kinderen gaan per jaar 960 uur naar school. Hiervan mag niet worden 
afgeweken, ook niet bij bijvoorbeeld een roosterwijziging i.v.m. tropische 

temperaturen. Groep 3 t/m 8 heeft ’s morgens een kwartier pauze. (groep 3 ’s 
middags ook nog af en toe) De kinderen spelen bij goed weer buiten onder 

leiding van de groepsleerkracht.  
 

SCHORSING EN VERWIJDERING 

Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet op het Passend onderwijs ingevoerd. 
Daarmee heeft de VCPO een zorgplicht t.o.v. elke leerling. Hiermee wil de wet 

voorkomen  dat leerlingen tussen wal en schip raken of thuis komen te zitten.  
Wij nemen deze zorgplicht serieus! Om aan de zorgplicht te kunnen voldoen 
werkt de VCPO samen met de regionale besturen in het Samenwerkingsverband 

KINDKRACHT. Zo hopen we aan de ondersteuningsbehoeften van alle leerlingen 
in de regio Voorne Putten Rozenburg te kunnen voldoen. Ouder(s)/verzorger(s) 

worden hierbij vroegtijdig en actief betrokken. 

Schorsing en verwijdering willen we hiermee dan ook voorkomen. Echter, indien 
deze maatregelen toch worden genomen is het voor alle betrokkenen belangrijk 
de regels en procedures rond schorsing en verwijdering te kennen. Daarom 

hieronder puntsgewijs een beschrijving, die ook in de schoolgids wordt 
opgenomen.  

Wat?  
Een leerling kan maximaal voor 5 schooldagen worden geschorst. Indien 
definitieve verwijdering noodzakelijk is, kan dat pas nadat er een andere school 

is gevonden. Dit kan overigens ook een school voor speciaal basisonderwijs zijn.  

Wie? 
Een beslissing over schorsing en verwijdering van een leerling ligt bij het 
bevoegd gezag van de school.  

Wanneer? 

In de wet is niet opgenomen wanneer een school een leerling mag schorsen. Dit 
is ‘eigen’ beleid van de VCPO. Schorsing is een tijdelijke maatregel, over het 
algemeen gaat het om situaties waarbij een leerling de veiligheid van andere 
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betrokkenen op school in gevaar brengt. Aanleidingen voor een schorsing van 
een leerling zijn:  

 bedreiging door ouder(s)/verzorger(s); 
 herhaalde les-/ordeverstoringen; 

 wangedrag tegenover leerkrachten en/of medeleerlingen;  
 diefstal, beroving, afpersing;  
 bedreiging;  

 geweldpleging;  
 

In de wet zijn wel de redenen voor verwijdering opgenomen. Een school mag de 
leerling verwijderen als: 

 ze niet in staat is de speciale ondersteuning voor deze leerling te 
realiseren; 

 er sprake is van voortdurend ernstig agressief gedrag; 
 er ernstige conflicten zijn, waarbij mogelijk ook ouders zijn betrokken 

Hoe? 
Bij schorsing worden de volgende stappen genomen 

- Voordat een beslissing wordt genomen over schorsing of verwijdering 

neemt de VCPO kennis van de zienswijze van ouder(s)/verzorger(s)  en 
betrokken leerkracht(en). In geval van schorsing voert de directeur de 
gesprekken.  

- Van het incident en het gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) en 
leerkracht(en) wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de 

ouder(s)/verzorger(s), leerkracht(en) voor gezien getekend en in het 
leerlingendossier opgeslagen.  

- Voor het besluit tot schorsing vindt overleg plaats met de directeur 

bestuurder.  
- De directeur vermeldt schriftelijk de ouder(s)/verzorger(s)  de reden van 

schorsing, tevens zal worden aangegeven dat bezwaar kan worden 
gemaakt tegen de beslissing. 

- De directeur meldt de schorsing bij de leerplichtambtenaar en bij schorsing 

langer dan een dag ook bij de onderwijsinspectie.  
- Zolang een leerling op school is ingeschreven is de school verplicht de 

leerling onderwijs te geven. Dat betekent in dit geval dat in principe een 
leerling huiswerk mee naar huis krijgt of er moeten specifieke redenen zijn 
om daarvan af te zien.  

- Na de schorsingsperiode en gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) wordt 
de leerling weer tot de lessen toegelaten. 

Een schorsing kan meerdere malen voor dezelfde leerling worden toegepast als 
er sprake is van een nieuw incident. 

In geval van verwijdering worden de volgende stappen genomen.  

- Voordat een beslissing wordt genomen over schorsing of verwijdering 
neemt de VCPO kennis van de zienswijze van ouder(s)/verzorger(s)  en 

betrokken school. In geval van verwijdering voert de directeur bestuurder 
de gesprekken.  

- Van het incident en het gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) en school 

wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de 
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ouder(s)/verzorger(s) voor gezien getekend en in het leerlingendossier 
opgeslagen.  

- De directeur bestuurder vermeldt schriftelijk de ouder(s)/verzorger(s)  de 

reden van verwijdering, tevens zal worden aangegeven dat bezwaar kan 
worden gemaakt tegen de beslissing.  

- De directeur bestuurder meldt de verwijdering bij de leerplichtambtenaar 
en de onderwijsinspectie.  

- Zolang een leerling op school is ingeschreven is de school verplicht de 

leerling onderwijs te geven. Dat betekent in dit geval dat in principe een 
leerling huiswerk mee naar huis krijgt of er moeten specifieke redenen zijn 

om daarvan af te zien. 

Bij verwijdering zal het bevoegd gezag van de VCPO proberen een andere school 
te vinden waar de verwijderde leerling terecht kan na de verwijdering. Het 
bevoegd gezag heeft hier 8 weken de tijd voor en moet zich aantoonbaar 

inspannen om een andere school te vinden. Lukt het niet binnen 8 weken een 
andere school te vinden, dan mag de school de leerling alsnog definitief 
verwijderen. 

Ouder(s)/verzorger(s)  kunnen binnen zes weken nadat het besluit is genomen 

bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag 
moet hen nogmaals horen. Tijdens de bezwaarprocedure kan de leerling worden 
geschorst. Binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift beslist de 

school opnieuw over de verwijdering. Blijft de school bij het besluit de leerling te 
verwijderen dan kunnen de ouder(s)/verzorger(s) de zaak voorleggen aan de 

rechter. In het geval van de VCPO als vereniging voor bijzondere scholen,  aan 
de civiele rechter. 

 
Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van lesuitval 

Om de lestijden voor de kinderen te waarborgen zijn er op school een aantal 
procedures vastgesteld. Bij afwezigheid van een leerkracht: 

 deze meldt dit zo snel mogelijk bij de directie. 
 de directie benadert vaste vervangers of vervangsters van de 

vervangingspoule. Ook wordt aan parttime werkende leerkrachten 

gevraagd om extra inzet. 
 indien dit onmogelijk is dan wordt, als de werkzaamheden het 

toelaten, op dat moment een niet groepsgebonden leerkracht of 
iemand van de directie ingezet. Daarbij dient men er voor te waken, 

dat niet altijd dezelfde taken komen te vervallen en dat 
vervangingstijd aan een maximum is gebonden. 

 groepsleerkrachten dragen er zorg voor dat er een duidelijke 

planning van activiteiten in de klas aanwezig is. 
 in het uiterste geval worden de leerlingen verdeeld over de andere 

groepen of naar huis gestuurd. Wanneer ouders thuis geen opvang 
kunnen regelen zorgen wij voor opvang van de kinderen. De ouders 
worden ingelicht over de genomen maatregel. 
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Resultaten van ons onderwijs 
 

Langs de meetlat 
Met de kwaliteit van onderwijs worden vaak de resultaten bedoeld. Hoe meer 

kinderen er naar HAVO en VWO gaan, hoe beter de school. Als alleen deze 
gegevens doorslaggevend zouden zijn, betekent dat een enorme verarming van 
ons onderwijs. De Bron wil geen “leerfabriek” zijn waarin slechts kennis en 

vaardigheden worden overgedragen. Begeleiding bij de persoonlijke ontwikkeling 
van kinderen vinden wij even belangrijk. Hierbij houden we er rekening mee, dat 

ieder kind uniek is en zijn eigen mogelijkheden heeft. 
 

Vorderingen 

 
Kinderen leren verschillend. We vinden het belangrijk dat ieder kind tot zijn recht 

komt. De kwaliteit van onderwijs is zoveel meer dan alleen de cijfermatige 
output. Toch streven we naar mogelijkheden om onze opbrengsten te verhogen. 
Hieronder de resultaten van de CITO toetsen van feb. 2016. De CITO- niveaus 

worden weergegeven in 1-2-3-4-5. Deze gebruiken we voor het eerst. Dit en 
nieuwe normen hebben invloed op de uitslagen.  

Behaalde percentages en streefpercentages CITO ABC norm 

% 

ABC 

Streef 

norm 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

toets  norm behaald norm behaald norm behaald 

DMT 90% 75% 77.2% 80% 82% 80% 60% 

BL 85% 70% 65,5% 70% 48.8% 70% 30% 

SP 85% 75% 76% 80% 80.6% 80% 50% 

REK 75% 75% 66,2% 75% 56.5% 75% 41% 

Hierbij aangemerkt, dat CITO de normen voor rekenen- en wiskunde heeft 
verhoogd, dit is niet met terugwerkende kracht doorgerekend in bovenstaande 
tabel. 

DMT=technisch lezen,BL= begrijpend lezen,SP=spelling,Rek=rekenen 
 

 
Naar het voortgezet onderwijs 

Onze school wil u aan het einde van groep 8 zorgvuldig adviseren welk type 
vervolgonderwijs voor uw kind het meest geschikt is. Daarvoor is het belangrijk 
niet alleen te kijken naar de schoolvorderingen, maar ook andere factoren, zoals 

de intelligentie en de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind in kaart te 
brengen. 
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Natuurlijk heeft de school daar, gedurende de schooltijd van uw kind, een beeld 
van opgebouwd. Echter, het is ook belangrijk (en verplicht) een extern 
onderzoek te laten plaatsvinden. 

In samenwerking met het Voortgezet Onderwijs wordt bij alle kinderen aan het 
begin van groep 8 een onderzoek afgenomen. Psychlogisch medewerkers van 
onze vereniging nemen op school in groep 8 medio oktober de NIO (Nederlandse 

Intelligentietest voor Onderwijsniveau) en de NPV-j (schoolvragenlijst) af ter 
bepaling van de capaciteiten en de schoolbeleving van het kind. De school vult 

dit aan met de didactische gegevens over de leerling (leervorderingen uit het 
leerlingvolgsysteem). De uitkomsten worden verwerkt in het zgn. 
kwadrantenmodel waaruit het advies over de schoolkeuze duidelijk wordt. Dit 

advies wordt vanzelfsprekend met u besproken. Na dit gesprek wordt het advies 
definitief vastgesteld. In het jaar 2015 zijn wij als school verplicht om medio april 
een centrale eindtoets af te nemen. 

Op de voorlichtingsavond in groep 8 wordt u uitgebreid geïnformeerd over de 
advisering. 

 
Het afgelopen jaar zijn er 26 leerlingen naar het voortgezet onderwijs gegaan 
met het volgende advies: 

Praktijkonderwijs: 1 
VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg:5 

VMBO basis/kader: 6 
VMBO kader beroeps: - 
VMBO kader beroeps / gemend theoretisch: 1 

VMBO theoretische leerweg: 2 
HAVO/ Theoretische Leerweg: 4 

HAVO: - 
HAVO/VWO:7 
VWO: - 

 
In groep 8 zijn de leerresultaten van de leerlingen in okt. 2016 getoetst met de 

Drempeltoets  
 
Opbrengsten drempeltoets groep 8.  Het landelijk gemiddelde is: 525,3 

  

jaar Gem. QGM CITO DQ Taal 

DQ 

rekenen 

2011-2012 102 534,6 100 103,5 

2012-2013 99 532,6 97,4 101,5 

2013-2014 94 529,5 96,8 90,1 

2014-2015 100 534.1 98.7 102.1 

2015-2016 95 530,3 95,7 92,3 
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De inspectie 

 
De laatste 3 jaar heeft de inspectie geconstateerd dat de opbrengsten van De 
Bron voldoende zijn. Het laatste jaar scoorden we bovengemiddeld ten opzichte 

van vergelijkbare scholen.  Tijdens het jaarlijkse gesprek, tussen de inspectie en 
de directeur bestuurder van onze schoolvereniging, heeft de inspectie 

aangegeven dat de scholen van de VCPO, de zaken goed op orde hebben. De 
inspectie maakt zich dan ook geen zorgen om de kwaliteit op De Bron. 
 

 
Het Meerjarenbeleid 

Om de kwaliteit van het onderwijs op De Bron te verbeteren  en te waarborgen, 
worden jaarlijks plannen gemaakt om dit vorm en inhoud te geven. Om de 
verschillende onderdelen in relatie met elkaar te brengen, wordt een beleidsplan 

gemaakt. De onderdelen worden tijdens studiedagen besproken.  
 

 
Gerealiseerde activiteiten in schooljaar 2015-2016: 

 Werken met 4D: nieuw groepsplan en groepsoverzicht in gebruik 

genomen. (Analyse gemaakt van de opbrengsten per groep en deze 
omgezet in een plan van aanpak) 

 Rekenen: werken met contextsommen (verhaaltjessommen, van informeel 
rekenen naar formeel rekenen, SLO doelen en methode doelen 

vergeleken, automatiseren)  
 Klassenmanagement: werken met beurtenstokjes, wisbordjes, 

doelenmuur, expliciete directe instructiemodel 

 nieuw sociaal- emotioneel volgsysteem voor groep 3 t/m 8 ZIEN ingevoerd 
 nieuw leerlingvolgsysteem groep 1 en 2 BOSOS ingevoerd 

 nulmeting op ICT gebied uitgevoerd aan de hand met een visieversneller 
 
 

Activiteiten gepland voor het schooljaar 2017-2018: 
 Aandacht voor en het verhogen van onze leeropbrengsten d.m.v. 

 Werken met de 4D methode van het CED -> scholing 
 Rekenen: welke zaken kunnen ons rekenonderwijs versterken 
 Basis op orde: stellen van doelen, eigenaarschap bij 

leerlingen, gerichte feedback geven 
 Leren in de 21e eeuw: verkennen en werken rondom het thema 

“zelfregulatie”. Leerlingen van groep 5 t/m 8 zitten bij de rapport 
besprekingen en nabespreking van de Citotoets. 

 De Vreedzame School 
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 Werken met Teacher Leaders voor EDI, woordenschat en Met Sprongen 
Vooruit (rekenleskisten) 

 Rekencoördinator: coördineert de doorgaande rekenlijn 

 ICT: werken met chromebooks in midden –en bovenbouw. Groep 8 heeft 
chromebooks voor elke leerling in de klas. 

 

 
 

Ouders en De Bron 
 

Inleiding 
De Bron is een school waar ouders een belangrijke en stimulerende rol spelen. 
Opvoeding en onderwijs zien wij als gezamenlijke taken. Als team van De Bron 

hechten wij grote waarde aan het contact met U: de ouders en/of verzorgers. 
Een goede relatie tussen thuis en school is belangrijk voor de optimale 

ontwikkeling van uw zoon of dochter. Wij proberen u daarom zo goed mogelijk te 
informeren over het wel en wee van uw kind op deze school. Daarnaast houden 
wij u op de hoogte van gebeurtenissen en activiteiten binnen en buiten de 

school. 
 

Oudervertelavond 
Aan het begin van het schooljaar is er een oudervertelavond. Net als bij 10-
minuten gesprek worden de ouders op school uitgenodigd.  Tijdens dit gesprek 

vertelt u aan ons wat wij over uw kind moeten weten. 
 

Informatie naar de ouders 
Aan het begin van het schooljaar krijgt u, op papier, informatie over hoe we 
werken in de groep van uw kind en over de leerstof die dat jaar aan de orde 

komt. Om de week krijgt u een nieuwsbrief, via de mail, met de meest actuele 
mededelingen en de agenda voor de komende periode. Er hangt altijd ook een 

exemplaar op het prikbord bij de deur van het lokaal en u kunt de laatste 
nieuwsbrief altijd vinden op onze website. Tussentijds zijn er ook wel eens 
briefjes die alleen voor een bouw of een groep zijn bestemd.  

Regelmatig worden de groepspagina’s op de website ververst. Ook zijn wij actief 
op Facebook. Zo blijft u op de hoogte van de activiteiten in de groepen.  

 
 

Gesprekkenavond 

 
Twee keer per jaar krijgt u een uitnodiging voor de 10-minutenavond. In 

november is dat een voortgangsgesprek en in februari een rapportgesprek. In 
het  gesprek gaat de leerkracht samen met u in op de vorderingen en het gedrag 
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van uw kind. De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn bij deze gesprekken aanwezig. 
Het gaat tenslotte om hun resultaten. 

 
 

Kijk 10-minuten 

Een paar keer per schooljaar krijgt u als ouder de gelegenheid om samen met uw 
kind(eren) van 8.30 – 8.40 uur zijn/haar schriften door te kijken. U krijgt zo een 

indruk over de vorderingen van uw kind.  
 

Een gesprek tussendoor 

Als u er tussendoor behoefte aan heeft iets met de leerkracht te bespreken, dan 
maken wij daar altijd ruimte voor na schooltijd. We vinden het heel fijn als u van 

tevoren een afspraak maakt. Veel ouders halen hun kind van school op. U kunt 
de leerkracht even aanschieten om iets te vragen of een afspraak maken voor 
een uitgebreider gesprek. Met vragen kunt u altijd bij de directie van De Bron 

terecht.  

 
 

 
Oudertevredenheidspeiling 

Het komende schooljaar staat er weer een ouderenquête op de planning. We 
willen u dan vragen om deze in te vullen zodat wij weten waar we heel trots op 
mogen zijn, maar ook aan welke punten we, volgens u, nog kunnen werken. 

Informatie hierover volgt. De vragenlijst is anoniem en zal zowel in het team als 
in de MR worden besproken.  

 
De medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders. De 

ouders worden gekozen voor een periode van drie jaar. De MR vergadert vier tot 
vijf keer per jaar. De raad komt op voor de belangen van alle ouders, kinderen 

en medewerkers van De Bron. Het doel van de MR is het met raad en daad 
bijstaan van het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs 
Spijkenisse. De MR kan haar taak alleen goed uitvoeren als zij ondersteuning 

krijgt van de ouders. Dus heeft u suggesties, wensen of klachten? Schroom niet 
bij de MR aan te kloppen. De namen van de MR-leden zijn vermeld in de 

jaargegevens. 
 

De GMR 
Sinds enkele jaren is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR) actief. Deze raad bestaat uit een vertegenwoordiging van de 

medezeggenschapsraden van de acht scholen binnen de vereniging. Van iedere 
school is een leerkracht en een ouder afgevaardigd. Daar waar de MR zich bezig 

houdt met de specifieke zaken binnen hun school, heeft de GMR vooral te maken 
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met bestuurlijke en bovenschoolse onderwerpen die alle scholen aangaan. In de 
jaargegevens ziet U wie van de MR afgevaardigd zijn naar de GMR. 
                                                            

Ouderhulp en ouderraad 
Bij een groot aantal activiteiten is de hulp van ouders onmisbaar. Misschien vindt 

u het leuk om actief betrokken te zijn bij het schoolgaande leven van uw kind. Er 
zijn mogelijkheden genoeg om op school te helpen. Er zijn ouders betrokken bij 
sportactiviteiten, excursies, schoolreizen, Sinterklaas, kerst, Pasen etc. We 

hebben op De Bron een ouderraad. De ouderraad helpt met de voorbereiding van 
schoolactiviteiten. De namen van de OR-leden zijn vermeld in de jaargegevens. 

 
 

Ouderbijdrage 

Veel van onze uitgaven worden niet gesubsidieerd. Daarom is een bijdrage van 
de ouders broodnodig. De Bron gebruikt deze jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor 

het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het paasfeest, de disco, de excursies, de 
afscheidsavond van groep 8, extra uitgaven handvaardigheid, materialen voor op 
het plein, speldag etc. etc. U ontvangt aan het begin van het schooljaar van de 

directie de nota voor het schoolfonds met het verzoek het bedrag zelf over te 
maken op de girorekening van de school NL 20 INGB 0005290719. Voor 

vragen en opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de directie. De juiste 
bedragen vastgesteld door het bestuur van de vereniging, u vindt ze terug in de 

jaargegevens. 
 

Gedragsregels binnen onze school 
 
   

Gedragsregels voor onze leerlingen: 
 

1. We zijn zuinig op elkaar en op onze materialen. 

2. We praten op een respectvolle manier met elkaar. 
3. Vergissingen maken we weer goed. 

4. We luisteren naar elkaar. 
5. Iedereen hoort erbij en mag er zijn. 

 
Wanneer kinderen materialen vernielen en/of breken dat eigendom is van een 
ander of van school, zijn ouders/ verzorgers verantwoordelijk voor de kosten. 

 
 

Gedragsregels voor ouders van CBS De Bron 
 
Een goede verstandhouding en open communicatie tussen ouders, leerlingen en 

ons professionele team staan centraal op CBS De Bron. Als professionals staan 
wij u graag te woord. Om de samenwerking verder uit te bouwen brengen wij de 

volgende schoolregels voor u als ouder/ verzorger nog eens onder uw aandacht.  
 

 Houdt u zich aan de schoolregels die ook voor de kinderen. 

 Benader uw kind, andere kinderen, de leerkracht en andere ouders met 
respect. 

 Breng uw kind op tijd op school.  
(Er worden absentie en te laat lijsten bijgehouden en ouders worden 
hierop door school aangesproken. Uw kind mist zo onderwijs en ieder kind 

heeft recht op onderwijs ) 
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 Meld uw kind tijdig ziek zodat iedereen weet waarom een kind absent is. 
 Bewaar de rust in het schoolgebouw en op het schoolplein. 
 Maak een afspraak met de leerkracht als u iets wilt bespreken. 

 
  

 
Pesten 

Pesten is een probleem waar we allemaal van tijd tot tijd mee te maken krijgen. 

Op school, in de buurt, op verenigingen. Kinderen die er het slachtoffer van zijn, 
kunnen er diep ongelukkig van worden. Daarom vinden wij het belangrijk dat 

daar in de groepen aandacht aan besteed wordt. De school moet een veilige 
plaats zijn voor iedereen waar je mag zijn wie je bent. Wij hebben hierover 
duidelijke omgangsregels afgesproken. 
 

Op school wordt de pestaanpak M5 toegepast, omdat de school een 

veilige omgeving wil zijn, waar alle kinderen zich prettig voelen en zich 
kunnen ontwikkelen. 

 Het is  belangrijk stelselmatige pesterijen tijdig te signaleren. 

 Het is belangrijk pesten consequent aan te pakken. 
 Het is belangrijk om schade door langdurig pesten vroegtijdig te 

voorkomen. 
 
Doel 

Pesten is een aanslag op het welzijn van leerlingen en leerkrachten. De goede 
sfeer op school wordt er door aangetast, terwijl een prettig, veilig klimaat juist zo 

belangrijk is voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen.  Verminderde 
leerresultaten kunnen een reëel gevolg zijn.  
 

Ieder kind moet veilig naar school kunnen en zich naar vermogen kunnen 
ontplooien. Uw kind moet terug kunnen kijken op een fijne schooltijd, waar de 
grondslag is gelegd voor succes in het vervolg onderwijs en het verdere leven.  

 
De pestaanpak M5 heeft als hoofddoel er voor te zorgen, dat langdurig en 

stelselmatig gepest worden niet mogelijk is.   
 
1. Melden van incidenten 

Het melden van pestincidenten is belangrijk in de pestaanpak. Op school hebben 
wij een gemakkelijk, veilig en laagdrempelig webbased registratiesysteem voor 

het online melden van pesten. De meldingen worden direct en vertrouwelijk in 
behandeling genomen. Via een link op de website van de school kan er gemeld 
worden. 

 
2. Monitoren 
Binnen het incidentenregistratiesysteem kunnen wij alle meldingen inzien per 

klas. Dit geeft al snel   een helder beeld van het pestgedrag. Uiteraard worden 
de feiten gecontroleerd. Als het duidelijk is dat het om stelselmatige pesterijen 

gaat, kan er gericht worden opgetreden. De gegevens van de melder worden 
strikt vertrouwelijk behandeld. 
 

 
3. Maatregelen  
De pester wordt aangesproken op zijn/of haar ongewenst gedrag. Ouders worden 

tijdig geïnformeerd en betrokken bij de aanpak. Het kind dat pest, krijgt eerst 
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zelf de kans om er mee op te houden. Gebeurt dit niet, dan wordt het kind 
begeleid daarbij, d.m.v. een herstelprogramma.  
De pestaanpak M5 stimuleert daartoe een nauwe betrokkenheid met de 

leerlingen en versterkt de dialoog tussen leerkrachten, leerlingen en ouders.  
 
4. Maatwerk  

Ieder kind is anders en persoonlijke omstandigheden kunnen een rol spelen bij 
het vertonen van pestgedrag. Bij kinderen, voor wie het moeilijk is om te 

stoppen met pesten,  wordt er een aanpak op maat gemaakt om het kind te 
helpen.    
 

Stopt het pesten dan nog niet, dan kan het kind eventueel overgeplaatst worden 
naar een andere school. Het dossier verhuist mee en op de nieuwe school krijgt 
het kind een nieuwe kans om sociaal wenselijk gedrag te leren ontwikkelen. 

 
5. Menselijk  

Ieder kind kan en mag fouten maken. School is niet voor niets een 
leeromgeving, waar kinderen  leren door vallen en opstaan. Experimenteren met 
gedrag en grenzen horen erbij. Het gaat bij deze methode dan ook niet om de 

schuldvraag, maar om de oplossing.  
 
Op school is de nota machtsmisbruik aanwezig. Hierin staat het beleid verwoord 

dat gevoerd wordt in het geval van seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. 
Hiertoe is op onze school één contactpersoon aanwezig, juf Jansen. Een ieder 

met problemen op dit gebied kan naar haar toegaan. Elk gesprek wordt 
vertrouwelijk behandeld. Mocht u behoefte hebben aan iemand die niet direct bij 

de school betrokken is, dan kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon. Dit is 
de schoolarts van de GGD. Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht neergelegd 
bij de vertrouwenspersoon, dan wel de klachtencommissie. 

 
Klachtenregeling 

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden af en toe 
fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om 
dergelijke punten te bespreken. In eerste instantie kunt u overleg voeren met de 

groepsleerkracht, mocht dat niet tot verbetering van de situatie leiden dan kunt 
u contact opnemen met de vertrouwenspersoon of de directie inschakelen. 

Komen we er niet uit, dan bestaat de mogelijkheid om via de directeur 
bestuurder van de vereniging in te schakelen om tot een oplossing te komen. 
Zijn we er dan nog niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan de 

klachtencommissie. 
  

Onze vereniging is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie, ingesteld 
door de besturenraad. De leden van deze commissie zijn deskundig op een breed 
terrein en beschikken over voldoende kennis van de dagelijkse schoolpraktijk. 

Deze externe klachtencommissie functioneert indien ouders van mening zijn dat 
hun klacht door de school en het bevoegde gezag niet adequaat zijn 

afgehandeld. Een beschrijving van de te volgen klachtenprocedure is op school 
aanwezig of kunt u aanvragen op het administratiekantoor van de VCPO te 
Spijkenisse, Iepenlaan 49 - 51, 3203 XV Spijkenisse. 

Vertrouwenspersoon op school is: Astrid van der Bend (locatieleider) 
Vertrouwenspersoon buiten de school: schoolarts van de GGD Spijkenisse, afd 

jeugdgezondheidszorg .Tel: 652400. 
Landelijke Klachtencommissie Primair en Voortgezet Onderwijs 
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Postbus 694 
2270 AR  Voorburg 
tel: 070-3861697, fax 070-3481230 

e-mail: info@klachtencommissie.org web site: www.klachtencommissie.org 
 

Sponsoring 
Om diverse activiteiten te kunnen bekostigen, maken we als school soms ook 
gebruik van sponsoring. U kunt daarbij denken aan het sponsoren van 

schoolfeesten, uitstapjes en sportdagen en het ondersteunen door bedrijven bij 
de aanschaf van diverse leermiddelen.  

We willen op een verantwoorde en zorgvuldige manier omgaan met sponsoring. 
Als uitgangspunt nemen we de afspraken zoals die landelijk zijn gemaakt met de 
diverse organisaties. Deze afspraken zijn neergelegd in een zogenaamd 

convenant: 
 sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en 

onderwijskundige doelstellingen van de school. 
 Er mag geen schade worden berokkend aan de lichamelijke en 

geestelijke gesteldheid van de leerlingen. 

 sponsoring mag niet de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en 
onafhankelijkheid van het onderwijs aantasten. 

 Sponsoring mag niet de inhoud en de continuïteit van het onderwijs 
beïnvloeden. 

 
 

 

Praktische zaken 
                                                 

Fietsen 
Op het schoolplein van De Bron is maar een beperkte mogelijkheid om fietsen te 

stallen. Kinderen die op loopafstand van de school wonen hoeven niet met de 
fiets te komen. Alleen de fiets meenemen, wanneer dat echt noodzakelijk is. (dit 
voorkomt ook beschadiging van de fietsen door spelende kinderen) 

 

 
Honden 

mailto:info@klachtencommissie.org
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We willen u vragen uw hond niet mee te nemen het schoolplein op. Dit voor de 
veiligheid van de kinderen en uw hond. 
 

Kinderwagens 
In verband met de beperkte ruimte in de gangen van de school willen we u 

vragen uw kinderwagen in de hal te zetten. Zo voorkomen we ongelukken, en 
houden we een goed overzicht in de gang.  
 

 
Mobiele telefoon 

Wanneer uw kind een mobiele telefoon mee naar school neemt, levert uw kind 
deze voor de les in bij de leerkracht. Na de les kan de telefoon weer opgehaald 
worden. Steeds vaker kan de mobiel onderdeel zijn van de les. Dit zal de 

leerkracht dan met u communiceren. Groep 8 is zelf verantwoordelijk voor het 
gebruik van mobiel. Zij zorgen zelf dat deze tijdens de lessen uit staat. 

Mobieltjes die ongevraagd tijdens lestijd worden gebruikt moeten worden 
ingeleverd bij de leerkracht. De ouders kunnen de telefoon na schooltijd op 
komen halen. 

Het meenemen van een mobieltje gebeurt op eigen risico. De school is niet 
verantwoordelijk voor vermissing. 

Jarig 
Is uw zoon of dochter jarig, dan wordt er voor hem/haar aan het einde van de 

schooldag gezongen. De jarige mag de kinderen in de groep trakteren, liefst iets 
gezonds. Daarna gaat de jarige alle klassen een bezoekje brengen om zich te 
laten feliciteren door de leerkrachten. Wilt u contact opnemen met de leerkracht 

voor groepsspecifieke afspraken (allergieën etc.). Als de juf of meester haar of 
zijn verjaardag met de groep viert, mogen de kinderen verkleed komen en krijgt 

u daarvan bericht. Kleuters mogen voor jarige familieleden een kleurplaat of 
tekening maken.  
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Pauzehapje 

De kinderen nemen zelf iets mee om te eten en drinken in de pauze.  Vergeet de 
naam van uw kind er niet op te zetten. Geen koolzuurhoudende dranken 
meegeven! Wilt u het pauzehapje zo gezond mogelijk houden! Op woensdag is 

onze traditionele fruitdag. 
 

Schoolreis 
De groepen 1 t/m 7 gaan op schoolreis. De schoolreiscommissie beslist waar de 
reis naar toe gaat. Groep 8 heeft zijn jaarlijkse kamp. De kosten voor de 

schoolreis worden naast de ouderbijdrage via een nota aan u berekend. 
 

Schoolfotograaf 
Eén keer per jaar komt de fotograaf op school om de kinderen op de foto te 
zetten, zowel individueel als met de klas. U kunt bij meerdere kinderen beslissen 

of broers en zussen die op school zitten (of wennen) met elkaar op de foto 
gaan.  

 
Schoolverzekering 

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten bestaande uit een 
ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. 
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij school-

activiteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft 
recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval leidt tot blijvende 

invaliditeit. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk 
meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking 
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geeft (bijvoorbeeld door een eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets 
etc.) valt niet onder de dekking. 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school als diegenen die voor de 

school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen 
schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen (nalatigheid). 

Wij attenderen u in dit verband op twee aspecten die vaak leiden tot 
misverstand. 
 De school of het schoolbestuur is 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 moeten worden vergoed. De school heeft echter pas een 
vergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school 
moet dus te kort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is mogelijk dat er 

schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid, 
bijvoorbeeld als tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril wordt 

gegooid. De schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt 
niet vergoed. 

 De school is niet aansprakelijk voor onrechtmatig gedrag van leerlingen. 

Leerlingen - of als zij jonger zijn dan 14 jaar, de ouders – zijn zelf 
verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de 

schooluren of tijdens andere door school georganiseerde activiteiten door 
onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar zelf (of de ouders) 

verantwoordelijk voor. Het is dus belangrijk dat u zelf een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. 

Schadeformulieren dienen door de ouders/verzorgers rechtstreeks te 

worden aangevraagd en gemeld bij: 
 

Raetsheren van Orden B.V. 
t.a.v. afdeling Besturenraad 
postbus 1015 

1810 KA Alkmaar 

Tel: 072-5414151 

 
Speelgoedmiddag 

Op de eerste vrijdagmiddag van de maand mogen de kleuters hun eigen 
speelgoed meenemen. Geen rijdend materiaal zoals steppen en kinderwagens. 
Speelgoed kan kapot! 

 
Roken 

In het gebouw en op het plein mag niet worden gerookt. Wanneer u buiten het 
hek een sigaret opsteekt wilt u dan de peuken niet op de grond achterlaten. 
 

Ontruimingsplan 
Een onderdeel van het ARBO- en veiligheidsbeleid is het ontruimingsplan. Dit 

plan is opgesteld om, in geval van calamiteit, het gebouw zo snel mogelijk te 
ontruimen. Op gezette (onverwachte) tijden wordt de ontruiming met de 
kinderen geoefend, zodat kinderen en leerkrachten weten wat te doen in geval 

van een echte brand. Verzamelplaats is het onderbouwplein. Een aantal 
leerkrachten is BHV-er (bedrijfshulpverlener) en kan bijstand verlenen. 

 
Papiercontainer 
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Naast de ingang van het onderbouwplein staat een papiercontainer. Het hele jaar 
door verzamelen we hier oud papier. Dit levert elk jaar weer behoorlijk wat geld 
op. We schaffen daar o.a. weer pleinspeelgoed van aan. 

 
Gebruikte batterijen 

Als school doen we mee aan de inzameling van gebruikte batterijen. Stichting 
Stibat haalt de ingezamelde batterijen op en voor elke kilo krijgen we een 
spaarpunt. Uit de catalogus van Stibat hebben we al diverse keren binnen- en 

buitenspeelgoed besteld voor de kinderen. Gooi gebruikte batterijen dus niet in 
de afvalbak en ook niet in de bak van de supermarkt, maar breng ze mee naar 

school. De batterijen worden gerecycled en wij verdienen punten. 
 

Kledingcontainer                                                                                     

Drie keer per jaar staat er een container voor gebruikte kleding die nog te 
dragen is.We zamelen dit in voor het Leger des Heils. Wij krijgen een bedrag per 

kilo en de kleding wordt hergebruikt. 
 
 

Bijzondere activiteiten 

Elk jaar zijn er weer veel bijzondere activiteiten onder en buiten schooltijd. Een 
greep: 
 

 In het kader van de “binnenschoolse cultuureducatie” organiseert de 
gemeente toneel en theater, onder schooltijd, voor de kinderen. 

 In het kader van de milieueducatie brengen we bezoeken aan de 
kinderboerderij en het Milieuhuis Spijkenisse. De kinderen volgen daar 
lessen. 

 We gaan op excursie naar diverse bestemmingen. Ook worden soms 
musea bezocht. 

 Als school doen we mee aan de minivierdaagse met de 
onderbouwgroepen. 

 Groep 3 en 7 bezoeken de bibliotheek in Spijkenisse. 

 Jaarlijks is er een  schooldisco. 
 

 
 

Bekijk ‘t maar 

Vier keer per jaar treden per leerjaar kinderen op. Zij spelen en verhaal uit, 
zingen liedjes of lezen voor. De ouders, van de betreffende krijgen een 
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uitnodiging om naar het optreden van hun kind te komen kijken. De data zijn 
opgenomen in de jaarkalender van school. 
 

Hoofdluis 
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel 

mensen bij elkaar komen kan deze besmetting van de één naar de ander 
overgebracht worden. Een school is ook zo’n plaats. We zijn van mening dat 
zowel de school als de ouders verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de 

bestrijding van hoofdluis. Wij nemen een aantal maatregelen en verwachten van 
de ouders dat deze regelmatig hun kinderen controleren en zonodig behandelen. 

Er is op onze school gekozen voor een systematische aanpak met een vast 
“team” ouders dat op gezette tijden de kinderen in alle groepen controleert op de 
aanwezigheid van luizen en neten. 

- Er is een coördinator hoofdluis, gegevens staan in jaarinformatie 
- na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd. 

- krijgen we een melding dat er in een groep een leerling met hoofdluis is 
dan wordt de hele groep gecontroleerd. 

- als er hoofdluis wordt geconstateerd, worden de ouders op de hoogte 

gebracht en wordt het kind door de ouders thuis behandeld. De 
betreffende leerling komt na behandeling weer naar school. 

- thuis niet alleen het kind behandelen, maar ook kleding en            
beddengoed. 

- de kinderen krijgen een briefje mee als in een groep luis wordt 
geconstateerd. 

- de ouderwerkgroep krijgt ondersteuning en instructies van de GGD. 

- als thuis luizen en/of neten worden gevonden horen we dat graag. 
Elke leerling krijgt van school een luizenzak. Hier stoppen de kinderen hun jas  

in. Zorg dat u de luizenzak ook steeds goed sluit. Zo voorkomen we verspreiding 
via de kapstok. 
Nog even voor alle duidelijkheid: hoofdluis voelt zich thuis op een schoon hoofd. 

Het is dus niet zo dat kinderen die hoofdluis hebben onhygiënisch zouden zijn, 
juist niet!!!! 

 
Naschoolse opvang 

Per 1 augustus 2009 a.s. zullen de scholen in Nederland verantwoordelijkheid 
gaan dragen voor de opvang van de leerlingen tussen 7.30 uur en 18.30 uur 
 

Wat houdt dit in? 
- De scholen krijgen de plicht de voorschoolse en naschoolse opvang te 

organiseren. 
- Ouders, die de wens hebben hun kind op te laten vangen, kunnen zich 

beroepen op deze plicht van de scholen. Een ouder, die hierom vraagt, 

krijgt een voorstel van de school. 
- Het gaat in ieder geval om opvang gedurende maximaal vijf dagen per 

week. Daarnaast dient er opvang te zijn op roostervrije dagen, 
studiedagen en in de schoolvakanties. 

 

De scholen binnen de VCPO hebben besloten deze opvang niet zelf te gaan 
organiseren. We willen deze verantwoordelijkheid gezamenlijk dragen met 

kinderopvangorganisaties en gaan daarom een samenwerking aan. Als eerste 
doen wij dat met de Stichting Kinderopvang Spijkenisse, de SKS. Deze 
samenwerking, die plaatsvindt met instemming van de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad van de VCPO, zal worden vastgelegd in een 
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overeenkomst, teneinde een goede aansluiting te vinden tussen onderwijs en 
opvang. 
 

Welke zaken zijn er ondermeer in deze overeenkomst geregeld? 
- De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en uitvoering van activiteiten 

buiten de schooltijden ligt bij de SKS. 
- De financiering, kwaliteit en uitvoering van de opvang vallen binnen het 

kader van de Wet op de Kinderopvang. U komt daardoor mogelijk in 

aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten. 
- Er dient afstemming plaats te vinden tussen de school en de opvang van 

de SKS in de wijk m.b.t. het jaarplan van de school (wanneer zijn de 
kinderen vrij en is er mogelijk behoefte aan opvang?) en het vervoer 
tussen de school en de opvang. 

 
Welke zaken regelt u zelf? 

- U regelt zelf de inschrijving van uw kind bij de buitenschoolse opvang. 
- Als uw kind reeds bij de kinderopvangorganisatie is ingeschreven, hoeft u 

zich niet opnieuw aan te melden. 

 
Deze overeenkomst houdt niet in dat wij ons in onze contacten willen beperken 

tot de SKS. Ook als u kiest voor een andere organisatie of een andere vorm van 
kinderopvang zal er door de scholen worden geprobeerd het onderwijs en de 

opvang op elkaar af te stemmen.  
 
Heeft u vragen of wensen omtrent de opvang, neemt u dan contact op met de 

directie van de school. Hij of zij zal u kunnen informeren over de verschillende 
mogelijkheden in of nabij de school. 

 
 

Tussen de middag opvang 

Op school is het, in samenwerking met de SKS, mogelijk om over te blijven. Een 
vaste medewerkster van de SKS neemt samen met enkele vaste overblijfouders 

de kinderen onder hun hoede. Eten en drinken wordt verzorgd. Na het eten 
krijgen de kinderen gelegenheid om te spelen. 
Voor regelmatige opvang kunt een overeenkomst afsluiten, voor af en toe 

opvang kunt u een strippenkaart aanschaffen. Met vragen kunt u terecht bij de 
SKS afdeling Klantrelaties en bemiddeling, telefoon nr. 0181 613520. De 

betalingen lopen via de SKS. 
Aan- en afmelden of wijzigingen doorgeven kan tot op de dag zelf (uiterlijk tot 
10 uur) via tmodreef@sksalleskidsmail.nl. Als uw kind in groep 1, 2 of 3 zit, geef 

dan ook aan de leerkracht door dat uw kind wel/niet overblijft. Voor vragen kunt 
u contact opnemen met één van de pedagogisch medewerkers of met Carolien 

Geeve (0683668820). 
 
SKS Alles Kids biedt uw kind veiligheid en gezelligheid, ook buiten 

schooltijden! 
 

Heeft u kind behoefte aan opvang voor de school begint, voor de lunchpauze of 
nadat de school is geëindigd? Neemt u dan eens contact op met SKS Alles Kids of 
bezoek de website www.sksalleskids.nl. SKS Alles Kids vangt kinderen op tussen 

de 0-13 jaar in 34 locaties in Spijkenisse en Nootdorp, waaronder in 
Kinderdagverblijven en Peuterspeelzalen, maar ook Buitenschoolse Opvang 

mailto:tmodreef@sksalleskidsmail.nl
http://www.sksalleskids.nl/
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(waaronder Voorschoolse Opvang, Tussen-de-Middag Opvang én Naschoolse 
Opvang) en bij Gastouders.  
 

Bij ons staat de eigenheid van uw kind centraal. Ieder kind is uniek en heeft een 
eigen karakter en 

ontwikkeltempo. Om zich te kunnen ontwikkelen, heeft uw kind geborgenheid en 
uitdaging nodig. SKS Alles Kids wil kinderen helpen zich te ontwikkelen tot 
zelfstandige personen, die, ook in hun vrije tijd, hun eigen keuzes kunnen 

maken. Daarnaast vinden wij het belangrijk, dat kinderen het naar hun zin 
hebben bij SKS Alles Kids en zichzelf kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat! 

 
Wat biedt onze BSO? 

 Opvang voordat de school begint 

 Opvang voor tussen de middag 
 Opvang na schooltijd 

 Wij vangen uw kind op in reguliere schoolvakanties, op adv-dagen en 
studie(mid)dagen 

 Wij halen uw kind met lunchtijd en/of na schooltijd op (lopend of via een 

busje) 
 De lunch is volledig verzorgd, u hoeft geen eten en drinken mee te geven  

 Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd of workshops op sportief 
of creatief gebied 

 Onze medewerkers zijn gediplomeerd en bezitten allemaal een Verklaring 
van Gedrag (VOG) 
 

Meer weten? 
U kunt uw kind aanmelden via onze website www.sksalleskids.nl of direct bellen 

met de afdeling Klantrelaties van SKS Alles Kids op telefoonnummer 0181 61 35 
20, optie 1. Wij staan u graag te woord. 
 

SKS Alles Kids, voor het welzijn en de ontwikkeling van uw kind! 
 

 

 
 
 

http://www.sksalleskids.nl/
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Tot besluit 
 
De medezeggenschapsraad van De Bron heeft deze schoolgids goedgekeurd. De 
schoolgids wordt uitgereikt aan alle nieuwe leerlingen en belangstellenden. Elk 

jaar ontvangen de ouders de bijgewerkte jaargegevens (gele bladzijden) ter 
vervanging van de vorige. 

 
Opmerkingen en suggesties over deze schoolgids zijn van harte welkom. 

 


