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CNS Herédium 
Schoolstraat 3 
4122 GA Zijderveld 
Tel: 0345-641767 
E-mail: directie@cnsheredium.nl  
Website: www.cnsheredium.nl  
 
 
Directeur: 
Dhr. Luuc Wilschut 
E-mail : directie@cnsheredium.nl 
 
Schooltijden: 
Groep 1 t/m 8:  
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : 
8.30 uur – 12.00 uur  
13.00 uur – 15.00 uur 
Woensdag :  
8.30 uur – 12.30 uur 
Groep 1 is maandag-, donderdag-, en vrij-
dagmiddag vrij. Met kinderen die na januari 
komen worden de schooltijden per situatie 
afgesproken.  
Groep 2, 3 en 4 zijn op vrijdagmiddag vrij. 
Groep 1 t/m 8 zijn woensdagmiddag vrij. 
 
 
Gymzaal: 
Gymzaal Sidewende 
Sidewende 1, Zijderveld 
Tel: 0345-641841 
 
Contactpersoon schoolcommissie: 
Mw. A. Maaijen-Kemkes 
anmaaijen@hotmail.com  
 
Contactpersoon medezeggenschapsraad: 
Mw. D. Harland-van Dijk 
daanharland@hotmail.com  
 
Contactpersoon activiteitencommissie: 
Mw. M. Versluis 
marjolijn@redimpact.nl 
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Voorwoord 
 

 
 

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. Zowel voor de kinderen als voor u. In 
deze schoolgids vindt u praktische informatie zoals over de schooltijden, vakanties, studiedagen, 
schoolregels en opvang.  
 
We beschrijven wat we belangrijk vinden en hoe wij het onderwijs organiseren. Deze school maakt 
onderdeel uit van TriVia, een vereniging van christelijke basisscholen. Die scholen kennen elk hun 
eigen kleur. Tegelijk hebben ze een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten en ambities. Daarin 
verwoorden we waar de scholen voor staan en wat u van ons mag verwachten.  
 
Op de scholen van TriVia krijgen kinderen de ruimte om in relatie met leerkrachten en andere leer-
lingen te groeien. We bieden hen een veilige omgeving, waarin ze hun talenten kunnen ontdekken 
en ontwikkelen. We laten ons daarbij inspireren door de Bijbel, die de basis is van ons handelen en 
daaraan richting geeft. 
 
Dat uit zich in vier ambities: 

1. Wij vormen leerlingen tot verantwoordelijke mensen met lef en vertrouwen die van beteke-
nis zijn. 

2. Wij geven eigentijds onderwijs dat kinderen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen. 
3. Wij zijn professionals die zichzelf en elkaar tot verdere groei brengen. 
4. Wij investeren in betrokkenheid van ouders en de plaatselijke gemeenschap. 

 
De TriVia-scholen hebben als motto: voor bijzonder goed onderwijs. 
 

In de schoolgids beschrijven we hoe we op school deze ambities waar proberen te maken en hoe dat 
er in de praktijk van alledag uitziet. Ook vindt u relevante informatie over de betrokkenheid van ou-
ders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.  
 
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschaps-
raad (MR). 
 
We wensen u veel leesplezier. 
 
L.M. de Pater MA MSc,         
voorzitter College van Bestuur  
 

 

TriVia is een vereniging. Als ouder kunt u lid worden van TriVia en zo bijdragen aan de ontwikkeling 
van onze scholen. Voor informatie: www.pcpo-trivia.nl – organisatie – vereniging TriVia. 
  

http://www.pcpo-trivia.nl/
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Inleiding

 
 
In deze schoolgids kunt u lezen wat u als ouder(s), verzorger(s) van onze school mag verwachten en 
wat de school voor uw kind kan betekenen.  
 
In deze schoolgids schrijven we over de doelen, de werkwijzen en gewoonten van de Christelijke Nati-
onale Basisschool “Herédium”. Een echte dorpsschool die praktisch alle leerlingen uit het dorp Zijder-
veld ontvangt en ook nog een aantal uit de wijde omtrek, waaronder Everdingen, Hagestein, Schoon-
rewoerd, Vianen, Acquoy en Culemborg.  
 
Deze schoolgids is tot stand gekomen in goed overleg met het team, de MR en het bestuur van onze 
Vereniging.  
 
Nadat de schoolgids jaarlijks opnieuw is vastgesteld, wordt hij op de website geplaatst. 
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2. De Vereniging TriVia 

 
 
De school maakt sinds 1 januari 2004 deel uit van de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair 
Onderwijs Zederik, Zijderveld en Schoonrewoerd (VPCPO-ZZS), vanaf juni 2010 is de naam gewijzigd in 
TriVia. Vanuit de vereniging is een bestuur gekozen, dat uiteindelijk verantwoordelijk is voor alles wat 
op en in de school gebeurt. Daartoe wordt er regelmatig vergaderd over alle zaken die de scholen 
aangaan. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering in juni wordt verantwoording afgelegd van het ge-
voerde beleid.  
De vereniging werkt vanuit ‘Code Goed Bestuur’, deze code is te vinden op de volgende site: 
www.pcpo-trivia.nl onder het kopje ‘organisatie’.  
 
2. 1 Bestuursmodel van TriVia 
Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van TriVia. De Raad van Toezicht houdt intern toe-
zicht op het College van Bestuur.  
 
2. 2 Organogram van TriVia 
 

 
 
Het directieoverleg wordt gevormd door de directies van alle scholen.  
 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit vertegenwoordigers van de ouder- 
en personeelsgeleding van de scholen en heeft advies- en instemmingsrecht in bovenschoolse zaken. 
 
Elke school heeft een directie, een schoolcommissie en een medezeggenschapsraad (MR). De directies 
van de scholen zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid, binnen de gestelde kaders en 
het creëren van draagvlak binnen de school.  
 
De schoolcommissie vormt een brug tussen de ouders en de directie. De schoolcommissie bestaat uit 
ouders van de school. De schoolcommissie heeft een adviserende rol naar de directie van de school.  
 
De MR van de school bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeel van de school. De 
MR heeft advies- en instemmingsbevoegdheid conform de Wet op de Medezeggenschap en kan daar-
mee invloed uitoefenen op het beleid van de school. 
 
 

http://www.pcpo-trivia.nl/
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2.3 Samenstelling van het College van Bestuur 
Dhr. L.M. de Pater (voorzitter)   bestuur@pcpo-trivia.nl  
Mevr. J. Korevaar  
 
2.4 Samenstelling van de Raad van Toezicht 
Dhr. F. de Bruin (voorzitter)  f.debruin@pcpo-trivia.nl 
Dhr. M. de Groot 
Dhr. J. Hogenhout 
Dhr. W. Kastelein 
Dhr. T.N. van de Minkelis 
Mevr. S. Rietveld-Haanschoten 
Dhr. J.W. Vlot 
 

2.5 Vervangend voorzitter GMR 
Dhr. M. Lodewijks    Lodewijks@solcon.nl 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bestuur@pcpo-trivia.nl
mailto:Lodewijks@solcon.nl
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3. De school 

 
 
3.1 Zakelijke gegevens 
Christelijke Nationale School Herédium 
Schoolstraat 3 
4122 GA Zijderveld 
Tel. 0345 641767 
Email: directie@cnsheredium.nl 
Website: www.cnsheredium.nl 
IBAN: NL97 RABO 0358406455 
 
 
 
3.2 Directie 
De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.  
Directeur: Luuc Wilschut 
 
3.3 Het schoolteam 
Buiten de directie zijn er nog 13 mensen werkzaam op de school.  
 

Selma Arendse-Janse Onderwijsassistent 
Annemarie Hazendonk Uittenboogaard Leerkracht groep 5 en 6 
Ciska van Herk Dolfijnleerkracht 
Lia de Jong Leerkracht groep 3 en 4 
Truus de Jong-van Breukelen Schoonmaakster 
Rianne Lakerveld-de Groot Administratief Medewerker 
Marianne van Ravesteijn Uittenboogaard Leerkracht groep 1,2, 3 en 4 
Jacqueline Sloof- van der Leeden Leerkracht groep 1 en 2 
Rianne Swets Leerkracht groep 7 en 8 
Jos Verlaan Conciërge  
Jorien Vossepoel Intern Begeleider 
Marijke Wieringa-de Jeu Leerkracht Zorg 
Arja Wilkens-Mol Leerkracht groep 7 en 8 

 
3.4 Schoolgrootte 
Het CNS Herédium is een basisschool waar kinderen van 4t/m12 welkom zijn. De groepsgrootte vari-
eert van 20 tot 25 kinderen. De school heeft rond de 95 kinderen. Dit schooljaar hebben we de vol-
gende groepsindeling gemaakt: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8.  
 
3.5 De leerlingen 
De leerlingen van onze school zijn voor het grootste gedeelte afkomstig uit Zijderveld. Er komen echter 
ook kinderen uit Everdingen, Hagestein, Schoonrewoerd, Vianen, Acquoy en Culemborg. Per 1 oktober 
2018 zaten er 98 kinderen bij ons op school. De prognose is dat we de komende jaren iets teruglopen 
in ons leerlingaantal. Dit jaar zullen er nieuwe huizen in Zijderveld worden gebouwd waardoor er ho-
pelijk meer kinderen in Zijderveld gaan wonen. Dit kan dus een voordeel zijn voor het aantal leerlingen 
die naar CNS Herédium gaan. 
  

mailto:directie@cnsheredium.nl
http://www.cnsheredium.nl/
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3.6 Ons schoolgebouw 
In 1973 is onze school gebouwd, de afgelopen jaren is de school diverse keren verbouwd. Op dit mo-
ment beschikken we over: 
 
- 5 lokalen 
- een speellokaal voor groep 1/2, dit jaar wordt dit lokaal gebruikt om ‘s morgens groep 1 en 2 te   
   splitsen 
- een aula met werkplein waar de kinderen zelfstandig kunnen werken 
- een personeelskamer 
- een directiekamer 
- een RT-kamer 
- een bibliotheek 
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4. Herédium……  

een Christelijke school!

 
 
4.1 Een stukje geschiedenis 
De geschiedenis van onze school begint in 1929. In de aanwezige kerkenraad o.l.v. ds. P.J. Vreugdenhil 
zijn er stemmen opgegaan om een Christelijke school op te richten. Dit gebeurde daadwerkelijk op 4 
april 1933. De naam luidt dan: “Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een Chr. School voor 
lager onderwijs, gevestigd te Zijderveld, gem. Everdingen.” De school was gelegen aan de Kerkweg en 
heet nu officieel Kerkelijk Centrum “De Oude School”. 
 
In 1973 verhuisde de school naar het nieuwe gebouw aan de Schoolstraat. De naam “Herédium” (be-
tekent: Erfgoed), waarvoor een prijsvraag werd gehouden, komt nu voor het eerst op de school te 
staan. Spoedig daarna, in 1975, werd naast de school ook een kleuterschool met de mooie naam “Drie 
Turven” gebouwd. Daarvoor huisde een kleuterklasje in de kleine zaal achter  “De Krooshof”. Verder 
werd in 1978 aan de basisschool een vijfde lokaal opgetrokken. Dit is het lokaal waar nu groep 0/1/2 
huist. De school telde toen wel 150 leerlingen! 
 
Door vergrijzing en gebrek aan nieuwbouw in het dorp daalde het leerlingenaantal zodat we in 1994  
onder de opheffingsnorm van 110 leerlingen (intussen gemeente Vianen) uitkwamen.  
Na diverse pogingen zijn we in 1995 een bestuurlijke fusie aangegaan met de Chr. Basisschool “De 
Rank” uit Meerkerk. Samen waren we groot genoeg om als twee zelfstandige scholen te kunnen voort-
bestaan. Bestuurlijk zijn we sinds 1 januari 2004 opgegaan in een nieuwe Vereniging: PCPO TriVia. Het 
bestuur van PCPO TriVia is nu het bevoegd gezag van vijftien scholen. 
 
4.2 Christelijk onderwijs in de praktijk 
Christelijke onderwijs houdt voor ons in, dat we onderwijs willen geven geïnspireerd vanuit de Bijbel. 
Op alle vakgebieden worden christelijke waarden en normen overgedragen in een sfeer waarin liefde, 
verdraagzaamheid en rechtvaardigheid een belangrijke rol spelen en waarin geen plaats is voor pesten, 
agressie of discriminerend gedrag. Hierbij speelt de Kanjertraining een grote rol, met behulp van deze 
methode willen we de kinderen weerbaar maken, zodat ze weten hoe ze moeten handelen.  
Wij leren de kinderen respect te hebben voor mensen met een andere levensovertuiging. Dit betekent 
dat de sfeer op school veilig en vertrouwd moet zijn, zodat de kinderen met plezier naar school gaan. 
Zo willen wij elk kind tot zijn recht laten komen. 

 
Het christelijke karakter van de school heeft ook vorm gekregen in de volgende kenmerken: 

• De dag wordt begonnen en afgesloten met gebed. 

• Ieder eerste halfuur van de dag is er een dagopening waarin aandacht is voor gebed, samen zin-
gen en een verhaal uit de Bijbel. 

• Wij gebruiken hiervoor als handleiding de methode “Kind op Maandag”. 

• Er worden liederen gezongen en aangeleerd.  

• De christelijke feestdagen worden op school of in de kerk gevierd.  

• Naast de verhalen uit de Bijbel worden er in de hoogste groep ook zendingsverhalen en verhalen 
uit de kerkgeschiedenis verteld. 
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5. Herédium……… 
een unieke school! 

 
 
De wet op primair onderwijs vraagt van de school dat we ons onderwijs zo inrichten dat kinderen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. De leerlingen moeten worden voorbereid 
op een plaats in onze multiculturele samenleving. Ons onderwijs richt zich op de sociaal emotionele, 
verstandelijke en creatieve ontwikkeling van kinderen, maar ook op het verwerven van noodzakelijke 
kennis en vaardigheden. Elke school mag dit op zijn eigen unieke manier doen. In dit hoofdstuk wordt 
kort uiteengezet hoe wij invulling geven aan deze opdracht.  
 
5.1 Motto 
 

Samen met jou! 
 
5.2 Missie 
Op CNS Herédium geven we onderwijs vanuit een protestants christelijke levensbeschouwing. In de 
praktijk houdt dit in de eerste plaats in dat wij onderwijs willen geven en leven vanuit de Bijbelse nor-
men en waarden, vanuit de overtuiging dat Jezus Christus de Zoon van God is. De grondslag van de 
school staat algemeen beschreven in de statuten van de schoolvereniging TriVia.  
 
Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. Op school 
gaan wij uit van het concept passend onderwijs. Wij hechten veel waarde aan een goed pedagogisch 
klimaat. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat zij kunnen doorstro-
men naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vak-
ken Taal en Rekenen van belang. Gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) op-
voeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden 
we aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. 
 
Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij 
het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste on-
derwijs niet kunnen bieden). Wij vragen de ouders de identiteit van de school te respecteren. 
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5.3 Kernwaarden 
Onze kernwaarden zijn: 

1. Samen 
2. Veiligheid 
3. Groeien 
4. Transparant 
5. Eigentijds 

 
Samen: Samen met de kinderen, ouders en 
onze Hemelse Vader werken we aan de 
ontwikkeling van ieder kind. We willen de 
kinderen leren wie ze zijn ten opzichte van 
die ander. Op school is iedereen belangrijk, 
ieder kind draagt bij op zijn of haar manier. 
In de klas leren de kinderen samen te wer-
ken en van elkaar te leren.  
Veiligheid: Op school willen we een veilige 
omgeving creëren waarbinnen elk kind 
zichzelf kan zijn en zich op zijn of haar 
unieke manier kan ontwikkelen. Door aandacht te geven aan sociale vaardigheden, willen we kinderen 
weerbaar maken, zodat ze vertrouwen hebben in zichzelf en die ander.  
Groeien: Kinderen kunnen zich op een verschillend niveau en tempo ontwikkelen. Binnen de groepen 
is het onderwijsaanbod gericht op de ontwikkeling van hoofd, hart en handen. Naast kennisontwikke-
ling is er aandacht voor het aanleren van vaardigheden.  
Transparant: Een open communicatie vinden we belangrijk. De ouders proberen we zo volledig moge-
lijk te informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren). Met de kinderen gaan we in gesprek. Ver-
wachtingen en doelstellingen worden dan naar elkaar toe uitgesproken.  
Eigentijds: De maatschappij waarin de kinderen opgroeien verandert heel snel. We willen hierop in-
spelen met moderne methoden, aandacht voor 21ste eeuwse vaardigheden en het gebruik van tablet.  
 
5.4 Het rooster 
In ieder lokaal is een klassenmap met daarin een overzicht van het groepsrooster. Daarop staat keurig 
ingevuld wat er op elke dag gebeuren moet en hoeveel tijd eraan besteed wordt. Alle leerkrachten 
werken volgens dit rooster.  
 
5.5 Uren 
Tijdens zijn basisschoolperiode moet een kind minimaal 7520 uur naar school. Wij hebben deze uren 
op de volgende manier verdeeld:  
 

Groep 1 772 

Groep 2 t/m 4  924 

Groep 5 t/m 8 996 
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5.6 Het Schoolplan 
Iedere school heeft een schoolplan. Hierin moet de school aangeven volgens welk plan ze als school 
wil werken, hoe het lesgeven wordt georganiseerd, welke doelen de school wil bereiken met elk vak, 
welke methoden ze daarbij gebruikt, hoe er wordt gerapporteerd en wat er gebeurt als kinderen uit-
vallen. U begrijpt dat elke school daarin eigen keuzes maakt.  
Dit schooljaar willen we de volgende dingen realiseren: 

- Opbrengsten verhogen; 
- Nieuwe methode Engels Stepping Stones Junior wordt ingevoerd; 
- De nieuwe laptops worden optimaal ingezet in de groepen; 
- De 21ste-eeuwse vaardigheden worden vanaf groep 1 ingezet; 
- Ontwikkelen van een visie op  de 21ste -eeuwse vaardigheden 
- Leerkrachten zoeken verbinding met elkaar en zodoende elkaars  
      expertise optimaal te benutten; 
- Leerlingen eigenaar maken van hun leerproces=autonomie 

Een schoolplan is nooit af: er is een fase van plannen, uitvoeren, evalueren en aanpassen.  
Het borgen van het beleid is essentieel voor de kwaliteit betreft voortgang op dit gebied.  
 
5.7 Inhoud van ons onderwijs 
De praktische invulling van ons onderwijs wordt grotendeels bepaald door de methodes die wij han-
teren. Het CNS Herédium heeft de laatste jaren een groot aantal nieuwe methodes aangeschaft, die 
niet alleen actueel zijn, maar ook houvast geven voor het helpen van kinderen met problemen. De 
meeste staan hieronder vermeld:  
 

Vak- of vormingsgebied Methode  Groep 

Godsdienstonderwijs Kind op Maandag 1 t/m 8 
Technisch lezen Veilig Leren Lezen 3 

 Estafette* 4 t/m 8 

Begrijpend lezen Kidsweek 5 t/m 8 
Taalonderwijs Taal in Beeld* 4 t/m 8 

Rekenen Pluspunt* 3 t/m 8 

Schrijven Pennenstreken blokletters 1 t/m 8 

Engels Stepping Stones Junior 1 t/m 8 
Aardrijkskunde Blink wereld / geïntegreerd 5 t/m 8 

Biologie Blink wereld / geïntegreerd 5 t/m 8 

Geschiedenis Blink wereld / geïntegreerd 5 t/m 8 
Verkeer Verkeerskranten van Veilig Verkeer 

Nederland 
3 t/m 8 

Tekenen, handenarbeid, mu-
ziek en drama 

Moet je doen 3 t/m 8 

Bewegingsonderwijs Basislessen bewegingsonderwijs 1 t/m 8 

Sociaal Emotionele vorming Kanjertraining 1 t/m 8 

 *bij deze vakken maken de kinderen 
van groep 4 t/m 8 de verwerking op 
hun tablet.  
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5.8 Schoolafspraken 
Op het CNS Herédium werken wij met de afspraken van de Kanjertraining.  

 
                                                                                       
Dat zijn er 5:  

- We vertrouwen elkaar.                 
- We helpen elkaar.                                                                         
- We werken samen.                                        
- We hebben plezier.  
- We doen mee.                   

                                                                                                                  
5.9 Het team 
Ieder mens is uniek. Dat geldt ook voor juffrouwen en meesters. Vandaar dat ook zij voor een groot 
deel het “eigen” gezicht van de school bepalen. Ons team is een hecht team, de meeste collega’s wer-
ken al langere tijd met elkaar samen. Elk jaar proberen we in goed overleg alle taken te verdelen die 
er ieder cursusjaar op ons afkomen. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met ieders per-
soonlijke wensen. Ieder teamlid doet nl. naast zijn gewone groepswerk verschillende andere taken. 
Daarbij wordt rekening gehouden met ieders “sterke” kanten. Er zijn immers computer-, muziek-, or-
ganisatie- en zorgtalenten. 
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5.10 Feesten en acties 
Tijdens een schooljaar zijn er diverse leuke gemeenschappelijke activiteiten waaronder: 
 

- Kinderboekenweek 
- Biddag en Dankdag  
- Sinterklaas 
- Kerstfeest, dit vieren wij met alle groepen in de Krooshof 
- Sporttoernooien, waaronder het voetbaltoernooi 
- Sportdag in Vianen voor de groepen 3 t/m  7 
- Olympische dag in Vianen voor groep 8 
- Projectweek 
- Podiumpresentaties 
- Verjaardagen van de leerkrachten 
- Zomerfeest voor de kleuters 
- Schoolreisje 
- Kamp 
- Afscheidsmusical groep 8 
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6. Herédium……… 
 wat leren ze daar eigenlijk? 

 
 
Onze school kent 8 jaargroepen, waarbij we een verdeling maken in onder- en bovenbouw groepen. 
De leerlingen lopen 8 achtereenvolgende leerjaren door, waarbij de ontwikkeling en de leerstof ge-
koppeld is aan de leerjaren.  
De onderbouw bestaat uit de groepen 1 t/m 4 en de bovenbouw uit de groepen 5 t/m 8. 
 
6.1 Groep 0, 1 en 2 Spelen is……leren 
Kinderen ontwikkelen zich al spelende. 
Spel is daarmee onmisbaar in de groe-
pen 0, 1 en 2. In de klassen zorgen wij 
er dan ook voor dat er veel speel- en 
ontdekhoeken aanwezig zijn met uitda-
gende en zoveel mogelijk echte materi-
alen. Dit alles doen we n.a.v. een 
thema. Zo’n thema duurt ongeveer 6 
weken. Bij elk thema worden er doelen 
vastgesteld op de volgende deelgebie-
den: rekenen, taal, grote en fijne moto-
riek, sociaal-emotionele ontwikkeling 
en spelontwikkeling.  
In ons onderwijs houden we rekening 
met de verschillen die er zijn tussen kinderen en proberen we ieder kind zo veel mogelijk op zijn of 
haar eigen niveau te begeleiden en uit te dagen. Zeker in groep 2, maar ook in groep 1, worden de 
kinderen spelenderwijs geconfronteerd met allerlei activiteiten die hen voorbereiden op het reken-, 
taal-, lees- en schrijfonderwijs in groep 3. 
In beide kleutergroepen hanteren we diverse bronnenboeken. Daaruit halen we ideeën, inhouden en 
werkvormen voor een thema. In elke thema werken we gericht aan doelen die aansluiten bij de ont-
wikkelingen van de kleuters.  
De ontwikkeling van de kinderen volgen we met het observatiesysteem KIJK!. Met behulp van dit ob-
servatiesysteem kunnen de leerkrachten op meerdere ontwikkelingsgebieden zien of de kinderen 
functioneren zoals verwacht mag worden volgens hun leeftijd. Het komt ook voor dat kinderen op 
bepaalde ontwikkelingsgebieden voor of achter lopen. Op deze deelgebieden kunnen dan de doelen 
aangepast worden, zodat een kind extra uitgedaagd wordt of extra zorg krijgt. We volgen de kinderen 
op de volgende deelgebieden: 
 
 - Beginnende geletterdheid 
- Auditieve waarneming 
- Beginnende gecijferdheid 
- Logisch denken 
- Grote motoriek 
- Kleine motoriek 
- Relatie met andere kinderen 
- Spel 
- Taalgerichtheid 
-  Zelfbeeld 
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6.2 Bijbelse geschiedenis 
 
Voor Bijbelse geschiedenis gebruiken we de methode Kind op Maandag. We vertellen iedere week een 
aantal keer uit de Bijbel. Daarbij zijn er verschillende verwerkingsopdrachten die worden uitgevoerd 
en toegepast door de leerlingen. Ook worden er liederen gezongen die gekoppeld zijn aan het thema 
van de week. Kind op  Maandag houdt het Bijbelse rooster aan. 
 
6.3 Kanjertraining 
 
De Kanjertraining wordt op school ingezet voor de sociaal emotionele ontwikkeling en een goed peda-
gogisch klimaat. Wij vinden dat kinderen het beste tot leren komen en hun eigen identiteit kunnen 
ontwikkelen binnen een veilig pedagogisch klimaat. De Kanjertraining richt zich op het vergroten van 
de sociale vaardigheden en oplossend vermogen van leerlingen. Met de Kanjertraining leren leerlingen 
elkaar aan te spreken op concreet gewenst gedrag. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zich-
zelf op te komen, te luisteren naar anderen, elkaar te respecteren en conflicten op een goede manier 
op te lossen. De sociaal emotionele ontwikkeling wordt door de leerkrachten gevolgd met behulp van 
het leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining Kanvas.  
 
6.4 Leerstof groep 3 t/m 8 
 
6.4.1  Lezen 
 
In groep 3 leren de kinderen (verder) te lezen met behulp van de nieuwe methode van Veilig Leren 
Lezen. Deze methode houdt rekening met de verschillende leesontwikkeling van kinderen. Vanaf groep 
4 wordt de methode Estafette, in combinatie met Snappet, gebruikt. Voor begrijpend lezen gebruiken 
we de Kidsweek. Deze krant is altijd actueel en speelt in op de actuele onderwerpen. Naast de metho-
des voor lezen maken we ook gebruik van andere leesbevorderende activiteiten, zoals de kinderboe-
kenweek en boekbesprekingen.  
 
6.4.2  Schrijven 
 
We werken vanaf groep 1 met de methode ‘Pennenstreken’. Er wordt er gewerkt met het hanteren 
van het blokschrift in alle groepen. 
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6.4.3 Rekenen 
 
De methode Pluspunt wordt gebruikt in de groepen 3 t/m 8. In groep 1 en 2 wordt voorbereidend 
rekenen aangeboden met behulp van de methode Sprongen Vooruit. Vanaf groep 4 gebruiken de kin-
deren geen leerlingenboek meer, alle lesstof is digitaal en wordt aangeboden door Snappet. Wel is de 
methode leidend en is Snappet een middel. 
 

 
 
6.4.4  Nederlandse taal 
 
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen onderwijs in spelling. In de bovenbouw wordt er ook aandacht be-
steed aan werkwoordspelling. In groep 4 t/m 8 gebruiken we de methode Taal in Beeld.  
 
6.4.5  De zaakvakken 
 
In groep 5 t/m 8 werken we met de methode Blink Wereld. Blink Wereld bevat de zaakvakken geschie-
denis, aardrijkskunde en biologie. Deze vakken zijn geïntegreerd in de projecten van de methode. De 
methode is een volledig digitale methode. Het digibord is de ruggengraat van deze methode. De me-
thode prikkelt de leerlingen om zelf te willen leren en actief op onderzoek uit te gaan. Elke les start 
met een onderzoeksvraag. Alle 21ste -eeuwse vaardigheden komen aanbod in Blink Wereld. Blink We-
reld besteedt ook aandacht aan sociale integratie en burgerschap.  
 
Naast de lessen van Blink Wereld maken de leerlingen ook gebruik van het softwareprogramma Topo-
master. Met behulp van dit programma oefenen de kinderen de topografie van Nederland, Europa en 
de wereld.  
 
In groep 3 en 4 wordt er gewerkt met een voorloper van de zaakvakken. Door middel van actuele 
onderwerpen komen de kinderen voorzichtig in aanraking met natuur en techniek, geschiedenis en 
aardrijkskunde. Ook wordt er gekeken naar afleveringen van “Huisje, boompje, beestje”.  
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6.4.6  Verkeer 
Onze school vindt verkeersonderwijs belangrijk. Ons doel is om het verkeer en verkeersonderwijs te 
integreren en zichtbaar te maken in onze dagelijkse praktijk. In alle groepen wordt verkeersonderwijs 
gegeven, zowel in theorie als in de praktijk. We werken met  methoden van Veilig Verkeer Nederland.  

- De groepen 1, 2 en 3 werken met een “Rondje verkeer”.  
- De groepen 4 t/m 8 werken met de verkeerskranten.  
- In groep 7 wordt een theoretisch examen afge-

nomen.  
- Het praktisch examen wordt eens in de twee jaar 

afgenomen in groep 7/8.  
- Ook is er in groep 8 aandacht voor de fietsroutes 

naar de scholen van het voortgezet onderwijs. 
 
Daarnaast willen we meer contact onderhouden met ou-
ders, om verkeersonderwijs en verkeersopvoeding opti-
maal op elkaar af te stemmen. 
 
6.4.7 Geestelijke stromingen 
Geestelijke stromingen is geïntegreerd in Blink Wereld.  
 
6.4.8 Engels 
Op onze school werken wij in groep 1 t/m 8 bij het vak Engels met Stepping Stones Junior. Het is een 
digibord methode en biedt zo veel mogelijkheden voor interactie in de klas en sluit goed aan bij het 
Engels dat gegeven wordt in het voortgezet onderwijs.  
 
6.4.9 Expressievakken 
Muziek, tekenen en handvaardigheid: deze vakken vinden de meeste leerlingen erg leuk. Wekelijks 
wordt hier in de groepen aandacht aan besteed, tijdens projecten misschien wel dagelijks. De kinderen 
worden uitgedaagd hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.  
Ook ten aanzien van het ontwikkelen van de creativiteit heeft de school een opdracht. Elk jaar beste-
den we ook aandacht aan cultuureducatie. Hierbij komen de aspecten drama, dans, literatuur, audio-
visuele vorming en cultureel erfgoed aan bod.               
Tevens is er een kunstmenu en een cultuurprogramma voor alle kinderen. Dit wordt gesubsidieerd 
door de gemeente Vianen. Voor techniek maken alle groepen gebruik van de techniektorens. Deze 
vormen een complete leerlijn voor de groepen 1 t/m 8.  
 
6.4.10 Bewegingsonderwijs 
De kinderen van de onderbouw krijgen 1 keer in de week gym in de Krooshof. De kinderen van de 
bovenbouw krijgen 2 keer in de week gym. Spel- en toestellessen wisselen elkaar af.  
 
6.4.11 Computeronderwijs 
 

Dit schooljaar werken de kinderen van 3 t/m 8 met laptops. De ver-
werkingsstof voor rekenen, taal, spelling en Blink Wereld wordt op 
de laptop gemaakt.  De kinderen van de bovenbouw leren ook alles 
over veilig internetten, omdat zij opgaan voor het ‘Diploma veilig In-
ternetten’.  
Verwerkingsstof wordt wanneer mogelijk zoveel mogelijk op de lap-
tops gemaakt.  
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6.4.12 Huiswerk 
Vanaf groep 4 kan er huiswerk meegegeven worden. Het is erg fijn als u uw kind daarmee helpt. Op 
de informatieavond hoort u hier meer over.  
In de klassen worden vaak vaste dagen afgesproken, waarop het gemaakte huiswerk besproken 
wordt en het geleerde huiswerk overhoord. Het is voor de kinderen belangrijk dat er een zekere re-
gelmaat in het werk zit. Ook voor de ouders, die hun kind willen helpen, is het fijn als zij weten wan-
neer het huiswerk gemaakt of geleerd moet zijn.  
 
Tevens dringen wij er op aan, dat de kinderen uit groep 3 en 4 elke dag thuis hardop lezen.  
Ook de kinderen die Remedial Teaching krijgen, hebben vaak extra werkbladen die ze thuis moeten 
maken. Natuurlijk moet u direct contact met de groepsleerkracht opnemen als u merkt dat uw kind 
thuis te zwaar wordt belast. Het ene kind doet namelijk veel langer over zijn huiswerk als het andere. 
We proberen dan met elkaar een goede oplossing te vinden.  
 
6.4.13  Rapportage 
Twee maal per jaar gaat het woord- / cijferrapport mee naar huis. De kinderen uit groep 1 krijgen een 
rapport wanneer ze langer dan 5 maanden (de helft van een schooljaar) op school zitten.  
Bij het rapport gaat altijd een uitnodiging mee voor een tien-minuten-gesprek op school. Denkt u dat 
u meer tijd nodig heeft dan tien minuten, dan kunt u altijd een afspraak maken. 
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7.  Herédium ………. 

       contacten met ouders. 

 
 
Natuurlijk stellen wij contacten met alle ouders zeer op prijs. Dit doen we o.a. 
op de volgende manier; 
1.Aan het begin van een nieuw schooljaar houden we een informatieavond. 
Op de informatieavond krijgt u te horen wat uw kind het komende jaar gaat 
leren. 
2.Bijna alle communicatie met ouders verloopt via het Ouderportaal van Ba-
sisonline. Informatie van de directie, de groepen en foto’s worden via het 
Ouderportaal verstuurd. Ouders kunnen via het Ouderportaal reageren, in-
schrijven voor activiteiten.   
3.Bij aanvang van het nieuwe schooljaar krijgt u een jaarinfo. Op dit over-
zicht hebben wij alvast een aantal belangrijke data vermeld, zoals ouder-
avonden, informatieavond, verjaardagen van leerkrachten, vakanties, enz.  
4.Drie keer per jaar zijn er gespreksavonden. Het eerste gesprek is het wel-
bevindengesprek. Als school willen we graag gebruik maken van de exper-
tise van ouders in belang van het kind. In een gesprek van 10 minuten krijgt u ook de gelegenheid om 
informatie te vertellen over uw kind.  
5.Twee maal per jaar zijn de gespreksavonden naar aanleiding van het rapport. Deze besprekingen 
duren 10 minuten per leerling.  
6.Let ook op het “prikbord”. Aankondigingen, voorstellingen en plaatselijke acties worden daar ver-
meld. We willen zo ook meewerken aan het dorpsleven. 
7.Wilt u de directeur of een personeelslid spreken, maak dan even een afspraak. 
Aparte wekelijkse spreekuren hebben we namelijk niet. 
8.Als u lid bent van de Schoolvereniging en u bezoekt de ledenvergadering, dan kunt u vragen stellen 
over bestuursaangelegenheden. Dit is echter niet de plaats voor gesprekken over de groep waar uw 
kind zit. 
9. De eerste maandag van de maand van 15.00 uur  – 15.45 uur kunt u de leerkracht van uw kind in 
de klas spreken of het werk van uw kinderen inzien.  
 
7.1 Aanmelden leerlingen 
Rond het moment dat uw kind tweeënhalf jaar oud is, kunt u uw kind aanmelden bij de school. Voordat 
u dat doet kunt u vrijblijvend kennis maken met de school. Meestal gebeurt dit door middel van een 
gesprek met de directeur en een rondleiding door de school. Tijdens dit gesprek ontvangt u informatie 
over de school en kunt u een indruk opdoen van de school. De feitelijke aanmelding gebeurt met het 
inschrijfformulier dat door de school wordt verstrekt.  
Een kind mag maximaal 3 dagdelen, wel of niet aaneengesloten komen wennen op de basisschool. Het 
wenmoment wordt door de groepsleerkracht met de ouder(s) of verzorger(s) afgesproken. De groeps-
leerkracht neemt van te voren telefonisch contact met u op om hierover afspraken te maken.  
Kinderen mogen vanaf hun vierde verjaardag op school komen. Uitzondering hierop zijn die kinderen 
die vier weken voorafgaand aan de kerstvakantie of de zomervakantie jarig zijn. In overleg met de 
peuterspeelzaal wordt dan bekeken of het kind beter na de vakantie kan komen.  
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7.2  Ouderhulp 
De school stelt het actief meedoen van ouders zeer op prijs. Voor diverse activiteiten geven zich ouders 
op: zwemmen, sportdagen, autorijden bij bv. de avondvierdaagse, overblijven, culturele activiteiten 
enz.  
Voor een meer gerichte overlegsituatie, met een vaste groep gekozen ouders, hebben we de Activitei-
tencommissie. Deze vergadert regelmatig en werkt hard mee bij de organisatie van diverse activiteiten 
zoals: de sportdag, schoolreis, Sinterklaas, afscheidsavond van groep 8, fancy fair enz. Kortom, een 
onmisbare groep! 

 
 
7.3 Medezeggenschapsraad 
Onze school heeft een Medezeggenschapsraad die uit 4 leden bestaat. Twee van hen vormen de ou-
dergeleding en twee de personeelsgeleding. De directeur van de school woont de vergaderingen bij 
als adviseur. De zittingsperiode duurt drie jaar en daarna mag een M.R.-lid herkozen worden. Verkies-
baar zijn ouders die schriftelijk hebben verklaard dat ze de grondslag en de doelstellingen van de school 
respecteren. 
Op de MR-vergaderingen worden allerlei schoolzaken besproken. Ook is er wel eens contact met het 
bestuur. Op de website van de school staan de notulen van de vergaderingen. De verkiezing van 
nieuwe leden en de jaarvergadering vindt zo mogelijk gelijk plaats met die van de Schoolcommissie. 
Voor vragen kunt u altijd bij één van de MR leden terecht. Zij zijn daarvoor o.a. op ouderavonden 
aanwezig. 
 
7.4 Feedback, klachten 
Misschien zullen er momenten in het schooljaar zijn, waarin u problemen hebt met de gang van zaken 
in school. Wij vinden dat u met dit alles altijd binnen de school terecht moet kunnen. Wij willen u daar 
graag alle ruimte voor geven. 
Het is een goede zaak als u voor de  “gewone” problemen eerst contact opneemt met de desbetref-
fende leerkracht; daarna eventueel met de directie. Mocht er voor u geen bevredigende oplossing uit 
de bus komen, dan kunt u altijd nog via het bestuur uw vragen kwijt. 
Vanzelfsprekend zullen we proberen om voor alle door u aan de orde gestelde zaken een oplossing te 
bedenken.  
 
Mochten er problemen van grotere aard zijn dan gewone “huis, tuin en keukenproblemen” dan kunt 
u daarvoor terecht bij de twee vertrouwenspersonen die de school telt, te weten:  
 
Groepsleerkracht:    juf Marianne, m.vanravesteijn@cnsheredium.nl  
Directeur:     meester Luuc, directie@cnsheredium.nl  
 
 
 
 

mailto:m.vanravesteijn@cnsheredium.nl
mailto:directie@cnsheredium.nl
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U kunt dan bijvoorbeeld denken aan zaken die te maken hebben met ongewenste intimiteiten binnen 
de school, aan seksueel misbruik van kinderen of aan andere zwaarwegende problemen, zoals discri-
minatie, agressie, geweld en pesten. 
Blijkt nu dat er onvoldoende of geen oplossingen gevonden worden, dan brengt de contactpersoon 
van school deze kwestie bij de door het bestuur aangestelde vertrouwenspersoon.  
Vertrouwenspersoon Vereniging TriVia: Magriet de Greef, magriet@magrietdegreef.nl 0612327289 
Zij probeert een bemiddelende rol te spelen. Lukt dit niet, dan brengt de vertrouwenspersoon, in over-
leg met de klager, de kwestie bij de landelijke geschillencommissies Bijzonder Onderwijs. Zie hiervoor: 
www.gcbo.nl 
Tevens hanteert ons bestuur het model-reglement dat in het landelijk overleg tussen de verschillende 
besturenorganisaties, ouderorganisaties, etc. is afgesproken. Dit reglement ligt altijd voor u ter inzage 
op onze school en bij de secretaris van het schoolbestuur. 
Vragen over het onderwijs in het algemeen kunt u terecht bij www.rijksoverheid.nl  en/of telefoon-
nummer 1400 (informatiedienst van de rijksoverheid). 
 
Inspectie van het onderwijs 
Info @owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
tel.0800-8051 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs 
0900-1113111 
Schoolmaatschappelijk werk 
Rivas Zorglijn 
0900-8440 
 
7.5 Buitengewoon verlof 
Allereerst spreken wij de wens uit dat alle kinderen het hele schooljaar volkomen gezond zijn. Wanneer 
uw kind echter ziek is, wilt u dit dan telefonisch of via het Ouderportaal doorgeven. Wel graag ’s mor-
gens voor 8.15 uur en ’s middags voor 12.45 uur. Bij langdurige ziekte is het vanzelfsprekend dat de 
leerkracht overleg en contact met ouders en leerlingen heeft. Wordt uw kind op school onwel, dan 
krijgt u van ons een telefoontje. In de meeste gevallen zal het dan raadzaam zijn dat u uw kind komt 
ophalen. Naast ziekte en andere vergelijkbare redenen voor schoolverzuim, kan de directie in bepaalde 
gevallen toestemming geven de lessen te verzuimen.  
 

 
 

mailto:magriet@magrietdegreef.nl
http://www.gcbo.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
https://pixabay.com/nl/vectors/verpleegkundige-tekenfilms-medische-37322/
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Wanneer hoeft uw kind niet naar school?  
 

1. Als de school dicht is i.v.m. vakanties of een speciale reden, zoals een studiedag voor het per-
soneel. 

2. Als uw kind ziek is; u moet dat zo snel mogelijk op school doorgeven, een doktersverklaring 
kan gevraagd worden als bewijs.  

3. Als uw kind geschorst is en niet op school mag komen.  
Hieronder ziet u de regelgeving die de gemeente Vijfheerenlanden bij buitengewoon verlof hanteert. 
Het is vanzelfsprekend dat wij als school ons aan deze regelgeving moeten houden. 
De volgende bijzondere bepalingen zijn van toepassing: 
a) Er is een ontheffingsmogelijkheid voor vijfjarige kinderen van vijf uur per week. De bedoeling hier-

van is, om kinderen die moeite hebben met de dagelijkse gang naar school, de gelegenheid te 
bieden hier rustig aan te wennen. Over het gebruik maken van deze mogelijkheid dient u overleg 
te plegen met de betrokken leerkracht.  

b) In overleg met de directeur kan vrijstelling worden gegeven voor nog eens vijf uur per week. Deze 
extra vrijstelling kan worden toegekend indien de onder “a” genoemde vrijstelling nog tot te veel 
spanningen in/voor het betrokken kind leidt. Naast overleg met de directeur dient ook overleg met 
de betreffende leerkracht plaats te vinden. 

 
Verlof buiten de schoolvakanties om:  
-verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk. (Tenzij er sprake is van een zeer bijzondere reden); 
-als u denkt dat er sprake is van een zeer bijzondere reden, dan kunt u schriftelijk verlof aanvragen bij 
de  directeur. U kunt hiervoor een aanvraagformulier met uitgebreide regels krijgen op school; 
-uw verzoek moet minstens een maand van tevoren schriftelijk worden ingediend. 
-Verlofaanvragen voor een periode van ten hoogste tien schooldagen: 
-de directeur beoordeelt alle verlofaanvragen van ten hoogste tien dagen per schooljaar; 
-de directeur kan besluiten uw verlofaanvraag toe te staan als; 
-u door de aard van uw beroep of dat van uw eventuele partner niet in staat bent verlof te nemen   
gedurende een van de schoolvakanties. U moet hierbij denken aan beroepen in de horeca of in de 
land- en tuinbouw. 
Dit verlof mag slechts eenmaal per jaar worden verleend. 
De directeur vraagt advies aan de leerplichtambtenaar, deze beoordeelt of uw aanvraag binnen de 
wettelijke bepalingen valt. De directeur mag uw aanvraag niet goedkeuren als: 
-het om verlof gaat voor een tweede vakantie tijdens de wintermaanden; 
-als het verlof gevraagd wordt aansluitend op de zomervakantie (eerste twee weken van het school-
jaar); 
 
Verlofaanvragen voor een periode van tien of meer dagen: 
Als u een verlofaanvraag doet voor een periode van meer dan tien schooldagen per jaar, dan moet de 
directeur daarvoor de goedkeuring vragen van de leerplichtambtenaar. 
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Verschillen van mening: 
Als de directeur van plan is de aanvraag geheel of gedeeltelijk af te wijzen, moet hij de aanvrager “in 
de gelegenheid stellen zijn zienswijze naar voren te brengen , indien de afwijzing zou steunen op ge-
gevens over feiten en belangen die de aanvrager betreffen en die gegevens afwijken van gegevens die 
de aanvrager zelf heeft verstrekt”. De ouder die het niet eens is met de beslissing van de directeur kan 
bezwaar maken. Dit bezwaar moet gemaakt worden binnen 6 weken, ingaande op de datum van de 
bekendmaking van het besluit, bij de directeur. Deze stuurt dit bezwaarschrift ter beoordeling naar de 
in de gemeente Vianen bestaande commissie voor bezwaar- en beroepschriften. Binnen een termijn 
van 10 weken moet de behandeling van het bezwaarschrift door deze commissie leiden tot een nieuwe 
beslissing. Is er echter onverwijlde spoed geboden, dan is er naast het inzetten van een bezwaarpro-
cedure een voorlopige voorziening van de President van de Rechtbank mogelijk.  
 
Indien u nog vragen over dit onderwerp heeft, kunt u altijd bij de directeur terecht. 
Tevens kunt u, indien u dat wenst, contact zoeken met de leerplichtambtenaar van de gemeente Via-
nen. 
 

 
 
7.6 Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage voor het schoolfonds bedraagt dit jaar € 48,00 per leerling per jaar. Hiervan worden 
betaald: de jaarlijkse schoolreisjes, het kleuterreisje, Sinterklaas uitgaven, de afscheidsavond en even-
tuele uitgaven ten behoeve van de leerlingen, die niet uit de exploitatiegelden van de school betaald 
mogen worden.  
Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om een vrijwillige bijdrage. De realiteit is echter, dat zonder deze 
bijdrage een aantal activiteiten niet kan plaatsvinden. Leerlingen, die later in het schooljaar op school 
komen, hoeven niet het hele bedrag te betalen.  
Concreet: in januari betaalt u voor alle kinderen die dan op school zijn het volle bedrag. In juni betaalt 
u voor de kinderen die na januari tot aan de zomervakantie op school gekomen zijn € 24,00. 
Als u ons gemachtigd heeft, wordt het bedrag in januari van het schooljaar van uw rekening afgeschre-
ven.  
Nieuwe ouders of ouders die ons nog niet gemachtigd hebben, kunnen dat alsnog doen d.m.v. een 
machtigingskaart die u via de school ontvangt. Wij hopen dat u daar gebruik van maakt, want daarmee 
bespaart u ons heel wat administratief werk.  
De ouders die ons niet gemachtigd hebben vragen wij vriendelijk het bedrag per kind in januari 2019 
aan ons over te maken. U kunt bedrag overmaken op RABO-banknummer NL79 RABO 0358 4064 55 
t.n.v. Trivia CNS Herédium. O.v.v. Schoolfonds, naam en groep van uw kind. 

 
 

 

 

https://pixabay.com/go/?t=image-list-adobe&id=140882175
https://pixabay.com/go/?t=image-list-adobe&id=140882175


 

  Samen met jou!   
  CNS Herédium – Schoolstraat 3 – 4122GA - Zijderveld 
 

 
7.7 Sponsoring 
Voor het bedrijfsleven is de school aantrekkelijk voor sponsoractiviteiten. De jeugd is immers een 
bloeiende doelgroep en vertegenwoordigt een potentiële markt. Jongeren vormen echter een beïn-
vloedbare en kwetsbare groep. Dat vraagt dan ook onze zorg. Binnen onze school hebben we met 
elkaar afgesproken dat we in zijn algemeenheid geen reclamematerialen van bijv. landelijke organisa-
ties of uitgeverijen zullen verspreiden.  
Een uitzondering hebben we gemaakt voor uitgeverijen van leesboeken. Wij vinden dat kinderen nooit 
teveel kunnen lezen en dit willen we graag onder uw aandacht brengen.  
Tevens hebben wij een uitzondering als er op plaatselijk niveau, bv. voor een Fancy Fair, sponsors 
moeten worden geworven. Dan zullen we als school meestal meewerken aan de gevraagde tegenpres-
tatie, mits die acceptabel is. 
 

 

https://pixabay.com/nl/vectors/munten-geld-financi%C3%ABle-munteenheid-3344603/
https://pixabay.com/nl/vectors/munten-geld-financi%C3%ABle-munteenheid-3344603/
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8. Herédium ………. 
       zorg(en) op school! 

 
 
Een van onze kernwaarden is ‘groeien’. Binnen onze school streven we ernaar dat elk kind zich op zijn 
of haar eigen niveau kan en mag ontwikkelen. Een andere kernwaarde is ‘veilig’. We willen dat elk kind 
vanuit een veilige, vertrouwde omgeving zich kan ontwikkelen. Zeker voor kinderen die extra onder-
steuning nodig hebben is dit van essentieel belang.  
 
8.1 Ondersteuning op het CNS Herédium 
Ondersteuning voor kinderen is al oud. Extra hulp en bijles is niet van vandaag of gisteren. Maar zorg 
voor kinderen kan altijd nog beter, nog dieper, nog breder. Hoe werkt Herédium aan die mooie              
opdracht? Voorheen noemden we dat zorgverbreding, sinds 1 augustus 2014 heet dat Passend              
Onderwijs. Dat is zelfs bij wet geregeld. Deze wet ‘Passend Onderwijs’ geldt sinds 1 augustus 2014 voor 
alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Het woord ‘zorg’ dat de voorgaande jaren op alle 
scholen werd gehanteerd is in deze wet vervangen door het woord ‘ondersteuning’. Ondersteuning 
voor elke leerling. Die wordt allereerst door de leerkracht in de klas gegeven. De leerkracht doet er 
alles aan om het onderwijs te geven dat passend is voor de groep en ook passend is voor de individuele 
leerling. Naast de groepsleerkracht hebben we 3 personen die extra ondersteuning bieden: 
 

1. De remedial teacher (RT-er). Dat is juf Marijke die er op de maandag en donderdagmorgen 
is. Zij helpt leerlingen (buiten de klas) die extra ondersteuning nodig hebben. 

2. De Dolfijnleerkracht. Dat is juf Ciska, zij is op vrijdagmorgen aanwezig voor de Dolfijngroep.  
3. De interne begeleider (IB-er). Dat is juf Jorien die op de dinsdag aanwezig is. Zij is de coör-

dinator van alle ondersteuning op school. Zij begeleidt hierin de groepsleerkrachten, houdt 
het overzicht op de ondersteuningsplannen, op de behaalde resultaten van alle leerlingen, 
op de extra ondersteuning en houdt besprekingen met leerlingen, ouders, leerkrachten en 
externe over de gepleegde en geplande ondersteuning. 

 
8.2 Ondersteuning aan de onderkant: RT 
Ieder jaar opnieuw zijn er kinderen die vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling. Hoe eerder deze 
achterstanden worden onderkend hoe beter hulp kan worden geboden. Om de risicokleuters van 
groep 1 en 2 op te sporen én ze te helpen, nemen we de Cito Rekenen voor kleuters en Cito Taal voor 
kleuters af. 
Daarnaast houden we door middel van een Leerling Volg Systeem de ontwikkeling van de kleuters bij 
vanaf het moment dat zij op school komen tot  de overgang naar groep 3. We kijken hierbij naast de 
cognitieve ontwikkeling ook naar de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. Dit schooljaar 
worden in groep 1 en 2 de leerlijnen van het observatie-instrument  KIJK! verder uitgebreid. Met           
behulp van dit observatie-instrument kunnen de leerkrachten de kinderen beter volgen op reken-, 
taalkundig en sociaal-emotioneel gebied.  
De kinderen uit groep 3 t/m 8 krijgen verdeeld over het jaar Cito-toetsen voor rekenen, taal, spelling 
en lezen. Kinderen die op een Cito-toets een lage score halen, komen in aanmerking voor Remedial 
Teaching. Eén of twee keer per week worden zij geholpen met dat wat zij moeilijk vinden. Vooraf        
vragen wij toestemming aan de ouders. Ook zijn er kinderen die vooral veel moeten lezen. Ook dat 
proberen met inzet van de RT-er, de vrijwillige RT-er en soms met stagiaires te realiseren. 
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8.3 Ondersteuning aan de bovenkant: Dolfijngroep 
Omdat we op onze school ondersteuning voor alle leerlingen willen bieden, werken we met een plus-
klas ‘de Dolfijngroep’. De kinderen die naar de Dolfijngroep gaan, hebben ook onze zorg nodig. Zorg 
die specifiek gericht is op hun (hoog)begaafdheid. Er is een aparte leerkracht aangesteld om deze leer-
lingen te begeleiden.  
Twee keer in het jaar kijken we welke leerlingen in aanmerking komen voor de extra uitdaging van de 
Dolfijngroep. Dit doen we door allereerst op grond van de uitslagen van de toetsen van het leerling-
volgsysteem. Als de leerkracht vermoedt dat een kind aan het ‘onderpresteren’ is, worden er                
specifieke vragenlijsten afgenomen. Met deze vragenlijsten kunnen we begaafdheidskenmerken sig-
naleren. Afhankelijk van de uitslag van deze lijsten, kunnen ook deze kinderen in de Dolfijngroep ge-
plaatst worden.  
De kinderen gaan ongeveer anderhalf uur per week naar de Dolfijngroep. In de Dolfijngroep wordt 
projectmatig gewerkt, waarbij verschillende vakgebieden als taal, rekenen en wereldoriëntatie aan 
bod komen. De kinderen krijgen ook voor in de klas extra werk.  
Leerlingen die vooral meer begaafd zijn op rekengebied, volgen alleen het rekenprogramma van de 
Dolfijngroep. Zij gaan om de week een half uur naar de Dolfijngroep en werken daar met het reken-
programma Kien.  
Wanneer uw kind in aanmerking komt voor de Dolfijngroep, wordt u daarover door de leerkracht ge-
informeerd.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/nl/vectors/dolfijn-oceaan-dierlijke-zoogdier-41436/
https://pixabay.com/nl/vectors/dolfijn-oceaan-dierlijke-zoogdier-41436/
https://pixabay.com/nl/vectors/dolfijn-oceaan-dierlijke-zoogdier-41436/
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8.4 Verlengde kleuterperiode en zittenblijven 
Beslissingen t.a.v. de doorstroming naar groep 3 nemen we in goed overleg met de ouders. De geboor-
tedatum van het kind mag hierbij geen doorslaggevend criterium zijn. De 1 oktobergrens die vroeger 
werd gehanteerd is in dit verband niet meer relevant. De inspectie hanteert als vuistregel dat kinderen 
die voor 1 januari op school zijn gestart, mogelijkheden moeten worden geboden om ‘vervroegd’ door 
te stromen naar groep 3. Onze school hanteert hiervoor een protocol. Uiteraard kan het, in belang van 
het kind, beter zijn dat het kind de periode bij de kleuters verlengt. Soms zijn kinderen in groep 2 nog 
zo gericht op spelen en open onderwijssituaties dat de overgang naar groep 3 te abrupt is en geen 
doorgaande ontwikkeling kan garanderen. Dergelijke beslissingen worden in nauw overleg met de ou-
ders genomen.  
Zittenblijven wordt op onze school tot een minimum beperkt, omdat er mogelijkheden zijn om een 
leerling volgens een individuele leerlijn te laten werken. In de praktijk kan het echter voorkomen dat 
een leerling op meerdere gebieden stagneert en het de voorkeur heeft om het kind de lesstof in een 
volgend jaar opnieuw aan te bieden. Deze beslissing wordt ook in nauw overleg met de ouders geno-
men.  
 
8.5 Zorg voor schoolverlaters 
De kinderen van groep 8 worden samen met hun ouders begeleid in hun keuze voor de vervolgschool. 
De ouders van de kinderen van groep 8 krijgen aan het begin van groep 8 de informatiebrief ‘school-
keuze in groep 8’. In deze informatiebrief staat o.a. nauwkeurig onze route beschreven. Bij het opstel-
len van het schooladvies kijken we naar: 
 
- de LVS-toets scores begrijpend lezen, rekenen/wiskunde en spelling 
- persoonlijke aspecten als motivatie, doorzettingsvermogen, sociaal-emotionele ontwikkeling, 

studievaardigheden en studiehouding 
  
 

 
Bij het opstellen van het schooladvies zijn de huidige groepsleerkrachten, de intern begeleider en de 
directie betrokken. 
Omdat de Cito eindtoets in april is, heeft deze eindtoets nog weinig invloed op de uiteindelijke plaat-
sing. De Cito-toets blijft een momentopname, terwijl op school uw kind jarenlang is gevolgd. Samen 
met u en uw kind zoeken we naar de beste vorm van voortgezet onderwijs. Soms ontstaat er echter 
een verschil van mening tussen de leerkracht en de ouders. In dat geval kan de uitslag van de Cito-
toets in het keuzeproces een belangrijkere factor worden. De school geeft een advies op basis van 
volgsystemen en de jarenlange ervaring met de leerling.  Ouders hoeven dit advies niet op te volgen, 
want zij melden hun kind aan. De school zal dan vermelden, dat zij een andere mening zijn toegedaan. 
U kunt zelf altijd een kopie van het aanmeldingsformulier krijgen.  
Het afgelopen schooljaar 2018-2019 hadden we een CITO eindschoolscore van 534,9  
 
 
 
 
 
 

https://stock.adobe.com/nl/images/children-with-their-school-satchels-and-free-are-ready-for-back-to-school/166693989
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Onze leerlingen gingen vorig jaar naar de volgende niveaus: 
  Praktijkschool                                     1 

VMBO B / K 2 
VMBO K / GT 3 
VMBO T 0 
VMBO T / HAVO 4 
HAVO 0 
HAVO / VWO 5 
VWO 2 

 

9.Passend onderwijs  

 
 
9.1 Wat is passend onderwijs? 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het ka-
binet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo 
hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. 
Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal (basis)onderwijs. Dat blijft 
dus zo. Per kind wordt bekeken wat de meest passende onderwijsplek is. 
Passend onderwijs is dus de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld 
extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale 
school. Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs. Scholen 
werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband ma-
ken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen 
past. Onze school maakt deel uit van Samenwerkingsverband Driegang. 

 
 
9.2 Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? 
 
Passend onderwijs vervangt het oude systeem van de leerlinggebonden financiering (rugzakje) en        
indicatiestelling voor speciaal (basis)onderwijs. Met de invoering van passend onderwijs wil men een 
aantal problemen oplossen. Een van de problemen is dat steeds meer leerlingen, vooral leerlingen met 
ernstige gedragsproblemen, verwezen worden naar speciaal (basis)onderwijs. Scholen en ouders       
vinden de indicatiestelling erg bureaucratisch en het is lastig om ondersteuning op maat te organise-
ren. Verder zijn er in het oude systeem veel kinderen die thuiszitten. Zij zijn bijvoorbeeld van school 
verwijderd vanwege de problemen die ze hebben, of omdat er geen goede begeleiding voor ze is op 
school. Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteu-
ning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. Uitgangspunt daarbij is: regulier als 
het kan, speciaal als het moet. 

https://pixabay.com/nl/illustrations/papier-rommelig-notities-abstract-3033204/
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9.3 Hoe werkt passend onderwijs? 
Scholen die samenwerken in een samenwerkingsver-
band krijgen geld om het onderwijs te regelen voor leer-
lingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het sa-
menwerkingsverband ontvangt het geld  en besluit over 
de toewijzing van ondersteuning en geld naar de scho-
len. Hiervoor wordt het geld gebruikt dat nu in de rug-
zakjes zit en naar ambulant begeleiders gaat. Maar ook 
het geld voor ondersteuning op speciale scholen (cluster 
3 en 4) en het speciaal basisonderwijs gaat naar het sa-
menwerkingsverband. De samenwerkende scholen ma-
ken een plan om ervoor te zorgen dat iedere leerling passend onderwijs krijgt. In het ene samenwer-
kingsverband zullen scholen dat anders doen dan in het andere samenwerkingsverband. Er zullen dus 
verschillen zijn tussen regio’s in de manier waarop onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuning 
eruit komt te zien. De bedoeling is dat de scholen precies kunnen nagaan wat er nodig is voor hun 
leerlingen zodat ze ondersteuning op maat kunnen organiseren. Het ondersteuningsplan van ons sa-
menwerkingsverband Driegang is op school beschikbaar. 
 
 
9.4 Wat is er veranderd? 
Voor de meeste leerlingen zal er door de invoering van passend onderwijs in de dagelijkse praktijk 
weinig veranderen.  
Wat is er dan veranderd vanaf 1 augustus 2014? 
Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten 
bieden. Of op de school waar het kind wordt aangemeld, eventueel met extra ondersteuning, of op 
een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs. Ouders worden hier uiteraard nauw bij 
betrokken en scholen werken daarbij samen.  
De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt niet meer door het Rijk, maar rechtstreeks 
door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald. 
 
9.5 Wat betekent dit in de praktijk? 
Gaat een kind met een rugzakje naar een gewone school? 
Vanaf 1 augustus 2014 bestaan er geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die een kind nodig 
heeft wordt, in overleg met de ouders, rechtstreeks door de school georganiseerd. Ouders kunnen dus 
met school in gesprek over de wijze waarop de ondersteuning aan het kind wordt geregeld. Binnen 
ons samenwerkingsverband is afgesproken dat rugzakjes kunnen blijven worden ingezet tot de eind-
datum genoemd in de beschikking, of tot einde basisschool. Daarna kan een verzoek worden gedaan 
voor verdere extra ondersteuning. 
 
9.6 Wordt voor een kind gedacht aan extra ondersteuning? 
Bij een nieuwe aanmelding: Ouders kiezen de school waarvan zij denken dat die voor hun kind het 
meest geschikt is en melden hun kind minimaal 10 weken van tevoren schriftelijk aan. In het school-
ondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning de school kan bieden. Binnen 6 tot 10 weken laat de 
school weten of een kind wordt toegelaten of komt de school met een voorstel voor een beter pas-
sende plek voor uw kind op een andere school. Dat gebeurt altijd in nauw overleg met de ouders. 
Een kind zit al op school? 
Kijk in het schoolondersteuningsprofiel welke ondersteuning onze school kan bieden en ga in gesprek 
met de leerkracht van uw kind en/of de intern begeleider. 
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9.7 Uw kind heeft geen extra ondersteuning nodig? 
In dat geval verandert er waarschijnlijk weinig voor uw kind. In de loop der tijd kunnen er misschien 
een paar kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij uw kind in de klas komen. Dit is afhankelijk 
van de mogelijkheden die de school daarvoor heeft. 
 

 
 
Meer informatie? 
www.passendonderwijs.nl 
www.5010.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.5010.nl/
https://pixabay.com/nl/photos/hand-united-samen-mensen-eenheid-1917895/
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10. Ondersteuningstoewijzing 

 
 
Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven, die 
ondersteuning kunnen ontvangen.  
 
Stap 1: arrangeren in de school 
Het schoolondersteuningsteam (SOT) op schoolniveau heeft een centrale rol in de signalering, toewij-
zing en afstemming van onderwijsondersteuning en zorg. De basis voor het schoolondersteuningsteam 
wordt gevormd door de leerkracht, de intern begeleider (IB’er), een Preventief Ambulant Begeleider 
(PAB’er) en met ingang van schooljaar 2015-2016 ook de ouders/verzorgers. Dit overleg kan uitgebreid 
worden met de brugfunctionaris onderwijs en de brugfunctionaris gezin. De brugfunctionaris gezin is 
thuis in het veld van jeugd gerelateerde zorgtaken die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente 
(gaan) vallen. De IB’er heeft en houdt de regie op het overleg. De brugfunctionaris onderwijs is thuis 
in het onderwijsveld. Dit kan de huidige PAB’er zijn, maar ook de ambulant begeleider. De brugfunc-
tionaris gezin kan ondersteuning inroepen vanuit organisaties als GGD, (school)maatschappelijk werk, 
etc. 
De situatie waarin de brugfunctionaris onderwijs en de brugfunctionaris gezin gaan werken is nieuw. 
Dat wordt ingegeven door veranderende wet- en regelgeving, zowel wat betreft passend onderwijs als 
de transitie van jeugdhulpverleningstaken naar de gemeente.  
Zowel de eerste ‘driehoek’ van leraar-ouder-IB’er als het grotere schoolondersteuningsteam kunnen 
direct besluiten tot snelle en lichte interventies die geacht worden onderdeel te zijn van de basison-
dersteuning binnen de school. Het schoolondersteuningsteam kan de expertise erbij betrekken die zij 
voor het arrangeren nodig achten. 
 
Stap 2: extra ondersteuning 
Indien het schoolondersteuningsteam (SOT) constateert dat de basisondersteuning onvoldoende mo-
gelijkheden biedt om aan de ondersteuningsbehoeften van een leerling tegemoet te komen, kan dit 
leiden tot een arrangement dat gefaciliteerd moet worden (“extra ondersteuning in de basisschool”).  
Bij het aanvragen van een arrangement wordt een Ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Binnen 
onze kamer zijn afspraken gemaakt over de inhoud die voor het OPP wordt gehanteerd. Ouders zetten 
hun handtekening onder het (handelingsgerichte deel van het) OPP. 
De school dient de onderbouwde aanvraag voor extra ondersteuning in bij de toekenningscommissie, 
die hierover een besluit neemt. 
 

 
 
 
 
 
 

https://pixabay.com/nl/photos/kinderen-de-weg-verre-1149671/
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Stap 3: verwijzing 
Indien ook met een arrangement leraar en school handelingsverlegen blijven (of indien het schoolon-
dersteuningsteam direct van mening is dat gezien de mogelijkheden en beperkingen een school voor 
speciaal (basis)onderwijs beter aan de onderwijsbehoeften kan voldoen), dan dient de school een on-
derbouwde aanvraag voor plaatsing in het Speciaal Basisonderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO) in 
bij de toekenningscommissie.  
 
Stap 4: deskundigenadvies 
Het deskundigenadvies wordt mede opgesteld door de toekenningscommissie. De toekenningscom-
missie kan worden aangevuld met relevante deskundigen, maar bestaat in de basis uit: 

• vertegenwoordiger basisonderwijs; 

• vertegenwoordiger speciaal basisonderwijs; 

• onafhankelijk orthopedagoog; 

• coördinator van de kamer 
 

Het deskundigenadvies is uiterlijk vier werkweken na de aanvraag opgesteld. Voor het opstellen hier-
van stelt de school het (door de ouders mee ondertekende) OPP en het dossier  beschikbaar. Over de 
inhoud van het dossier zijn binnen onze kamer afspraken gemaakt. Indien het deskundigenadvies een 
afwijzing van het verwijzingsverzoek betekent, levert de commissie een alternatief. 
De toekenningscommissie kan op basis van de beschikbare gegevens tot één van de volgende conclu-
sies komen: 
1. Voor de leerling wordt extra ondersteuning conform de aanvraag beschikbaar gesteld. 
2. Voor de leerling wordt extra ondersteuning beschikbaar gesteld, waarbij gemotiveerd wordt afge-

weken van de aanvraag. 
3. M.b.t. de leerling wordt plaatsing op een andere basisschool geadviseerd. Hierbij worden o.a. de 

schoolondersteuningsprofielen betrokken. 
4. De leerling wordt toelaatbaar geacht tot een spe-

ciale school voor basisonderwijs. 
5. M.b.t. de leerling wordt plaatsing in een speciale 

onderwijsvoorziening of hulpverleningsvoorzie-
ning binnen en / of buiten het samenwerkings-
verband geadviseerd.  

 
Indien het deskundigenadvies het verzoek tot verwijzing ondersteunt, wordt tevens aangegeven op 
wat voor soort school (d.w.z. SBO of SO cluster 3 of 4) de leerling het beste tot zijn recht zal komen. 
In overleg met de brugfunctionaris onderwijs en de IB’er wordt de betreffende school gevraagd de 
toelating van de leerling te beoordelen. Deze SBO- of SO-school neemt vanaf dat moment de toelating 
van leerling en ouders over. Het OPP wordt aan de ontvangende school overgedragen, waarna de ont-
vangende school dit OPP verder bijstelt en afrondt binnen zes weken nadat de leerling is toegelaten. 
Dit OPP gaat ter informatie naar de opsteller van het deskundigenadvies, met een afschrift naar de 
IB’er. 
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Stap 5: toelaatbaarheidsverklaring 
Het dossier bestaande uit het deskundigenadvies en het OPP gaat naar de SWV-coördinator (swv = 
samenwerkingsverband). Deze toetst slechts procedureel en kan – indien de procedure daartoe aan-
leiding geeft – aanvullende informatie bij de kamercoördinator opvragen. 
De SWV-coördinator stelt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) op, waarbij tevens de duur van de toe-
laatbaarheid, de onderwijssoort (speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs) en in geval van speciaal 
onderwijs de ondersteuningscategorie (1 t/m 3) wordt aangegeven.  
De SWV-coördinator tekent de toelaatbaarheidsverklaring binnen één werkweek na ontvangst. 
 
Toelaatbaarheid zonder tussenkomst van een basisschool 
Een commissie op het niveau van het samenwerkingsverband beoordeelt aanvragen toelaatbaarheid  
vanuit het medisch kinderdagverblijf (MKD), huisartsen etc. (rechtstreekse instroom SBO of SO). Ook 
in dit geval vindt alleen een procedurele toetsing plaats. 
Deze commissie wordt samengesteld door de drie kamers en komt bijeen als daar om gevraagd wordt 
(ad hoc). Het secretariaat berust bij het samenwerkingsverband, waarvan de coördinator uiteindelijk 
de toelaatbaarheidsverklaring (met ondersteuningscategorie) afgeeft. 
 
Duur en verlenging toelaatbaarheid 
Een toelaatbaarheidsverklaring wordt niet afgegeven voor de gehele schoolperiode. Uitgangspunt 
blijft dat een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven voor een periode van drie jaar, tenzij: 

• het ontwikkelingsperspectief van dien aard is dat terugplaatsing in het regulier onderwijs over-
duidelijk niet tot de mogelijkheden behoort (ook al zal in dit geval de ontvangende S(B)O-
school regelmatig de terugplaatsingsmogelijkheden moeten evalueren); 

• er op voorhand sprake is van tijdelijke plaatsing en een verwachte datum van terugplaatsing 
is die ligt voor de termijn van drie jaar. In dat geval wordt een toelaatbaarheidsverklaring voor 
kortere duur afgegeven; 

• doorplaatsing (bijvoorbeeld van SBO naar SO) aan de orde kan zijn, en daarom voor een be-
perkte periode wordt gekozen. 

Om in geval van een toekenning voor bepaalde tijd na de looptijd van de toekenning opnieuw een 
toekenning te verkrijgen dient tenminste 3 maanden voor het aflopen van de toekenning een nieuwe 
onderbouwde aanvraag te worden ingediend. Dit geldt voor middelen en plaatsingen. 
 
Richtlijnen toelating speciaal (basis)onderwijs en terugplaatsing in het regulier onderwijs 
De komst van Passend onderwijs betekent dat de criteria die toegang gaven tot speciaal (basis)onder-
wijs niet meer gehanteerd zullen worden. De “slagboomdiagnostiek” verdwijnt. Bepalend worden 
vooral: 

• de handelingsverlegenheid van de reguliere basisschool; 

• en/of het ontwikkelingsperspectief en het deskundigenadvies onderbouwen dat het beste aan 
de onderwijsbehoeften van een leerling voldaan kan worden op een SBO, respectievelijk SO 
cluster 3 of 4-school. 

 
Handelingsverlegenheid van de basisschool betekent niet per definitie dat de S(B)O-school passend 
onderwijs kan bieden. De S(B)O-school waarop plaatsing gewenst is, moet dan ook in staat gesteld 
worden te verifiëren of zij passend onderwijs kan bieden. Uitgangspunten daarbij zijn: 

• Een goed en helder geformuleerd ontwikkelingsperspectief, waarin de stimulerende en 
belemmerende factoren per deelgebied  staan geformuleerd (vanuit handelingsgericht 
werken en handelingsgerichte diagnostiek), is een vereiste. In veel gevallen kan, ook omdat de 
inspectie dit als onderbouwing van een ontwikkelingsperspectief vereist, sprake zijn van 
intelligentieonderzoek. De deelgebieden die bedoeld worden gaan hierbij met name om 
werkhouding en taakgedrag, de taalontwikkeling, de didactische ontwikkeling, de cognitieve 
en functieontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de lichamelijke ontwikkeling. 
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• (Aanvullend) onderzoek is alleen gewenst op het moment dat dit relevant is, en verduidelijking 
nodig is op het gebied van de mogelijkheden en beperkingen van een leerling. Aanvullend on-
derzoek kan ook bestaan uit observatie van de leerling. 

• Ook voor cluster 4 is DSM IV- of V-classificatie geen voorwaarde, mits de onderwijs- en onder-
steuningsbehoeften voldoende duidelijk zijn. 

• Indien sprake is van aanvullend onderzoek wordt deze getoetst op bruikbaarheid, zonder dat 
daarbij de datum van onderzoek een doorslaggevend criterium is. 

 
De toekenningscommissie is te bereiken op onderstaand adres: 
Toekenningscommissie samenwerkingsverband Driegang 
kamer Rivierengebied Midden Nederland 
Hoefslag 6, 4205 NK  Gorinchem 
 

 
 
Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP), 
deze kunt u vinden op de website. 
 

https://pixabay.com/nl/photos/mensen-handen-verwezenlijking-groep-3152585/
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11. Overige onderwerpen  

 
 
11.1 Gezondheidszorg 
11.1.1  Vervanging bij ziekten 
Binnen de school proberen we met elkaar voor een zo goed mogelijk werkklimaat te zorgen. Toch kan 
het voorkomen dat ook een juf of meester ziek wordt. Meestal duurt dat gelukkig maar kort. Zowel 
voor langdurige als korte ziektegevallen is het Bestuur van onze Vereniging aangesloten bij de Arbo 
Unie te Dordrecht.  Zieke collega’s worden, indien noodzakelijk, vanuit deze dienst zo goed mogelijk 
begeleid om hun werk weer te kunnen hervatten. Bij ziekte van een meester of juf komt er in principe 
een invalkracht. Wanneer er onverhoopt geen vervanger beschikbaar is, wordt er intern een oplossing 
gezocht, bijvoorbeeld door de kinderen-zonder-leerkracht te verdelen over de groepen-met-leer-
kracht. De school probeert het naar huis sturen van kinderen altijd te voorkomen. We merken echter 
dat er steeds minder invallers zijn. Mocht dat toch aan de orde komen, dan wordt u daar van tevoren 
schriftelijk van op de hoogte gesteld. Hierdoor bent u in staat om eventueel een oppas te regelen.  
 
11.1.2  Schoolarts 
Tweemaal tijdens de basisschooltijd (in groep 2 en 7) wordt uw kind onderzocht. In groep 2 door de 
doktersassistente. Als er reden toe is komt er een vervolgonderzoek door de jeugdarts of jeugdver-
pleegkundige. In groep 7 vindt er een screening plaats door de jeugdverpleegkundige. Ouders zijn     
hierbij niet aanwezig. Alle onderzochte leerlingen worden nabesproken met de groepsleerkracht. 
 

-+  
 
11.1.3 Logopediste 
Kinderen waarvan een vermoeden is dat de spraaktaalontwikkeling niet goed verloopt, kunnen bij een 
logopedist gescreend worden. Uw eigen zorgverzekeraar vergoedt dit.  
 

 
 
 
 
 
 
 

https://pixabay.com/nl/vectors/stethoscoop-pictogram-stethoscoop-2316460/
https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=1138321811
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11.1.4 Sociaal Team gemeente Vianen  
Basisscholen worden regelmatig geconfronteerd met kinderen met problemen, ook wij hebben daar-
mee te maken. Dit kunnen problemen zijn die samenhangen met hun thuissituatie en leefomgeving 
of omgang met andere kinderen. Het zijn altijd problemen/zorgen die de kinderen belemmeren bij 
hun ontwikkeling. Voor deze problemen kan het Sociaal Team van de gemeente Vijfheerenlanden om 
hulp gevraagd worden.  
In januari 2015 is in de Gemeente Vijfheerenlanden het Sociaal Team van start gegaan. Het Sociaal 
Team is gericht op hulpverlening, voor basisscholen specifieke jeugdhulpverlening. Het Sociaal Team 
bestaat uit professionele medewerkers van: 
- Stichting Mee 
- Rivas maatschappelijk werk 
- Medewerker hulpverlening 
- Rivas thuiszorg 
- Stichting Welzijn Vianen 
- Gemeente Vianen 

Het Sociaal Team is bedoeld voor hulpverlening op aller-
lei gebied: 

- Problemen in de thuissituatie en/of rondom de opvoeding van het kind. 
- Omgaan met de scheiding van de ouders. 
- Sociale problemen (o.a. moeite in het omgaan met andere kinderen, pesten of gepest worden) 
- Emotionele problemen  
 
Het Sociaal team: 
- Geeft informatie en advies aan ouders en kinderen. 
- Begeleidt de ouders en/ of het kind. 
- Geeft leerkrachten en de intern begeleider advies. 
- Verwijst kinderen als het nodig is naar relevante hulpverlening. 
 
In dit overleg worden waargenomen problemen bij kinderen besproken. Gezamenlijk wordt gezocht 
naar oplossingen voor de problemen, daarbij gebruik maken van elkaars deskundigheid en mogelijk-
heden.  
Onze school zal, indien er problemen waargenomen worden bij onze schoolkinderen, contact opne-
men met het Sociaal Team en melding doen van onze zorg. Voor meer informatie over de werkwijze 
van het Sociaal Team kunt u contact opnemen met onze Intern Begeleider, juf Jorien. Tevens kunt u 
kijken op de website van de gemeente Vianen.  
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11.2 TSO 
Per 1 augustus 2006 is het bestuur wettelijk verantwoordelijk dat overblijven op school geregeld is. De 
TSO (tussenschoolse opvang) wordt verzorgd door een vaste groep ouders die wekelijks of om de week 
het overblijven verzorgen. Maandag, dinsdag en donderdag zijn er drie ouders die met de kinderen 
eten, op vrijdag is dit er een.  Voor en na het eten mogen de kinderen onder toezicht van een ouder 
op het plein spelen. Om 12.50 uur neemt een leerkracht de pleinwacht over.  
Kinderen die structureel van de TSO gebruik maken, betalen €1.- per keer. De oudste twee kinderen 
van een gezin betalen voor de TSO, de andere kinderen van het gezin mogen gratis gebruik maken van 
de TSO.  Kinderen die incidenteel overblijven, betalen €2,- per keer. U kunt vooraf een overblijfkaart 
kopen bij meester Luuc of juf Annemarie.  
Contactpersoon voor het overblijven is mevr. Mardine Kortlever, tel. 06-27136961 of per mail: mar-
dine.kortlever@casema.nl  
 

 
 
11.3 Zorg voor schoolverlaters 
De schoolverlaters kiezen een school in de directe omgeving. Het grootste aantal leerlingen gaat naar 
het KWC in Culemborg. Een aantal leerlingen gaat ook naar Leerdam of Gorinchem of kiest voor nog 
een andere school. Op onze school wordt in groep 8 de Drempeltoets en de Cito-eindtoets afgenomen. 
De gegevens van de eindtoets gaan ook naar de school voor voortgezet onderwijs waar uw kind is 
opgegeven. Het advies van de basisschool bepaalt in belangrijke mate waar uw kind geplaatst wordt. 
Omdat de Cito eindtoets in april is, heeft deze eindtoets nog weinig invloed op de uiteindelijke plaat-
sing. De Cito-toets blijft een momentopname, terwijl op school uw kind jarenlang is gevolgd. Samen 
met u en uw kind zoeken we naar de beste vorm van voortgezet onderwijs. Soms ontstaat er echter 
een verschil van mening tussen de leerkracht en de ouders. In dat geval kan de uitslag van de Cito-
toets in het keuzeproces een belangrijkere factor worden. De school geeft een advies op basis van 
volgsystemen en de jarenlange ervaring met de leerling.  Ouders hoeven dit advies niet op te volgen, 
want zij melden hun kind aan. De school zal dan vermelden, dat zij een andere mening zijn toegedaan. 
U kunt zelf altijd een kopie van het aanmeldingsformulier krijgen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mardine.kortlever@casema.nl
mailto:mardine.kortlever@casema.nl
https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=1184919346
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11.4 Privacy / AVG 
Op CNS Herédium wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft 
leerling gegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook wor-
den de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste 
leerling gegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en onder-
steunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). 
Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregi-
streerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling. 
 Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een be-
perkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leve-
ranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens 
die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als de school 
daar toestemming voor geeft. 
 De leerling gegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem en leerling-
volgsysteem Parnassys. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is be-
perkt tot medewerkers van onze school. [Omdat CNS Herédium onderdeel uit maakt van PCPO TriVia 
worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeen-
schappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.] 
 Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren 
of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze 
rechten, kan contact worden opgenomen met de leraar/lerares van de leerling, of met de schooldi-
recteur. 
 Op deze school is een privacyreglement van toepassing. Hierin is beschreven hoe op school wordt 
omgegaan met leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit privacyregle-
ment kunt u vinden op de website van de school.  
 Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt CNS He-
rédium gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitali-
seerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de 
docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerling gegevens nodig. De 
school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het ge-
bruik van de leerling gegevens. Basispoort maakt gebruik van de volgende set met gegevens: een 
identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leer-
lingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Via 
Basispoort worden er dus geen leer- of toets resultaten opgeslagen en/of uitgewisseld. 
  
Als u wilt weten hoe de digitale leermiddelen omgaan met leerling gegevens, dan kunt u contact op-
nemen met de schooldirecteur.  
 
Bij PCPO TriVia is Annemarie Visser als functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze functio-
naris is voor alle scholen van PCPO TriVia verantwoordelijk voor het naleven van de AVG. U kunt con-
tact met haar opnemen via fg@pcpo-trivia.nl 
 

 
 
 

  

mailto:fg@pcpo-trivia.nl
https://pixabay.com/go/?t=image-list-adobe&id=206178987
https://pixabay.com/go/?t=image-list-adobe&id=206178987
https://pixabay.com/go/?t=image-list-adobe&id=206178987
https://pixabay.com/go/?t=image-list-adobe&id=206178987
https://pixabay.com/go/?t=image-list-adobe&id=206178987
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12.  Adressenlijst 
 
Personeel: 
 
Directeur: 
Dhr. L. Wilschut 
directie@cnsheredium.nl 
 
Mw. J. Vossepoel 
ib@cnsheredium.nl  
Intern Begeleider 
 
Mw. C.M. Wieringa - de Jeu 
rt@cnsheredium.nl  
Remedial teacher 
 
Mw. L. de Jong  
l.dejong@cnsheredium.nl 
Groepsleerkracht groep 3/4 en 5/6 
 
Mw. R. Swets 
r. swets@cnsheredium.nl 
Groepsleerkracht groep 7 / 8 
 
Mw. A.A.M. Hazendonk - Uittenboogaard 
a.hazendonk@cnsheredium.nl 
Groepsleerkracht groep 5 / 6 
 
Mw. C. van Herk 
c.vanherk@pcpo-trivia.nl 
Dolfijnleerkracht 
 
Mw. A.M.A. van  Ravesteijn - Uittenboogaard 
m.vanravesteijn@cnsheredium.nl 
Groepsleerkracht groep 1 t/m 4 
 
Mw. J.A.G. Sloof - van der Leeden 
j.sloof@cnsheredium.nl 
Groepsleerkracht groep 0 / 1 / 2  
 
Mw. R.J.G. Wilkens-Mol 
a.wilkens@cnsheredium.nl 
Groepsleerkracht groep 7 / 8  
                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De Schoolcommissie 

 
Mw. A.S. Maaijen – Kemkes  voorzitter 
anmaaijen@hotmail.com  
 
Mw. M. Kemkes - Horden 
 
Mw. A. van der Linden – de Wildt 
 
 

De Medezeggenschapsraad 
 
Mw. D. Harland – van Dijk   
daanharland@hotmail.com 
 
Dhr. D. Drummen    
Dave_drummen@yahoo.com  

 
De Activiteitencommissie 
 
Mw. M. Versluis – Pesselse  voorzitter 
marjolijn@redimpact.nl 
 
Mw. E. van Eck – Brandwijk  
 
Mw. A. de With – Schreurs  
 
Mw. W.G. Bergshoeff - Boogers 
 
Mw. J.M. van der Heiden - den Besten 
 
Mw. L. Woudenberg 
 
Mw. S. van Wijk  
 
Mw. E. van Dijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:directie@cnsheredium.nl
mailto:ib@cnsheredium.nl
mailto:rt@cnsheredium.nl
mailto:l.dejong@cnsheredium.nl
mailto:r.%20swets@cnsheredium.nl
mailto:a.hazendonk@cnsheredium.nl
mailto:c.vanherk@pcpo-trivia.nl
mailto:m.vanravesteijn@cnsheredium.nl
mailto:j.sloof@cnsheredium.nl
mailto:a.wilkens@cnsheredium.nl
mailto:anmaaijen@hotmail.com
mailto:daanharland@hotmail.com
mailto:Dave_drummen@yahoo.com
mailto:marjolijn@redimpact.nl
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Extra bijlage …….  
de praktijkgids 

 
 
Adressen 
Alle belangrijke adressen kunt u vinden op 
de binnenkant van de omslag van de school-
gids en op blz. 36.  
 
Afspraken maken 
Afspraken bij de (tand)artsen en orthodon-
tisten het liefst buiten schooltijd. Wanneer 
dit niet mogelijk is, graag de tijd van de af-
spraak mondeling of via het Ouderportaal 
doorgeven aan de groepsleerkracht.  
Probeert u bij het afspreken van uw vakan-
tie(s) rekening te houden met de schoolva-
kanties?  
 
Bewegingsonderwijs 
Ieder groep gymt 1 of 2 keer in de gymzaal 
van de Krooshof. Bij goed weer kan er buiten 
gegymd worden op het trapveldje aan de 
Krooshofstraat. De kinderen van groep 0, 1 
en 2 gymmen op vrijdagmorgen direct aan 
het begin van de dag. Wij zouden het fijn vin-
den wanneer u helpt met de kinderen omkle-
den.  
Het gymrooster ziet er als volgt uit: 
Groep 1 en 2:  vrijdag 8.30-9.15 u. 
Groep 3 en 4:  donderdag 13.00 – 13.45 u. 
Groep 5 en 6:  woensdag 11.45 -12.30 u. & 

donderdag 13.00 – 13.45 u. 
Groep 7 en 8: maandag 14.15-15.00 u. & 
 donderdag 14.15 – 15.00 u. 

 
Vanaf groep 3 dragen de meisjes een gym-
pakje of een korte broek met shirt en de jon-
gens een gymbroek met shirt. Deze kleding 
moet andere kleding zijn, dan de kleding die 

de kinderen op dezelfde dag op school dragen. 
Gymschoenen (met of zonder veter) zijn ver-
plicht. De zolen van de gymschoenen mogen 
echter niet zwart zijn.  
 

 
Computers 
Zie hoofdstuk 6 
 
Calamiteiten: 
Op school is een ontruimingsplan aanwezig om 
in geval van calamiteiten zo snel mogelijk de 
school te verlaten. 
De leerkrachten controleren of alle kinderen 
veilig buiten gekomen zijn. Bij een ontruiming 
verzamelen de kinderen op het schoolplein of 
bij veel rookontwikkeling bij de Krooshof. Daar 
vandaan wordt u gebeld en kunnen de kinderen 
opgehaald worden. Deze procedure wordt re-
gelmatig met de kinderen geoefend. 
 
Fietsen 
Bij de school is een fietsenstalling aanwezig. 
Vanzelfsprekend moeten de fietsen daar netjes 
in de rekken geplaatst worden. 
Kinderen die in de Schoolstraat, Krooshofstraat, 
’t Werfje, Santcamp, Bikkelenberg en Kerkweg 
(dorp) wonen mogen in principe niet op de fiets 
komen. Bij dringende redenen moeten de kin-
deren vooraf toestemming aan de leerkracht 
vragen. Uitzonderingen  worden gemaakt als 
uw kind bijvoorbeeld meegaat met een ‘oppas’ 
op de fiets of gaat spelen bij een kind dat verder 
weg woont. 
 
Jaarplanner 
https://www.cnsheredium.nl/bestan-
den/94/Jaarinfo-2018-2019.pdf 
De belangrijkste data worden binnen het ouder-
portaal vermeld in de agenda.  
 
Halen en brengen van kinderen 

https://www.cnsheredium.nl/bestanden/94/Jaarinfo-2018-2019.pdf
https://www.cnsheredium.nl/bestanden/94/Jaarinfo-2018-2019.pdf
https://pixabay.com/nl/vectors/opspansystemen-converse-schoenen-153310/
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We vinden het fijn als zoveel mogelijk kin-
deren lopend (of fietsend) naar school ko-
men. 
Lopend………… 
Loop netjes op de stoep en kijk goed uit bij 
het oversteken. 
Met de fiets………… 
Bij de school is een fietsenstalling aanwezig. 
Vanzelfsprekend moeten de fietsen daar 
netjes 

in de rekken geplaatst worden. Er mag niet 
op het plein gefietst worden.  
 
 
Met de auto………… 
Voor de kinderen is het oversteken bij de 
school altijd erg onoverzichtelijk. Wilt u 
daarom, als u uw kind komt brengen of op 
komt halen, via de Krooshofstraat de School-
straat inrijden? Als het mogelijk is, wilt u dan 
parkeren in de parkeervakken. Als dit niet 
mogelijk is, wilt u dan uw kind laten in/uit 
stappen aan de kant van de stoep. Wilt u niet 
parkeren tegenover de hoofdingang. Dit om 
alles zo overzichtelijk mogelijk te houden. 
Verder is het, vooral voor het overzicht van 
de kleuterjuf, van belang dat u uw kind bij 
het grote hek ophaalt. De juf blijft met de 
kleuters binnen het hek staan en pas als u bij 
het hek bent, mag het kind weggaan. Ook 
voor kleuters die met de fiets zijn geldt deze 
regel. De kleuters zijn iets eerder uit dan de 
oudere kinderen. Wilt u dit alles ook doorge-
ven aan anderen (bijv.de oppas, opa’s en 
oma’s) die uw kind(eren) ophalen. De veilig-
heid van uw kind(eren) staat voorop. 

 
Klassendienst 
In de groepen 4 t/m 8 hebben de kinderen bij 
toerbeurt veelal een week 
klassendienst. Onder schooltijd mogen zij ver-
schillende klusjes doen en na schooltijd helpen 
zij de leerkracht bij het opruimen van de klas.  
 
Kleuters brengen 
De leerkracht van groep 0, 1 en 2 is vanaf kwart 
over 8 in haar lokaal aanwezig. U mag uw kind 
in het lokaal brengen en u kunt dan altijd wel 
even een paar woorden met de leerkracht wis-
selen. Voor een uitgebreider gesprek is het ver-
standig een afspraak met de leerkracht te ma-
ken want de les begint om 8.30 uur. 
De kinderen uit groep 3 mogen tot de herfstva-
kantie door hun ouders in de klas worden ge-
bracht. 
Koptelefoons 
Bij het werken op de computers / tablets gebrui-
ken de kinderen een koptelefoon. Vanaf groep 
3 hebben de kinderen hun eigen koptelefoon, 
deze krijgen ze aan het begin van het schooljaar. 
Wanneer deze koptelefoon in de rest van hun 
schoolloopbaan kapot gaat, kunnen ze tegen 
een vergoeding van €5,- een nieuwe kopen bij 
de groepsleerkracht of zelf een nieuwe regelen.  
 
Musical 
Elk jaar studeren de leerlingen van groep 8 een 
musical in voor de afscheidsavond.  Dit gebeurt 
onder leiding van twee ouders. Deze musical 
wordt aan het eind van het jaar 2x opgevoerd. 
’s Morgens voor alle leerlingen en ’s avonds 
voor de ouders, bestuur, activiteitencommissie, 
medezeggenschapsraad, enz. 
 
Namen / naamkaartjes 
Op school blijft een enorme hoeveelheid kle-
ding achter. Dit blijft niet bij sjaals, wanten, on-
derbroeken en truien. Ook jassen en regenjacks 
blijven soms maanden hangen. Misschien dat 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDlYjpuqfhAhVGmbQKHcWTBhQQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/stock-photos/smiley.html&psig=AOvVaw2wnaGR5LzNKKHy7uMHerTd&ust=1553952592630783
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een naam of ‘merkje’ erin het probleem kan 
oplossen. 
Ook laarzen, melkbekers, tassen, enz. lijken 
vaak sprekend op elkaar. Als u de naam van 
uw kind er duidelijk in of opzet, voorkomt 
dat veel problemen. Voor u en voor ons. 
Bent u iets kwijt? Zoek in onze gevonden 
voorwerpenkist! 
 
Ouderbijdrage 
Voor informatie hierover verwijzen we u 
naar de Schoolgids, hoofdstuk 7.6 
 
Oudercontacten 
- Vlak na het begin van het nieuwe school-

jaar in de maand augustus of september, 
houden we een informatieavond.. De 
bedoeling daarvan is, dat u kunt kennis-
maken met de leerkrachten. Ook kunnen 
ouders, die nog niet bekend zijn met de 
werkwijze, het programma en de leer-
middelen in de betreffende groep, hier-
over informatie krijgen en vragen stel-
len. Vanzelfsprekend is iedere ouder 
welkom op deze avond. 

 
- Elke eerste maandag van de maand is 

het onderwijzend personeel op school 
aanwezig van 15.00 uur tot 16.30 uur. U 
bent dan van harte welkom om het werk 
van uw kind te bekijken en tevens met 
de leerkracht over uw kind te praten. Ze-
ker als uw kind extra hulp en aandacht 
krijgt, wordt uw komst zeer op prijs ge-
steld. 

 
- In oktober / november is het eerste 10 

minutengesprek met de leerkracht. Dit 
gesprek noemen we het welbevindenge-
sprek. De inhoud van het gesprek is het 
welbevinden van het kind. Hoe gaat het 
met het kind thuis en op school en wat 
zijn de onderwijsbehoeften van het 
kind? 

 
- Voor alle ouders is er de mogelijkheid 

om na de uitreiking van de 2 rapporten 
over de vorderingen van hun kind te pra-
ten d.m.v. het 10 minuten gesprek. Dit 
kan zowel met de groepsleerkracht als 

(indien van toepassing) met de RT leer-
kracht of directeur. U ontvangt een uitnodi-
ging voor deze avond(en).  

 

 
 
- De leerkrachten komen bij u op huisbezoek, 

wanneer de situatie van uw kind op school 
daar aanleiding toe geeft. Er wordt dan van 
tevoren contact met u opgenomen. 

 
- Wanneer er in het gezin van een van onze 

leerlingen een baby wordt geboren, komt 
de groepsleerkracht bij u thuis op kraamvi-
site om u persoonlijk te feliciteren. 

 
Overblijven 
Zie de Schoolgids, hoofdstuk 11.2  
 
Plakboek 
De juffrouw van groep 0, 1 en 2 neemt sommige 
werkjes van uw kinderen op in een plakboek. 
Wanneer de kinderen overgaan naar een an-
dere groep krijgen ze dit plakboek mee naar 
huis. Het plakboek van groep 1 wordt in groep 2 
weer gebruikt. Als de kinderen hun rapport krij-
gen, mogen de kinderen van groep 1 en 2 tevens 
hun plakboek meenemen. 
 
Pleinwacht 
De kinderen mogen vanaf 8.15 uur op het 
schoolplein. Vanaf die tijd zijn wij  verantwoor-
delijk en wordt er pleinwacht gelopen. Als de 
kinderen eenmaal op het schoolplein zijn, mo-
gen zij zonder toestemming van de leerkrachten 
niet meer van het plein de straat op. 
’s Middags mogen de kinderen pas om 12.50 
uur op school komen. 
 
Regen 
Laat bij minder goede weersomstandigheden 
uw kind niet te vroeg naar school gaan. In de rij 

https://stock.adobe.com/nl/images/mother-with-a-small-kid-meeting-a-teacher-vector-cartoon/84913938
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naar de gymzaal is het lastig als kinderen een 
paraplu bij zich hebben. 
 
Schoolarts en logopedie 
Zie de Schoolgids, hoofdstuk 11.1.2 en 11.1.3 
 
Schoolreis en zomerfeest 
Voor de kleuters wordt er jaarlijks een zo-
merfeest georganiseerd. De kleuters gaan 
dan onder begeleiding van de leerkrachten 
en ouders naar een dierentuin, speelland, 
enz.  
 

De groepen 3 t/m 6 gaan met elkaar op 
schoolreis. In overleg met de leerkrachten 
kiest de Activiteitencommissie een aantrek-
kelijk, spannend uitje voor de hele dag.  
 
Voor de kosten van het zomerfeest en de 
schoolreis spaart u al. Een deel van de ouder-
bijdrage is hier namelijk voor bestemd. 
 
Schooltijden 
De schooltijden staan vermeld op de binnen-
kant van de omslag. Uw kind kan in voorko-
mende gevallen op school blijven wachten 
op een broer, zus of ouder. 
 
Speelkwartier 
De kinderen mogen ’s morgens drinken, fruit 
of een boterham meebrengen. De kleuters 
eten en drinken dit halverwege de morgen in 
de kring. De andere kinderen hebben hier-
voor de tijd in de pauze. 
Om gezonde voeding te stimuleren zijn de 
woensdag en de vrijdag schoolfruitdagen. 
We gaan er vanuit de leerlingen zelf op die 
dagen fruit voor de ochtendpauze van thuis 
meenemen.  
De pauze voor de groepen 3 t/m 8 begint 
elke morgen om 10.30 uur. 

 
Sportdag 
Halverwege het cursusjaar is er voor de groepen 
3 t/m 7 een sportmiddag in Vianen. De leer-
lingen krijgen dan een persoonlijk diploma. De 
kinderen uit groep 8 doen mee met de Olympi-
sche dag die in mei in Vianen georganiseerd 
wordt.  
 
Traktatie 
Ieder kind vindt het fijn om jarig te zijn: er is 
feest thuis en op school. Een traktatie geeft de 
dag al gauw een feestelijk tintje….. maar trak-
teer dan wel wat gezond is voor tanden en kie-
zen. Zoete versnaperingen (drop en snoep) wor-
den afgeraden. Een zoutje, fruit, kaas of worst 
wordt aangeraden. Ook voor de leerkrachten! 
Bij het rondgaan langs de klassen krijgen de kin-
deren van de leerkracht een sticker op hun 
kaart. De kinderen uit andere groepen mogen 
niet getrakteerd worden. 
 
 
Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Herfstvakantie  22 okt.  – 26 okt. 
Kerstvakantie  24 dec. – 4 jan. 
Voorjaarsvakantie 25 feb. – 1 mrt. 
Paasvakantie  18 apr. – 22 apr. 
Meivakantie  29 apr. – 3 mei  
Pinkstervakantie 30 mei – 10 jun. 
Zomervakantie  22 jul. – 30 aug. 
 
Studiedagen voor het personeel zijn op:  
Woensdag 10 oktober 2018 
Vrijdag 22 februari 2019 
Dinsdag 2 juli 2019 
 

Herfstvakantie ma 21 okt t/m vrij 25 okt 2019 

Kerstvakantie ma 23 dec 2019 t/m vrij 3 jan 2020 

Krokusvakantie PO ma 24 febr  t/m vrij 28 febr 2020 

Pasen PO vr 10 april t/m ma 13 april 2020 

Meivakantie PO ma 27 april  t/m di 5 mei 2020 

Hemelvaart PO do 21 mei 2020 t/m vrij 22 mei 2020 

Pinksteren PO ma 1 juni t/m vrij 5 juni 2020 

Zomervakantie PO ma 20 juli t/m vrij 28 augustus 2020 
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Verjaardag 
Als vaders, moeders, opa’s of oma’s jarig zijn, 
mogen de kleuters een tekening of een 
kleurplaat maken.  
 
Verjaardagen personeel 
De verjaardagen van de groepsleerkrachten 
worden gezamenlijk op één dag gevierd. In 
het jaarrooster ziet u wanneer.  
 
Verkeersexamen 
In april doen de kinderen van groep 7 mee 
aan het landelijk schriftelijke verkeersexa-
men. In de loop van de schoolperiode wordt 
hier naar toegewerkt. Wanneer de kinderen 
het theoretisch gedeelte met succes afge-
legd hebben, doen zij volgend schooljaar sa-
men met groep 7 en 8 in mei/juni mee met 
het praktische verkeersexamen in Leerdam. 
Hierna ontvangen zij het verkeersdiploma.  
 
Vernieling schoolmaterialen 
De kinderen dienen zorgvuldig met de eigen-
dommen van school, zoals bijv. digiborden, 
schoolboeken, computers, tablets en derge-
lijke om te gaan. Zodra kinderen dergelijke 
eigendommen op welke manier dan ook be-
schadigen / vernielen of anderszins in hun 
gebruiksmogelijkheden tekort doen, zal de 
directeur van de school hierover in contact 
treden met de betreffende ouders en hen 
aansluitend hierop een factuur overhandi-
gen teneinde als school de schade vergoed 
te krijgen.  Het is aan de ouders om te beslui-
ten hoe ze deze schade vergoeden, of door 
deze zelf te betalen of door de betreffende 
factuur in te dienen bij hun aansprakelijk-
heidsverzekering. 
 
Vervanging 
Het kan voorkomen dat de groepsleerkracht 
van uw kind niet in de klas is en er een ander 
voor de groep staat. Oorzaken zijn bijv. zorg-
verbreding, arbeidsduurverkorting en het 
volgen van cursussen ten behoeve van het 
onderwijs. 
We streven er naar om zoveel mogelijk de-
zelfde invallers in een groep te krijgen, maar 
dat lukt niet altijd. Wij vragen hiervoor dan 
ook uw begrip. 
 
 

Verzekering 
Het schoolbestuur heeft voor alle kinderen 
een collectieve verzekering afgesloten die ook 
geldt tijdens het overblijven tussen de middag 
op school. Deze verzekering keert alleen maar 
uit wanneer iemand t.g.v. een ongeval vlak 
voor, tijdens of vlak na schooltijd, 
lichamelijk letsel oploopt. Materiële schade 
(bijvoorbeeld een bril, een fiets of kleding) is 
niet gedekt. In dat geval dient u dit te 
verhalen bij de WA-verzekering van de 
ouders van het kind dat de schade heeft 
toegebracht of de eigen WA-verzekering. Ook 
indien ouders voor de school rijden, geldt dat er 
bij eventuele ongelukken alleen uitgekeerd 
wordt bij lichamelijk letsel. Ook hier valt mater-
iele schade niet onder de dekking van de school-
verzekering. Door het bestuur zijn voor alle 
scholen onderstaande 
verzekeringen afgesloten bij Verus / Marsh: 
1. Het basispakket 
2. Doorlopende reisverzekering 
3. Een 24-uursdekking 
schoolongevallenverzekering 
4. Schadeverzekering inzittenden 
5. Autocasco verzekering 
 
Warmtebeleid 
In de zomer kan het erg warm zijn, op school is 
dit dan ook goed te merken. Een tropenrooster 
wordt op advies van de oudergeleding van de 
MR niet gehanteerd. Wel wordt er in de groe-
pen rekening gehouden met de kinderen door 
het lesprogramma zo aan te passen dat de leer-
lingen op het warmst van de dag niet met cog-
nitieve vakken bezig zijn. De kinderen in de on-
derbouw krijgen meer tijd om in de hoeken en 
buiten te spelen.  
 
Website 
Op onze website staat al de informatie en 
nieuws van de Schoolvereniging en van alle an-
dere scholen die bij de Vereniging horen. Als u 
hier eens een kijkje op wilt nemen, het adres is: 
www.cnsheredium.nl en www.pcpo-trivia.nl  
 
Zendingsgeld 
Elke vrijdagmorgen kunnen de kinderen geld 
meenemen voor de zending. Met dit geld wor-
den o. a. de projecten gesteund van het G.Z.B. 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar komt 
meestal een voorlicht(st)er van het G.Z.B. met 

http://www.cnsheredium.nl/
http://www.pcpo-trivia.nl/
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dia´s of een videofilm van een bepaald land 
en de projecten daar ter plekke, zodat de 
kinderen weten waarvoor hun geld gebruikt 
gaat worden.  
Iedere eerste vrijdag van de maand is het 
zendingsgeld bestemd voor ons adoptiekind 
van Woord en Daad.  
 
Ziekte 
Wilt u, als uw kind ziek is, dit voor schooltijd 
telefonisch of via het Ouderportaal doorge-
ven? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanmeldingsformulier lidmaatschap VPCPO TriVia 
 

School…………………………………………….. te (plaats)………………………………………….. 

 

Naam: (van de ouder)…………………………………………………………………………………… M/V)*  

 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………….  

 

Postcode:……………………Woonplaats:…………………………………………………………………  

 

Telefoonnr.:…………………………………………………………………………………… (niet verplicht)  

 

E-mail:………………………………………………………………………………………… 

 (we vragen u uw e-mailadres in te vullen om een bevestiging van uw lidmaatschap naar u te kunnen mailen)  

 
Geboortedatum: ………………………Geboorteplaats: ……………………… 

 
meldt zich hierbij aan als lid van de Vereniging voor protestants-christelijk primair onderwijs TriVia. 

Door de ondertekening van deze aanmelding verklaart de aanmelder (zie art. 9, 2e lid van de statu-

ten): 

• meerderjarig te zijn 

• de instemming te betuigen met de grondslag en het doel van de vereniging zoals die zijn 

omschreven in de artikelen 3 en 4 van de statuten; de grondslag en het doel zijn op de ach-

terzijde van dit formulier vermeld; 

• bereid te zijn de contributie te betalen waarvan het bedrag bij of krachtens huishoudelijk 

reglement wordt vastgesteld. Voor dit jaar bedraagt deze contributie € 10,-- per lid per jaar. 
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Ondertekening, 

 
..……………………… (plaats), ………………… (datum), …………………………………(handtekening) 
 

 
 

In te vullen door het College van bestuur van de vereniging: 

Brinnummer: …………………………………………… 

Ingekomen d.d. …………………  geaccepteerd d.d. ………………… 
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Toelichting bij het aanmeldingsformulier tot lid van TriVia 
 

1. De statuten (die zijn gebaseerd op het Burgerlijk wetboek) schrijven voor dat het lidmaat-
schap persoonlijk is. Dat betekent dat gezinnen niet als gezin lid kunnen zijn van de 
vereniging. Als meerdere personen in een gezin lid willen zijn van de vereniging zullen zij 
zich allemaal afzonderlijk aan moeten melden. Ieder lid heeft dan uiteraard ook alle 
rechten (en verplichtingen) die met het lidmaatschap samenhangen. 

 
2. Op het aanmeldingsformulier worden naast ‘naam, adres en woonplaatsgegevens’ ook het 

telefoonnummer en het e-mailadres gevraagd. Deze gegevens worden gevraagd om, zo 
nodig, snelle communicatie mogelijk te maken tussen de vereniging en de leden. Het in-
vullen van deze gegevens is niet verplicht. Het invullen van de overige gegevens (ook de 
geboortedatum en geboorteplaats) zijn verplicht. Deze gegevens maken een lid ‘uniek’. 
Vanzelfsprekend zal vertrouwelijk met alle gegevens worden omgegaan. 

 
3. Een exemplaar van de statuten van de vereniging ligt ter inzage op de school die van 

de vereniging deel uitmaakt en is te vinden op de website van TriVia: www.pcpo-trivia.nl, 
→ organisatie→ vereniging. 

 
 

Tekst van de grondslag en het doel van de vereniging, zoals omschreven in de sta-
tuten. 
 
Grondslag 
Artikel 3 
De vereniging heeft de Bijbel als grondslag voor haar handelen, spreken en geven 
van onderwijs en erkent en eerbiedigt de Bijbel, als het volledig geïnspireerde Woord 
van God, zoals die in de Apostolische Geloofsbelijdenis is verwoord’. 
 
Inkleuring grondslag 
Artikel 4 
1. De vereniging geeft iedere van haar uitgaande school ruimte voor inkleuring van 

de grondslag, onverminderd het bepaalde in het vorige artikel. 
2. Iedere, met toepassing van het vorige lid, gegeven inkleuring van de grondslag 

van een school wordt vastgelegd in een voor die school geldend schoolregle-
ment, dat is vastgesteld met inachtneming van artikel 40, eerste lid sub d van 
deze statuten. 

 
Doel 
Artikel 5 
1. De vereniging heeft als doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding 

van protestants-christelijke basisscholen en/of scholen voor speciaal basisonder-
wijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs. 

2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door het zoeken van samenwerking 
in alles wat tot de belangen van het protestants-christelijk onderwijs behoort, 
door het houden van vergaderingen en voorts door alle andere wettige middelen 
die tot het gestelde doel dienstig zijn. 

 
Opdracht 
Artikel 6 
1. De opdracht van de vereniging is om, vanuit haar grondslag zoals opgenomen in 

artikel 3 en zoals ingevuld in artikel 4, onderwijs te doen geven. 
2. De vereniging beoogt niet het maken van winst. 

http://www.pcpo-trivia.nl/
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