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Hoe is deze schoolgids tot stand gekomen?
De schoolgids van De Zilveren Maan is tot stand gekomen van-
uit de uitgangspunten en afspraken die we als school hebben 
geformuleerd. Deze visie op onderwijs en opvoeding heeft in 
eerste instantie geresulteerd in een schoolplan, dat vervolgens 
als uitgangspunt heeft gediend voor het schrijven van onze 
schoolgids. Vrijwel alle medewerkers van de school hebben 
een bijdrage geleverd aan de inhoud van deze schoolgids. De 
uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de 
directeur van de school.

Bijlagen bij de schoolgids
Jaarlijks ontvangen ouders de bijlagen bij de schoolgids. 
Hierin vindt u informatie over de verdeling van het personeel 
over de groepen, vakantie- en gymnastiekrooster, telefoon-
nummers van het personeel en andere praktische gegevens. 

Woord vooraf
Goed onderwijs vergroot de kansen van uw kind in de toe-
komst. Bij ons op school proberen we niet alleen goede leer-
resultaten te bereiken, maar ook uw kind een plaats te bieden 
waar het zich veilig en geaccepteerd voelt. Bij goed onderwijs 
horen goede contacten met de ouders van de kinderen. Wij 
hopen veel ouders in onze school te zien: om te kijken naar 
het werk van de kinderen, om vragen te stellen en om te hel-
pen bij tal van activiteiten.

Waarom een schoolgids?
Een school kies je weloverwogen. Scholen verschillen in sfeer, 
werkwijze, ondersteuning van leerlingen, activiteiten en 
kwaliteit. Met deze gids geven wij een beeld van onze school. 
Ouders kunnen met behulp van de inhoud van de schoolgids 
bepalen of De Zilveren Maan de goede basisschool voor hun 
kind is. 

Wat vindt u in deze schoolgids?
De schoolgids is een informatief document, het beschrijft de 
werkwijze en opzet van de school en geeft verder informatie 
over:
•	 de	doelen	van	ons	onderwijs	en	hoe	we	deze	realiseren,
•		de	wijze	waarop	de	ondersteuning	van	leerlingen	met	
 specifieke onderwijsbehoeften wordt vormgegeven,
•		de	wijze	waarop	we	de	onderwijstijd	benutten,
•		de	rechten	en	plichten	van	de	ouders,	verzorgers,	leerlingen		
 en de gronden voor vrijstelling van onderwijs,
•		wat	ouders	van	school	kunnen	verwachten.

Inleiding 
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1
De Zilveren Maan 

1.1 Adresgegevens
Openbare Basisschool De Zilveren Maan
Ladderhaak 1, 2421 NK  Nieuwkoop
Telefoon: 0172 52 00 65
E-mail: info@obsdezilverenmaan.nl
Website: www.obsdezilverenmaan.nl

Onze school is gehuisvest in een modern gebouw, dat we delen 
met twee andere basisscholen, een peuterspeelzaal en een 
organisatie voor buitenschoolse opvang. Onze school heeft de 
beschikking over zestien groepslokalen, vier verwerkingsruim-
tes, een speelzaal voor de kleuters en een handvaardigheids-
lokaal. Samen met de andere scholen maken we gebruik van 
twee gymnastiekzalen in het gebouw. De groepslokalen zijn 
verdeeld in vier units voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. 
Met deze verdeling willen we bereiken dat de kinderen een 
eigen, overzichtelijke ruimte hebben binnen onze school.  

1.2 Het managementteam
De Zilveren Maan heeft een managementteam bestaande uit 
vier personen. Naast de directeur maken de coördinatoren van 
respectievelijk de onder-, midden- en bovenbouw deel uit van 
het managementteam van de school. Deze drie leerkrachten 
dragen samen met de directeur zorg voor de pedagogische en 
onderwijsinhoudelijke voortgang.
 
1.3  De naam van de school
De Zilveren Maan is de naam van een zeldzame vlinder, die 
voorkomt in het natuurgebied van de Nieuwkoopse Plassen. 
De ontwikkeling van eitje, via rups en pop, naar vlinder 
symboliseert de ‘groei’ van kinderen tijdens hun basisschool-
tijd. Onze school wil een belangrijke bijdrage leveren aan deze 
ontwikkeling. Een vlinder roept positieve, vrolijke gevoelens 
op bij zowel kinderen als volwassenen. Ook prikkelt de poëti-
sche naam van deze vlinder de fantasie. Een prachtig bewijs 
daarvan is het beeldmerk van onze school, dat is ontworpen 
door kunstenares Annet Tersteeg. 

OBS De Zilveren Maan
OBS De Zilveren Maan
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1.4  Het openbaar onderwijs
De Zilveren Maan is een openbare basisschool. Openbaar 
betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen, 
ongeacht religie en sociale en/of culturele achtergrond. We 
vinden dus dat alle kinderen op één school thuishoren. Binnen 
de school proberen we zoveel mogelijk rekening te houden 
met de diverse achtergronden van de kinderen. Uitgangspunt 
voor het openbaar onderwijs is het openstaan voor en rekening 
houden met andersdenkenden in onze samenleving. Dit houdt 
concreet in dat de kinderen geleerd wordt dat er verschillen 
tussen mensen en hun opvattingen bestaan, zonder hierover 
oordelend te spreken. Wij proberen daarom binnen onze school 
een sfeer te creëren waarin acceptatie en respect voor elkaar 
vanzelfsprekend zijn.

Onze school maakt deel uit van de Stichting Morgenwijzer. 
Deze stichting is op 1 augustus 2017 ontstaan na een fusie 
van SKBA (Stichting Katholiek Onderwijs Alphen aan den Rijn) 
en SOPORA (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Regio  
Alphen aan den Rijn). Morgenwijzer is een zelfstandige stich-
ting met een raad van toezicht en een college van bestuur en 
staat voor kwalitatief goed onderwijs voor de regio. 

Bezoekadres:
Henry Dunantweg 30, 2402 NR  Alphen aan den Rijn
Postadres:
Postbus 290, 2400 AG  Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172 50 11 19
E-mail: secretariaat@morgenwijzer.nl
Website: www.morgenwijzer.nl

1.5 De organisatie van het onderwijs
Onze school biedt onderwijs aan leerlingen van vier tot 
ongeveer twaalf jaar. De kleutergroepen zijn heterogeen 
samengesteld. Dat wil zeggen dat er groepen zijn met jongste 
en oudste kleuters bij elkaar. Vanaf groep drie gaan wij uit 
van het leerstof–jaarklassensysteem. Dit betekent dat kinderen 
van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten en een vast-
gesteld leerstofaanbod krijgen. Binnen de bestaande jaarklas-

sen proberen we, daar waar nodig, zoveel mogelijk te differen-
tiëren. Er zijn verschillende vormen van differentiatie: er kan 
bijvoorbeeld rekening worden gehouden met het werktempo, 
de hoeveelheid leerstof, de belangstelling van het kind en het 
niveau van de taak. 
In alle leerjaren werken we vanuit de uitgangspunten van het 
Handelingsgericht Werken (HGW), zie ook paragraaf 6.4. Het 
belangrijkste principe daarbij is dat we in samenspraak met de 
ouders proberen vast te stellen wat de onderwijsbehoeften van 
een kind zijn. Met een duidelijk beeld van wat een kind aan 
begeleiding nodig heeft, maken we een doelgericht plan dat 
regelmatig wordt geëvalueerd. 

Door de kinderen te leren omgaan met uitgestelde aandacht, 
realiseren we momenten van zelfstandig werken. Tijdens deze 
momenten hebben leerkrachten hun handen vrij om kinderen 
extra ondersteuning te bieden. Onze lesmethoden en com-
puterprogramma’s bieden voldoende leerstof om tegemoet te 
komen aan individuele verschillen tussen leerlingen. 

Bij het verdelen van de beschikbare uren van het personeel 
dienen we niet alleen rekening te houden met de bezetting 
van de groepen, maar ook met andere belangrijke taken binnen 
de school. 

Onze school heeft ongeveer zesentwintig medewerkers met 
diverse functies en/of taken. Het gaat hierbij om:
•	 groepsleerkrachten,
•	 leden	van	het	managementteam,
•	 intern	begeleiders,
•	 een	administratief	medewerker,
•	 een	logopediste/taalondersteuner,
•	 een	beheerder	van	het	gebouw.
Al deze medewerkers leveren een belangrijke bijdrage aan onze 
organisatie en aan het welbevinden van uw kind(eren).



6     Schoolgids OBS De Zilveren Maan

Waar staan wij voor?

2.1  Inleiding
Graag willen wij u, als lezer van deze gids, inzicht verschaffen 
in onze kijk op kind, school en onderwijs. Bij het beschrijven 
van onze visie en missie hebben we gekozen voor een bijzon-
dere vorm: we vergelijken de school met een reisorganisatie…

2.2  Reisbureau De Zilveren Maan
Reisbureau De Zilveren Maan is gespecialiseerd in educatieve 
ontdekkingsreizen voor kinderen van vier tot twaalf jaar. We 
reizen in principe met het openbaar vervoer, want voor ons 
is het een belangrijk uitgangspunt dat kinderen uit gezinnen 
van alle (geloofs)overtuigingen, samen in één voertuig, spe-
lend en lerend, ontdekkingen doen en ervaringen opdoen. We 
maken geen onderscheid naar etniciteit en sekse. Ons bonte 
reisgezelschap is een onderdeel van de maatschappij waarin 
wij leven, het biedt derhalve een deel van de maatschappelijke 
opvoeding. Naast het aanleren van basisvaardigheden zoals het 
omgaan met een dienstregeling, willen we onze reizigers actief 
en gericht stimuleren tot het zelfstandig uitstippelen van voor 
hen persoonlijk geschikte routes, waarbij anderen niet in de 
wielen wordt gereden of voor de voeten wordt gelopen. Zelf-
vertrouwen, respect voor anderen en normen en waarden staan 
hoog in het vaandel tijdens onze ontdekkingsreis. 
De Zilveren Maan biedt een aantrekkelijke groepsreis, die 
door de meeste deelnemers in acht etappes wordt afgelegd. 
We vinden het belangrijk dat er met plezier wordt gereisd! De 
reisleiders doen daarom hun uiterste best om onderweg een 
prettige sfeer te waarborgen, waarin elke reiziger zich veilig 
en op diens gemak voelt. De reisleiders willen een positieve 
uitstraling hebben naar de jeugdige reizigers die aan hen 
worden toevertrouwd en vinden een goede communicatie met 
het thuisfront zeer gewenst. Betrokkenheid van ouders wordt 
dan ook op prijs gesteld: zij kunnen belangrijke informatie 
verstrekken, meedenken over en mede zorgdragen voor de 
organisatie en een goed verloop van de reis. Ook de reizigers 
zelf zullen, naarmate ze meer reiservaring hebben, meer ver-
antwoordelijkheid dragen voor het verloop. Enkele malen per 
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jaar verschijnt er voor de ouders van elke reiziger een schrif-
telijk reisverslag, dat in een persoonlijk gesprek mondeling zal 
worden toegelicht door de reisleiders.
Onderweg zullen de reizigers worden gestimuleerd hun bagage 
uit te breiden met kwalitatief goede souvenirs, zoals een 
positieve levenskijk, een positief zelfbeeld en een positieve 
instelling.
We reizen in een veilig voertuig, dat zo comfortabel mogelijk, 
doch vooral doelmatig is ingericht. Vanuit het gegeven dat de 
reizigers in allerlei opzichten van elkaar verschillen, is er voor 
iedereen voldoende beenruimte en wordt er gebruikgemaakt 
van gezamenlijk goedgekeurde veiligheidsgordels, die niet 
mogen knellen. 
Het dagelijks excursieprogramma is stimulerend, flexibel en 
zeer gevarieerd, waarbij wij de garantie geven dat alle belang-
rijke bezienswaardigheden, de doelen die door de overheid zijn 
opgesteld, in élk geval aan bod komen. 
De jonge reizigers leren aandacht voor elkaar te hebben, reke-
ning te houden met elkaars wensen en het lekkers te delen dat 
zij hebben meegenomen. Verder hebben ze een open oor voor 
de wetenswaardigheden, leerzame anekdotes en belangrijke 
aanwijzingen van de reisleiders. Deze laatsten hebben zowel 
oog als oor voor de individuele behoeften van de reizigers en 
zullen zich, waar nodig, inspannen om ieders reis, in tempo 
en niveau, zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Er wordt 
door ons dus niet altijd strak van A naar B gereisd, want wij 
vertrouwen op onze actuele en duidelijke routekaarten, die het  
goed mogelijk maken om verantwoorde alternatieve routes te 
kiezen. Er leiden immers meerdere wegen naar Rome! Wij hou-
den ons uiteraard aan het rijtijdenbesluit, hetgeen betekent 
dat er tijdens de reis regelmatig even gestopt wordt voor de zo 
broodnodige ontspanning. 

De laatste etappe van onze reis voert naar de grote terminal, 
waar we afscheid moeten nemen van onze geliefde passagiers, 
die inmiddels zo goed mogelijk zijn geadviseerd voor hun ver-
volgreis. Zij zullen daar met een flinke hoeveelheid opgedane 
bagage overstappen naar diverse nieuwe bestemmingen.
Wij wensen hen daarbij een goede verdere reis en zullen onder-

tussen onze nieuwe jongste reizigers voor de eerste etappe 
hartelijk ontvangen!
     
2.3  Samenvatting in kernpunten
•	 De	Zilveren	Maan	is	een	openbare	school,	toegankelijk			 	
 voor alle leerlingen, ongeacht afkomst, geloof of culturele  
 achtergrond.
•	 De	school	maakt	deel	uit	van	de	maatschappij	en	biedt		 	
 derhalve een deel van de maatschappelijke opvoeding.
•	 De	school	wil	een	veilige,	stimulerende	leeromgeving	zijn.
•	 De	geboden	leerstof	voldoet	aan	de	doelen	zoals	die	door	de		
 overheid zijn opgesteld.
•	 De	geboden	leerstof	dient	in	onze	ogen	betekenisvol	en			
 bruikbaar te zijn.
•	 Vanuit	het	gegeven	dat	kinderen	in	allerlei	opzichten	van		
 elkaar verschillen, willen we de ruimte bieden voor persoon- 
 lijke groei in de richting van zelfvertrouwen en respect voor  
 anderen.
•	 Rekening	houden	met	verschillen	betekent	ook	dat	tempo	en		
 niveau van de leerstof, daar waar nodig, worden afgestemd.
•	 Kinderen	moeten	met	plezier	naar	school	gaan!
•	 Leerkrachten	investeren	in	een	goede	relatie	met	de	kinde-	
 ren; samen gedeelde afspraken zorgen voor duidelijkheid.
•	 Tijdens	de	persoonlijke	ontwikkeling	van	ieder	kind	wordt		
 binnen de mogelijkheden geprobeerd het maximale uit ieder  
 kind naar boven te halen.
•	 Leerkrachten	zijn	voortdurend	bezig	met	het	vergroten	van		
 de eigen deskundigheid.
•	 We	vinden	het	belangrijk	om	voldoende	aandacht	te		 	 	
 besteden aan persoonlijke problemen van kinderen: een kind  
 dat zich niet prettig voelt, kan naar onze mening niet goed  
 functioneren.
•	 We	stimuleren	dat	kinderen	hulp	vragen.	Niet	alleen	aan	de		
 leerkrachten, maar ook aan elkaar.
•	 De	school	biedt	voldoende	ruimte	voor	creativiteit	en		 	 	
 ontspanning.
•	 We	proberen	het	onderwijs	zo	in	te	richten,	dat	bij	de			 	
 kinderen zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en kritisch  
 denken worden aangemoedigd.
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Wat leren de kinderen op De Zilveren Maan?

3.1  Inleiding
Op De Zilveren Maan proberen we een evenwicht te vinden tus-
sen het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoon-
lijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden 
en leerstrategieën. Een belangrijke voorwaarde voor een goede 
voortgang van de ontwikkeling van kennis en vaardigheden 
is, in onze visie, een probleemloze sociale en emotionele 
ontwikkeling van de kinderen. Ondersteuning van de sociale 
en emotionele ontwikkeling is daarom een wezenlijk onderdeel 
van ons programma. Deze ondersteuning komt niet alleen tot 
uiting in het handelen van onze leerkrachten. Wekelijks wordt 
er met behulp van de methode Kwink structureel aandacht 
besteed aan het aanleren van sociale vaardigheden en het 
omgaan met gevoelens. 

In de volgende paragrafen vindt u informatie over het 
programma in de kleuterbouw en de verschillende vakgebieden 
in de groepen drie tot en met acht.   

3.2  De groepen één en twee
Op De Zilveren Maan bieden we activiteiten aan die betekenis-
vol zijn voor de leerlingen. Het kind moet immers graag aan 
schoolse activiteiten willen deelnemen, anders heeft er nau-
welijks ontwikkeling plaats. Betrokkenheid is daarbij het sleu-
telwoord. Kinderen leren vanaf het moment dat ze op school 
zijn dat hun stem ertoe doet, dat zij inbreng hebben. Kinderen 
praten en denken mee. Actief en zelfstandig leren zijn hierbij 
belangrijke begrippen.

Er wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij het ontwik-
kelingsniveau en de belangstellingswereld van het kind. Het 
werken met een thema neemt een periode van zo’n vier à vijf 
weken in beslag en start altijd met een kringgesprek. Zo raken 
de kinderen betrokken bij het onderwerp. Er wordt geïnventa-
riseerd wat ze er al van weten en wat ze erover willen leren.  
Ook wordt afgesproken hoe de speelhoek wordt ingericht, wat 
de kinderen willen maken en welke liedjes en boekjes erbij 
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passen. Door samen een plan te maken wordt het kind mede-
verantwoordelijk en zal het vanuit eigen motivatie aan het 
werk gaan.

Kenmerkend voor onze onderbouw is de uitnodigende klas-
seninrichting. Elke kleuterklas heeft dezelfde basisinrichting. 
Daarnaast heeft elke groep ook iets eigens: een sfeer die 
gemaakt wordt door de leerkrachten en de kinderen in de 
groep.

Jonge kinderen kunnen zich het beste ontplooien en ontwikke-
len binnen het spel. Het spel is uitgangspunt binnen de groe-
pen één en twee. Door de speelhoek samen met de kinderen zo 
uitdagend mogelijk te maken, lokken we leersituaties uit. Er 
worden rollen gespeeld die kinderen leren om te gaan met de 
wereld om hen heen, waarbij ook lees/schrijf- en rekenactivi-
teiten plaatsvinden.

Binnen de kleutergroepen is het Digikeuzebord een belangrijk 
organisatiemiddel. De kinderen maken op bepaalde momenten 
van de dag via een online programma een keuze voor het 
werken in verschillende ‘hoeken’. Deze activiteiten leveren 
rijke leer- en ontwikkelmomenten op. Door het gebruik van het 
Digikeuzebord beschikt de leerkracht over uitgebreide statis-
tieken die aangeven welke activiteiten het meest favoriet zijn 
en wat elk individueel kind heeft gekozen. Onderdeel van het 
Digikeuzebord is een leerlingvolgsysteem waarin de leerkracht 
tijdens de activiteiten, met behulp van een tablet, observaties 
van leerlingen registreert. 

Er is in de onderbouw een belangrijke rol weggelegd voor de 
leerkracht. Zij probeert telkens de balans te vinden tussen de 
onderwijsdoelen enerzijds en de interesse van de kinderen 
anderzijds. 
Per ontwikkelingsgebied worden door de leerkracht de doelen 
bepaald. De activiteiten behorende bij deze doelen worden 
passend binnen het thema aangeboden.
Een belangrijk uitgangspunt is de ‘zone van naaste ontwikke-
ling’. Die bestaat uit activiteiten waaraan de leerlingen kunnen 

en willen deelnemen, maar die ze nog niet zelfstandig tot een 
goed einde kunnen brengen. 
Het terugkijken op de activiteiten die gedaan zijn, neemt een 
belangrijke plaats in. Deze evaluaties leveren leer- en ontwik-
kelingsgegevens op voor het leerlingvolgsysteem. 
Het is erg belangrijk om een goed beeld te hebben van de 
voortgang van kleuters op de verschillende ontwikkelings-
gebieden. De leerkrachten maken daarom gebruik van obser-
vatielijsten en leerlingenoverzichten. Een goede registratie 
betekent dat er verantwoorde keuzes gemaakt kunnen worden 
voor het volgende stapje in de ontwikkeling van de kinderen.  
                                                                                                                         
In de kleutergroepen wordt gewerkt met Kleuterplein. Het 
uitgangspunt hierbij is dat kleuters vooral leren door spelen, 
ervaren en ontdekken. Aan alle ontwikkelingsgebieden wordt 
gericht gewerkt: taal, rekenen, motoriek, wereldoriëntatie, 
voorbereidend schrijven en de sociale en emotionele ontwik-
keling. Het stimuleren van de ontwikkeling van kleuters vraagt 
om een brede aanpak: spelen, werken, bewegen en in gesprek 
zijn met elkaar. Kleuterplein biedt de kinderen een ruim aan-
bod van activiteiten binnen een rijke leeromgeving, zodat elk 
kind de vaardigheden ontwikkelt op de manier die bij haar of 
hem past. Kleuterplein is ontwikkeld voor leerlingen van vier 
tot zes jaar en biedt voldoende mogelijkheden om het aanbod 
aan te passen aan de ontwikkelingsvraag van de kinderen. 

3.3  Voorbereiding op groep drie
Het succesvol doorlopen van groep drie heeft de meeste kans 
van slagen als het kind voldoet aan een aantal belangrijke ont-
wikkelingscriteria op sociaal, emotioneel en cognitief gebied. 
Omdat de werkwijze in groep drie nogal verschilt van die in 
groep één en twee, besteden we aandacht aan voorbereidende 
activiteiten, gericht op lezen, schrijven en rekenen. Aan het 
einde van het schooljaar gaan de leerlingen van groep twee 
enkele keren naar de leerkracht van groep drie om kennis te 
maken.
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Lessentabel groep drie en vier 
 
Taal/Lezen/Schrijven      11.15 uur 
Rekenen en Wiskunde 5.00 uur 
Wereldoriëntatie 2.00 uur  
Sociale en emotionele ontwikkeling 1.00 uur 
Beeldende Vorming 2.00 uur 
Muzikale Vorming 0.45 uur 
Drama en Cultuur 0.30 uur 
Bewegingsonderwijs 1.30 uur 
Engels 0.30 uur
 

Lessentabel groep vijf tot en met acht

Taal  7.15 uur
Lezen 3.00 uur
Schrijven 0.30 uur
Rekenen en Wiskunde 5.00 uur
Aardrijkskunde 1.00 uur
Geschiedenis 0.45 uur
Verkeer 0.45 uur
Natuuronderwijs 1.00 uur
Sociale en emotionele ontwikkeling 1.30 uur
Muzikale Vorming 0.45 uur
Drama en Cultuur 0.30 uur
Bewegingsonderwijs 1.30 uur
Engels 1.00 uur

3.4  De groepen drie tot en met acht
De overheid heeft voor alle vakgebieden kerndoelen en refe-
rentieniveaus opgesteld. Kerndoelen zijn geformuleerd voor 
grotere leergebieden, zoals taal, rekenen/wiskunde, oriëntatie 
op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegings-
onderwijs. De kerndoelen zijn zo opgesteld, dat scholen ruimte 
krijgen voor eigen inbreng in het lesrooster. Referentieniveaus 
zijn er voor taal en rekenen. Het zijn systematische beschrij-
vingen van wat leerlingen in opeenvolgende fasen van het 
onderwijs aan basisvaardigheden moeten beheersen. In de 
tabellen hiernaast kunt u zien hoeveel tijd de groepen drie tot 
en met acht besteden aan de verschillende vakgebieden. Het 
is een indeling die is gebaseerd op twee uitgangspunten: onze 
school wil veel tijd besteden aan de basisvakken lezen, taal en 
rekenen. Daarnaast vinden we een goede afwisseling van acti-
viteiten van groot belang. Alle groepen hebben 24 uur en 
30 minuten per week les. Op jaarbasis betekent dit 940 uur. 

3.5  De vakken
•	 Rekenen	en	Wiskunde
Een belangrijk vak dat dagelijks aan de orde komt en al bij de 
kleuters begint, is rekenen. De Zilveren Maan gebruikt daar-
bij de methode Pluspunt. Kleuters leren vooral door spelen, 
ervaren en ontdekken en dat is ook het uitgangspunt als we 
hen spelenderwijs, maar doelgericht laten kennismaken met 
rekenen. Door middel van rekenactiviteiten en rekenspelletjes 
worden ze voorbereid op de methode in groep drie en verder. 
Bij goed rekenonderwijs is er aandacht voor het verwerven van 
inzicht en voor het oefenen van vaardigheden. 
Tijdens de instructie wisselen kinderen oplossingsstrategieën 
uit en reageren op elkaars ideeën. De kinderen leren veel van 
die interactie. Rekenzwakke kinderen hebben vaak meer 
sturing nodig. Zij leren één oplossingsstrategie.   
Na de instructie gaan de kinderen de aangeboden onderwerpen 
meteen oefenen. Na elk rekenblok wordt er getoetst. Na de 
toets krijgen de kinderen, afhankelijk van hun resultaten, 
herhalings- of verrijkingsstof aangeboden.  
Voor rekensterke kinderen biedt de methode vanaf groep drie 
extra plusopgaven. Het zelfstandig werken doen de kinderen 
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vanaf groep zes op hun eigen niveau. Het minimumniveau is 
aangeduid met één ster, het basisniveau met twee sterren en 
het plusniveau met drie sterren. In de tweede helft van groep 
acht wordt eerder behandelde lesstof systematisch herhaald, 
per rekenonderwerp. Zo blijft het niveau van de kinderen op 
peil en worden ze optimaal op de brugklas voorbereid. 
 
•	 Lezen
Het leesonderwijs op onze school begint in feite al in groep 
één, dit noemen we voorbereidend lezen. Er wordt dagelijks 
voorgelezen, er worden boeken bekeken en er wordt veel 
aandacht besteed aan taalspelletjes. Vanaf groep drie starten 
we met het aanvankelijk lezen. We gebruiken hiervoor de 
methode Lijn 3. Deze methode stelt de letter centraal. Dankzij  
wandkaarten en filmpjes raken de kinderen snel vertrouwd 
met de letters. Met prikkelende thema’s speelt Lijn 3 in op 
de nieuwsgierigheid van kinderen. Ze ontwikkelen lees- en 
taalvaardigheden terwijl ze de wereld ontdekken. Lijn 3 heeft 
diverse werkvormen voor samenwerkend leren. 
In de groepen vier tot en met acht bestaat het leesonderwijs 
uit technisch lezen, begrijpend lezen en studerend lezen. 
Om het leesplezier te bevorderen ontvangen we regelmatig 
een schrijver op school, organiseren we een poëzieweek, 
besteden we aandacht aan de Kinderboekenweek, introduceren 
we de ‘schrijver van de week’ en nemen kinderen deel aan de 
voorleeswedstrijd.
Sinds enkele jaren neemt onze school deel aan het project 
De Bibliotheek op School. Hierbij werken bibliotheken en 
scholen structureel samen aan taalontwikkeling, leesontwik-
keling en mediawijsheid van kinderen. Het doel van deze 
samenwerking is kinderen te stimuleren om meer te lezen op 
school en thuis. Een jaarlijks geactualiseerd lees- en mediaplan 
met doelen en activiteiten vormt het uitgangspunt van de 
leesstimuleringsacties. 

•	 Taal	en	Spelling
Binnen ons taalonderwijs wordt elk leerjaar ruim aandacht 
besteed aan de domeinen woordenschat, spreken/luisteren, 
schrijven (stellen) en taalbeschouwing. De leerstof is sterk 

gericht op het gebruiken van strategieën. De leerlingen leren 
hoe ze taal moeten gebruiken en welke mogelijkheden taal 
biedt, maar vooral welke taalvaardigheden hen daarbij kunnen 
helpen. De leerlingen leren om, afhankelijk van de situatie 
waarin ze zich bevinden, een passende keuze te maken uit 
de taalvaardigheden die ze beheersen. Het kunnen bepalen 
welke vaardigheden nodig zijn en deze vervolgens op de 
juiste manier toepassen, vormt de kern van de strategische 
aanpak die we de kinderen aanleren. Met deze werkwijze 
ontwikkelen de leerlingen taalcompetenties die hen in staat 
stellen om actief en bewust om te gaan met taal en ermee te 
communiceren.

Ons spellingonderwijs staat ten dienste van de schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid. Spelling is dus een functionele 
activiteit en daarom worden aangeleerde spellingcategorieën 
zoveel mogelijk geïntegreerd in andere lessen, zodat onze 
leerlingen het belang van de spellinglessen ervaren. In de 
spellinglessen wordt gewerkt aan het spellingproduct: kinderen 
moeten zoveel mogelijk woorden correct spellen. We vinden 
het echter evenzeer belangrijk dat de leerlingen een goede 
aanpak aanleren en dat we aan het spellingbewustzijn werken. 
Ook besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van het 
‘spellinggeweten’ van de leerlingen: wij vinden het belangrijk 
dat de leerlingen de wil hebben om spellingvaardigheden in 
teksten en ander schriftelijk materiaal toe te passen.    

•	 Schrijven
Het doel van schrijven is communiceren. Door middel van 
schrift willen we mededelingen doen aan anderen, of kunnen 
we onszelf aan iets herinneren.
Het handschrift moet voor iedereen gemakkelijk leesbaar zijn 
(leescomfort). 
Om de kinderen een vlot leesbaar handschrift te helpen ont-
wikkelen, maken we gebruik van de methode Klinkers. Het 
uitgangspunt van Klinkers is dat een schrift eenvoudig en hel-
der van vorm moet zijn. Het moet ook motorisch gemakkelijk 
uit te voeren zijn, zodat wordt voorkomen dat vermoeidheid 
en schriftverval optreden wanneer in de hogere groepen het 
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schrijftempo en de schrijfdruk toenemen. Een goede schrijf-
houding en pengreep zijn belangrijke voorwaarden voor de 
ontwikkeling van een goed handschrift en voor het voorkomen 
van lichamelijke klachten. Daarom loopt het aanleren en 
controleren van alle aspecten van de lichaamshouding bij het 
schrijven als een rode draad door de methode heen.
In de groepen één en twee werken de kinderen met diverse 
schrijfmaterialen om daarvan het effect te ervaren. Tevens 
oefenen ze de juiste pengreep en krijgen ze veel doe- en 
tekenopdrachten om goed te leren kijken.
Vanaf groep drie krijgen de kinderen de letters aangeboden 
en leren ze het verbonden schrift. In groep vier komen de 
hoofdletters erbij en vanaf groep vijf leren de kinderen meer 
over lay-out, functioneel schrijven en het onverbonden 
schrift. Uiteraard wordt ook gewerkt aan het opvoeren van het 
schrijftempo.
De kinderen schrijven met een goede kwaliteit vulpen of 
rollerpen. Uitgangspunt hierbij is dat er weinig of geen druk 
op de pen hoeft te worden uitgeoefend.

•	 Engels
Onze school heeft gekozen voor vroeg vreemdetalenonderwijs 
(VVTO). Dat wil zeggen dat wij het vakgebied Engels aanbie-
den van groep één tot en met acht. Wij vinden het belangrijk 
dat kinderen op zo jong mogelijke leeftijd een vreemde taal 
leren, omdat de taalgevoelige leeftijd ligt voor het zevende 
jaar. De leerlingen van de groepen één tot en met vier leren 
Engels aan de hand van de methode iPockets. Door middel van 
liedjes, rijmpjes, vertelplaten, geluidsfragmenten en filmpjes 
ontdekken ze op interactieve en speelse wijze de Engelse taal. 
Vanaf groep vijf stappen de kinderen over op de methode Our 
Discovery Island. Het geluidsmateriaal bij deze methode is 
ingesproken door native speakers. Door de onderdompeling 
in de Engelse taal krijgen de leerlingen het vertrouwen en de 
gelegenheid om de taal actief te gebruiken. 

•	 Aardrijkskunde
Aan de hand van de methode Meander leren de kinderen om 
écht om zich heen te kijken. Ze worden uitgedaagd om de 

betekenis en samenhang van alledaagse dingen te zien. Ze ver-
gelijken de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving met 
die in de omgeving elders, in binnen- en buitenland. Ze leren 
over spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten en 
over klimaten, energiebronnen en natuurlandschappen (zoals 
vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten 
en rivieren). De kinderen oefenen het omgaan met kaart en 
atlas en leren de basistopografie van Nederland, Europa en de 
rest van de wereld. 
Afhankelijk van het educatieve aanbod van het Koninklijk 
Instituut voor de Tropen gaan de kinderen van groep zeven en 
acht naar het Tropenmuseum Junior, waar ze op actieve wijze 
kennis maken met de leefwijze van andere culturen.

•	 Natuuronderwijs
Het vak natuuronderwijs omvat -naast biologie- ook natuur-
kunde, gezond gedrag en techniek. Onze school werkt met de 
methode Naut, waarin bovengenoemde domeinen evenredig 
aan bod komen. De methode is gericht op zowel het zich eigen 
maken van kennis als op ervaren en experimenteren. 
Ter extra ondersteuning van het domein techniek beschikt 
de school over rijk uitgeruste techniekkasten. Kinderen doen 
techniekopdrachten aan de hand van de volgende thema’s: 
constructies, productie, transport en bewegen, communicatie 
en elektriciteit.
Ter aanvulling op het biologieonderwijs nemen alle groepen 
van de school deel aan activiteiten georganiseerd door de 
milieueducatieve dienst in Alphen aan den Rijn en het IVN in 
Nieuwkoop. Deze instanties leveren lesmaterialen ter onder-
steuning van bepaalde projecten. Het gaat hierbij vaak om 
‘levende materialen’.
Ook verstrekken zij projectkisten met een grote variëteit aan 
thema’s, zoals meteorologie, magnetisme en papier maken. 
Bovendien organiseren zij excursies (zie paragraaf 7.5).

•	 Geschiedenis
Geschiedenis is onderdeel van de algemene vorming en wil het 
historisch besef bij kinderen ontwikkelen. 
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In de groepen één tot en met vier wordt het vak aangeboden 
binnen een thema. Vanaf groep vijf tot en met acht wordt 
gewerkt met de methode Argus Clou Geschiedenis. De figuur 
Argus Clou is professor in alles, op zoek naar een team dat hem 
in de toekomst kan opvolgen. Aan de hand van historische 
bronnen en ontdekvragen helpen de kinderen de professor bij 
het onderzoeken van de geschiedenis. 
De methode kent een thematisch-concentrische opbouw: in 
elke jaargroep keren -in steeds wisselende deelonderwerpen- 
dezelfde overkoepelende thema’s terug. Elk thema behandelt 
twee tijdvakken. Op deze manier krijgen de kinderen elk jaar 
alle tijdvakken uit de canon aangeboden. 
Als aanvulling op de methode staat in de groepen vijf tot en 
met acht jaarlijks een excursie op het programma. Groep vijf 
bezoekt het Archeon in Alphen aan den Rijn, groep zes het 
Scheepvaartmuseum in Amsterdam, groep zeven Het Prinsenhof 
en De Nieuwe Kerk in Delft en groep acht het Anne Frank Huis 
in Amsterdam.

•	Verkeer
Onze school heeft het keurmerk School op Safe. Dit betekent 
dat onze kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse 
manier begeleid worden in hun ontwikkeling tot veilige weg-
gebruikers. Wij kiezen ervoor om binnen het Zuid-Hollandse 
programma Structurele Aanpak Verkeerseducatie Primair 
Onderwijs bij te dragen aan de veilige, zelfstandige mobiliteit 
van kinderen. Daarom bieden wij hen in alle leerjaren actuele 
verkeerseducatie, zowel theoretisch, met gebruikmaking van de 
Veilig Verkeer Educatielijn, als praktisch, door het verzorgen 
van drie praktijklessen per leerjaar. Daarnaast onderhouden 
we regelmatig contact met de ouders, om verkeersonderwijs 
en -opvoeding optimaal op elkaar af te stemmen. Wij werken 
samen met de gemeente en andere organisaties om de omge-
ving van de school en de routes van de kinderen zo veilig 
mogelijk te krijgen en te houden. Met ouders communiceren 
we regelmatig over de verkeerssituatie rond de school en de 
school-thuisroute. Groep zeven bereidt zich een groot deel van 
het jaar voor op het verkeersexamen dat zowel een theoretisch 
als een praktisch deel kent. 
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•	 Beeldende	vorming	
Ons gebouw beschikt over een apart lokaal voor handvaardig-
heid. Hier kunnen de kinderen zich naar hartenlust bezig-
houden met werkstukken binnen het vakgebied beeldende 
vorming. Uitgangspunt is dat kinderen met zoveel mogelijk 
verschillende beeldaspecten (ruimte, kleur, vorm, textuur en 
compositie) in aanraking komen. Ook leren ze werken met 
diverse technieken en materialen. Er is bij tekenen en hand-
vaardigheid sprake van een doorgaande ontwikkeling op het 
gebied van creativiteit, verzorging en afwerking. Onze school 
maakt gebruik van het lesaanbod van het programma Laat 
maar Zien. Dit is een digitaal programma met lessen die regel-
matig worden geactualiseerd.

•	 Dramatische	Expressie	en	Muziek
Dramatische expressie (dans, toneel en andere vormen van 
podiumkunst) wordt in diverse methoden aangeboden als 
verwerkingsvorm van de leerstof. Verder bereiden de kinderen 
regelmatig optredens voor die tijdens het Open Podium aan de 
andere groepen worden gepresenteerd. Kinderen leren zich  
tijdens deze expressiemomenten uiten, ze ontwikkelen hun 
creativiteit en genieten van het samen oefenen voor een 
optreden.
Ook muziek is een vorm van expressie en is een essentieel 
onderdeel van het leven. Elk kind geniet van muziek maken, 
luisteren en ervaren. Het zorgt voor persoonlijk welbevinden, 
helpt de hersenen beter te leren en creëert een fijne sfeer in 
de klas. Muziek heeft met sport gemeen dat het zich dwars 
door alle andere disciplines heen kan bewegen en dat je niet 
ontzettend getalenteerd hoeft te zijn om daarvan te kun-
nen genieten. Voor het vakgebied muzikale vorming maken 
we gebruik van de methode ZangExpress. Dit is een digitale 
methode voor muziekeducatie voor groep één tot en met acht, 
in combinatie met deskundigheidsbevordering voor de groeps-
leerkracht. Met deze doorlopende leerlijn kunnen we een com-
pleet muziekprogramma aanbieden en de kinderen laten genie-
ten van het samen zingen en het bespelen van instrumenten. 
Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van lespakketten ter voor-
bereiding op muzikale voorstellingen in onder andere Kaleidos-
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koop, Tropenmuseum en Concertgebouw. In de groepen zes, 
zeven en acht oefenen alle kinderen voor respectievelijk een 
kerst-, sinterklaas- en afscheidsmusical.

•	 Kunst-	en	cultuureducatie
In de kerndoelen voor het basisonderwijs is sprake van ‘kunst-
zinnige oriëntatie’. Wij geven aan dit kerndoel niet alleen 
invulling door de lessen beeldende vorming, drama en muziek, 
maar ook door deel te nemen aan een programma dat wordt 
aangeboden door de Stichting Kunstgebouw. Dit programma 
wordt Kunstmenu genoemd en biedt voorstellingen zoals 
concerten, films en tentoonstellingen. Het programma is zo 
samengesteld, dat elke leerling tijdens zijn of haar schooltijd 
elke van de volgende disciplines minstens één keer tegenkomt:
•	 muziek,		 •	 film,	
•	 literatuur,		 •	 theater-/podiumkunst,
•	 beeldende	kunst,	 •	 dans.

De activiteiten worden aangeboden aan de kinderen van groep 
één tot en met acht, vinden op school of elders plaats en wor-
den voorafgegaan door een lespakket of gastles.

•	 Bewegingsonderwijs
Het doel van bewegingsonderwijs op school is de leerlingen 
breed te introduceren in de bewegingscultuur. Bewegings-
onderwijs is een leervak. We werken dan ook met een 
doorgaande leerlijn met gebruikmaking van de lessen uit de 
methode Basislessen Bewegingsonderwijs.
Naast alle basisvormen van bewegen, leren de kinderen 
omgaan met verschillen, waardoor iedereen kan blijven 
meedoen.
De kinderen van de groepen één en twee krijgen dagelijks 
bewegingsactiviteiten aangeboden in de kleutergymzaal van de 
school, of op het schoolplein. 
De kinderen van de groepen drie tot en met acht krijgen twee 
keer per week bewegingsonderwijs in de grote gymzalen. Bij 
goed weer wordt ook wel van het kunstgrasveld tegenover de 
school gebruikgemaakt. Voor alle kinderen is het dragen van 
gymkleding en gymschoenen verplicht. 

Eén keer per jaar wordt er voor de groepen drie tot en met 
acht een sportdag georganiseerd (zie paragraaf 7.4). Ook doet 
de school mee aan een regionaal voetbaltoernooi.

•	 Bevorderen	van	sociale	en	emotionele	vaardigheden
Onze school hecht veel waarde aan de sociale ontwikkeling 
van de kinderen. Daarbij zijn vaardigheden als zelfvertrouwen, 
het kunnen nemen van doordachte beslissingen, luisteren naar 
elkaar, je gevoelens kunnen uiten en leren van fouten onmis-
baar. Wij hebben het vakgebied sociale en emotionele ontwik-
keling in ons lesrooster opgenomen en gebruiken daarvoor 
in alle groepen de methode Kwink. Het is een methode voor 
sociaal-emotioneel leren, inclusief burgerschap en mediawijs-
heid. Voor groep één tot en met acht biedt het een doordacht 
programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzich-
ten. Kwink is praktisch, leuk en altijd actueel. De methode is 
gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de 
kracht van een veilige groep.
Omdat opvoeden dient te gebeuren in een wisselwerking tus-
sen ouders en school, worden ook de ouders zoveel mogelijk 
betrokken bij de lessen. De leerkrachten hebben een speciale 
training gevolgd om goed met de methode te kunnen werken. 
Naast het werken met Kwink doet onze school mee aan het 
programma De Gezonde School. Deelname aan dit programma 
betekent dat we structureel aandacht besteden aan de thema’s 
voeding, sport en bewegen, roken, alcohol, hygiëne, relaties 
en seksualiteit, fysieke veiligheid en milieu. In samenwerking 
met de GGD Hollands Midden bekijken we regelmatig welke van 
de bovengenoemde activiteiten onderhoud vergen. Ook worden 
de leerlingen en ouders regelmatig gevraagd om deel te nemen 
aan een onderzoek naar de leefstijl van de kinderen. Uitein-
delijk wil onze school toewerken naar het predicaat Gezonde 
School.   

•	 Geestelijke	Stromingen
Vanaf de onderbouw wordt aandacht besteed aan het vakge-
bied geestelijke stromingen. Dit gebeurt op eenvoudige wijze 
aan de hand van de verschillende feestdagen. In de boven-
bouw maakt kennis van de wereldgodsdiensten een wezenlijk 
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onderdeel uit van de geschiedenismethode. Met de leerlingen 
uit groep acht bezoeken we alle kerkgebouwen in Nieuwkoop 
en gaan we naar een moskee in Alphen aan den Rijn.  
Belangrijkste doel van de informatie die wij geven, is het 
kweken van respect voor de medemens en zijn of haar geloofs-
overtuiging of levensbeschouwing. 

3.6		 Informatie-	en	communicatietechnologie	(ICT)
•	 Computerruimtes
In ons schoolgebouw beschikken we over een computernetwerk 
met ongeveer zeventig werkstations. We hebben gekozen voor 
een opstelling van zestien computers in de mediatheek, waar 
grotere groepen kinderen tegelijk aan het werk kunnen en een 
computerruimte met twaalf werkstations voor de middenbouw. 
De computers worden gebruikt voor onder andere extra oefe-
ning bij technisch lezen, het schrijven van teksten en verwer-
king van digitale lesblokken. Ook maken de leerlingen gebruik 
van de computers bij het voorbereiden van spreekbeurten en 
werkstukken.  

•	 Computers	in	de	groepen
In de klaslokalen staan, afhankelijk van het leerjaar, twee tot 
vier computers. Deze computers kunnen worden gebruikt ter 
ondersteuning van het onderwijsleerprogramma van de betref-
fende groep. De belangrijkste methoden die wij op school 
gebruiken, hebben computerprogramma’s die kunnen worden 
ingezet bij de lessen. De nieuwste educatieve software is 
zelfsturend en biedt onze leerlingen de mogelijkheid om zelf-
standig te oefenen. 

•	 Digitale	schoolborden
In de groepen drie tot en met acht wordt gebruik gemaakt 
van digitale schoolborden, die de leerkrachten in staat stel-
len met behulp van educatieve software op interactieve wijze 
les te geven. Daarnaast hebben deze borden de functie van 
presentatiemiddel ter ondersteuning en verlevendiging van de 
leerstof. De leerlingen illustreren op de borden onder andere 
hun spreekbeurten en boekbesprekingen. 

•	 Touchscreens	in	de	onderbouw
In de onderbouwroepen maken de leerlingen en de leerkrach-
ten gebruik van een touchscreen. Hierop wordt naar educatieve 
programma’s gekeken en werken programma’s zoals Digikeuze-
bord en Gynzy. 

•	 iPads
In de groepen zes tot en met acht hebben alle leerlingen een 
iPad tot hun beschikking. We gebruiken de iPads in combina-
tie met ons onderwijsprogramma. Met iPads in de klas wordt 
gedifferentieerd lesgeven veel makkelijker. Voor kinderen met 
een ontwikkelingsvoorsprong of achterstand is een iPad een 
ideaal hulpmiddel.
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4
Kwaliteitszorg

4.1 Keuze van de methoden
De keuze van een nieuwe lesmethode dient nauwgezet te wor-
den gemaakt, omdat zo’n methode een belangrijke rol speelt in 
het dagelijks onderwijs. Er is vooraf dan ook uitvoerig overleg 
binnen een werkgroep die hiervoor in het leven is geroepen. 
Nieuwe methoden worden volledig gescreend aan de hand 
van diverse criteria. Belangrijke eisen zijn bijvoorbeeld dat 
de methoden realistisch zijn, dat er voldoende differentiatie-
mogelijkheden worden aangeboden en dat ze zich lenen voor 
zelfstandig werken. De leerkrachten halen zoveel mogelijk 
rendement uit de gebruikte methoden.
    
4.2  Schoolplan
In ons schoolplan beschrijven we waar we als school staan en 
waar we binnen vier jaar naartoe willen. De beschrijving richt 
zich op het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, finan-
cieel beleid, materieel beleid en het gebied ten aanzien van 
kwaliteitszorg. Het schoolplan fungeert als:
•	 uitgangspunt	voor	de	planning	per	schooljaar	(jaarschijven),
•	 verantwoordingsdocument	voor	de	inspectie,	het	bestuur	en		
 de medezeggenschapsraad van de school,
•	 informatiedocument	voor	de	ouders	van	de	school.

De evaluaties van de jaarschijven dienen als basis voor het 
schoolplan. Ook resultaten van inspectierapporten, oude-
renquêtes en interne kwaliteitscontroles worden in het plan 
verwerkt. Het schoolplan wordt, op voorstel van het leer-
krachtenteam, door de medezeggenschapsraad goedgekeurd en 
vastgesteld door ons bestuur. Het plan moet worden opgevat 
als basis voor alle innovaties, beleidsaanpassingen en afspra-
ken. De jaarschijven van het schoolplan worden twee keer 
per jaar geëvalueerd. Deze evaluaties, uitgevoerd door het 
managementteam, worden gepresenteerd aan de medezeggen-
schapsraad van de school. 
Het schoolplan is te vinden op onze website.
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4.3		 Het	leerling-	en	onderwijsvolgsysteem	(LOVS)
Om onze leerlingen acht jaar lang zo goed mogelijk te kun-
nen volgen in hun ontwikkeling, maken we gebruik van 
een leerlingvolgsysteem. In de kleuterbouw zijn dit vooral 
observatie- en registratielijsten die horen bij het programma 
Kleuterplein, aangevuld met enkele Cito-toetsen (Taal voor 
kleuters en Ordenen). Op de observatielijsten worden onder 
andere aangegeven:
•	 het	gedrag	en	de	sociale	en	emotionele	ontwikkeling,
•	 ontwikkelingen	op	het	gebied	van	taal,	rekenen,	motoriek,		
 ruimte en structuur en zintuiglijke waarneming. 
Om de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen van 
alle groepen goed in beeld te krijgen, maken we gebruik van 
VISEON (volginstrument voor sociaal-emotionele ontwikkeling). 
VISEON kent twee digitale vragenlijsten: één voor de leer-
krachten en vanaf groep vijf één voor de leerlingen. De hieruit 
voortvloeiende rapportages geven inzicht in vier aspecten van 
het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen: werk-
houding, gedrag, emotionele stabiliteit en welbevinden. In de 
groepen drie tot en met acht gebruiken we Cito-toetsen voor 
de vakgebieden begrijpend lezen, technisch lezen, spelling, 
taal en rekenen. Voor het volgen van de ontwikkeling benut-
ten we ook de toetsen die horen bij de diverse methoden. De 
genoemde Cito-toetsen worden afgenomen bij een grote groep 
leerlingen, verspreid over het hele land. Daardoor is het moge-
lijk om de prestaties van uw kind te vergelijken met die van 
leeftijdsgenoten. Het systeem levert waardevolle aanvullende 
informatie over de leerlingen, maar ook over de kwaliteit van 
ons onderwijs. Het LOVS biedt ons een overzicht van leerlingen 
die extra ondersteuning nodig hebben of meer leerstof aan-
kunnen. Ook kunnen de resultaten aanleiding geven tot het 
aanpassen van onderdelen van het lesprogramma. In hoofdstuk 
zes kunt u lezen hoe de ondersteuning aan de kinderen wordt 
vormgegeven.
 
4.4 Nascholing
Niet alleen onze kinderen leren, maar ook de leerkrachten 
scholen zich regelmatig bij, om zodoende de eigen mogelijkhe-
den te vergroten in pedagogisch, didactisch en organisatorisch 

opzicht. Om tot een goede afstemming te komen tussen alle 
veranderingen in het onderwijsveld, de wensen van de school 
en de individuele ontwikkelingsbehoeften van de leerkrachten, 
wordt er een nascholingsplan opgesteld. Hierin staat beschre-
ven aan welke zaken we aandacht willen besteden. 

4.5  Schoolanalyse
Ieder jaar maakt de school, naar aanleiding van de resultaten 
van de leerlingen op de LOVS-toetsen van Cito, een zoge-
noemde schoolanalyse. De scores van de leerlingen op de 
belangrijkste vakgebieden worden vergeleken met de landelijke 
scores. Ook bekijken we hoe de groepen het doen ten opzichte 
van andere schooljaren en inventariseren we eventuele trends. 
Deze schoolanalyse levert belangrijke informatie op voor het 
opstellen van de jaarplannen. 
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Personeel

5.1 De leerkrachten
Kinderen krijgen bij ons op school les van gemotiveerde en 
goed opgeleide leerkrachten. Naast hun basiscompetenties 
beschikken zij over extra kwaliteiten, doordat zij zich gespeci-
aliseerd hebben op bepaalde terreinen zoals lezen, rekenen of 
begaafdheid.  
Een goede relatie met de leerkracht is voor een kind een 
voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Leerkrachten 
investeren volop in deze relatie; we vinden het belangrijk dat 
kinderen zien dat leerkrachten plezier hebben in hun werk. 

5.2	 Onderwijs	Ondersteunend	Personeel	(OOP)
Naast groepsleerkrachten, intern begeleiders en directeur zijn 
er binnen de school parttime medewerkers met een zogenaam-
de ondersteunende functie. Dit zijn de onderwijsassistenten, 
de administratief medewerkster, de logopediste en de beheer-
der van het gebouw.

5.3 Stagiaires
Wij bieden op onze school graag ruimte aan stagiaires van 
de Pedagogische Academie Basisonderwijs (PABO) en van 
de beroepsopleiding tot onderwijsassistent. Wij nemen onze 
verantwoordelijkheid om deze mensen een kans te geven prak-
tijkervaring op te doen. Wel is de afspraak gemaakt dat een 
leerkracht minimaal vier jaar onderwijservaring moet hebben 
voordat er een student van een PABO begeleid kan worden. 
De beschikbare stageplaatsen op onze school worden over ver-
schillende opleidingsinstituten verdeeld. 

5.4 Vervanging bij ziekte
Per 1 augustus 2016 bestaat er een ‘invalpool’: het Regio-
naal Transfer Centrum (RTC). Negen besturen in onze regio 
laten het regelen van vervangers bij afwezigheid van groeps-
leerkrachten over aan deze organisatie. Morgenwijzer is één 
van de deelnemers. De besturen hebben de plicht om voldoen-
de menskracht te leveren voor deze invalpool.

5
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Op het moment dat er een leerkracht van onze school ziek 
is, wenden wij ons tot het RTC, dat zorgt voor een ‘match’ 
tussen vraag en aanbod. Hoewel we mogen aangeven welke 
invaller onze voorkeur heeft, leert de praktijk dat we moeten 
afwachten wie de klas overneemt. Op het moment dat er geen 
kandidaat beschikbaar is, doen we een beroep op collega’s die 
iets meer willen werken.
Het kan voorkomen dat er, ondanks alle inspanningen, geen 
vervanger gevonden wordt. Dan rest ons niets anders dan een 
groep voor een dag(deel) te splitsen. We hopen dat dit niet te 
vaak gebeurt. 
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6
Basis- en Extra Ondersteuning

6.1 Passend onderwijs en zorgplicht 
Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingegaan. 
Doel van de wet is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die 
extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende 
onderwijsplek krijgen. De essentie van het onderwijs is: iedere 
leerling uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Uitgangspunt 
bij passend onderwijs is: regulier als het kan, speciaal als het 
moet.
Schoolbesturen hebben derhalve een zorgplicht om voor alle 
leerlingen die worden aangemeld of staan ingeschreven, een 
zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen op een school 
waar de leerling ook daadwerkelijk kan worden geplaatst.
Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze. Die 
school heeft dan de taak om een passende onderwijsplek te 
vinden op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn 
plaats is, op een andere school in het reguliere of het speciaal 
onderwijs. Scholen hebben een ondersteuningsprofiel. Dit is 
een document waarin wordt aangegeven welke ondersteuning 
een school kan bieden (zie paragraaf 6.2). 
 
Omdat niet kan worden verwacht dat scholen alle kinderen die 
worden aangemeld of staan ingeschreven een passend aanbod 
kunnen doen, werken scholen regionaal samen. Hiertoe zijn 
samenwerkingsverbanden (SWV’s) passend onderwijs voor 
primair en voor voortgezet onderwijs ingericht. De Zilveren 
Maan maakt deel uit van de Stichting Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs Rijnstreek (afgekort als SWV Rijnstreek). 
Binnen deze stichting werken meer dan zestig scholen uit 
het regulier en speciaal basisonderwijs samen. Doel van deze 
samenwerking is om een maximale ontwikkeling van leerlingen 
te realiseren. De verantwoordelijkheid om een passende plek 
te vinden op een andere school is geregeld in de Wet Passend 
Onderwijs. 
Adres: Henry Dunantweg 11, 2402  NM Alpen aan den Rijn. 
Telefoon: 0172 41 87 40
Alle informatie over het SWV Rijnstreek is te vinden op de 
website: www.swvrijnstreek.nl. 
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6.2  Schoolondersteuningsprofiel 
Het schoolondersteuningsprofiel van De Zilveren Maan wordt 
als volgt samengevat:
•	 Basisschool	De	Zilveren	Maan	voldoet	aan	de	eisen	van	de		
 zogenoemde basisondersteuning. 
•	 De	school	is	in	staat	om	een	goed	pedagogisch	klimaat	te		
 verzorgen. 
•	 Er	wordt	een	goede	relatie	met	ouders	en	leerlingen		 	 	
 opgebouwd. Leerlingen worden geaccepteerd zoals ze zijn. 
•	 De	school	heeft	een	goede	kwalificatie	op	het	gebied	van
  differentiatie, instructievaardigheden en klassenmanagement. 
De school is in staat om bijna alle kinderen op een adequate 
wijze op te vangen. Indien nodig roept de school hulp in van 
externe deskundigen. 

6.3  Basisondersteuning en extra ondersteuning 
Zoals in de vorige paragraaf is uitgelegd, voldoet onze school 
aan de eisen van de basisondersteuning. In het schoolonder-
steuningsprofiel wordt voor ouders, leerlingen en andere 
betrokkenen helder welke begeleidingsmogelijkheden onze 
school biedt. 
Naast het begrip basisondersteuning kennen we het begrip 
extra ondersteuning. Bij het toewijzen van extra ondersteuning 
gaat het er om het meest passende onderwijsaanbod te arran-
geren, dat tegemoetkomt aan de onderwijs- en opvoedingsbe-
hoeften van een kind. Voorbeelden van zo’n arrangement zijn 
de Laddergroep en plusklas Buytegewoon; twee extra deeltijd-
groepen binnen ons scholencluster, respectievelijk voor leerlin-
gen die niet goed kunnen meekomen in de reguliere groep en 
voor leerlingen die juist wat meer aankunnen. 
Andersoortige arrangementen, zoals bijvoorbeeld kinder-
coaching of taalhulp voor anderstalige nieuwkomers, kunnen 
bij het samenwerkingsverband worden aangevraagd. Sommige 
leerlingen komen in aanmerking voor hulp door een remedial 
teacher en in sommige groepen kan ondersteuning worden 
geboden door een onderwijsassistent.
Om een kind goed te kunnen volgen en om samen met ouders 
én het collegiale netwerk van de school de ondersteuning te 
kunnen arrangeren, is een goed leerlingendossier onmisbaar.

6.4		 Handelingsgericht	Werken	(HGW)
Binnen onze school maken we gebruik van het concept 
Handelingsgericht Werken (HGW). Bij deze werkwijze staan 
twee instrumenten centraal, namelijk het groepsoverzicht en 
het groepsplan. 
In het groepsoverzicht noteert de leerkracht belangrijke gege-
vens over alle kinderen, zoals stimulerende en belemmerende 
factoren en toetsresultaten.
De informatie van het groepsoverzicht vormt de basis voor het 
groepsplan, dat twee keer per jaar voor verschillende vakge-
bieden wordt opgesteld. In deze plannen staat omschreven 
aan welke leerdoelen wordt gewerkt en op welke manier dat 
gebeurt. De Zilveren Maan maakt groepsplannen voor rekenen, 
spelling en technisch lezen. 
Het groepsoverzicht en het groepsplan zijn eveneens belang-
rijke documenten in de overdacht naar de volgende leerkracht. 
Dit komt de continuïteit ten goede.

6.5 Interne begeleiding en expertteam
Hoewel de groepsleerkracht de eerstverantwoordelijke is voor 
de ondersteuning in zijn of haar groep, zijn er twee intern 
begeleiders die namens het hele team de ondersteunings-
structuur bewaken. Bij vragen van leerkrachten met betrekking 
tot extra begeleiding van leerlingen is de intern begeleider 
het aanspreekpunt binnen de school. Er is een intern begelei-
der voor de groepen één tot en met vier en voor de groepen 
vijf tot en met acht. Samen met de directeur vormen zij het 
ondersteuningsteam.
De belangrijkste taken van de intern begeleiders zijn: 
•	 twee	keer	per	jaar	een	groepsbespreking	houden	met	de			
 leerkrachten,
•	 het	organiseren	van	leerlingenbesprekingen,
•	 het	organiseren	van	gesprekken	met	ouders	en	externe		 	
 organisaties,
•	 ondersteuning	bieden	bij	het	opstellen	van	groepsover-	 	
 zichten en groepsplannen,
•	 het	analyseren	van	toets-	en	observatiegegevens,
•	 het	beheren	van	de	leerlingendossiers,
•	het	onderhouden	van	de	orthotheek.
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Om te bewerkstelligen dat leerlingen zo dicht mogelijk bij huis 
en binnen de eigen sociale omgeving naar school gaan, probe-
ren we om zoveel mogelijk expertise bijeen te brengen binnen 
onze eigen school. Naast de hulp van de intern begeleiders 
kunnen leerkrachten ook gebruik maken van de expertise van 
medewerkers van de Ambulante Educatieve Dienst (AED), 
Auris en het Samenwerkingsverband Rijnstreek. De krachten 
van deze drie organisaties zijn gebundeld in een zogenoemd 
expertteam. Door gebruik te maken van een expertteam is 
het mogelijk om al in een vroeg stadium leerlingen te helpen 
met problemen. De samenwerking en bundeling van expertise 
en de flexibele en laagdrempelige inzet daarvan vergroot de 
mogelijkheden van de basisondersteuning, waardoor we beter 
kunnen afstemmen op de ondersteuningsvraag van leerlingen 
en leerkrachten.  
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Festiviteiten en activiteiten

7.1 Feesten
Een aantal feesten komt ieder jaar in een bepaalde vorm terug. 
Alle feesten worden georganiseerd door teamleden en de 
ouderraad. Onze vaste feesten zijn: 
•	Sinterklaasfeest
 Een heerlijke traditie! Vanaf groep vijf maken de kinderen  
 surprises voor elkaar. 
•	 Pietenmusical
 De leerlingen van groep zeven treden op voor de kinderen  
 en ouders.
•	 Kerstfeest
 In de laatste week van het jaar is er in de sfeervol aange-
 klede lokalen een kerstdiner. Groep zes verzorgt een    
 kerstmusical.
•	 Voorjaarsfeest
 Dit is het feest voor de voorjaarsvakantie. De invulling 
 verschilt per jaar. In ieder geval mogen de kinderen verkleed  
 op school komen.
•	 Paasontbijt
 ’s Morgens eten de kinderen met elkaar op school. 
•	 Koningsdag
 Ter gelegenheid van de verjaardag van de koning wordt   
 een zogenoemde Koningsdag met ‘sportief karakter’    
 georganiseerd. Onze school bekijkt jaarlijks, in samenspraak  
 met de andere scholen in het gebouw, op welke wijze we  
 deze dag invullen. 
•	 Verjaardagen	van	de	leerkrachten
 Er wordt één dag gekozen waarop alle leerkrachten gezamen- 
 lijk hun verjaardag vieren, met een verrassende activiteit.
•	 Zomerfeest
 Eenmaal per twee jaar vindt tegen de zomervakantie een  
 groot festijn plaats met tal van activiteiten waarbij ook de  
 ouders van harte welkom zijn.
•	 Afscheidsavond	groep	acht
 Groep acht neemt afscheid met een optreden/voorstelling  
 voor de ouders en een gezellig feest! De voorstelling wordt  
 ook gegeven voor alle groepen van de school. 

7
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7.5 Excursies
Regelmatig nemen onze leerlingen deel aan excursies. Deze 
moeten gezien worden als een aanvulling op het bestaande 
lesaanbod. De excursies zijn als volgt te verdelen:
•	 excursies	georganiseerd	door	de	milieu-educatieve	dienst		
 in Alphen aan den Rijn en het IVN in Nieuwkoop, zoals een  
 bezoek aan de kinderboerderij, imker en heemtuin,
•	 excursies	in	het	kader	van	het	Kunstmenu	(zie paragraaf  
 3.5),
•	 cultureel	getinte	excursies,	waarbij	onder	andere	het	
 Smederijmuseum in Nieuwkoop en de molenviergang in   
 Aarlanderveen worden bezocht. Ook staan een educatieve  
 fietstocht door het Nieuwkoopse polderlandschap en het  
 beklimmen van de Reghthuystoren op het programma, 
•	 andere,	vaste	excursies	zijn	een	bezoek	aan	het	Anne		 	 	
 Frank Huis, Concertgebouw, Archeon, Tropenmuseum, en  
 een waterdag met Natuurmonumenten op de Nieuwkoopse  
 Plassen. 
Het vervoer van de leerlingen gebeurt in principe per gehuurde 
bus. Alle excursiekosten worden door de school of ouderraad 
gedragen, met uitzondering van het vervoer. Hiervoor wordt 
een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.

+x

7.2 Schoolreizen
Aan het begin van ieder schooljaar gaan de groepen één tot en 
met zeven op schoolreis (groep acht heeft in deze periode een 
schoolkamp).
De Zilveren Maan streeft naar afwisseling in het aanbod van 
schoolreisjes. Voor de planning is een werkgroep verantwoor-
delijk die bestaat uit leerkrachten en een vertegenwoordiging 
uit de ouderraad. Deze werkgroep stelt vroegtijdig de bestem-
mingen vast. 

7.3 Schoolkamp
Het schoolkamp van groep acht is een meerdaagse reis naar 
Texel. In vier dagen krijgen de kinderen een afwisselend beeld 
van het eiland, de Noordzee en de Waddenzee. Alle bezoeken 
worden per fiets afgelegd. Afhankelijk van het aantal kinde-
ren wordt gelogeerd op een kampeerboerderij bij het dorpje 
Den Hoorn of De Koog. Beide accommodaties liggen op korte 
afstand van bos en strand en zijn voorzien van een groot 
speelterrein. Tijdens het kamp wordt een bezoek gebracht aan 
Ecomare en het museum Kaap Skil. Ook gaat de groep wad-
lopen in de Mokbaai of garnalenvissen op de Waddenzee. Het 
kamp wordt gehouden aan het begin van het schooljaar.

7.4 Sportdagen
Eén keer per jaar hebben de kinderen van de groepen drie tot 
en met acht een sportdag. Voor de groepen drie en vier wordt 
een spelletjescircuit georganiseerd. De spelonderdelen worden 
mede begeleid door de leerlingen van groep acht. De groepen 
vijf tot en met acht van de scholen in Nieuwkoop sporten 
samen in en rond sportpark De Dulen. De kinderen nemen deel 
aan een zogenoemde bootcamp, waarbij ze een lang parcours 
afleggen. Hierbij worden de deelnemers op diverse elementen 
getest: conditie, kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie, 
snelheid en behendigheid. De kinderen leggen een route van 
zo’n 2,5 kilometer af met daarin verschillende obstakels. Ze 
rennen, springen en klimmen: een flinke uitdaging! De route 
ligt in de omgeving van de drie scholen, het voetbalveld en 
het park. 
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Voortgezet onderwijs

8.1  Schoolkeuzeprocedure 
Aan het eind van de basisschoolperiode wordt in groep acht 
een keuze gemaakt voor een school voor voortgezet onderwijs 
die past bij het kind.
Al in groep zes en zeven wordt een ‘voorlopig uitstroomprofiel’ 
verstrekt. Dit uitstroomprofiel betreft nog geen advies, maar 
een voorlopige niveau-indicatie op basis van het functioneren 
van het kind op dat moment.
Aan het begin van groep acht is er een informatieve ouder-
avond over de procedure met betrekking tot het voortgezet 
onderwijs. In oktober ontvangen de ouders tijdens een per-
soonlijk gesprek een voorlopig advies, gebaseerd op de resul-
taten van het Cito Leerling en Onderwijs Volg Systeem (LOVS) 
in groep zes en zeven, en leerlingkenmerken als interesses en 
voorkeuren, motivatie, doorzettingsvermogen, aanpakgedrag, 
huiswerkattitude en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
In november kunnen ouders een bezoek brengen aan de 
Scholenmarkt. Op deze voorlichtingsavond, die plaatsvindt in 
ons schoolgebouw, presenteren de verschillende scholen in de 
regio zich aan de ouders. 
In de maanden die volgen, organiseren alle scholen voor 
voortgezet onderwijs open dagen, mini-lessen en workshops 
voor kinderen en/of hun ouders.
Na de toetsperiode in januari volgt in februari een gesprek, 
in aanwezigheid van het kind, waarin een definitief school-
advies wordt gegeven. Het definitief advies is gebaseerd op de 
resultaten van het Cito LOVS in groep zes, zeven en acht en de 
hierboven genoemde leerlingkenmerken. Bij het bepalen van 
het definitief advies maken wij gebruik van de zogenoemde 
Plaatsingswijzer, een instrument dat in onze regio wordt 
gehanteerd ter ondersteuning van de besluitvorming.
Voor 1 maart moeten ouders hun kind hebben ingeschreven bij 
een school voor voortgezet onderwijs. Bij de plaatsing is het 
advies van de basisschool leidend.
In april maken de kinderen de Centrale Eindtoets. Indien het 
resultaat aanmerkelijk hoger is dan te verwachten op basis van 
eerdere prestaties, wordt het definitief advies heroverwogen 
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en eventueel naar boven bijgesteld. Bij tegenvallend resultaat 
blijft het advies ongewijzigd.

8.2  Uitstroomgegevens en eindtoets
Op de website van onze school vindt u de actuele gegevens 
over de uitstroom van onze leerlingen naar de diverse vormen 
van voortgezet onderwijs. Ook staan daar de schoolresultaten 
van de eindtoets basisonderwijs van de laatste vier jaar. 
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Contacten met ouders

9.1 Ouderbetrokkenheid
Onze school stelt zich ten doel om ouders zoveel mogelijk te 
betrekken bij de schoolontwikkeling van hun kinderen. Wij 
willen dat ouders zich medeverantwoordelijk voelen voor deze 
ontwikkeling. Ouderbetrokkenheid levert namelijk een grote 
bijdrage aan het leersucces van kinderen. 

Ouderbetrokkenheid betekent voor ons het volgende:
•	 Op	school	is	aan	alles	te	merken	dat	ouders	welkom	zijn.
•	 Gesprekken	tussen	leerkrachten	en	ouders	worden	vanuit		
 gelijkwaardigheid gevoerd.
•	 Zowel	leerkrachten	als	ouders	voelen	zich	verantwoordelijk		
 en zijn aanspreekbaar op hun verantwoordelijkheid. 
•	 De	onderwijs-	en	begeleidingsroute	dient	als	leidraad	bij		
 gesprekken met ouders.
•	 In	contacten	met	ouders	verwoorden	leerkrachten	eventuele		
 zorgen over leerlingen op een eerlijke en heldere manier en  
 benoemen ook positieve aspecten.
•	 Ouders	en	leerkrachten	zijn	duidelijk	over	hun	bedoelingen.	
•	 Gemaakte	afspraken	worden	geëvalueerd.

Ouderbetrokkenheid betekent ‘verkeer vanuit twee richtingen’. 
Deskundigheid van leerkrachten en ouders is van belang voor 
een goede begeleiding van onze leerlingen. Leerkrachten 
houden ouders op de hoogte; evenzo stellen zij het op prijs 
wanneer ouders hen op de hoogte houden van belangrijke 
gebeurtenissen die thuis plaatsvinden. 

De groepsleerkracht is altijd de eerste aanspreekpersoon voor 
de ouders. De groepsleerkrachten kunnen bij bepaalde vragen 
en/of problemen de hulp inschakelen van andere medewerkers 
van de school:
•	 de	intern	begeleider	(bij	onderwijskundige	zaken),
•	 de	bouwcoördinator	(bij	organisatorische	of	algemene			 	
 zaken).

9
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Via het overleg van het managementteam en het ondersteu-
ningsteam wordt de directeur ingelicht over relevante zaken.

9.2 Ouderavonden
Informatie over gesprekken met betrekking tot het aanmelden 
en inschrijven van nieuwe leerlingen vindt u in hoofdstuk 10 
onder het kopje ‘aanmelden’.

•	Kennismakingsgesprek	met	de	nieuwe	leerkracht
Aan het begin van elk leerjaar nodigt de leerkracht de ouders 
uit voor een individueel gesprek over hun kind. Tijdens dit 
gesprek is vooral de ouder aan het woord. De bedoeling is om 
het kind zo goed mogelijk te leren kennen.  

•	 Voortgangsgesprekken
Het eerste gesprek vindt in november plaats, dit voortgangs-
gesprek is facultatief.
In februari worden alle ouders uitgenodigd om de vorderingen 
van hun kind met de groepsleerkracht(en) te bespreken. Voor-
afgaand aan dit gesprek krijgen de leerlingen van de groepen 
drie tot en met acht hun rapport mee naar huis. Na het tweede 
rapport in juni/juli bestaat, voor ouders die dat op prijs stel-
len, de mogelijkheid een afrondend gesprek te voeren met de 
groepsleerkracht. Zo’n gesprek kan ook op initiatief van de 
leerkracht plaatsvinden. 
De ouders van de kinderen van de onderbouw (kleuters) wor-
den om de vier maanden uitgenodigd voor een oudergesprek. 
Deze momenten zijn afhankelijk van het moment dat de kinde-
ren instromen.  

•	 Thema-avonden
Ieder schooljaar wordt er in het kader van de methode Kwink 
een informatieve avond georganiseerd. Tijdens deze avond 
staat een thema centraal met betrekking tot de sociale en 
emotionele ontwikkeling van kinderen. Ouders hebben tijdens 
deze bijeenkomst een grote inbreng. De bedoeling is dat zij 
met elkaar in gesprek komen over het thema van de avond en 
naar huis gaan met een aantal bruikbare tips.

Naast bovengenoemde thema-avonden worden incidenteel 
ouderavonden georganiseerd over zaken die voor de school 
belangrijk zijn. Hierbij valt te denken aan een onderwerp als 
onderwijskundige vernieuwingen.

9.3 Ouderparticipatie
De Zilveren Maan hecht veel waarde aan een goede samen-
werking tussen school en ouders. Veel ouders begeleiden het 
leesonderwijs en helpen bij onder andere handvaardigheidsles-
sen, het ruilen van boeken in de bibliotheek, kleuterspelletjes, 
musicals, computeronderwijs, sportdagen en excursies. De 
school prijst zich gelukkig met de grote hoeveelheid behulp-
zame ouders, omdat veel activiteiten anders niet mogelijk 
zouden zijn. 

9.4 Nieuwsbrief/Jaarplanner/Website 
•	 Nieuwsbrief
Elk gezin kan zich via de website van de school aanmelden 
voor de wekelijkse digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief vormt 
een belangrijke aanvulling op de inhoud van deze schoolgids. 
Datums van allerlei activiteiten zullen vroegtijdig via de 
nieuwsbrief aan ouders bekend worden gemaakt. 

•	 Jaarplanner
Op deze kalender staan per maand de belangrijkste activiteiten 
overzichtelijk weergegeven. De jaarplanner wordt één keer per 
half jaar aan de leerlingen meegegeven en gepubliceerd op de 
website.  

•	 Bijlagen schoolgids
Aan het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen infor-
matie mee naar huis zoals het vakantierooster, de gymnastiek-
tijden en belangrijke telefoonnummers.  

•	 Website
Belangrijke informatie voor iedereen die bij onze school 
betrokken is, is te vinden op onze website: 
www.obsdezilverenmaan.nl. 
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9.5 De medezeggenschapsraad
Aan De Zilveren Maan is een medezeggenschapsraad (MR)
verbonden. De leden vertegenwoordigen het personeel en de 
ouders. Het aantal leden van de MR wordt bepaald door het 
leerlingenaantal. De MR komt regelmatig in vergadering bijeen 
om allerlei zaken te bespreken die de school direct aangaan, 
zoals het onderwijskundig beleid, personeels- en formatiebe-
leid, materiële zaken, ARBO-beleid, financiën en management. 
De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd via 
de jaarplanner. De verslagen zijn te vinden op de website. 

9.6 De ouderraad
De Zilveren Maan heeft een actieve ouderraad (OR) bestaande 
uit een dagelijks bestuur en een aantal leden. De OR wil een 
positieve bijdrage leveren aan tal van activiteiten binnen 
de school, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, paasontbijt 
en de ondersteunende activiteiten van de klassenouder voor 
een afzonderlijke groep. Daarnaast draagt de OR zorg voor de 
schoolbibliotheek en de controle op hoofdluis. De ouderraad 
vergadert tenminste eenmaal per maand. Bij deze vergadering 
is ook een teamlid aanwezig. Wanneer u meer wilt weten, kunt 
u contact opnemen met één van de leden van het dagelijks 
bestuur. Hun namen staan op onze website.
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A

B

Het ABC van De Zilveren Maan

•		Aanmelden
Wanneer ouders hun kind bij ons willen aanmelden, kunnen 
zij een aanmeldingsformulier invullen, dat kan worden aan-
gevraagd bij de schoolleiding, of kan worden gedownload van 
de website. Wij adviseren aan te melden tussen het moment 
dat het kind drie jaar wordt en ongeveer drie maanden voor de 
vierde verjaardag. 
Ruim voordat het kind vier jaar wordt, ontvangen de ouders 
een uitnodiging voor een intakegesprek. Op een intakeformu-
lier dienen zij aan te geven of hun kind speciale ondersteuning 
(aandacht of hulp) nodig heeft. De directeur en de intern 
begeleider van de onderbouw bekijken samen met de ouders 
of onze school geschikt is voor het kind. Dat is bijna altijd het 
geval. Wanneer dat niet zo is, gaat de directeur samen met de 
ouders op zoek naar een passende onderwijsplek. 
Na het intakegesprek vindt de inschrijving plaats en worden er 
met de leerkracht van de onderbouw afspraken gemaakt over 
de zogenoemde wendagen. 
Voorafgaand aan de aanmelding kunnen ouders gebruik maken 
van de mogelijkheid één van de drie open ochtenden en een 
informatieavond te bezoeken. De open ochtenden zijn altijd 
in de eerste of tweede week van maart. Ouders kunnen dan 
een kijkje nemen achter de klassendeur en de school in bedrijf 
zien. Ouders die niet in staat zijn om de open ochtenden te 
bezoeken, kunnen vrijblijvend een afspraak maken met de 
directeur voor een rondleiding en een gesprek. Nadat een kind 
ongeveer twee weken op school is, komt de groepsleerkracht 
op huisbezoek voor een nadere kennismaking.

Voor kinderen ouder dan vier jaar, afkomstig van een andere 
school, bestaat de mogelijkheid om een dagdeel op bezoek te 
komen en de sfeer te proeven. Wanneer een kind van school 
wisselt, wordt er altijd contact opgenomen met de basisschool 
van herkomst. Het advies en het onderwijskundig rapport 
van de vorige school, bepalen in welke groep het kind wordt 
geplaatst. 

•		Actief	burgerschap
Via onze methode Kwink komen de leerlingen in aanraking met 
onderwerpen die een actief burgerschap en sociale integratie 
bevorderen. Het gaat hierbij om kennis, vaardigheden en hou-
dingen met betrekking tot de domeinen democratie, 
participatie en identiteit. 
Het doel van onze school is om het actief burgerschap niet 
alleen te beperken tot de Kwinklessen. In feite werken we 
altijd aan goed burgerschap.   

•		Adreswijzigingen
Indien er binnen uw thuissituatie veranderingen plaatsvinden, 
zoals een verhuizing, wijziging van telefoonnummers of veran-
dering in de burgerlijke staat, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit 
schriftelijk kenbaar te maken bij de leerkracht van uw kind en 
de administratie van de school. Wij willen onze leerlingenad-
ministratie graag up-to-date houden. 

•		Allergieën	of	Pinda-	en	notenallergie
Een aantal kinderen van onze school heeft een pinda- en/
of notenallergie. Er kunnen allergische reacties optreden na 
inname, aanraking of inademing van minuscule deeltjes van 
pinda’s en noten. Deze allergische reacties betreffen o.a. het 
opzwellen van slijmvliezen in mond, keel en luchtwegen. Om 
alle risico’s uit te sluiten, is er een pindkaasverbod bij ons op 
school. 

•		Begaafde leerlingen
Een kind met een grote ontwikkelingsvoorsprong dient zich 
door middel van een goede signalering aan. Begaafde leerlin-
gen hebben specifieke onderwijsbehoeften. We bieden deze 
groep werkvormen en oefenstof aan op een hoger denkniveau. 
Ook vormen we zogenoemde plusgroepjes, bijvoorbeeld op 
rekengebied, waarin specifieke opdrachten worden aangeboden 
die tegemoet komen aan de roep om extra uitdaging. Ouder-
hulp is hierbij zeer welkom. 
In sommige gevallen kan het goed zijn om een leerling te 
laten versnellen. Het vervroegd doorsturen naar een volgende 
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groep doen we in zeer uitzonderlijke gevallen. Vooral de 
emotionele ontwikkeling van de leerling weegt hierbij zwaar. 
In samenwerking met de twee andere scholen aan De Ladder-
haak, zijn er op twee dagdelen plusklassen gerealiseerd; één 
voor leerlingen van groep 5/6 en een voor leerlingen van groep 
7/8. De doelgroep betreft leerlingen die naast hun begaafdheid 
of hoge intelligentie wat moeite hebben met hun werkhouding 
en motivatie, of op sociaal-emotioneel gebied. Zij hebben 
extra uitdaging nodig die niet binnen de reguliere groep kan 
worden geboden en zij krijgen in de Buytegewoongroep les van 
een gespecialiseerde leerkracht. 

•		Besmettelijke ziekten
Mocht uw kind een infectieziekte hebben, bijvoorbeeld 
mazelen, dan kan deze besmettelijk zijn voor andere kinderen. 
Het helpt als u de leerkracht van de infectieziekte op de hoog-
te brengt. Om te bepalen of kinderen al dan niet naar school 
mogen met een bepaalde ziekte, hanteren wij de richtlijn zoals 
deze is vastgesteld door de GGD. Voor meer informatie kunt u 
de website van de GGD raadplegen: www.ggdhm.nl

•		Bibliotheek
Een goed gevulde bibliotheek met een keuze uit een actuele en 
gevarieerde collectie is een voorwaarde om het leesonderwijs 
binnen onze school te stimuleren. Om dit te realiseren zijn we 
een samenwerking aangegaan met bibliotheek Rijn en Venen. 
Aan de hand van landelijk vastgestelde criteria wordt onze 
bibliotheek ingericht; uitgangspunt is dat er per leerling mini-
maal zeven titels beschikbaar zijn. Daarnaast is het mogelijk 
om boeken te reserveren via een leerlingenportal bij de open-
bare bibliotheek.

Dagelijks is de bibliotheek van 8.30 uur tot 9.00 uur bemand 
door een ouder, zodat de kinderen vaak in de gelegenheid 
zijn om één of meerdere boeken uit te kiezen. De bibliotheek 
wordt verzorgd door een werkgroep waarvan leerkrachten en 
ouders deel uit maken. Bij het uitlenen van de boeken wordt 
gebruik gemaakt van SchoolWise, een geautomatiseerd uitleen-

programma. De ouderraad van de school onderkent het belang 
van lezen en besteedt daarom jaarlijks een behoorlijk bedrag 
aan de aanschaf van nieuwe boeken. 

•		Buitenschoolse	opvang	(BSO)
Hieronder treft u ingezonden informatie aan van de twee 
instellingen voor BSO in Nieuwkoop, te weten Polderpret en 
De Posterij.

Kinderdagverblijf Polderpret
In scholencluster Buytewech verzorgt Kinderdagverblijf Polder-
pret de buitenschoolse opvang. De doelstelling van de BSO is 
om ervoor te zorgen dat alle kinderen opgevangen worden in 
een knusse sfeer, waarbij de nadruk zal liggen op gezelligheid, 
respecteren van de eigenheid van individuen, eigen initiatie-
ven, spelenderwijs leren en zelfstandigheid van kinderen.

Kinderen die naar de basisschool gaan, kunnen gebruik maken 
van de BSO. De buitenschoolse opvang is bestemd voor kinde-
ren van groep één tot en met acht van het basisonderwijs. Zij 
kunnen na schooltijd en in vakanties bij ons terecht. De BSO is 
geopend van 15.00 uur tot 18.30 uur. Op woensdag en vrijdag 
is de BSO geopend vanaf 11.30 uur. 
Kinderdagverblijf Polderpret verzorgt ook voorschoolse opvang 
van 7.30 uur tot 8.30 uur. In de vakantie is de BSO geopend 
van 8.00 uur tot 18.30 uur (7.30 uur is mogelijk op aanvraag). 
Ook is de opvang tijdens studiedagen mogelijk.

De dagelijkse leiding is in handen van gediplomeerde leid(st)-
ers. De leid(st)ers zijn breed opgeleid, waardoor zij een zo 
ruim mogelijk aanbod van activiteiten kunnen organiseren. 
Wij werken met vier leeftijdsgroepen. Hierdoor kunnen wij de 
ruimtes en activiteiten aanpassen aan een bepaalde leeftijds-
groep. Bij de jongere kinderen richten we ons meer op spel en 
wordt de ruimte in hoeken ingedeeld. Bij de oudere kinderen 
zijn we meer bezig met de zelfstandigheid van het kind. De 
interesses worden specifieker en maken dat het kind voor een 
langere periode gericht met iets bezig wil zijn. De kinderen 
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zijn goed in staat aan te geven hoe zij de tijd in de BSO willen 
invullen. Het aanbod van activiteiten wordt daarom voor een 
groot deel door de kinderen zelf bepaald. Ook kunnen de kin-
deren gebruik maken van de Sport-BSO of Ontdek en doe-BSO. 

Aanmelden
Wanneer u wilt dat uw kind op 4-jarige leeftijd naar de BSO 
van Polderpret gaat, is het verstandig uw kind hiervoor op 
tijd aan te melden. Wij adviseren u om dit minimaal één jaar 
voordat uw kind vier jaar wordt te doen. Inschrijven gebeurt 
via een aanmeldingsformulier. 
Voor meer informatie kunt u bellen naar Hanriëtte Brouwer; 
telefoonnummer 0172 52 36 18, of mailen naar 
info@kdvpolderpret.nl en kijken op www.kdvpolderpret.nl.

Buitenschoolse opvang De Postboot van Kinderopvang De Posterij
Buitenschoolse opvang de Postboot is een kleinschalige,  
gezellige BSO waar kinderen kunnen ‘thuiskomen’. De BSO is 
gelegen in het oude postkantoor van Nieuwkoop. Onze BSO 
vangt kinderen op in hun vrije tijd en biedt hen de mogelijk-
heid om zich in een huiselijke, veilige omgeving te ontspannen 
en te ontwikkelen, zowel individueel als in groepsverband. 

De nadruk ligt op vrije tijd na een intensieve schooldag.  
Kinderen mogen hun tijd na school grotendeels besteden zoals 
zij dat zelf willen. Na school gaan we samen wat eten, drinken, 
kletsen en bedenken wat we gaan doen. De kinderen mogen 
kiezen; alleen, met anderen of met de hele groep. Kundige en 
toegewijde pedagogisch medewerkers bieden activiteiten aan 
waar kinderen dus ‘vrij’ aan kunnen deelnemen. De BSO biedt 
spelmogelijkheden en creatieve activiteiten voor alle leeftijden 
en interesses, zowel binnen als buiten.

Vervoer
De kinderen worden lopend of op eigen fiets opgehaald onder 
begeleiding van de pedagogisch medewerkers.

C

Opvang tijdens schoolvakanties
De dagindeling in schoolvakanties is anders dan op school-
dagen. De kinderen zijn dan een hele dag aanwezig. Een 
thema loopt als een rode draad door alle vakantieactiviteiten. 
Voorbeelden van BSO- vakantieactiviteiten zijn koken, kunst 
maken en oefenen voor een voorstelling. Tijdens de vakanties 
en op schoolvrije middagen wordt er tussen de middag bij De 
Postboot gegeten.  

Voorschoolse opvang
Op alle dagen van de werkweek bieden wij voorschoolse 
opvang. 
Wij brengen de kinderen lopend naar school.

Openingstijden
Op maandag, dinsdag en donderdag zijn wij geopend van 
15.00 uur tot 18.30 uur. Woensdag en vrijdag zijn wij geopend 
van 11.30 uur tot 18.30 uur.

Wilt u een keer komen kijken?
Wij laten u graag onze BSO zien, bel voor een vrijblijvende 
rondleiding naar Kinderopvang De Posterij
Achterweg 2d/ 2421 EA  Nieuwkoop
Telefoon: 0172 52 34 30/ 06 25 04 00 97 
E-mail: erna.voskuilen@smallsteps.info/ 
posterij@smallsteps.info 

•		CJG	(Centrum	voor	Jeugd	en	Gezin)
Het CJG is één vast aanspreekpunt voor alle vragen over 
opvoeding en opgroeien van kinderen in alle leeftijden. Het 
CJG geeft hierover kosteloos advies aan opvoeders en gezin-
nen, kinderen en jongeren. In het CJG werken verschillende 
professionals samen, zoals jeugdartsen, verpleegkundigen, 
maatschappelijk werkers en pedagogen. Onderdeel van het CJG 
is de jeugdgezondheidszorg 0-4 (nul tot vier jaar). Deze afde-
ling wordt ook wel het consultatiebureau genoemd. Tijdens de 
basisschoolperiode krijgen alle kinderen een uitnodiging van 
de jeugdgezondheidszorg voor een onderzoek van 5-6 jarigen 
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(groep 2) en 10-11 jarigen (groep 7). Tijdens deze contacten 
kunnen ouders en kinderen hun vragen stellen aan de jeugd-
arts of de jeugdverpleegkundige. 
Het CJG verzorgt ook de inentingen van het Rijksvaccinatie-
programma voor alle kinderen. Ouders krijgen een uitnodiging 
voor het inenten van hun kind. 
Bij het CJG kunnen ouders ook terecht voor specialistische 
(jeugd)hulp. Deze hulp wordt geboden door het Jeugd- en 
Gezinsteam (JGT). In dit team werken deskundigen uit  
verschillende organisaties samen om snel en persoonlijk te 
ondersteunen bij vragen over opvoeden en opgroeien. 
Het CJG is gevestigd aan de Verbinding 1, 
2421 EX  Nieuwkoop. 
www.cjgnieuwkoop.nl 

•		Doublure
Onze school probeert doublures zoveel mogelijk te voorkomen. 
Doubleren gebeurt alleen als het aanbieden van dezelfde 
leerstof voor een tweede jaar zinvol is. Voor kinderen met 
een niet op te heffen leerstoornis biedt een doublure meestal 
geen oplossing. Voor deze groep kinderen is het aanbieden 
van aangepaste leerstof een betere oplossing. De procedure 
bij doublures staat beschreven in een protocol. In zes stappen 
(in de periode januari tot en met juni) wordt bekeken of een 
doublure de juiste keuze is. Gedurende deze periode worden de 
ouders betrokken bij de procedure. De uiteindelijke beslissing 
ligt bij de school.

•		Dyslexie	(vergoedingsregeling	diagnose	en	behandeling)
Uit onderzoeken blijkt dat ongeveer tien procent van alle leer-
lingen in het basisonderwijs behoefte heeft aan extra onder-
steuning vanwege lees- en spellingsproblemen. Bij ongeveer 
vier procent van alle kinderen zijn de klachten zo ernstig en 
hardnekkig dat er gespecialiseerde ondersteuning en behande-
ling nodig is. Bij deze groep is sprake van ernstige dyslexie. 
Vanaf 1 januari 2015 valt de diagnose en behandeling van ern-
stige enkelvoudige dyslexie (EED) onder de Jeugdwet en zijn 
de gemeenten verantwoordelijk voor de bekostiging van deze 

E

zorg. ‘Enkelvoudig’ betekent dat het kind naast de dyslexie 
geen ggz-stoornis, beperking, of andere taal- of leerstoor-
nis heeft die belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of 
behandeling. Voor kinderen bij wie sprake is van problemen 
naast de dyslexieklachten, wordt eerst de bijkomende stoornis 
of beperking behandeld, voordat een kind in aanmerking komt 
voor een behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie. Onder  
ernstige dyslexie wordt verstaan dat er sprake is van didac-
tische resistentie. Dat wil zeggen dat de achterstanden zeer 
groot zijn en de problemen niet verminderen ondanks plan-
matige, systematische en taakgerichte hulp.
De school hanteert het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. 
Het is zaak om vroegtijdig te signaleren dat een kind lees- en 
spellingsproblemen heeft. Is dat het geval, dan wordt in het 
dossier opgenomen dat er mogelijk sprake is van een (ernstige) 
achterstand die door het onderwijs niet kan worden opgelost, 
en dat derhalve een vermoeden van dyslexie bestaat. Na de 
signalering kan de school meteen beginnen met ondersteu-
ning. Alleen wanneer extra instructie onvoldoende resultaat 
oplevert en er voldoende onderbouwing is voor het vermoeden 
van EED, heeft het kind recht op diagnostisch onderzoek. Dit 
onderzoek kan uitwijzen dat een leerling aanvullende spe-
cialistische behandeling nodig heeft; het kind krijgt dan de 
diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie. 
Wanneer binnen het kader van deze regeling uit de diagnostiek 
blijkt dat er geen sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie, 
wordt wel de diagnostiek vergoed, maar niet de behandeling.
Een dyslexieverklaring betreft een vaststelling van dyslexie, 
maar niet per definitie van ernstige, enkelvoudige dyslexie.

•		Eten en drinken
Hoewel wij van het standpunt uitgaan dat het de verantwoor-
delijkheid van ouders en verzorgers is wat hun kinderen eten 
en drinken, willen wij u verzoeken om het meegeven van snoep 
zoveel mogelijk te beperken. Om gezond eten te stimuleren, 
nemen de kinderen op woensdag fruit of groente mee voor de 
pauzehap.
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F•		Fietsen stallen
Voor het schoolplein ligt een voetgangersgebied met vol-
doende fietsenstallingen voor de kinderen van de drie scholen. 
De kinderen stallen hun fietsen in de buurt van de plaats waar 
zij het voetgangersgebied betreden. Een deel van het voet-
gangersgebied bestaat uit een zogenoemd wachteiland. Dit is 
een verhoogd gedeelte van het gebied, herkenbaar aan de rode 
stenen. Hier mogen geen fietsen worden gestald.
Met de andere gebruikers van het gebouw zijn de volgende 
regels afgesproken:
•		Alle leerlingen stallen de fietsen in of tussen de rekken.
•		Ouders, die na het brengen van hun kinderen weer 
 vertrekken, mogen hun fietsen buiten de rekken stallen. 
 Zo blijft er voldoende ruimte voor de kinderen.
•		Fietsen mogen niet worden meegenomen op het plein.

•		Fotograaf
Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf bij ons op school om 
een foto te maken van uw kind(eren) en van de groep van uw 
kind. U krijgt van ons tijdig bericht over de definitieve datum.

•		Gevonden	voorwerpen
Veel voorwerpen, zoals gymkleding, laarzen, schoenen, jassen 
en wanten, blijven regelmatig op school achter. Een aantal 
keren per jaar worden deze gevonden voorwerpen ‘uitgestald’ 
op de tribune bij de ingang van de school. Deze momenten 
worden in de nieuwsbrief aangekondigd. Ouders krijgen dan 
een week de mogelijkheid om te kijken of er eigendommen 
tussen liggen. Daarna gaan de bruikbare kledingstukken naar 
de kledingbank. De overgebleven spullen worden weggedaan.

•		Goede	doelen
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren dat er mensen in 
de samenleving zijn, die moeten leven in omstandigheden die 
zonder hulp van anderen onacceptabel zijn. Daarom besteden 
wij regelmatig aandacht aan een goed doel door middel van 
activiteiten in en buiten de groep. 

H•	Hoofdluis
Regelmatig worden wij geconfronteerd met kinderen die last 
hebben van hoofdluis. Aangezien hoofdluis zich op scholen vrij 
snel kan verspreiden, is het zaak dat we er gezamenlijk met 
de ouders alert op zijn. We hebben daarom voor het bestrijden 
van hoofdluis een protocol gemaakt: 
•	In de eerste week na een vakantie is er een controle op   
 hoofdluis door een groep vaste ouders.
•	Bij constatering van hoofdluis worden de ouders, afhankelijk  
 van de situatie, schriftelijk dan wel telefonisch op de hoogte  
 gebracht.
•	Indien er sprake is van een grote hoeveelheid 
 kinderen  met hoofdluis wordt er een aantal weken achter  
 elkaar gecontroleerd. 
•	Voor ieder kind is een zogenaamde luizenzak aangeschaft,  
 waarin jas, tas, sjaal e.d. bewaard worden. Deze zak, 
 voorzien van naam, hangt aan de kapstok.
Wij vragen u om uw kind regelmatig op hoofdluis te controle-
ren. Indien u hoofdluis constateert, vragen wij u dit te melden 
bij de leerkracht van uw kind. Ten overvloede willen wij u er op 
wijzen dat hoofdluis in ieder gezin kan voorkomen.   

•	Huiswerk
In de groepen zes tot en met acht wordt regelmatig huiswerk 
meegegeven aan uw kind. De hoeveelheid huiswerk wordt 
gedurende deze jaren opgebouwd. In groep zes gaat het om 
één keer huiswerk per week, in groep zeven twee keer per week 
en in groep acht vier keer per week. Het meegeven van huis-
werk berust op een aantal gedachten:
•		zelf leren plannen en uitvoeren van taken buiten schooltijd,
•		zelf verantwoordelijkheid leren dragen,
•		leren hanteren van een agenda, 
•		geleidelijk wennen aan de werkwijze in het voortgezet    
 onderwijs.
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Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering 
worden gemaakt als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op 
vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van 
één van de ouders. In dat geval mag er één keer per jaar vrij 
gegeven worden, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaats-
hebben. Het betreft hier de enige gezinsvakantie. Dus alleen 
als het niet mogelijk is om een keer gebruik te maken van de 
twaalf vastgestelde vakantieweken.

Gewichtige omstandigheden zijn situaties die buiten de wil 
van de ouders en/of de leerling liggen. Voor de volgende 
omstandigheden kan vrij worden gevraagd:
•		een verhuizing van het gezin,
•		het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten,
•		ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten,
•		overlijden van bloed- of aanverwanten,
•		bepaalde ambtsjubilea en huwelijksjubilea (maximaal 1 dag).

Er wordt geen vrij gegeven voor:
•		familiebezoek in het buitenland,
•		vakantie in een goedkopere periode of in verband met een  
 speciale aanbieding,
•		vakantie onder schooltijd bij gebrek aan boekingsmogelijk-
 heden,
•		een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de    
 schoolvakanties op vakantie te gaan,
•		eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeers- 
 drukte of vluchttijden.

Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van het bovenstaan-
de. Het is de bedoeling dat wij zo goed mogelijk gevolg geven 
aan de invulling van de leerplichtwet. 

•		Logopedie
De Gemeente Nieuwkoop heeft een contract met de GGD 
Hollands Midden voor de logopedie in de basisscholen.
De logopediste wordt vooral ingezet in de onderbouw van de 
school.

K
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Het huiswerk betreft meestal:
•	 het leren voor een overhoring of toets,
•		het maken van een werkstuk,
•		de voorbereiding van een presentatie,
•		extra oefenstof.
De kinderen in de lagere groepen krijgen in principe geen  
huiswerk, tenzij (in overleg met de ouders) besloten wordt 
werk mee te geven als extra oefenstof.

•		Klachtenregeling 
Alle basisscholen in Nederland dienen een klachtenregeling te 
hebben. Hierin staat beschreven waar ouders terecht kunnen. 
In eerste instantie dienen ouders een klacht in bij de direct 
betrokkenen: de leerkrachten of de directeur van de school. 
Meestal wordt de zaak dan goed afgehandeld. Soms komen 
ouders en school er samen niet uit. In dat geval kan gezocht 
worden naar bemiddeling door een externe partij zoals de 
onderwijsgeschillencommissie. Om het voor u wat duidelijker 
te maken, staat op de website van de school een uitgebreide 
beschrijving van de gang van zaken. 

•		Leerplicht
Een kind moet naar school uiterlijk op de eerste dag van de 
maand na zijn of haar vijfde verjaardag. Bijna alle kinderen 
gaan echter al op hun vierde naar school. Een niet-leerplich-
tige, zoals de vierjarige, valt na inschrijving op school dus
nog niet onder de leerplichtwet. 

Leerplichtzaken worden geregeld door de leerplichtambtenaren 
in Alphen aan den Rijn. Zij bepalen de regels bij het aanvragen 
van verlof. Deze geven weinig ruimte voor extra vrije dagen. In 
de leerplichtwet staat dat kinderen de school moeten bezoeken 
als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit 
zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter 
een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere 
reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, 
moet u zich aan de regels van zo’n uitzondering houden.
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Alle kinderen vanaf vijf jaar worden gescreend met de test 
van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie 
(NVLF). Kinderen die op onderdelen van de bovengenoemde 
test uitvallen, worden verder onderzocht. De uitslag van deze 
tests kan leiden tot een advies om contact op te nemen met 
een logopediste buiten de school. De kinderen die uitvallen, 
worden voor de start van groep drie nogmaals onderzocht. Ook 
leerlingen uit andere groepen kunnen in aanmerking komen 
voor een logopedisch onderzoek. Dit gebeurt altijd na overleg 
tussen ouders en groepsleerkrachten. Onze logopediste heeft 
de beschikking over een beperkt aantal uren, zij kan dus niet 
worden ingezet voor begeleidingsplannen.

•		Medicijnverstrekking
Onze school heeft een protocol voor medicijnverstrekking en 
medisch handelen. In dit protocol wordt beschreven wat we 
doen als een kind op school ziek wordt en hoe we omgaan met 
verzoeken van ouders voor het verstrekken van medicijnen 
en het uitvoeren van medische handelingen. Echter, ons uit-
gangspunt is zoveel mogelijk te voorkomen dat leerkrachten 
hiervoor verantwoordelijk worden gemaakt. Wij verstrekken 
nooit medicijnen op eigen initiatief. Verzoeken van ouders 
voor het uitvoeren van medische handelingen worden per geval 
bekeken. Soms kan het niet anders. Dan worden de afspraken 
en verantwoordelijkheden altijd schriftelijk vastgelegd. 

•	Meldcode Kindermishandeling
Alle basisscholen dienen te beschikken over een meldcode bij 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze is bedoeld om 
leerkrachten handvatten te geven om op basis van feitelijkhe-
den te handelen. Onze school heeft een stappenplan gemaakt 
waarin staat beschreven wat er moet gebeuren bij signalen van 
huiselijk geweld of kindermishandeling. Dit stappenplan ziet 
er, in samengevatte vorm, als volgt uit:
•		Stap 1: signalen in kaart brengen,
•		Stap 2: interne collegiale consultatie en raadplegen 
 Veilig Thuis,
•	Stap 3: gesprek met ouders,

O

•		Stap 4: afwegen van de ernst van het huiselijk geweld of de  
 kindermishandeling,
•		Stap 5: hulp organiseren en effecten volgen. 

Mobiele telefoon
Kinderen mogen geen mobiele telefoon meenemen naar school. 
Het risico dat ze hun telefoon kwijtraken of beschadigen is te 
groot. Ook kan het gebruik van telefoons leiden tot aantasting 
van privacy en aanleiding geven tot conflicten. Deze regel 
geldt zowel in het gebouw als op het plein. Kinderen die naar 
huis moeten of willen bellen, kunnen gebruik maken van de 
telefoon van de school. 
Indien er aanleiding is voor een uitzondering op deze regel, 
moet vooraf expliciet toestemming worden gegeven door de 
leerkracht. In dat geval wordt de telefoon door de leerling bij 
de leerkracht in bewaring gegeven tot na schooltijd.

•	Ontruiming van de school bij gevaar
Indien in één van de delen van het scholencluster een gevaar-
lijke situatie ontstaat, gaat een alarm af waarna alle gebruikers 
het gebouw moeten verlaten. Door kinderen en leerkrachten 
van De Zilveren Maan wordt zo’n ontruiming in het begin van 
ieder schooljaar geoefend. Ook wordt met álle gebruikers van 
het gebouwencluster een totale ontruiming geoefend.
Bij een ontruiming verlaten kinderen onder leiding van leer-
krachten via een vastgestelde route het gebouw. Zij verzame-
len zich op een aangewezen plek op het schoolplein. Na een 
snelle inventarisatie van eventuele vermisten, gaan de groepen 
via de zijuitgang van het schoolplein naar een verzamelplaats 
die buiten het schoolterrein ligt. Hoewel we hopen dat het 
nooit nodig zal zijn om de scholen in een gevaarlijke situatie 
te ontruimen, vinden we het heel belangrijk om dit een paar 
keer per jaar te oefenen.
Op onze school zijn vaak ouders met (of zonder) kinderen aan 
het werk. Voor hen geldt het volgende:
•		Wanneer u met een kind aan het werk bent, breng het kind  
 dan terug naar de klas (indien dat veilig is).   
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met behulp van de methode Kwink, waarna met hen regels 
worden vastgesteld. Aan het begin van het schooljaar stelt 
iedere groep samen met de leerkracht een anti-pestcontract 
op. Daarnaast hanteren we duidelijke regels. Als het pesten 
desondanks optreedt, gaan we actief aan de slag. Bij pesten 
spelen vijf personen of groepen een rol: de leerkracht, de 
pester, het gepeste kind, de ‘zwijgende middengroep’ en 
de ouders. Na het melden en vaststellen van een geval van 
pesten proberen we in een aantal vaste stappen, beschreven 
in het pestprotocol, het probleem op te lossen. Deze stappen 
voorzien ook in het eventueel inzetten van partijen buiten de 
school. Eerst stellen we vast of er inderdaad sprake is pesten. 
In ons protocol hebben we omschreven waar de grenzen tussen 
plagen en pesten liggen. 
We besteden, onder andere in de vorm van gastlessen en 
ouderavonden, ook regelmatig aandacht aan het fenomeen 
cyberpesten.
Tevens willen we u attent maken op de internetsite 
www.pestweb.nl, waar leerlingen en ouders terecht kunnen 
met al hun vragen over pesten. 

•		Privacybepaling
Wij dragen zorg voor de privacy van uw kind. Vanwege de 
privacywetgeving is het de school niet toegestaan foto’s en 
filmopnamen te tonen aan derden. Bij educatieve of feeste-
lijke activiteiten op school die worden gepubliceerd op de 
schoolwebsite, gaan we ervan uit dat u geen bezwaar maakt. 
Mocht dat wel het geval zijn, dan kunt u dit aangeven op het 
inschrijfformulier. 

•		Rapporten
Tweemaal per schooljaar ontvangen de leerlingen een rap-
port: in februari en juni/juli. In het rapport wordt een beeld 
geschetst van sociale vaardigheden en werkhouding. De resul-
taten per vak worden weergegeven in de vorm van kwalificaties 
(bijvoorbeeld ‘voldoende’ of ‘goed’). Voorts is er ruimte voor 
persoonlijke opmerkingen van de leerkracht(en). Indien kin-
deren een speciaal lesprogramma volgen voor één of meerdere 

•		Als de klas al leeg is, neemt u het kind mee naar buiten. 
 Het kind zal zich voegen bij de groep op de verzamelplaats.
•		Na het verlaten van het schoolgebouw loopt u via de    
 zijuitgang het schoolplein af.
•		U loopt naar de ingang van het hoofdvoetbalveld en wacht  
 daar op nadere instructies.
•		Wanneer u niet met een kind aan het werk bent, verlaat u  
 rustig maar snel het gebouw en loopt u via de zijuitgang van  
 het plein naar de ingang van het hoofdvoetbalveld.

•		Ouderbijdrage
Jaarlijks vraagt de ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage. 
Het geld van de ouderraad wordt gebruikt voor de organi-
satie van feesten en activiteiten en voor de aanschaf van 
bibliotheekboeken. De medezeggenschapsraad keurt jaarlijks 
de begroting van de besteding van deze gelden goed. Over 
de betaling van de ouderbijdrage krijgt u in de loop van het 
schooljaar bericht van de penningmeester van de ouderraad.

•		Parkeren
Ouders kunnen gebruik maken van een groot parkeerterrein 
naast de school. Om de doorgang te bevorderen, is er sprake 
van eenrichtingsverkeer.
Het voorste deel van de parkeerplaats is ingericht als Kiss & 
Ride zone. Deze is bedoeld voor het direct laten in- en uitstap-
pen. Na het brengen van uw kind(eren) dient u dus direct weg 
te rijden. Ook bij het ophalen is deze plek geen wachtplaats 
voor auto’s. Spreek eventueel met uw kind(eren) af dat zij 
wachten bij de Kiss & Ride zone en haal ze daar op. Wilt u met 
uw kind(eren) meelopen bij het brengen of bent u vroeg bij 
school om ze op te halen, parkeer dan uw auto in de daarvoor 
bestemde vakken. 

•		Pesten
Hoewel het gelukkig niet veel voorkomt, wordt pesten door 
ons zeer serieus genomen. We zullen er daarom alles aan doen 
om het te voorkomen. Een preventieve aanpak bestaat uit de 
behandeling van het onderwerp met de kinderen, onder andere 
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•		Voor groot en klein zal ik aardig zijn.
•		Ik praat zachtjes, want dan stoor ik niemand.

Zorgen voor je omgeving
•		Ik ruim alles netjes op waar het hoort.
•		Ik zet mijn fiets netjes in het fietsenrek.

Veiligheid
•	Ik loop rustig door de school.
•	Ik let erop dat ik mezelf en een ander niet in gevaar breng.
•	Ik gebruik mijn spullen waar ze voor bedoeld zijn.

•		Schoolmaterialen
Onze leerlingen krijgen vanaf groep drie onder andere een goe-
de vulpen, een schaar, kleurpotloden en een liniaal. Sommige 
materialen moeten regelmatig worden vervangen. De school 
is hiervoor verantwoordelijk. Het gebeurt soms dat kinderen 
materialen kwijtmaken of vernielen. In dat geval wordt er een 
bijdrage van de ouders gevraagd. 
Een nieuwe vulpen kost 1 10,00. 

•		Schooltijden
Alle basisschoolkinderen moeten in acht jaar tijd 7520 uur 
naar school. Scholen hebben enige vrijheid in de wijze waarop 
deze uren worden opgebouwd. Onze school heeft gekozen voor 
acht gelijke jaren van 940 uur. Dit betekent dat alle kinderen 
van groep één tot en met acht dezelfde schooltijden hebben. 
Wij vinden het belangrijk dat ouders hun kinderen, ongeacht 
in welke groep zij zitten, tegelijk kunnen ophalen bij school. 
Daarnaast hanteren wij middagpauzes van een uur en een 
kwartier. Zo krijgen kinderen de tijd om rustig te eten. 

Rooster 
Maandag 08.30 uur-11.45 uur 13.00 uur-15.00 uur
Dinsdag 08.30 uur-11.45 uur 13.00 uur-15.00 uur
Woensdag 08.30 uur-12.00 uur 
Donderdag 08.30 uur-11.45 uur 13.00 uur-15.00 uur
Vrijdag 08.30 uur-11.45 uur 13.00 uur-15.00 uur

vakgebieden, worden hun resultaten op een ander niveau dan 
dat van de klas beoordeeld. Mocht dit van toepassing zijn op 
uw kind, dan bent u daar uiteraard tevoren van op de hoogte 
gesteld.
Achter in het rapport is een lijstje opgenomen waarin u de 
resultaten van de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem 
kunt terugvinden. U kunt zo de resultaten van uw kind verge-
lijken met de landelijke resultaten van kinderen in dezelfde 
leeftijdsgroep. Bij elk afnamemoment hoort een niveauwaarde 
tussen de 5 en de 0. Deze niveauwaardes zijn gekoppeld aan 
Cito-niveau A t/m E. De letters hebben landelijk gezien de 
volgende betekenis:
•	A  25% hoogst scorende leerlingen, niveauwaarde 5-4
•	B  25% ruim boven tot net boven het gemiddelde scorende  
  leerlingen, niveauwaarde 4-3
•	C  25% net onder tot ruim onder het gemiddelde scorende  
  leerlingen, niveauwaarde 3-2
•	D 15% zwak scorende leerlingen, niveauwaarde 2-1
•	E 10% zwakst scorende leerlingen, niveauwaarde 1-0

Het voordeel van het hanteren van niveauwaardes is dat met-
een duidelijk is of een leerling ‘hoog’ dan wel ‘laag’ binnen een 
Cito-niveau heeft gescoord.

•		Regels
Op onze school hanteren wij drie ‘kapstokken’ waaraan regels 
worden opgehangen: regels over het omgaan met elkaar, zorg 
voor je omgeving en veiligheid. In elk lokaal hangt een afbeel-
ding van deze drie kapstokken. De bijbehorende regels worden 
met de kinderen besproken en ‘eraan gehangen’. De regels zijn 
positief gesteld: er wordt niet benoemd wat er niet mag, maar 
aangegeven hoe het wél hoort. Een teveel aan regels is niet 
wenselijk. Het aantal regels is beperkt, maar op veel situaties 
van toepassing. We onderscheiden de volgende drie kapstok-
ken met bijbehorende regels:

Omgaan met elkaar
•		Ik hoor ‘stop’, ik hou er mee op!
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De deuren van onze school gaan ’s morgens open om 08.20 
uur. ’s Middags kunnen de kinderen vanaf 12.50 uur naar 
binnen.  

•	Speelgoed
De kinderen van de groepen één en twee mogen uitsluitend 
op de eerste vrijdagmiddag van de maand speelgoed mee naar 
school nemen. Pistolen, zwaarden en ander speelgoed gericht 
op geweld zijn verboden. Het meenemen van speelgoed is voor 
eigen risico. Dit geldt ook voor boeken en cd’s.  

•	Sponsoring
Wij waarderen het zeer als ouders, betrokkenen of omwonen-
den onze school een warm hart toedragen middels sponsoring. 
Daaraan hebben wij wel enkele voorwaarden verbonden om 
belangenverstrengeling te voorkomen: 
•		sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid  
 en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de  
 daarbij betrokkenen in gevaar brengen; 
•		sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden    
 (bijvoorbeeld via lesmaterialen of leermiddelen) of in strijd  
 zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die  
 de school daaraan stelt; 
•		sponsoring en/of reclame in schoolverband mag de leerlin- 
 gen niet aanzetten tot ongezonde of gevaarlijke activiteiten;
•		sponsoring en/of reclame in schoolverband mag niet bedoeld
 zijn om ouders te stimuleren producten of diensten af te  
 nemen van de sponsor;
•	de continuïteit van het onderwijs mag niet afhankelijk zijn  
 van sponsormiddelen. 

•		Spreektijden
De groepsleerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt voor de 
ouders. Voor bijna alle zaken kunt u bij de groepsleerkracht 
terecht. Het is daarbij wel wenselijk om van tevoren een 
afspraak te maken. Vóór schooltijd is er alleen ruimte voor 
korte vragen en mededelingen, omdat de lessen op tijd 
moeten beginnen. Het kan zo zijn dat er, na een gesprek met 
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de leerkracht van uw kind, reden is voor het inschakelen van 
de intern begeleider, de bouwcoördinator of de directeur van 
de school. Informatie over spreektijden naar aanleiding van 
het rapport staat in paragraaf 9.2. Voor sommige zaken, die 
niet direct betrekking hebben op het gebeuren in de groep, 
kunt u een afspraak maken met de directeur. Een voorbeeld 
hiervan is de aanvraag van extra verlof.
  
•		Studiedagen
In de loop van het schooljaar heeft het personeel een aantal 
studiedagen. Studiedagen staan altijd in het teken van onder-
wijsinhoudelijke zaken. De leerlingen zijn op deze dagen vrij. 
Studiedagen worden ruim van tevoren vastgesteld en aan u 
doorgegeven via de jaarplanner en de nieuwsbrief. 

•		Telefonische	bereikbaarheid
Indien telefonisch contact, om welke reden dan ook, met de 
school gewenst is, verzoeken wij u om vóór of na schooltijd te 
bellen. Telefoneren tijdens schooltijd is erg storend. 
Telefoon: 0172 52 00 65

•		Traktaties
Bij feestelijke gebeurtenissen hoort een traktatie. Wij vragen 
u met nadruk om verstandig te trakteren. Een kleine, liefst 
gezonde, traktatie volstaat.

•		Tussenschoolse	Opvang
Het organiseren van Tussenschoolse Opvang (TSO) valt volledig 
onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen.  

Er zijn voor scholen allerlei varianten mogelijk om de TSO te 
organiseren. Deze lopen uiteen van volledige uitbesteding van 
de organisatie van het overblijven tot het zelf regelen daarvan.
De TSO op De Zilveren Maan wordt verzorgd door Kinderdag-
verblijf Polderpret. Dat betekent dat alle taken en verantwoor-
delijkheden die betrekking hebben op de organisatie, financiën 
en uitvoering volledig door KDV Polderpret zijn overgenomen. 
KDV Polderpret werkt hierbij met vrijwillige overblijfkrachten. 
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Zij begeleiden de kinderen tijdens het eten en spelen en 
zorgen voor gerichte activiteiten. De overblijfkrachten worden 
begeleid door opgeleide coördinatoren. 

Aanmelden 
Het deelnemen van uw kind(eren) aan de TSO kan door het 
aangaan van een opvangcontract met kinderdagverblijf Polder-
pret. U kunt per kind kiezen voor één of meer vaste TSO-dagen, 
maar u kunt uw kind ook incidenteel laten overblijven. Het is 
in beide gevallen noodzakelijk dat de kinderen worden inge-
schreven bij de tussenschoolse opvang van kinderdagverblijf 
Polderpret. Indien u gebruik maakt van incidentele opvang, 
moet uw kind per keer aangemeld worden. Dit moet gebeuren 
voor 9.00 uur op de betreffende dag via e-mail: 
TSO@kdvpolderpret.nl. 

Kosten en afmelden
De prijs voor het overblijven wordt per schooljaar vastgesteld. 
Facturering geschiedt per kwartaal op basis van automatische 
incasso. Het kan zijn dat het kind wel naar school gaat, maar 
niet op school overblijft op een dag waarvoor een TSO-contract 
is afgesloten. In dat geval dient u het kind voor 9.00 uur van 
de desbetreffende dag af te melden. Dit geldt ook in het geval 
van afwezigheid door ziekte of andere redenen. Over deze dag 
zullen dan geen kosten worden berekend.

Voor meer informatie kunt u bellen naar kinderdagverblijf 
Polderpret; telefoonnummer: 0172 52 36 18, of mailen naar 
TSO@kdvpolderpret.nl of kijken op www.kdvpolderpret.nl
 
•		Verkeersexamen
De leerlingen van groep zeven doen mee aan de jaarlijkse 
verkeersproef. Dit examen bestaat uit een theoretisch en een 
praktisch gedeelte. Voor het praktisch deel moeten de kinderen 
een fietsroute afleggen. Het examen mag alleen op een goed-
gekeurde fiets worden afgelegd. Daarom worden, voorafgaand 
aan het examen, de fietsen gekeurd. Als de leerlingen zijn 
geslaagd, krijgen zij het verkeersdiploma.

•		Verlof aanvragen
Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tand-
arts hoeft u slechts mede te delen aan de betreffende leer-
kracht. De melding wordt uitsluitend door de ouder gedaan. 
Dit mag schriftelijk, telefonisch, per e-mail of mondeling. 
We vragen u wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk na 
schooltijd te maken. Indien de afspraak in schooltijd valt, dan 
verwachten we dat u uw kind op school komt ophalen. Wij 
sturen geen kinderen alleen naar huis.
In slechts enkele andere gevallen kan er van de verplichting 
tot schoolbezoek worden afgeweken. De directeur of leerplicht-
ambtenaar beslist in alle gevallen over de aanvragen voor extra 
verlof. Formulieren voor verlofaanvragen kunt u ophalen bij de 
directeur van de school of downloaden van onze website. Voor 
de redenen om verlof aan te vragen verwijzen wij naar het 
onderwerp ‘Leerplicht’ in dit hoofdstuk van de schoolgids.

•	 Vervoer
Het komt regelmatig voor dat kinderen van onze school 
activiteiten hebben buiten de school. Voorbeelden hiervan zijn 
bezoeken in het kader van het Kunstmenu of een bezoek aan 
een museum. Wij hebben er uit veiligheidsoverwegingen voor 
gekozen om kinderen alleen te laten vervoeren per gehuurde 
bus. Kosten die hiervoor gemaakt worden, komen voor 
rekening van de ouders. Wij letten erop dat deze kosten per 
leerjaar niet te hoog worden. Een uitzondering op deze regel 
betreft uitstapjes in de buurt van de school. Voor bovenbouw-
leerlingen geldt dan dat zij onder leiding van de leerkracht per 
fiets naar de plaats van bestemming kunnen gaan. 

•	 Verzekeringen
Hieronder vindt u een korte uitleg over de wijze waarop 
kinderen en andere aanwezigen binnen school verzekerd zijn.

Aansprakelijkheidsverzekering van het bevoegd gezag
De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering (WA) 
afgesloten. Als verzekerden zijn hierin opgenomen:
•	 leerkrachten en overig personeel,

:x : +
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•	 leden van de ouderraad en medezeggenschapsraad,
•	 degenen die werkzaamheden verrichten in het kader van  
 ouderparticipatie.
Bovengenoemde groepen zijn dus verzekerd voor zover de aan-
sprakelijkheid voortvloeit uit de betreffende werkzaamheden.

Ongevallenverzekering van de school
Indien kinderen van onze school onder schooltijd een ongeval 
krijgen, waarbij sprake is van letsel, kan een beroep worden 
gedaan op onze ongevallenverzekering. Er wordt echter altijd 
eerst gekeken of geneeskundige en/of tandartskosten vergoed 
kunnen worden door de ziektekostenverzekering van de betrok-
ken ouders.

Niet verzekerd
Voor schade die door leerlingen wordt veroorzaakt (met name 
materiële schade) is de school niet verzekerd. Dergelijke scha-
degevallen dienen afgehandeld te worden via de aansprakelijk-
heidsverzekering van de ouders van de leerlingen. 

•	 Ziekmelding
Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u de school tussen 
08.00 uur en 08.20 uur op de hoogte te stellen. Dat kan 
telefonisch of via het speciale e-mailadres voor ziekmeldingen 
dat u vindt in de bijlage van deze schoolgids. Een briefje met 
datum en handtekening meegeven aan een broertje of zusje 
kan ook. Wanneer uw kind tijdens de schooluren ziek wordt, 
proberen wij u zo snel mogelijk te bereiken, zodat u uw kind 
kunt komen ophalen. Een goede bereikbaarheid is daarbij van 
groot belang. Zorgt u dus alstublieft voor voldoende alterna-
tieve telefoonnummers.
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Nawoord

Op De Zilveren Maan bieden we de kinderen een brede ontwik-
keling. We leren hun basisvaardigheden en wapenen hen met 
een kritisch verstand en een open blik. We geven hun de werk-
tuigen om straks de toekomst aan te kunnen.

We hopen dat u met deze gids een goed beeld heeft gekregen 
van de gang van zaken binnen onze school.
Via nieuwsbrief en website houden we u van veranderingen op 
de hoogte.  

Het team van De Zilveren Maan 
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