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VOORAF 
 

Hierbij presenteren wij u de nieuwe schoolgids voor het cursusjaar 2021-2022. Een schoolgids geeft een 

kijkje in de school. Met deze schoolgids willen we u een blik geven in de Graaf Jan. Een fleurige school 

waar we trots op zijn. Een school waar kinderen een veilige plek hebben en met plezier naar school 

gaan. 

 

We willen u vertellen over het onderwijs dat we aan de kinderen geven, over de sfeer op school, over 

onze visie op ‘zorg aan kinderen’ en hoe we dat in de praktijk brengen, over onze doelen en over de 

resultaten, over… Kijkt u de inhoudsopgave maar door en u ziet dat we veel te vertellen hebben. We 

proberen in deze schoolgids zo volledig mogelijk te zijn, omdat we ervan uitgaan dat u, als ouders of 

verzorgers, graag zoveel mogelijk informatie wilt hebben over de school van uw kind(eren). Een 

bijzonder woord van welkom geven we aan ouders die dit jaar voor het eerst met onze school 

kennismaken. We vertrouwen erop dat u en uw kinderen zich bij ons thuis zullen voelen. 

 

Want dit laatste, je thuis voelen, vinden wij erg belangrijk. Onze school is tenslotte de plek waar uw 

kinderen een aantal jaren van hun leven doorbrengen en waar ze belangrijke stappen zetten in hun 

ontwikkeling. Een kind dat goed in zijn vel zit, zal ook optimaal leren! 

 

Het kijkje in de school kunt u ook in de praktijk brengen. We vinden het prettig om in een gesprek kennis 

te maken met elkaar, u te informeren en uw vragen te bespreken. U bent van harte welkom! 

 

Namens het team van de Graaf Jan, 

 

Eric van der Wal 

Directeur 
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1. ONZE SCHOOL 

 

1.1 Graaf Jan 

De school is genoemd naar Jan II, die Burggraaf in Montfoort was van 1411-1448. Jan II was een 

belangrijk edelman aan het hof van Hertog Filips I. Hij verving regelmatig de hertog als stadhouder bij 

diens afwezigheid. Zijn macht en grote rijkdom hebben ertoe bijgedragen dat zijn leenbezit in Holland 

het Sticht zeer toenam. 

 

1.2 Christelijke school 

De Graaf Jan is een protestant christelijke school met een open houding naar alle leerlingen en ouders. 

Iedereen die onze identiteit respecteert is van harte welkom op onze school. De Bijbel is onze 

inspiratiebron. De waarden en normen die hieruit volgen zijn uitgangspunt van ons handelen. 

 

1.3 Schoolgrootte 

De Graaf Jan heeft ongeveer 140 leerlingen. De kinderen zijn verdeeld over 6 groepen. Op school geven 

13 leerkrachten les. Er is een intern begeleider en een remedial teacher voor kinderen met een extra 

zorgbehoefte (rugzak). Ook hebben we een Interne coördinator Opleiden (ICO) die studenten en 

mentoren begeleid en aanstuurt.  We werken met verschillende studenten van PABO’s en MBO’s.  

 

1.4 Situering van de school 

De school staat in de wijk Hofland. Ons schoolgebouw maakt deel uit van een scholencomplex 

(bouwjaar 1978), waarin drie scholen gevestigd zijn: 

● de Graaf Jan (Protestants-Christelijk) 

● de Hobbitstee (Openbaar) 

● de Howiblo (Rooms-Katholiek) 

 

2. WAAR STAAT DE GRAAF JAN VOOR 
Goed onderwijs 

De Graaf Jan staat voor goed onderwijs. Wij willen het maximale uit de leerlingen halen, zowel op 

cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Om dit te bereiken geven de leerkrachten les uit moderne 

methodes. Met hun kennis, vaardigheden en betrokkenheid begeleiden zij de leerlingen in hun 

ontwikkeling. Met deze doelstelling zijn we niet alleen op prestatie gericht, maar ook op het proces 

dat daartoe leidt. Positieve ervaringen, succesbeleving en een veilig leerklimaat vinden we belangrijk. 

Zo zorgen we voor een gestroomlijnde toegang tot het voortgezet onderwijs en een goede 
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voorbereiding op de toekomstige school. 

Een zorgzame school 

Alle kinderen die onze school binnenkomen verschillen in veel opzichten van elkaar. Met deze 

onderlinge verschillen willen wij rekening houden. We stemmen zoveel mogelijk af op wat het kind 

nodig heeft. Dit geldt zowel voor kinderen, voor wie het reguliere programma te hoog gegrepen is, als 

voor kinderen die meer aankunnen en dus extra uitdaging nodig hebben. Hierbij kan ook gebruik 

gemaakt worden van extra begeleiding van de Intern Begeleider of de Remedial Teacher. Dit gaat in 

overleg met de ouders. Over de zorg aan leerlingen leest u verder in hoofdstuk 4. 

Een vreedzame school 

De Graaf Jan is een ‘Vreedzame school’. Dat betekent dat kinderen vanaf groep 1 onderwijs krijgen in 

zaken die te maken hebben met hun sociaal emotionele ontwikkeling. Ze leren hoe ze met elkaar om 

moeten gaan, hoe ze rekening kunnen houden met elkaar en hoe ze verantwoordelijkheid kunnen 

dragen voor wat er op school gebeurt. Deze thema’s komen in alle groepen elk jaar aan de orde: 

1. We horen bij elkaar - groepsvorming  

2. We lossen conflicten zelf op - conflicthantering 

3. We hebben oor voor elkaar - communicatie  

4. We hebben hart voor elkaar - gevoelens  

5. We dragen allemaal een steentje bij - verantwoordelijkheid  

6. We zijn allemaal anders - diversiteit  

Alle kinderen leren hoe ze conflicten kunnen oplossen. Kinderen uit groep 7 en 8 kunnen bovendien 

opgeleid worden tot mediator. Aan de hand van een training leren ze hoe ze in conflicten kunnen 

bemiddelen.  Verder informatie leest u in hoofdstuk 2.3. 

Een communicatieve school 

Een goede relatie tussen school en ouders is belangrijk voor de kinderen. We vinden het daarom 

belangrijk om u te informeren over de activiteiten die op school gebeuren en u bovenal informatie te 

geven over de ontwikkeling van uw kind. Naast de standaard wijze van communiceren, zoals de 

Infograaf, de website, de (omgekeerde) 10 minutengesprekken, enz. informeren de leerkrachten  u 

maandelijks via de mail over de gang van zaken in de klas. Door u, ouders / verzorgers, verwachten wij 

geïnformeerd te worden met relevante informatie die betrekking heeft op het welzijn en functioneren 

van uw kind. Zo werken wij samen aan de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen en bieden we 

ze een veilig basis om te leren en te groeien. Over de wijze waarop de contacten tussen ouders en 

school plaatsvinden, leest u in hoofdstuk 6. 
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Een actieve school 

We vinden het belangrijk om kind en maatschappij te verbinden. Ook vinden we het belangrijk om 

talenten van kinderen en volwassen te gebruiken. We werken daarom volgens het concept van IPC 

waar kinderen onderzoekend en ontdekkend leren. (zie ) Verder ondernemen we activiteiten die 

passen bij de leeftijd van kinderen en de lessen. U kunt dan denken aan natuuractiviteiten, open 

monumentendag, bezoek aan een theater, de 2e Kamer, musea, een bezoek aan de moskee, KUVO-

activiteiten, het waterschap, ons Graaf Jan feest, goede doelen acties of een activiteit voor de ouderen 

in de Antoniushof. 

 

2.1 Onze visie 

Samen leven, samen leren. 

Dit is de missie van onze school. Als school willen we het beste uit een kind halen. Om dit te kunnen 

doen is het belangrijk dat het kind zich veilig voelt, met plezier naar school gaat en leert om samen 

met andere kinderen te leven en te leren.  

Samen leven 

Wij willen veiligheid bieden, zodat elk kind ten volle profiteren van de mogelijkheden om tot 

ontplooiing, te komen. Hier willen wij samen met de kinderen en hun ouders gericht aan werken. Wij 

kiezen voor een positieve benadering met daaraan gekoppeld duidelijke afspraken en regels, die voor 

alle groepen gelden. Daarnaast willen we de kinderen weerbaar maken.  

Samen leren 

De leerkrachten stemmen hun onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de kinderen. 

Hierbij kijken we of uw kind een basisaanbod nodig heeft, of er uitdaging moet zijn, of dat er 

verlengde instructie (herhaling en extra uitleg) nodig is. Per vakgebied wordt dit voor uw kind 

bekeken. Ook laat de leerkracht de kinderen regelmatig samen werken. Door het samen bespreken 

van opdrachten kunnen kinderen van en met elkaar leren. Om goed te kunnen werken hebben 

kinderen samenwerkingsvaardigheden nodig. De leerkrachten onderwijzen hierin de kinderen. We 

gebruiken voor dit ‘samen leren’ vaak coöperatieve werkvormen.  

 

2.2 De Christelijke identiteit van onze school  

De Graaf Jan is een open christelijke school. We proberen de kinderen te begeleiden en op te voeden 

in hun weg naar volwassenheid. We gebruiken daarbij de Bijbel als leidraad. Wij zien het als een 

opdracht om iedereen zich thuis te laten voelen binnen onze school. We proberen het Koninkrijk van 

God gestalte te geven door te kijken naar en te leven vanuit het voorbeeld van Jezus Christus. Daarbij 

zijn belangrijk: geduld, vriendelijkheid, trouw en liefde. Wij zijn van mening dat het christelijk karakter 

van onze school herkenbaar moet zijn in de praktijk van elke dag. Over de normen en de waarden die 

we willen overbrengen wordt niet alleen gepraat. We proberen vooral door ons gedrag en de manier 

waarop wij omgaan met elkaar, uit te dragen dat we een christelijke school zijn.  

● Wij zijn ons ervan bewust dat we als leerkrachten een voorbeeldfunctie hebben;  



 

10 

● Vanuit de methode ‘Kind op maandag’ geven wij Bijbels onderwijs in alle groepen. We beginnen 

de dag met een gebed of een lied. We vertellen de kinderen de verhalen uit de Bijbel. De 

kinderen leren bijpassende liedjes uit diverse Christelijke liedbundels; 

● De Christelijke feesten (Kerstfeest, Pasen en Pinksteren) zijn sfeerbepalend en worden in 

schoolverband gevierd, al dan niet samen met de ouders; 

● Wij proberen een sfeer te scheppen, waarin ieder kind zich geaccepteerd voelt met zijn/haar 

uiterlijk, taal en culturele achtergrond;  

● Wij dragen bij aan de ontwikkeling van de kinderen met aandacht voor de 

levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden; 

● We hechten veel waarde aan samenwerken, elkaar helpen en samen delen; 

● We doen mee aan acties waarin kinderen hun solidariteit met kinderen/mensen in moeilijkere 

omstandigheden kunnen tonen (actie schoenmaatjes, adoptiekind etc.). 

 

2.3 Het klimaat op school 

Op school werken we aan een veilig, duidelijk leefklimaat. Leerkrachten gaan met respect en 

waardering om met de kinderen en vragen dit ook van hen in de omgang met elkaar. We doen ons 

best om een goede band op te bouwen met de leerlingen. Daarom is er aandacht voor de dingen waar 

kinderen plezier aan beleven of zorg over hebben. We streven naar een positieve sfeer en leren de 

kinderen elkaar ook complimenten te geven en te ontvangen. Bij verschillende activiteiten en vooral 

festiviteiten zorgen wij dat de oudere leerlingen met de jongere leerlingen optrekken. Alle leerlingen 

beleven hier duidelijk plezier aan.  

Wij hechten belang aan orde en regelmaat, want vanuit een duidelijke structuur kunnen we de 

kinderen veiligheid bieden. Daarvoor hanteren we zes duidelijke regels: 

1. Iedereen hoort erbij; 

2. Wij zorgen ervoor dat iedereen goed kan spelen en werken; 

3. Wij zorgen goed voor het materiaal van onszelf en van anderen; 

4. Wij gaan vriendelijk met elkaar om, dan voelt iedereen zich veilig; 

5. Klikken mag als je pesten zag.  

6. STOP = STOP en NEE = NEE 

In het kader van het project “De Vreedzame School” is er voor alle kinderen een stappenplan om 

conflicten mee op te lossen: Praat Het Uit: 

1.  STOP! Afkoelen! 

2.  Doe je gele sjaal om. (Praat erover en kies een win-win oplossing). 

3.  Praat: Hoe zie jij het? 

 Luister: Hoe ziet de ander het? 

 Praat: Wat wil jij? 

 Luister: Wat wil de ander? 
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4.  Herhaal wat de ander wil. 

5.  Bedenk zoveel mogelijk oplossingen voor het probleem. 

6. Kies een win-win oplossing. Maak een plan en voer het uit. 

In de groepen 7 en 8 worden kinderen opgeleid tot mediator. Zij moeten zelf solliciteren naar deze 

functie en de leerkrachten kiezen uit de sollicitanten 6 kinderen uit elke groep. Deze kinderen wordt 

geleerd te werken volgens bovenstaand stappenplan. 

De kinderen voelen zich extra veilig op school, wanneer er een goed contact is met de ouders. De 

ouders bepalen mede de sfeer in de school door hun meedenken en meewerken bij allerlei activiteiten. 

Ouders zijn welkom op school. Zij worden nauw betrokken bij het project van “De Vreedzame School” 

en kunnen elk jaar een les in de groep van hun kind bijwonen. 

 

2.4 De kwaliteit van het onderwijs 

De kwaliteit van ons onderwijs is belangrijk. Daarom houden we de opbrengsten van ons reken- en 

taal/leesonderwijs scherp in de gaten. Drie keer per jaar bespreken de directeur en de Intern 

Begeleider met de leerkrachten de resultaten van de school, de groepen en de individuele leerlingen. 

Naar aanleiding van deze gesprekken stelt de leerkracht het onderwijsaanbod bij en worden 

handelingsplannen voor de groep of het kind geschreven.  

Ook wordt er in dit overleg over de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen gesproken. Als 

hier zorgen over zijn zullen passende acties worden ondernomen. Dit kan in een groepsplan of een 

individueel plan worden vastgelegd.  

Met de ouders wordt op de rapportavond of oudergesprek de ontwikkeling van hun kinderen 

besproken. Ook hun zienswijze omtrent het aanbod voor hun kind wordt opgenomen.  

Jaarlijks leggen we verantwoording af over ons beleid en de kwaliteit van ons onderwijs. Het schoolplan 

behoeft de instemming van de gehele medezeggenschapsraad. Het wordt ter toetsing aan de inspectie 

gezonden. Het schoolplan ligt ter inzage op school. Naar aanleiding van het schoolplan wordt jaarlijks 

een scholingsplan gemaakt, waarin staat beschreven welke cursussen het gehele team, of individuele 

teamleden gaan volgen. Een praktische uitwerking van het schoolplan is de schoolgids. De schoolgids 

wordt jaarlijks vastgesteld door het bevoegd gezag van de SPCO. Dit gebeurt na instemming van de 

MR (medezeggenschapsraad). Deze schoolgids is door de MR gelezen en akkoord bevonden. Aan het 

begin van de nieuwe cursus wordt de schoolgids uitgedeeld aan de ouders van de school. Tevens 

krijgen ouders de gids bij inschrijving van hun kind. Andere belangstellenden kunnen ook deze gids 

ontvangen. 

Jaarplan  

 Elk jaar stelt het team van de Graaf Jan een schoolplan op waarin doelen en ambities worden  

 weergegeven waaraan het team in dat jaar gaat werken. Het complete overzicht van deze doelen  

 vindt u in het ‘schoolplan’  wat u op de website kunt vinden. Hieronder ziet u de highlights uit dit  
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 plan.  

Plannen 2021-2022 

Onze prioriteiten voor het komend jaar zijn: 

IPC 

We gaan in school verder met IPC. Hierin zal aandacht zijn voor het stellen van kennisdoelen en 

vaardigheidsdoelen, geven van onderlinge feedback, reflecteren op het gemaakte werk, beoordelen, 

samen lessen voorbereiden en assessment for learning. De werkgroep IPC zal dit monitoren en 

begeleiden. Op afstand is er begeleiding van IPC-Nederland.  

EDI (Expliciete Directe Instructie)  

Expliciete Directe Instructie (EDI). EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met 

technieken.  Het doel is om de leerstof succesvol aan te leren aan zowel sterke, gemiddelde, als 

risicoleerlingen. Een belangrijke techniek is dan ook het controleren van begrip tijdens de 

verschillende lesonderdelen. Voordat leerlingen zelfstandig de leerstof gaan verwerken, moet 80% 

van hen het lesdoel hebben behaald. Zelfstandig werken is effectiever als leerlingen  de leerstof in de 

basis beheersen. De overige 20% krijgt een verlengde instructie als de rest van de klas zelfstandig 

werkt. Nieuwe leerkrachten worden geschoold inde principes van EDI. De werkgroep EDI monitort de 

wijze waarop EDI wordt ingezet in de  lessen.  

Technisch lezen 

De ingezette weg van technisch lezen  wordt gecontinueerd. Tevens wordt er onderzoek gedaan naar 

een nieuwe methode Technisch Voortgezet lezen. Middels klassenconsultaties zullen we ook kijken 

naar lessen technisch lezen. Hiervoor is een aparte kijkwijzer opgesteld om de lessen te monitoren 

en te bekijken.  

Rekenen 

De methode Pluspunt 4 wordt geïmplementeerd in groep 1 t/m 4. In groep 3 en 4 wordt gewerkt met 

de papieren versie van Pluspunt. Vanaf groep 5 wordt gebruik gemaakt van Snappet volgens de lijn 

van Pluspunt 4.  

Muziek  

Er wordt wekelijks in alle klassen muziekles gegeven door een vakdocent van Het Klooster uit 

Woerden. Er wordt gebruik gemaakt van de muzikale leerlijn van Het  Klooster.  

Kleuteronderwijs 

Mijn Kleutergroep wordt geïmplementeerd in de groepen 1-2 als instrument bij observaties, 

planning, rapportage en ontwikkeling van kleuters. 
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Opbrengstgericht werken 

Opbrengstgericht werken is erop gericht om de onderwijskwaliteit te verbeteren. De kern is dat de 

leerkrachten zich hun onderwijs aanpassen aan de hand van de meetbare resultaten. Het verbeteren 

van de resultaten start met een grondige analyse naar de achterliggende oorzaken. Aan de hand van 

die analyse wordt een actieplan opgesteld met meetbare doelen. Want het vaststellen van de 

gewenste opbrengsten zorgt voor optimale opbrengstgerichtheid. Tijdens studievergaderingen 

worden de opbrengsten met elkaar gedeeld, geanalyseerd en besproken. Leerkrachten kunnen 

opbrengsten analyseren en doelen stellen n.a.v. de opbrengsten. Er is focus op het maken van de 

groepsplannen en de groepsoverzichten. We zullen dit aanscherpen en verder ontwikkelen. 

Engels 

In groep 6, 7 en 8 wordt extra gebruik gemaakt van Holmwood (Essentials). Dit is een digitaal Engels 

programma waarin kinderen m.b.v. teksten, luister en kijkfragmenten extra oefenstof krijgen voor 

het vak Engels. (woordenschat, teksten, spreken en luisteren wordt hiermee vergroot) 

Burgerschapsvorming en duurzaamheid 

Het komend jaar zullen we ons verder verdiepen in de onderwerpen burgerschapsvorming en 

duurzaamheid. In het Koersplan van de SPCO staan deze  2 thema's om verder te ontwikkelen en uit 

te werken.  

● Op SPCO-scholen leren kinderen samen te leven met verschillende mensen vanuit 

gemeenschappelijke waarden. Hierdoor kunnen zij opgroeien tot zelfstandige, sociale en 

rechtvaardige burgers. Dit is het doel van burgerschap. 

● Op SPCO-scholen gaan we bewust en respectvol om met de schepping. Dit is het doel van 

duurzaamheid. 

Aan de hand van 5 etappes zullen we ons verdiepen in beide onderwerpen. De etappes die we 

doorlopen zijn:  

1. Visie vormen 

2. Koppelen aan de praktijk 

3. Handelen 

4. Verankeren 

5. Schoolspecifieke aspecten toevoegen 

Driehoeksgesprekken / kindgesprekken 

Driehoeksgesprekken zijn geïmplementeerd in ons onderwijs. Vanaf groep 6 zullen de gesprekken 

met ouders, kinderen en leerkrachten plaatsvinden m.b.t. de ontwikkeling van de kinderen. We 

zullen dit proces van ontwikkelingsgesprekken continueren en aanscherpen. Tevens worden 

leerkrachten uitgeroosterd om kindgesprekken te voeren met alle kinderen.  
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Snappet 

Er wordt in groep 5 t/m 8 gewerkt met Snappet. De werkwijze van Snappet wordt gecontinueerd. 

Een leerkracht wordt opgeleid tot specialist/coördinator. Zij zal alle werkzaamheden rondom 

Snappet aansturen en begeleiden in het team.  

Leerlingenraad 

Er is een leerlingenraad. Deze raad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8 die zullen meedenken en 

meepraten over onderwijsinhoudelijke onderwerpen en organisatorische thema's. Deze raad wordt 

begeleid door een leerkracht.  

Eigenaarschap van leerlingen 

Leerlingen zullen meer eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling. We kijken het komende jaar met 

name naar een aanscherping van  dag- en weektaken, doelen stellen, reflectie en feedback.  

Hoogbegaafdheid (plusklas en beleid) 

De werkgroep hoogbegaafdheid gaat het komende schooljaar zich bezig houden met het 

aanscherpen van beleid, inventariseren van materialen en leermogelijkheden en de ontwikkeling van 

hoogbegaafde kinderen in de school. Er wordt gestart met een aantal plusklassen in de groepen 5 

t/m 8. Deze plusgroepen worden begeleid door de specialist (coördinator) hoogbegaafdheid.  

 

Behaalde resultaten 2020-2021 

 IPC 

We zijn verder gegaan met IPC. Hierin was aandacht zijn voor het stellen van kennisdoelen en 

vaardigheidsdoelen, geven van onderlinge feedback, reflecteren op het gemaakte werk, beoordelen, 

samen lessen voorbereiden en assessment for learning. De werkgroep IPC heeft dit gemonitord en 

begeleid. Op afstand is er begeleiding van IPC-Nederland.  

EDI (Expliciete Directe Instructie)  

Expliciete Directe Instructie (EDI). EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met 

technieken.  Het doel is om de leerstof succesvol aan te leren aan zowel sterke, gemiddelde, als 

risicoleerlingen. Een belangrijke techniek is dan ook het controleren van begrip tijdens de 

verschillende lesonderdelen. Voordat leerlingen zelfstandig de leerstof gaan verwerken, moet 80% 

van hen het lesdoel hebben behaald. Zelfstandig werken is effectiever als leerlingen  de leerstof in de 

basis beheersen. De overige 20% krijgt een verlengde instructie als de rest van de klas zelfstandig 

werkt. We hebben het traject van EDI gekoppeld aan technisch lezen. Hiervoor werden we begeleid 

door Marita Eskes van Expertis. Ook in het komend jaar is er weer aandacht voor EDI. 

Technisch lezen 

In combinatie met EDI hebben we ons uitgebreid beziggehouden met technisch lezen. We hebben 

een kwaliteitsscan uitgevoerd om te kijken waar we als school staan m.b.t technisch lezen. Het 
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belang van goed kunnen lezen is benadrukt, en de impact hiervan op andere vakgebieden 

(schoolsucces, maar ook voor de sociale ontwikkeling). Ook is aandacht besteed aan de doorlopende 

lijn rondom technisch lezen van groep 1/2 tot aan groep 8, waarbij leerkrachten zicht kregen op 

welke inhoudelijke doelen in welk leerjaar aan bod moeten komen. Er was aandacht voor het belang 

van vloeiend lezen, het nut van oefenen op woord- en zinsniveau en het herhaald lezen. Er werden 

praktische tips gegeven hoe dit alles eruit kan zien in de dagelijkse praktijk: een lesopbouw 

(gekoppeld aan EDI) en hoe voldoende leeskilometers door de schoolweek heen een plek konden 

krijgen. Middels klassenconsultaties hebben we ook gekeken lessen technisch lezen.  

Opbrengstgericht werken 

Opbrengstgericht werken is erop gericht om de onderwijskwaliteit te verbeteren. De kern is dat de 

leerkrachten zich hun onderwijs aanpassen aan de hand van de meetbare resultaten. Het verbeteren 

van de resultaten start met een grondige analyse naar de achterliggende oorzaken. Aan de hand van 

die analyse wordt een actieplan opgesteld met meetbare doelen. Want het vaststellen van de 

gewenste opbrengsten zorgt voor optimale opbrengstgerichtheid. Tijdens studievergaderingen 

worden de opbrengsten met elkaar gedeeld, geanalyseerd en besproken. Leerkrachten kunnen 

opbrengsten analyseren en doelen stellen n.a.v. de opbrengsten. Er is focus op het maken van de 

groepsplannen en de groepsoverzichten. We zullen dit aanscherpen en verder ontwikkelen. 

Snappet 

Vanaf groep 5 t/m groep 8 werken alle kinderen met een Chromebook. De leerstof van rekenen en 

spelling wordt verwerkt via Snappet. Er worden geen werkboeken meer gebruikt, maar de leerstof 

wordt digitaal verwerkt. Dit heeft grote voordelen voor de ontwikkeling van kinderen. De leerlingen 

krijgen meteen feedback op wat ze doen. Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en 

concentratie van de leerlingen. Meer individuele differentiatie mogelijk. Direct inzicht in de 

leervoortgang van de klas en individuele leerlingen. Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en 

remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse. Tegelijk digitaal aan de slag (in plaats van 

om beurten op de computer) doordat ieder kind een eigen Chromebook heeft. Meer doelgericht / 

opbrengstgericht werken. Doordat Snappet de opgaven heel sterk richt op de einddoelen staat niet 

meer de methode centraal maar het eindresultaat. Een belangrijk aandachtspunt is het geven van 

instructie. We doen dit via het model van EDI (zie Expliciete Directe Instructie) Instructie is de basis 

van lesgeven. Na de klassikale instructie kunnen de kinderen aan het werk met de digitale leerstof. 

De leerkracht monitort de ontwikkeling door het dashboard in de gaten te houden en de kinderen 

individueel te helpen waar nodig is. 

Burgerschapsvorming en duurzaamheid 

Het afgelopen jaar zouden we ons verdiepen in de onderwerpen burgerschapsvorming en 

duurzaamheid.  Door Corona is dit onderwerp niet verder uitgewerkt, maar zullen we dit in het 

nieuwe schooljaar weer oppakken. In het Koersplan van de SPCO staan deze  2 thema's om verder te 

ontwikkelen en uit te werken.  
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● Op SPCO-scholen leren kinderen samen te leven met verschillende mensen vanuit 

gemeenschappelijke waarden. Hierdoor kunnen zij opgroeien tot zelfstandige, sociale en 

rechtvaardige burgers. Dit is het doel van burgerschap. 

● Op SPCO-scholen gaan we bewust en respectvol om met de schepping. Dit is het doel van 

duurzaamheid. 

Aan de hand van 5 etappes zullen we ons verdiepen in beide onderwerpen. De etappes die we 

doorlopen zijn:  

6. Visie vormen 

7. Koppelen aan de praktijk 

8. Handelen 

9. Verankeren 

10. School specifieke aspecten toevoegen 

Driehoeksgesprekken 

Driehoeksgesprekken zullen worden geïmplementeerd in ons onderwijs. Vanaf groep 6 zullen de 

gesprekken met ouders, kinderen en leerkrachten plaatsvinden m.b.t. de ontwikkeling van de 

kinderen. 

Leerlingenraad 

Er is een leerlingenraad  geïmplementeerd. Deze raad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8 die 

zullen meedenken en meepraten over onderwijsinhoudelijke onderwerpen en organisatorische 

thema's. Deze raad wordt begeleid door een leerkracht.  

Eigenaarschap van leerlingen 

Leerlingen zullen meer eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling. Er is het afgelopen  jaar gekeken 

met name naar: dag- en weektaken, doelen stellen, reflectie en feedback. Door middel van 

Classroom worden dag- en weektaken digitaal klaargezet voor de kinderen. Zij leveren hun werk ook 

in via Classroom en zijn hiermee eigenaar van hun leerproces en organisatie.  

Hoogbegaafdheid 

De werkgroep hoogbegaafdheid heeft zich bezig houden met het aanscherpen van beleid, 

inventariseren van materialen en leermogelijkheden en de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen 

in de school. Hierin werden we begeleid door iemand van Onderwijs Advies. Tijdens studiedagen 

hebben we ons meer verdiept in compacten, verrijken, onderpresteren, een plusklas, instructie aan 

hoogbegaafde kinderen, signaleren, diagnosticeren en het begeleiden  van deze kinderen in de klas. 

Er is een kwaliteitskaart voor hoogbegaafdheid geschreven en tevens beleid gemaakt voor het 

organiseren van een plusklas. Deze plusklas zal worden gestart in het schooljaar 2021-2022. 
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Vreedzame school 

Er zijn nieuwe mappen van de vreedzame school aangeschaft. Tijdens de studiedag is gekeken wat is 

vernieuwd t.o.v. oude mappen. Er is aandacht voor de vernieuwde website, het vernieuwde 

lesprogramma, burgerschapsvorming en planning. De vernieuwde mappen zijn geïmplementeerd.  

3. DE INHOUD VAN ONS ONDERWIJS 
Regelmatig wordt de school onderzocht door de inspectie. Van dit onderzoek wordt verslag 

uitgebracht aan de algemeen directeur van de SPCO. Door een goed cyclisch systeem van 

kwaliteitszorg wordt de inhoud van ons onderwijs en de kwaliteit daarvan gewaarborgd. Onderdeel 

van dit systeem is het omgevingsonderzoek dat een keer in de vier jaar wordt gedaan door een externe 

instantie. Jaarlijks wordt een tevredenheidsonderzoek gedaan onder de oudergroep en de kinderen. 

Zij geven hun mening over de kwaliteit van ons onderwijs, de communicatie en het schoolklimaat. 

Hieruit halen wij verbeterpunten.  

 

3.1 Kerndoelen 

Kerndoelen en referentieniveaus 

We werken in de school met de zogenaamde kerndoelen. Kerndoelen beschrijven wat in het 

basisonderwijs aangeboden moet worden aan de leerlingen, zodat zij voldoende kans krijgen zich te 

ontwikkelen. Kerndoelen zijn tot heden om de vijf jaar beschreven. Ze liggen vast in de wet. De 

activiteiten en de methoden in de scholen zijn erop gericht deze kerndoelen te realiseren. De 

kerndoelen gaan niet alleen over basale vakken als taal en rekenen, maar ook over vormingsgebieden 

als cultuur, wereldoriëntatie en burgerschap. 

Het nadeel van het gebruik van kerndoelen is dat niet altijd duidelijk is op welk beheersingsniveau 

leerlingen zich kennis, inzichten en vaardigheden eigen zouden moeten maken. Voor leraren 

ontbreken heldere en concrete criteria die zij kunnen hanteren en op basis waarvan zij de voortgang 

van hun leerlingen kunnen evalueren. In de praktijk leidt dit ertoe dat scholen in het voortgezet 

onderwijs leerlingen binnen krijgen met grote verschillen in beheersing van de basisvaardigheden 

Nederlandse taal en rekenen. 

Hierdoor is behoefte ontstaan aan een specifieke beschrijving van de onderwijsinhoud en het objectief 

vaststellen van het bereikte beheersingsniveau voor een succesvolle overstap naar het 

vervolgonderwijs. Om dat te bereiken zijn de zogenaamde referentieniveaus ontwikkeld. De 

referentieniveaus 1F en 1S beschrijven wat leerlingen op een bepaald moment in hun schoolloopbaan 

(bijvoorbeeld eind groep 8) moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. Het gaat bij 

de referentieniveaus dus niet om een aanbod verplichting voor de leraar, maar een opbrengst 

verplichting voor de leerling. Ook de referentieniveaus zijn bij wet vastgelegd. Op school hanteren we 

dus naast de kerndoelen ook de referentieniveaus.  
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3.2 Methoden  

De in gebruik zijnde en nog aan te schaffen onderwijsleerpakketten waarborgen het leerproces en de 

wettelijke plicht om aan de kerndoelen te voldoen. In elke methode staat verplichte leerstof 

aangegeven. De leerkracht van de groep is verantwoordelijk voor het aanbieden van deze leerstof. De 

resultaten van de toetsen worden gebruikt om de vorderingen te bespreken en te controleren. Aan 

het eind van de basisschool hebben alle kinderen de verplichte leerstof gehad. Sommige kinderen lukt 

dit niet. Voor deze kinderen zijn minimumdoelen geformuleerd. Hierover worden met de ouders 

vroegtijdig afspraken gemaakt. 

Bezig met de Bijbel 

Kind op Maandag 

Vanuit de methode ‘Kind op Maandag’ geven wij Bijbels onderwijs in alle groepen. We beginnen en 

eindigen de dag met een gebed. We vertellen de kinderen verhalen uit de Bijbel. De kinderen leren 

bijpassende liedjes uit o.a. ‘Geroepen om te zingen’, het Liedboek en andere christelijke liedbundels. 

Elke maand leren we in alle klassen twee liederen aan. De keuze van deze liederen is door het team 

tot stand gekomen in samenwerking met de Protestantse Gemeente Montfoort. Er is een uitgebreide 

liedlijst waar we uit kunnen putten.  Als team vinden we het goed om deze liederen aan alle kinderen 

te leren. 

Schrijven 

Klinkers 

Groep 1 t/m 8 werkt aan de hand van de methode Klinkers. Deze methode biedt in een doorgaande 

lijn goed schrijfonderwijs, waarin er aandacht is voor het kijken naar de vorm van de letters, de 

leesbaarheid van het handschrift, pengreep en pen druk en de schrijfhouding.  

Algemeen 

Met deze editie werken leerlingen toe naar een vlot en duidelijk leesbaar handschrift. Klinkers sluit in 

groep 3 naadloos aan bij de aanvankelijk leesmethode Lijn 3. Als de kinderen met Lijn 3 nieuwe 

letters leren lezen, leren ze deze met Klinkers ook schrijven. Ook worden dezelfde thema’s als Lijn 3 

gehanteerd. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan een goede schrijfhouding, 

schrijfbeweging en pengreep. Er wordt gewerkt met een licht hellend en verbonden schrift. De 

vormgeving van de lesmaterialen en de gevarieerde oefeningen zijn afgestemd op de 

belevingswereld van leerlingen. 

Structuur 

Er wordt lesstof geboden voor 36 weken. In groep 3 zijn er 5 schrijflessen, dit loopt af tot 1 schrijfles 

in groep 8. Elke schrijfles duurt 30 minuten. De lessen van Klinkers hebben steeds dezelfde opbouw: 

opwarmer (in groep 3 en 4), introductie, instructie, oefening en reflectie. Handschrift heeft 

instructie-intensieve lessen en oefenlessen. In groep 3 ligt de nadruk bij de instructie-intensieve op 

het aanleren van een nieuwe letter of verbinding. In de oefenlessen worden de nieuwe letters 

geoefend en eerder aangeleerde letters herhaald. Verder zijn er herhalingslessen, toetsen en 

differentiatielessen. In de hogere groepen zijn er ook creatieve schrijflessen en keuzelessen. Deze 

https://www.heutink.nl/shop/alles-van-heutink/Didactiek/Lezen+-+Aanvankelijk/Lijn+3
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lessen zijn er om het plezier in schrijven te vergroten. De kinderen gebruiken hierbij verschillende 

schrijfmaterialen. 

Differentiatie 

Klinkers biedt zowel zwakke als sterke schrijvers oefeningen op hun eigen niveau. Voor zwakke 

schrijvers zijn er diverse remediëringsbladen. Er kan geoefend worden op elke gewenste liniatuur. 

Sterke schrijvers krijgen prikkelende schrijfoefeningen die meer uitdaging bieden, zoals oefeningen 

waarin ze hun creativiteit kunnen laten zien. 

Volgen en toetsen 

Leerlingen evalueren hun eigen handschrift en maken aantekeningen in hun eigen schrift. De 

leerkracht begeleidt ze hierbij door de schrift criteria uit te leggen. Aan het eind van elke les wordt 

teruggekeken naar een van tevoren afgesproken onderdeel van het schrijfproces. Hiervoor kunnen 

de kinderen ook smileys inkleuren in hun schrijfschrift.  

In groep 3, 4 en 5 biedt Klinkers toetsen aan. Hiermee kan de leerkracht een analyse maken van de 

schrijfvaardigheid van elk kind. Direct na de toetsen zijn er differentiatielessen, waarin de leerkracht 

aan de specifieke onderwijsbehoeften van de kinderen kan voldoen. 

 Taal en lezen 

In de groepen 1 en 2 werken we met de methode Kleuterplein. Met deze methode geven we aan de 

hand van thema´s een doordacht aanbod van taal, reken, en motorische activiteiten. 

Ook wordt gewerkt met de methode Kinderklanken en daarnaast gebruiken we Spreekbeeld voor het 

versterken van de klank-teken-koppeling. Deze laatste methode wordt ook in groep 3 gebruikt. 

Lijn 3 

Lijn 3 is een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen in groep 3. De kinderen gaan met buslijn 3 een 

jaar lang op reis door Leesstad. De vrolijke buschauffeur Ben Bus vertrekt vanaf het schoolplein en 

brengt de kinderen langs 12 haltes (12 thema’s). Bij iedere halte maken de kinderen kennis met de 

letters en woorden rondom het thema. Bovendien ontdekken en leren ze er van alles over de wereld 

om hen heen. Lijn 3 is de aller leukste schoolreis ooit! 

• Samen leren lezen 

Met Lijn 3 leren alle kinderen lezen uit hetzelfde leesboek met een unieke dubbele leeslijn. 

Bovendien heeft elke leesles een gezamenlijke start en afsluiting. De kinderen leren dus écht samen 

lezen. 

• Instructie op 3 niveaus 

Lijn 3 heeft een overzichtelijke differentiatie met instructie op drie niveaus. Ook de goede lezers 

krijgen instructie op hun eigen niveau. Hiermee haalt u het beste uit ieder kind. 
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• De letter centraal 

In Lijn 3 staat niet een kapstokwoord, maar de letter centraal. Hierdoor leren de kinderen op een 

bewezen effectieve manier lezen. Het zorgt ervoor dat kinderen vanuit de geleerde letters snel 

nieuwe woorden gaan lezen, en voorkomt dat kinderen een woordbeeld inprenten. 

• Expliciete aandacht voor spelling en woordenschat 

Lijn 3 heeft aparte lessen voor spelling en woordenschat. In de spellinglessen worden de kinderen 

goed voorbereid op het spellingonderwijs vanaf groep 4. In de woordenschatlessen leren de kinderen 

nieuwe woorden in een betekenisvolle context. 

• Wereld oriënterend 

Met Lijn 3 maken de kinderen een reis langs 12 bushaltes. Dit zijn 12 wereld oriënterende thema’s 

waar ze van alles ontdekken over de wereld om hen heen. Met Lijn 3 leren de kinderen veel meer 

dan lezen alleen. 

Begrijpend  lezen: 

Grip 

Kinderen leren vanaf groep 4 begrijpend aan de hand van zeven evidence-based leesstrategieën.  

Daarmee krijgen ze handvatten om elke tekstsoort te kunnen lezen en interpreteren. 

De leesstrategieën zijn: 

1. Doel bepalen   Waarom lees ik de tekst? 

2. Voorspellen    Waar gaat de tekst over? 

3. Voorkennis ophalen Wat weet ik al over het onderwerp? 

4. Herstellen    Wat doe ik als ik het niet meer snap? 

5. Vragen stellen   Welke vragen zie ik? 

6. Visualiseren    Welk plaatje past bij de tekst? 

7. Samenvatten   Hoe vat ik de tekst samen? 

 

Blits (studeren lezen) 

De kinderen uit groep 6, 7 en 8 leren studerend lezen met de nieuwste methode Blits. 

Technisch lezen: 

Voor technisch lezen gebruiken we de methode Timboektoe. Timboektoe is zo opgebouwd dat de 

betere lezers, de gemiddelde lezers en de risicolezers tijden de leeslessen met elkaar in contact 

blijven. Tegelijkertijd stelt de methode ieder kind in staat om op zijn of haar eigen niveau de 

leesvaardigheid te ontwikkelen en te verbeteren. In groep 4,5 en 6  worden drie leeslessen per week 

gegeven. In groep 7 en 8 worden twee leeslessen per week gegeven.  

Timboektoe is gebaseerd op een fasemodel. De kinderen leren afzonderlijke deelvaardigheden om 

die vervolgens te integreren. Eerst correct lezen, dan snel lezen, dan allebei. Eerst woorden, dan 

zinnen, dan hele teksten. 
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Doordat de leerlijn van Timboektoe begint in groep 4 en doorloopt tot en met groep 8 kunnen 

leerlingen altijd op hun eigen niveau starten en doorgroeien in hun leesontwikkeling. Timboektoe 

geeft kinderen een uitstekende basis voor het voortgezet onderwijs.  De lessen van Technisch lezen 

worden gegeven volgens het EDI-model (Expliciete Directe Instructiemodel) 

Taal 

Taal actief  

Voor taal en spelling werken we met de taalmethode Taal Actief. Deze  is ontwikkeld voor de groepen 

4 t/m 8 van de basisschool. Bij deze methode is gekozen voor onderwijs dat de taalontwikkeling 

bevordert en dat de vaardigheden in taal vergroot. Taal Actief voldoet aan de huidige kerndoelen van 

het basisonderwijs. Tevens is de nieuwste versie aangepast aan de veranderde spellingsregels. Voor 

elke jaargroep is voor 37 weken een ‘verplicht’ programma uitgewerkt. Voor de resterende weken 

wordt volstaan met een aantal uitgewerkte suggesties voor taalactiviteiten in het kader van de 

jaarafsluiting. Er wordt in de groepen gewerkt met  de bijbehorende software. In de nieuwste versie 

zit veel differentiatiemateriaal. Het vergroten van de woordenschat vinden we belangrijk, daarom 

werken we ook met het onderdeel ‘Taal actief – woordenschat’. 

Rekenen en wiskunde 

Pluspunt 

De groepen 3 en 4 werken met de nieuwste methode Pluspunt 4. Met deze rekenmethode leren 

kinderen evenwichtig rekenen: de kinderen verwerven inzicht en oefenen hun vaardigheden. De 

leerstof wordt in duidelijke, kleine stappen aangeboden en regelmatig herhaald. De methode biedt 

differentiatie voor drie groepen: minimum, basis en plus. De methode voldoet aan de kerndoelen en 

de referentieniveaus zijn hierin opgenomen. De kinderen van groep 5 t/m 8 werken volgens de lijn van 

Pluspunt 4 met het programma Snappet.  

Met sprongen vooruit 

In de groepen 1 t/m 4 wordt door middel van activiteiten uit de methode Met Sprongen Vooruit 

geoefend met getalbegrip, ordenen, splitsen en automatiseren. 

IPC (International Primary Curriculum)  

Bij IPC gaat het om een combinatie van wereldoriëntatie, creatieve vorming en persoonlijke 

ontwikkeling. Kinderen leren dus niet alleen kennis, maar breiden ook hun vaardigheden verder uit 

(bijv. samenwerking, presenteren en computergebruik). Een belangrijk aandachtspunt binnen IPC is 

het ontwikkelen van internationaal perspectief; wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen 

hier en daar. Respect voor het eigen cultureel erfgoed en openheid voor de diversiteit in de wereld 

wordt gestimuleerd. Rondom een thema worden leerdoelen geformuleerd, de leerdoelen vormen 

dus de basis van ieder thema. Vanuit deze leerdoelen worden de activiteiten vormgegeven. Bij de 

start van iedere IPC-activiteit wordt uitgebreid stilgestaan bij het leerdoel. Kinderen zijn zich zo 

bewust van wat ze gaan leren. Ieder thema begint met een uitdagende startopdracht. Vanuit de 

kennisoogst wordt uitgelegd wat er tijdens het thema geleerd gaat worden. Nadat een thema vanuit 

verschillende vakgebieden (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek, creatieve vorming) is 
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uitgewerkt, wordt het thema op een leuke manier afgesloten. De thema’s sluiten aan bij de leef- en 

belevingswereld van kinderen. IPC prikkelt zo de nieuwsgierigheid. 

Verkeer 

In de groepen 1 en 2 werken we met de methode Wijzer door het verkeer. Voor de groepen 3 t/m 8 

werken we met de verkeerskranten van VVN.  

Groep 3-4 gebruikt de verkeerskrant “Stap vooruit”, Groep 5-6 gebruikt de verkeerskrant “Op voeten 

en fietsen” en groep 7 gebruikt de “Jeugdverkeerskrant” De methode is up to date en wordt uitgegeven 

door Veilig Verkeer Nederland. Verder wordt in groep 7 gewerkt met de proefexamens van Veilig 

Verkeer Nederland om te oefenen voor het verkeersexamen.  

Engels 

I Pocket 

I Pockets is een digitale lesmethode voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) van het basisonderwijs. Door 

middel van liedjes, rijmpjes, interactieve praatplaten en videomateriaal ontdekken de leerlingen op 

een interactieve en speelse manier de Engelse taal. 

Our Discovery Island 

Vanaf groep 3 gebruiken we de methode  Our Discovery Island. Met Our Discovery Island leren 

kinderen  vanaf groep 5 op een efficiënte en leuke manier de Engelse Taal. Met behulp van leuke 

stripfiguren die op verschillende eilanden avonturen beleven worden de kinderen  gemotiveerd en 

gestimuleerd om de Engelse taal te leren. 

Activatie van de taal vindt plaats door verschillende lesvormen. 

Our Discovery Island is geschreven door native speakers en is volledig Engels. Door de 

onderdompeling in de Engelse taal krijgen de kinderen het vertrouwen en de gelegenheid om de taal 

actief te gebruiken. Door het vele gebruik van de taal worden leerlingen vloeiend in het Engels. 

Door een goed aanbod Engels wordt gezorgd voor een goede aansluiting met het VO.  

 

Holmwood (Essentials) 

In groep 6, 7 en 8 wordt extra gebruik gemaakt van Holmwood (Essentials). Dit is een digitaal Engels 

programma waarin kinderen m.b.v. teksten, luister en kijkfragmenten extra oefenstof krijgen voor 

het vak Engels. (woordenschat, teksten, spreken en luisteren wordt hiermee vergroot) 

  

Computer en Chromebooks / Snappet 

Vanaf de kleutergroepen werken de kinderen wekelijks met de computer. De methode Kleuterplein 

heeft digitale software voor het kleuteronderwijs.  

In de hogere groepen zijn de kinderen regelmatig zelfstandig achter de computer bezig. Veel methodes 

hebben digitale software, zodat de kinderen de oefenstof ook op de computer kunnen doen. Daarnaast 

gebruiken we ook het oefenprogramma Ambrasoft. We werken met chromebooks. Er is een volledig 

draadloos netwerk gemaakt waardoor er in hele school mogelijk is om met de chromebooks te werken. 

Kinderen van groep 5 t/m 8 hebben allemaal een chromebook om mee te werken. Er wordt gewerkt 

met Classroom waarin lessen en taken worden klaargezet voor de kinderen. In groep 1 t/m 4 zijn 
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gemiddeld 12 chromebooks per groep. De chromebooks worden ingezet voor rekenen, spelling, taal 

maar voor wereldoriëntatie. Vanaf groep 5 zullen we de leerstof verwerken via Snappet. Dit betekent 

dat rekenen, taal en spelling volledig digitaal wordt verwerkt. Hierdoor hebben kinderen nog meer 

mogelijkheden tot uitdaging en oefenstof.  Het is prachtig om te zien dat we een grote stap maken als 

het gaat om onderwijs in de 21e eeuw.  

De school maakt vanaf groep 5 gebruik van een internetprotocol. We proberen de kinderen bewust te 

maken van de positieve kanten en risico’s van internet. Ouders kunnen op het aanmeldingsformulier 

aangeven of ze wel of geen toestemming geven voor het plaatsen van een foto’s of film op de website.  

Op de Graaf Jan hebben we in alle lokalen digitale schoolborden.    

In het meerjarenplan zal ICT een groeiende plek krijgen. Hierin zal verder worden bekeken  op welke 

wijze we chromebooks, computersoftware en social media  verbinden met ons onderwijs.  

Bewegingsonderwijs 

Op woensdagmiddag en vrijdagmorgen krijgen de groepen gymnastiek. Deze gymlessen worden 

verzorgd door een vakleerkracht van SBML. Verder neemt de school deel aan veel sportactiviteiten die 

voor de scholen georganiseerd worden. 

Expressie 

Naast de klassikale expressieactiviteiten, aan de hand van verschillende methodes via internet, worden 

er ook gezamenlijke creatieve activiteiten georganiseerd (kerstcreatief, werken aan een project). De 

kinderen werken in groepen aan verschillende opdrachten en krijgen daarbij hulp van ouders. De 

klassikale expressie activiteiten waarbij hulp van ouders nodig is, worden door de leerkracht(en) 

georganiseerd en gepland. Ook bij het vak tekenen wordt gewerkt met de verschillende internetsites 

die tekenlessen aanbieden. Voor muziek wordt gebruik gemaakt van de muziekbundel “Eigenwijs”. In 

groep 5 wordt expliciet meegedaan met een muziekproject van Carolus. Ook worden er elke week 

muzieklessen gegeven door een vakdocenten van Het Klooster in Woerden.  

Kunstactiviteiten 

Ook in het  schooljaar 2021-2022 nemen we deel aan de kunstactiviteiten van de stichting KUVO. 

Deze organisatie biedt meerdere activiteiten aan per groep. Dit kan een activiteit zijn rondom toneel, 

film, muziek, dans, literatuur of een tentoonstelling. Ook willen we de cultuur van onze stad en 

streek onderzoeken. Om hier meer over te weten te komen worden educatieve excursies gehouden. 

Presentaties 

Kinderen leren op verschillende manieren een onderwerp te presenteren aan hun groep: 

● een spreekbeurt over een zelfgekozen onderwerp; 

● een boekbespreking; 

● presentatie d.m.v. een werkstuk; 

● presentatie d.m.v. Powerpoint of Prezi 

● presentatie n.a.v. een krantenartikel 
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Vanaf groep 5 beginnen de kinderen met spreekbeurten. Er vindt begeleiding plaats bij de aanpak, 

opzet en uitvoering en ze mogen het nog samen doen. Het gekozen onderwerp wordt in de groepsmap 

geschreven en gaat in overleg met de leerkracht. In de groepen 5 en 6 duurt een spreekbeurt minimaal 

5 minuten en mag het uitgeschreven worden. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen de tekst 

oplezen. De begeleiding wordt vanaf groep 6 steeds minder, om zo de zelfstandigheid te bevorderen. 

In de groepen 7 en 8 duurt een spreekbeurt minimaal 10 minuten en is het de bedoeling dat de 

kinderen n.a.v. kernwoorden hun verhaal vertellen. Voor de boekbespreking mogen de kinderen zelf 

een boek uitkiezen en in de klas iets over dat boek vertellen. Dit mag m.b.v. een ‘spiekbriefje’. In alle 

groepen mogen de kinderen gebruik maken van het smartboard om met afbeeldingen/filmpjes het 

een en ander te verduidelijken. 

Voor werkstukken gelden de volgende afspraken: 

Groep 6: een afgebakend onderwerp (bijvoorbeeld een dier). Minimaal 5 kantjes A4. 

Groep 7: gevarieerd onderwerp. Minimaal 10 kantjes A4. 

Groep 8: gevarieerd onderwerp. Minimaal 15 kantjes A4. 

De kinderen krijgen op school de nodige extra informatie over het houden van een spreekbeurt of 

boekbespreking als het aan de orde komt. In groep 7 krijgen de kinderen les in het maken van een 

presentatie op de computer m.b.v. het programma Powerpoint. Groepsgewijs gaan zij hier zelf mee 

aan de slag. 

Rapport 

Twee keer per jaar ontvangt u een rapport. Dit rapport wordt op de computer ingevuld. In dit rapport 

staan ook de resultaten van het Leerling Volg Systeem. Bij de groep 1 is er aan het eind van het seizoen 

een rapport.  

Omdat cijfers nooit het totale functioneren van het kind kunnen weergeven, stellen wij het op prijs als 

ouders zich opgeven voor de spreekavonden.  

 

3.3 Huiswerk 

Er wordt vanaf groep 3 huiswerk meegegeven. Over de inhoud, de frequentie en de aanpassing op het 

niveau van het kind worden de ouders tijdens de informatieavond geïnformeerd.  

 

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 
Bij de door ons gehanteerde onderwijsmethoden behoren toetsen. Hiermee worden de vorderingen 

van de kinderen bijgehouden. De resultaten worden genoteerd in de klassenmap. Over deze resultaten 

wordt 3 maal per jaar verslag uitgebracht op de spreekavonden. Verder worden de vorderingen 

geadministreerd in ons leerlingvolgsysteem, zodat we de leerlingen goed kunnen volgen in hun 

ontwikkeling gedurende hun schoolloopbaan. 
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4.1 Leerlingvolgsysteem (L.V.S.) 

Op onze school vinden wij het belangrijk dat ieder kind de begeleiding krijgt, die hij/zij nodig heeft. Om 

de ontwikkeling van ieder kind optimaal te volgen heeft de school een leerlingvolgsysteem voor lezen, 

spelling, rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling. De gegevens van deze toetsen geven, samen 

met de ervaringen van de leerkracht met het kind, een betrouwbaar beeld van het functioneren van 

het kind in de klas. Drie keer per jaar worden leerlingbesprekingen gehouden, waarin deze toetsen en 

ervaringen worden besproken. De leerlingen van een groep worden besproken met de leerkracht, de 

directeur, de IB-er en de RT-er. Het resultaat van deze bespreking kan zijn dat een kind behoefte heeft 

aan uitbreiding van de zorg.  

Toetsen uit de toetskalender: 

● Citotoetsen taal voor kleuters, rekenen voor kleuters in de kleutergroepen; 

● de AVI-toetsen waarmee we de vorderingen in het technisch lezen meten; 

● Drie Minuten Toets van Cito voor technisch lezen; 

● Cito begrijpend lezen 4 t/m 8; 

● Cito rekenen 3 t/m 8; 

● Cito spelling 4 t/m 8; 

● Cito werkwoordspelling groep 7 en 8 

● Cito studievaardigheden groep 7 en 8 

● Cito woordenschat groep 3 t/m 8 

● de Cito-eindtoets. 

 

4.2 Leerlingbegeleiding 

Extra zorg voor het kind is altijd gericht op een beter functioneren van het kind in de groep. Dit 

betekent dat de leerkracht hierin een belangrijke functie vervult en dat de begeleiding van buitenaf in 

principe tijdelijk is. De begeleiding kan bestaan uit het vergroten van de bekwaamheid van de 

leerkracht en/of directe hulp aan het kind. Deze kan gegeven worden door de schoolbegeleider of de 

Remedial Teacher. De Interne begeleider onderhoudt de contacten en heeft een coördinerende en 

controlerende rol. Uiteraard worden ook de ouders betrokken bij de begeleiding.  

 

4.3 Kinderen “boven niveau” 

Kinderen die boven het gemiddelde niveau werken, krijgen binnen onze school speciale aandacht. Er 

is genoeg verdiepingsstof binnen de gebruikte lesmethoden om deze kinderen een extra stuk uitdaging 

aan te bieden. Daarnaast zijn er op school  extra leermiddelen aanwezig om deze kinderen te 

stimuleren en uit te dagen. Een aantal leerkrachten heeft zich tijdens studiedagen bekwaamd in 

signalering en begeleiding van deze kinderen. De school heeft ten aanzien van deze kinderen beleid 

ontwikkeld, zodat in alle groepen door alle leerkrachten op dezelfde manier met deze kinderen wordt 

omgegaan. Bij taal en rekenen worden bij deze kinderen toetsen vooraf afgenomen, zodat alleen die 

instructie wordt gegeven die het kind nog nodig heeft. Daarnaast zal minder oefenstof worden 

aangeboden waar dat kan en worden vervangen door verdieping en verbreding. Wij werken op onze 
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school met een aantal plusgroepen. Hierin zitten kinderen die 1 keer per week specifiek aandacht 

krijgen voor extra verdieping en uitdaging. Hierin worden ze begeleid door een specialist 

hoogbegaafdheid. Tevens hebben we binnen de SPCO hebben uitgebreide aandacht voor meer- en 

hoogbegaafde leerlingen in een Day a weekschool  (DWS) - https://www.graafjan.com/onze-

school/hoogbegaafdheid-day-week-school  

 

4.4 De Intern Begeleider (IB-er) 

De taak van de IB-er, bestaat uit het coördineren van alle zaken rond leerlingvolgsysteem en de 

speciale leerlingenzorg in de school. Daartoe zal de Intern Begeleider: 

● het leerlingvolgsysteem bijhouden; 

● toezicht houden op het afnemen van de toetsen; 

● toetsuitslagen interpreteren en hulp organiseren; 

● leerling besprekingen voorbereiden en leiden; 

● zorgdragen voor leerling dossiers; 

● handelingsplannen bespreken met leerkrachten en andere betrokkenen; 

● orthotheek bijhouden; 

● contact onderhouden met het speciaal onderwijs; 

● contact onderhouden met zorginstanties buiten de school; 

● zorg dragen voor het nakomen van de gemaakte afspraken; 

● zorg dragen voor ouderinformatie binnen de school over diverse onderwerpen zoals 

dyslexie, ADHD etc. 

● Gesprekken voeren met leerkrachten over de ontwikkeling van kinderen.  

De Intern Begeleider heeft contacten met andere Intern Begeleiders binnen ons 

samenwerkingsverband met ‘Passenderwijs’. 

 

4.5  De Remedial Teacher (onderwijsassistenten) 

Op de Graaf Jan worden kinderen die extra ondersteuning nodig hebben doordat zij een zorgbehoefte 

hebben (kinderen met een ‘rugzak’) begeleid door Remedial Teacher. De RT-er doet onderzoek naar 

de oorzaken van het niet optimaal functioneren van deze kinderen. De RT-er stelt  een handelingsplan 

op en begeleidt de kinderen en de leerkrachten bij de uitvoering daarvan. De hulp kan bestaan uit: 

● Het adviseren van een leerkracht over een bepaald probleem; 

● Het afnemen van een of meerdere toetsen om een beeld te krijgen van de aard van het 

probleem;  

● Daarna wordt met de leerkracht en de Intern Begeleider besproken hoe het kind het beste 

geholpen kan worden. In veel gevallen zal overgegaan worden tot; 

● Het behandelen van een kind. Hiertoe wordt eerst een handelingsplan opgesteld n.a.v. het 

onderzoek;  

● Het kind komt dan een of twee keer per week voor begeleiding bij de RT-er. Daarna krijgt 

hij/zij veelal oefeningen mee om in de klas te doen;  

https://www.graafjan.com/onze-school/hoogbegaafdheid-day-week-school
https://www.graafjan.com/onze-school/hoogbegaafdheid-day-week-school
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● Na 6 à 8 weken wordt opnieuw getoetst om te zien in hoeverre de behandeling effect heeft 

gehad en hoe het vervolg eruit ziet. Een kind dat bij de RT-er onder behandeling is geweest, 

zal m.b.v. het LVS en de ervaringen van de leerkracht goed gevolgd worden in zijn/haar 

ontwikkeling. 

 

4.6 Als extra hulp niet helpt (externe instanties) 

De intern begeleider kan in overleg met de ouders een extern bureau inschakelen voor intern overleg 

of onderzoek bij een leerling. Onze school heeft hiertoe onder meer afspraken gemaakt met 

schoolbegeleidingsdienst ‘Onderwijsadvies’. (zie ook www.onderwijsadvies.nl) en de stichting 

Passenderwijs (zie ook www.passenderwijs.nl). 

4.7 Meldcode 

Helaas krijgen kinderen soms te maken met huiselijke geweld of kindermishandeling. Het behoort tot 

de verantwoordelijkheid van de leerkrachten  dat zij in contacten met kinderen en hun ouders of 

verzorgers alert zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat 

zij effectief reageren op deze signalen. De Graaf Jan werkt volgens de richtlijnen van de Meldcode. De 

meldcode is een stappenplan waarin staat hoe wij als professionals om moeten gaan met signalen van 

huiselijk geweld en kindermishandeling. Een meldcode is geen meldplicht. Door het gebruik van een 

meldcode blijft de beslissing, om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet 

te melden, de verantwoordelijkheid van de professional. In plaats van melden kunnen professionals 

ervoor kiezen om hulp te organiseren. Het stappenplan van de meldcode biedt houvast bij die 

afweging. 

De meldcode is wettelijk verplicht voor het onderwijs. 

 

4.8 Verwijsindex (VIR) 

Onze school is aangesloten bij de Verwijsindex. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin 

professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld intern begeleiders in het 

onderwijs, zorgcoördinatoren en hulpverleners) een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen 

maken over een kind tussen 0 en 23 jaar dat zij onder hun hoede hebben. Wanneer meerdere 

professionals een signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars 

contactgegevens. Zo kunnen zij elkaar makkelijker en sneller vinden en beter afstemmen en 

samenwerking in de hulpverlening aan jeugdigen. Indien het gebruik van de Verwijsindex bij u kind aan 

de orde is, informeren we u daarover. 

Meer informatie over de Verwijsindex kunt u vinden op www.verwijsindexmiddennederland.nl 

 

4.9 Zorgplan 

In het zorgplan van het samenwerkingsverband  Passenderwijs zijn de afspraken ten aanzien van o.a. 

verwijzing, ambulante begeleiding en terugplaatsing vastgelegd. De IB-er onderhoudt ook de 

http://www.onderwijsadvies.nl/
http://www.passenderwijs.nl/
http://www.verwijsindexmiddennederland.nl/
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contacten met de andere van dit samenwerkingsverband. 

5. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 

5.1 Aanmelden en uitschrijven van leerlingen 

Voor alle ouders die op zoek zijn naar de juiste school voor hun kind wordt er eens per jaar een open 

dag en open ochtend/avond georganiseerd. Op deze morgen/avond, wordt er informatie gegeven en 

is er gelegenheid vragen te stellen, een kijkje in de school te nemen en de nodige informatie, w.o. deze 

schoolgids, mee naar huis te nemen. Voor het opgeven van nieuwe leerlingen kan het beste een 

afspraak worden gemaakt. Om een duidelijk overzicht te krijgen voor het komende jaar, kunnen wij 

uw kind al inschrijven voor de derde verjaardag.  

Kleuters mogen op de dag dat ze vier jaar worden naar school. Enkele weken voor deze dag bestaat de 

mogelijkheid tot ‘opstappen’. Uw kind kan dan een aantal dagdelen meedraaien en kennismaken in de 

nieuwe klas. Enkele weken voor de vierde verjaardag van uw kind komt de leerkracht bij u thuis om 

kennis te maken en afspraken te maken t.a.v. het opstappen. 

Ook voor kinderen die in de periode van 6 weken voor de zomervakantie 4 jaar worden, wordt 

geadviseerd te wachten tot na de vakantie. Het aanmeldformulier is te downloaden via de website 

www.graafjan.com  

Voor uitschrijven bij een verhuizing moet u zich een maand voor de uitschrijvingdatum bij de directie 

melden. De directie zorgt ervoor dat er een onderwijskundig rapport en een bewijs van uitschrijving 

wordt meegegeven.  

 

5.2 De organisatie van de groepen 

De kleuters zitten de eerste 2 jaar in gemengde groepen. Met het oog op de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van de kinderen en het leren omgaan met elkaar, vinden wij dit een goede zaak. Ook 

voorkomt men hiermee een onevenredige verdeling van de leerlingen over de kleutergroepen. Elk jaar 

wordt in juni de verdeling van de groepen bekend gemaakt. Dit schooljaar werken we met 6 groepen: 

Groep 1-2 (Kikkergroep), groep 1-2 (Konijnengroep)  groep 3-4, groep 5, groep 6-7 en groep 8.  

 

5.3 Leerkrachten 

Op de Graaf Jan werken 12 leerkrachten. We hebben parttime en fulltime leerkrachten.  

Als een leerkracht ziek is wordt eerst binnen het team gekeken of de vervanging te regelen is. Als dit 

niet lukt maken we gebruik van onze vaste invallers. Hierna hebben we de mogelijkheid om invallers 

uit de invalpool PIO in te schakelen. Als er echt geen verantwoorde oplossingen meer zijn om kinderen 

op school op te vangen, kan de schoolleiding besluiten een groep kinderen naar huis te sturen. In dit 

geval zal altijd worden nagegaan of de kinderen thuis opgevangen kunnen worden. 

 



 

29 

5.4 Stagiaires 

De Graaf Jan is een gecertificeerde opleidingsschool voor de Marnixacademie (PABO) In Utrecht. 

Tevens werken we ook samen met de Hogeschool Ede. Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te 

leveren aan de opleiding van toekomstige collega’s. Daarom staat onze school open voor stagiaires 

van de verschillende leerjaren van de PABO. In het laatste jaar van de PABO moeten studenten 

gedurende een aantal maanden zelfstandig een groep draaien. (LIO stage: leraar in opleiding) Indien 

de organisatie dat toelaat worden ook deze stagiaires bij ons op school ingezet. Marnixstudenten 

leveren een bijdrage aan de activiteiten op school en participeren volwaardig in inhoudelijke 

werkgroepen, zoals de leerwerkgemeenschap. Dit is een werkgroep die vooral onderzoek doet naar 

een onderwijsontwikkeling of onderwijsvraag.  Ook hebben wij stagiaires van de opleiding tot 

onderwijsassistent. Ook is er binnen onze school een Interne Opleiding Coördinator die zich bezig 

houdt met het coachen van de studenten en startende leerkrachten. 

5.5 Hoe geven we les? 

De kinderen zitten met leeftijdgenoten in een groep. Vanaf groep 3 werken wij volgens het 

leerstofjaarklassensysteem. Het onderwijs wordt in drie groepen aangeboden. De basisgroep krijgt het 

basisaanbod, waarin de leerstof wordt aangeboden. Subgroep 1 (kinderen die uitdaging nodig hebben) 

krijgen een gedeelte van de basisstof, aangevuld met andere, uitdagende opdrachten. Subgroep 2 

(kinderen die extra of verlengde instructie nodig hebben) krijgt extra uitleg en maakt soms minder 

opdrachten. Wel komt alle basisstof aan bod. Hiernaast werken kinderen soms met een individueel 

programma. Dit wordt altijd met de ouders besproken.  

We hebben positieve verwachtingen van de kinderen en sluiten aan bij hun mogelijkheden. Daarbij 

stellen we duidelijke doelen. Belangrijk vinden we: 

● een uitdagende leeromgeving 

● afwisseling en enthousiasme 

● de interesses van kinderen 

● uitdagende en leuke opdrachten 

● coöperatief leren 

● zelfstandig werken 

 

In alle groepen wordt zelfstandig gewerkt met behulp van het stoplicht. Leerlingen leren zo om te gaan 

met uitgestelde aandacht, zelf problemen oplossen en elkaar helpen. 

In de kleutergroepen wordt begonnen met het werken met planborden en in groep 8 werken de 

kinderen met dag- en weektaken. Daarnaast zorgen we voor het aanbieden van lessen en lesmateriaal 

die uitzicht bieden op succes. Dagelijks wisselen inspanning en ontspanning elkaar af en daar horen 

zeker ook bij: voorlezen, humor, bewegen tussendoor, zingen en een spelletje. 
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5.6 Benutting van de verplichte onderwijstijd 

Aantal uren onderwijs per jaar: 

Groep 1 t/m 8 940,00 uren 

De vakanties zijn op deze lestijd afgestemd. Het is daarom slechts bij hoge uitzondering toegestaan 

extra vrij te geven aan leerplichtige kinderen. 

 

5.7 Leerplicht 

Als uw kind 4 jaar is, mag het naar de basisschool, maar verplicht is het niet. Dat komt pas een jaar 

later, als uw kind 5 jaar geworden is. Wij raden u aan i.v.m. de opbouw van de leerstof uw kind na de 

vierde verjaardag naar school te brengen. Uw kind is officieel leerplichtig op de eerste schooldag van 

de maand die volgt op de maand waarin uw kind 5 jaar is geworden. 

5.8 Time out, Schorsing, Verwijdering. 

Bij ernstige verstoring van de orde op of bij de school wordt overlegd met de ouders. Indien de situatie 

na herhaaldelijk overleg niet verbetert, kan de algemeen directeur binnen de daarvoor geldende 

wettelijke regels besluiten tot schorsing en/of verwijderen van een kind van de school. De school heeft 

hiervoor een beleid ‘ Time out, schorsing, verwijdering. U kunt dit vinden op de website 

www.graafjan.com .Voor het beleid SPCO over schorsing en verwijdering zie punt 8.13. 

 

6. CONTACT MET OUDERS 

6.1 Betrokkenheid van en informatie naar ouders 

Het is voor het onderwijs aan uw kind van het allergrootste belang dat u weet wat uw kind op school 

doet. Van de mogelijkheden om daarachter te komen, worden er hier enkele genoemd: 

● Gewoon even binnenlopen om een afspraak te maken met de groepsleerkracht.  

● Aan het begin van ieder schooljaar wordt er een informatieavond gehouden. De nieuwe 

leerkracht(en) van uw kind(eren) vertelt het één en ander over komend schooljaar, het 

materiaal, de methoden e.d. Een goede gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe 

leerkracht(en) van uw kind en om antwoorden te krijgen op aanwezige vragen of 

onduidelijkheden.  

● Er zijn 4 spreekavonden. Voor deze avonden kunnen de ouders een afspraak voor een 

gesprek van 10 minuten maken. Voor de vierde spreekavond wordt u, indien nodig, door 

de leerkracht uitgenodigd. Van tevoren kunt u het werk van uw kind(eren) bekijken en 

daarna met de leerkracht over de vorderingen praten. Indien u buiten deze spreekavonden 

met de leerkracht(en) wilt spreken, kan dit natuurlijk. Graag even bellen voor een afspraak. 

● In groep 6, 7 en 8 worden driehoeksgespekken gehouden. Dit zijn 10-minutengesprekken 

tussen kind, ouder en leerkracht.  

http://www.graafjan.com/
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● Voor groep 8 zijn er spreekavonden die gericht zijn op een schoolkeuze na de basisschool.  

● IPC wordt regelmatig afgesloten met ouders. Zij komen dan op school om te kijken naar de 

resultaten van het IPC-thema.  

● De digitale nieuwsbrief is een nieuwsbrief bestemd voor ouders en verschijnt elke 

zaterdagochtend. Deze nieuwsbrief bevat informatie uit Social Schools en extra nieuws. 

Verslag van belangrijke gebeurtenissen, onderwijskundige ontwikkelingen binnen de 

school en mededelingen kunt u hierin lezen. Om de 3 weken komt er een uitgebreide 

nieuwsbrief (Infograaf) Op de website staat vermeld wanneer deze nieuwsbrieven worden 

verstuurd.  

● Ook online is er informatie te zien en te lezen over de Graaf Jan op onze eigen website: 

www.graafjan.com. Van alle school activiteiten worden foto’s op social schools gezet.   

● In de kleutergroep komt de leerkracht voor de start van de kleuterperiode op huisbezoek. 

Tijdens dit bezoek kunt u met de leerkracht spreken over de dingen die u over uw kind wilt 

vertellen. De leerkracht geeft informatie over de schoolse zaken en stemt u samen vier 

wenmomenten af, zodat uw kind kan wennen voor het naar school gaat.  

In de groepen 1 t/m 8 houden we omgekeerde 10 minutengesprekken aan het begin van het 

schooljaar. Dan bent u, als ouder, vooral aan het woord. U spreekt met de leerkracht over uw kind, 

wat heeft uw kind, in uw beleving, nodig? Hoe kan school goed aansluiten op de onderwijsbehoeften 

van uw kind? Op deze wijze maken we samen een goede start voor het onderwijs.  

 

6.2 Lunchen / continurooster 

De Graaf Jan heeft  een continurooster van 8.30 – 14.00 uur. Dit betekent dat de kinderen de hele op 

school zijn. De leerkracht eet met de kinderen en is bij hen tijdens het buitenspelen. 

De ouders geven de kinderen een broodtrommel en drinken mee voor de lunchpauze. De leerkrachten 

zien erop toe dat de kinderen hun lunch in rust kunnen opeten.  

 

6.3 De Medezeggenschapsraad (MR) 

De MR probeert de belangen van personeelsleden, ouders en leerlingen zo goed mogelijk te 

behartigen. De raad bestaat uit twee teamleden en twee ouders. De MR heeft instemmings- en 

adviesrecht in zaken die met name het schoolbeleid betreffen. Onderwerpen die aan de orde komen 

zijn bijvoorbeeld, de huisvesting van de school, de groepenverdeling, de schoolbegroting, 

onderwijsvernieuwing en de algemene gang van zaken in en om de school, waaronder de 

(brand)veiligheid en de aanname van nieuwe leerkrachten. De MR bewaakt tevens de identiteit van 

de school. 

Ook heeft de MR het recht om initiatieven te nemen. De raad komt zes maal bijeen.  Er is contact met 

de OR en de directie van de school. De directie van de school kan op verzoek van de MR de 

vergaderingen (gedeeltelijk) bijwonen om de Raad te informeren en te adviseren. De MR brengt in het 

najaar een jaarverslag van het voorgaande schooljaar uit. Het MR-reglement ligt ter inzage in de 

school. Ook kunt u contact opnemen met de secretaris van de MR. Op de website vindt u meer over 

http://www.graafjan.com/
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de MR. 

Wilt u een vergadering bijwonen dan bent u van harte welkom. De vergaderingen zijn openbaar. 

Kondig uw komst wel even aan bij de secretaris. Ouders en leerlingen kunnen altijd een beroep doen 

op onze MR. Uw vragen en/of opmerkingen worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. 

 

6.4 De Schoolraad (SR) 

De schoolraad is het overlegplatform voor de directie van de school. Het doel van het overleg tussen 

ouders en directie is om het onderwijs van de school te versterken door een dialoog over onderwijs, 

opvoeding en levensbeschouwing. De schoolraad is de gesprekspartner van de directie en hierbij 

kunnen ook externe deskundigen of belanghebbenden worden uitgenodigd. De SR komt één keer per 

kwartaal bijeen en bestaat op dit moment uit zes leden. 

De leden dienen de grondslag van de school te onderschrijven en met de ideeën, voorstellen, adviezen 

die aan de orde komen in de SR gaat de directie aan de slag. 

Graag ontvangen we input van ouders. Wat zijn onderwerpen die u van belang vindt en waar eens 

goed over nagedacht moet worden of actie op ondernomen moet worden? Geef het door aan een van 

de ouders uit de SR (zie jaarboekje).  

 

6.5 De ouderraad (OR) 

De ouderraad bestaat uit een enthousiaste groep van zeven ouders en een leerkracht. Het doel van de 

ouderraad is een bijdrage te leveren aan een goed pedagogisch klimaat en de onderlinge 

communicatie tussen ouders en “de school” te stimuleren, waardoor openheid binnen het 

schoolgebeuren en de betrokkenheid van de ouders vergroot worden. De ouderraad organiseert 

activiteiten die buiten het lesprogramma vallen. Ook verlenen zij hun medewerking aan lessen waarbij 

hulp gewenst is. Een aantal taken die de OR dit jaar mee heeft helpen organiseren zijn, de educatieve 

excursies, het Graaf Jan Feest, de schoolreis en Sinterklaas. De taak van de ouderraad is de 

medezeggenschapsraad te informeren over hoe de ouders het beleid binnen de school ervaren, de 

ouders zo nodig enthousiast te maken voor binnen- en buitenschoolse activiteiten waarbij hulp van 

hen gewenst wordt, dan wel noodzakelijk is. 

 

6.6 Klassenouders 

Elke groep heeft één of twee klassenouders, die zich vooral bezighouden met het organiseren van 

velerlei activiteiten, zoals helpen bij feesten en vieringen, sportdagen, schoolreis en schoolkamp. 

Interesse voor deze taak kunt u kenbaar maken bij de ouderraad. In de nieuwsbrief worden de 

klassenouders per groep vermeld. 
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6.7 Ouderhulp 

Voor verschillende activiteiten zoals  bijvoorbeeld expressie, schoonmaken, computers en spelletjes 

wordt er ouderhulp gevraagd. Aan het begin van het schooljaar krijgen ouder(s)/verzorger(s) een 

hulplijst uitgedeeld om aan te kunnen geven bij welke activiteit men wil helpen. Juist door de hulp van 

ouders kunnen er meer activiteiten binnen de school plaatsvinden die ten goede komen aan de 

kinderen. Deze hulp wordt georganiseerd door de ouderraad en/of de leerkrachten en valt onder de 

verantwoordelijkheid van de leerkracht. 

 

6.8 Ouderbijdrage 

Van de ouders wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd, die gebruikt zal worden voor die zaken 

waarvoor geen rijksbijdrage kan worden verkregen. Door uw bijdrage kunnen we b.v. diverse feesten 

en vieringen bekostigen, de prijs van het schoolreisje lager houden, nieuw spelmateriaal kopen enz. 

De bijdrage is voor dit schooljaar als volgt vastgesteld: € 29,00 per kind. De ouderraad beheert de 

gelden. 

Naast de ouderbijdrage vragen wij uw bijdrage voor het realiseren van de schoolkampen en 

schoolreisjes. De kosten voor  schoolkamp van groep 8 zijn € 58,50, groep 6 en 7, € 29,00 en het 

schoolreisje van de groepen 3 t/m 5 € 26,00. De kosten van het schoolreisje van de kleuters zijn € 

5,00. 

 

6.9 Ouderavond 

Indien mogelijk organiseren we elk jaar een ouderavond. Op deze avond wordt een presentatie 

gehouden over een onderwerp dat aan opvoeding, onderwijs of levensbeschouwing gerelateerd is. 

Met elkaar praten we over dit onderwerp en delen onze inzichten. De uitkomsten van deze gesprekken 

worden meegenomen in de vergaderingen van de diverse raden en de directie van de school. 

 

6.10 BSO KMN Kind & Co 

In de Graaf Jan is een buitenschoolse opvang (BSO) van de kinderopvangorganisatie KMN Kind & Co. 

Deze BSO is voor alle leerlingen van de Montfoortse scholen. U kunt er alle dagen van de week en in 

de vakanties gebruik van maken. BSO Jonkies is voor kinderen van 4 t/m 8 jaar. Er is een aparte ruimte 

in de Graaf Jan ingericht voor deze BSO. Er zijn veel spel- en creatieve materialen die voor kinderen 

uitnodigend zijn. Kinderen die de BSO bezoeken worden door de leidsters opgehaald. Voor verdere 

informatie en voor het opgeven van kinderen kunt u terecht op www.kmnkindenco.nl.  

 

 

 

http://www.kmnkindenco.nl/
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6.11  VSO KMN Kind & Co 

Ook voor de school begint is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de voorschoolse opvang 

(VSO). Vanaf 7.30 uur kunnen de kinderen op de VSO terecht en worden zij, onder deskundige leiding, 

begeleid tot de scholen beginnen. De VSO vindt ook plaats in de BSO-ruimte van de Graaf Jan. 

 

7. GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN DE KINDEREN 

7.1 Bedrijfshulpverlening 

De school heeft een aantal gediplomeerde bedrijfshulpverleners. Een bedrijfshulpverlener moet hulp 

bieden bij calamiteiten zoals bijvoorbeeld bij brand. Elk jaar wordt met het hele scholencomplex een 

onaangekondigde brandoefening gehouden, indien mogelijk in aanwezigheid van de brandweer. De 

Arbo coördinator coördineert alles op het gebied van hulpverlening en calamiteiten. 

 

7.2 Jeugdgezondheidszorg GGD Midden-Nederland 

Elk kind maakt een grote lichamelijke en geestelijke ontwikkeling door. Tijdens dit groeiproces wil de 

afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD graag samen met de leerkrachten de gezondheid, de groei 

en de ontwikkeling begeleiden. In groep 2 van de basisschool wordt u samen met uw kind uitgenodigd 

door de jeugdarts (schoolarts) en in groep 7 door de jeugdverpleegkundige. Tijdens het onderzoek 

bekijken zij de groei van uw kind, bespreken met u de psychosociale aspecten van de ontwikkeling en 

testen zo nodig het gezichtsvermogen en het gehoor. Alle kleuters van groep 2 worden daarnaast ook 

door middel van een screening onderzocht op spraak- en taalgebied door de logopedist van de GGD. 

Hiervoor wordt u van tevoren schriftelijk om toestemming gevraagd. 

Ook als uw kind niet in groep 2 of groep 7 zit, kunt u contact opnemen met de GGD. Bijvoorbeeld als u 

vragen heeft over inentingen, de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind. U kunt de jeugdarts, de 

jeugdverpleegkundige en de logopedist bereiken op: 

 GGD Midden Nederland 

 Poststede 5, 3430 AP Nieuwegein 

 Tel. 030-6305400  

 (Zelf informatie opzoeken: GGD Digitaal: www.ggdmn.nl) 

 

7.3 Jeugdhulp en ondersteuning 

Wij willen dat kinderen en jongeren veilig opgroeien zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Vaak lukt dat op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden, buren en kennissen. Soms lukt dat 

niet en is er tijdelijk extra hulp nodig. Dan kunt u terecht bij het Jeugdteam Montfoort. 
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7.4 Jeugdteam Montfoort 

Bij het Jeugdteam Montfoort kunnen ouders, verzorgers, jongeren en professionals terecht voor 

informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Het Jeugdteam Montfoort is een plek waar 

jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, maatschappelijk werkers en opvoedadviseurs samenwerken met 

andere professionals die zich bezighouden met kinderen en jongeren. 

Het jeugdteam biedt advies, ondersteuning en hulp op maat. Het jeugdteam is er voor iedereen. U 

heeft geen verwijzing nodig en de hulp is gratis. 

Met welke vragen kunt u bij het Jeugdteam terecht? 

U kunt eigenlijk met elke vraag over opvoeden en opgroeien bij het Jeugdteam terecht. Een paar 

voorbeelden: 

● Mijn zoontje van 4 jaar wil niet eten. Wat nu?  

● Hoe kan ik mijn kind beschermen tegen internet?  

● Welke afspraken maak ik met mijn dochter van 11 jaar over zakgeld?  

● Ik heb steeds ruzie met mijn kind. Wat kan ik doen? 

● Ik word gepest op school, wat kan ik doen? 

● Ik zoek een bijbaantje, waar kan ik terecht? 

 

Bereikbaarheid 

Veel informatie over opvoeden en opgroeien staat op de website. Hier staan ook de tijden van de 

inloopspreekuren vermeld. 

Daarnaast is het Jeugdteam telefonisch te bereiken op iedere werkdag van 9.00 -17.00 uur.  

Website: https://jeugdteammontfoort.nl  

Telefoon: 06-27056153 

 

7.5 Traktatie en tussendoortje 

De verjaardagen van de kinderen zijn feestelijk, maar bedenkt u een traktatie die niet schadelijk is voor 

het gebit? Ook zijn er kinderen die niet tegen de aan snoep toegevoegde smaak- en kleurstoffen 

kunnen. Wij vragen u hiermee rekening te houden. Voor de kleine pauze (rond 10.30 uur) mag uw kind 

een tussendoortje en drinken meenemen. Maandag, woensdag en vrijdag zijn bij ons fruitdagen. Wilt 

u proberen het tussendoortje gezond te houden en geen snoep mee te geven? Ook voor het 

overblijven stellen wij het op prijs als u hier rekening mee houdt. 

 

https://jeugdteammontfoort.nl/
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8. Informatie over de Stichting Protestants-Christelijk Primair Onderwijs 

Groene Hart  (SPCO Groene Hart) 

8.1 Het ontstaan van de SPCO Groene Hart 

Deze stichting ontstond uit de samenvoeging van zes schoolbesturen: 

  De Vereniging “Scholen met de Bijbel” te Harmelen; 

  De Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs Timotheüs te Linschoten; 

  De Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs te Lopik; 

  De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs voor Montfoort en Omstreken; 

  De Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs te Woerden; 

 De “Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs voor Nieuwerbrug en omgeving” toe. 

Een aantal van deze verenigingen was reeds op leeftijd. De Woerdense VCSW bestond 121 jaar toen 

ze werd opgeheven. Nog ouder was de Nieuwerbrugse Vereniging: deze werd opgericht op 15 februari 

1867 en was bijna 138 jaar oud! Aan de SPCO ligt dus een lange protestants-christelijke traditie ten 

grondslag. Die traditie houden we springlevend. Aan de ene kant zijn we zuinig op normen en waarden 

die ons vanuit het verleden worden aangereikt, anderzijds zijn vernieuwing en kwaliteitszorg actuele 

begrippen in ons onderwijs.  

Onze christelijke identiteit blijkt o.a. uit: 

● een op de Bijbel geïnspireerde visie op kinderen; 

● het dagelijkse gebed, het liedboek en de aloude Bijbelse verhalen; 

● contacten met de plaatselijke kerken. 

 

8.2 “Vanuit de traditie dynamisch!” 

Christelijke scholen worden vanwege deze kenmerken wel eens als behoudend gekwalificeerd. Niets 

is minder waar. Juist vanuit het evangelie worden we voortdurend aangezet tot bezinning en 

vernieuwing. Onze scholen zijn vanuit hun traditie dynamisch! Zo zijn we, in samenwerking met 

katholiek en openbaar onderwijs, bezig scholen breder in te richten, zodat er meer mogelijkheden 

ontstaan voor voor- en naschoolse opvang van kinderen. Er wordt geïnvesteerd in 

informatietechnologie. Kinderen vinden het heel gewoon dat de computer een belangrijke rol speelt 

in het alledaagse schoolleven. Voortdurend wordt er gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het 

onderwijs. Hierbij vinden we het van belang dat we niet alleen intern meten of we onze doelen halen; 

ook de mening van ouders wordt gepeild. In dit alles hebben de SPCO-scholen elk een duidelijke eigen 

cultuur. De manier waarop met leerlingen wordt omgegaan, de inrichting van de gebouwen en de 

betrokkenheid van ouders bij het onderwijs, zorgen per school voor verschillen in leef- en leerwijze. 

Deze cultuurverschillen maken van de SPCO-scholen een veelzijdige organisatie. 
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8.3 Ouders en de SPCO 

Ouders zijn de belangrijkste belanghebbenden bij de school. Voor ouders zijn er verschillende 

mogelijkheden om betrokken te zijn bij het onderwijs.  

 

8.4 Op schoolniveau zijn er: 

● Ouderraden/activiteitencommissies. 

· Zij zijn vooral in praktische zin de school behulpzaam met het verrichten van 

ondersteuning in de scholen t.b.v. de kinderen en de leerkrachten 

● Schoolraden.  

· Deze groep ouders vormt een belangrijke dialoogpartner voor de directeur van de 

school. Ouders kunnen zitting hebben in de schoolraad als zij de grondslag en de 

doelen van de SPCO Groene Hart onderschrijven. De schoolraad en de directeur 

bespreken allerlei onderwerpen over onderwijs, opvoeding en levensbeschouwing. 

Een lid van de schoolraad is namens de school afgevaardigd in de Stichtingsraad. 

De Stichtingsraad vervult dezelfde rol als de schoolraad, maar dan op centraal 

niveau met de leden van het College van Bestuur.  

● Medezeggenschapsraden. 

· De medezeggenschapsraad (MR) heeft een wettelijke taak. De raad behartigt de 

belangen van personeelsleden, ouders en leerlingen. 

 

8.5 Op stichtingsniveau zijn er: 

● De Raad van Toezicht. In dit orgaan zijn ouders vertegenwoordigd, maar ook personen die 

geen binding hebben met de scholen. Zij houden toezicht op het functioneren van het 

College van Bestuur die het uiteindelijk bevoegd gezag voert over de twaalf scholen van de 

stichting.  

● De Stichtingsraad bestaat uit door de schoolraden voorgedragen ouders. Zij vormt een 

belangrijke dialoogpartner voor de leden van het College van Bestuur. Daarnaast speelt de 

Stichtingsraad een rol in de werving en selectie voor nieuwe leden van de Raad van 

Toezicht. 

 

8.6 Aansturing van de stichting en van de scholen: 

Het bevoegd gezag wordt gevormd door het College van Bestuur. Het College van Bestuur zorgt 

samen met de stafmedewerkers van het bestuursbureau dat de SPCO Groene Hart op koers blijft, 

zodat scholen kunnen beschikken over voldoende mensen en middelen om het onderwijs zo goed 

mogelijk in te kunnen richten. Op de meeste scholen is een directeur aangesteld die samen met het 

personeel verantwoordelijk is voor de gang van zaken op school. Op sommige scholen is een 

meerschools directeur aangesteld. Deze wordt op die scholen bijgestaan door een adjunct-directeur. 
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8.7 De SPCO Groene Hart anno 2021-2022 

Het College van Bestuur voert het gezag over 13 scholen in Harmelen, Linschoten, Lopik, Montfoort, 

Woerden en Nieuwkoop en Nieuwerbrug. Er werken 260 mensen en er zijn circa 2500 leerlingen. 

We hebben de volgende ambities: 

● SPCO-onderwijs is kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs; 

● Ouders en verzorgers spelen een onmisbare rol bij het onderwijs dat we als een onlosmakelijk 

deel van de opvoeding beschouwen; 

● Aan de professionaliteit van de leraar worden hoge eisen gesteld. 

 

8.8 GMR 

De Graaf Jan maakt deelt uit van de stichting SPCO Groene Hart. Omdat deze stichting uit meerdere, 

nu 13, scholen bestaat, is het bestuur verplicht een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

(GMR) in te stellen. De GMR treedt voor de ‘gemeenschappelijke zaken’ in de plaats van de 

medezeggenschapsraad (MR) van een individuele school. De GMR heeft in deze 

gemeenschappelijke zaken de instemmings- of adviesbevoegdheid en bestaat uit maximaal 4 

ouderleden en 4 personeelsleden, waarbij: 

● De personeelsgeleding van de GMR instemmingsrecht heeft ten aanzien van bijvoorbeeld de 

samenstelling van de formatie van bovenschools personeel. Personeelsbeleid wordt 

meestal op Stichtingsniveau vastgesteld.  

● De oudergeleding van de GMR instemmingsrecht heeft over bijvoorbeeld de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang of onderwijskundige aanpassingen. 

● De GMR de gesprekspartner is van het College van Bestuur. 

De GMR is betrokken bij het beleid en het functioneren van SPCO Groene Hart in zijn geheel. De 

GMR vergaderen circa achtmaal per jaar waarin actief vragen worden gesteld aan het college van 

bestuur, gevraagd en ongevraagd advies wordt geven en op bepaalde beleidsstukken wordt 

gestemd. De onderwerpen welke worden besproken zijn onder andere begroting van de stichting 

(en daarmee de scholen), de bestuurlijke samenwerkingsverbanden, het bovenschools 

formatieplan, nieuwe managementstructuur, het integraal personeelsbeleid en strategische 

vraagstukken. De GMR doet zijn best om de belangen van de scholen op stichtingsniveau zo goed 

mogelijk onder de aandacht van het bestuur van de SPCO Groene Hart, tevens werkgever, te 

brengen. 

De GMR doet ieder jaar in oktober schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden in een jaarverslag. 

Dit verslag is terug te vinden op de site van de SPCO Groene Hart: www.spco.nl. 

 

http://www.spco.nl/
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8.9  Klachtenregeling 

 

Klachten  

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan er vanuit dat we de 

meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij 

ontevredenheid, met de leerkracht en de schoolleiding in gesprek te gaan.  

Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar 

behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of een klacht indienen bij de 

klachtencommissie.  

De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat w.o. de 

gegevens van het bestuur en de klachtencommissie, kunt u vinden op de website van de school en 

de stichting: https://www.spco.nl/ouders/klachtenregeling/ 

Vertrouwenspersonen  

Bij bovengenoemde klachten en klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, 

ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders een beroep doen op de 

ondersteuning door de vertrouwenspersoon.   

 

De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en zorgt – 

indien gewenst –  voor verdere begeleiding in de klachtenprocedure (zie ook www.spco.nl > ouders 

> vertrouwenspersonen).  

De volgende personen zijn bij SPCO Groene Hart verbonden als vertrouwenspersoon:  

Mevr. W.L. Smit-Hakkenberg  (0348) 460770  wlsmit@planet.nl   Woerden  

Dhr. B. Pieters  (0172) 408415  pietercs@telfort.nl   Woerdense Verlaat  

Mevr. W.H.M. Oosterom  (06) 30485590  wiloosterom1@gmail.com   Woerden  

  

   

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs 

Postbus 82324 

2508 EH DEN HAAG 

T: 070-386 16 97 (9.00-16.30 uur) 

E: info@gcbo.nl 

F: 070- 3020836 

 

https://www.spco.nl/ouders/klachtenregeling/
http://www.spco.nl/
mailto:wlsmit@planet.nl
mailto:pietercs@telfort.nl
mailto:wiloosterom1@gmail.com
mailto:info@gcbo.nl
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8.10  Vervoer van leerlingen 

Bij het vervoer van leerlingen tijdens schoolactiviteiten speelt veiligheid een grote rol. Oudere kinderen 

kunnen, als de afstand het toelaat, zich op de fiets verplaatsen. Hierbij zal naast de leerkracht altijd 

voldoende extra begeleiding van volwassenen zijn. We streven voor de onderbouw 1 op 6 en voor de 

bovenbouw 1 op 10 leerlingen. Wanneer kinderen in schoolverband te voet ergens naar toe gaan, 

dient er voldoende begeleiding te zijn. Hierbij is in ieder geval een leerkracht betrokken. 

Wanneer ervoor wordt gekozen met auto’s te reizen, gelden allereerst de volgende formele 

voorschriften: 

● Er worden niet meer passagiers vervoerd dan er veiligheidsgordels beschikbaar zijn; 

● Iedere passagier dient de veiligheidsgordel te dragen; 

● Een driepuntsgordel mag niet meer als heupgordel gebruikt worden; 

● Kinderen moeten bij voorkeur achterin zitten; 

● Kinderen kleiner dan 135 cm met een maximum gewicht van 36 kilo moeten in principe 

zowel voorin als achterin de auto, gebruik maken van een geschikt en goedgekeurd 

kinderzitje of zittingverhoger; 

● Incidenteel mag bij vervoer over beperkte afstand worden volstaan met het gebruik van de 

gordel op de achter zitplaatsen voor kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen). 

De school doet haar uiterste best kinderen te vervoeren op de meest veilige wijze. Kinderen worden 

vervoerd in verantwoorde aantallen en in gordels. Als dat laatste echter door gebrek aan auto’s (met 

gordels achterin) niet kan, dan zullen de ouders die aangeven (graag vóór een uitstapje!) dat hun kind 

per sé in een gordel vervoerd moet worden, worden verzocht hun kind met eigen vervoer te brengen 

en te halen. 

8.11  Ouderhulp en verzekering 

Ouders die op school hand- en spandiensten verrichten zijn tegen WA verzekerd. Voorwaarde is dat 

hun activiteiten door de school georganiseerde activiteiten moeten zijn. 

 

8.12  Sponsoring 

Sponsoring van scholen door bedrijven of instellingen is wettelijk mogelijk. SPCO-scholen kunnen van 

deze mogelijkheid gebruik maken, mits zij zich hierbij aan een aantal voorwaarden houden. Er is sprake 

van sponsoring als de sponsor een tegenprestatie van de school verlangt. Schenkingen vallen dus niet 

onder het begrip sponsoring. De belangrijkste voorwaarden waaraan scholen bij sponsoring moeten 

voldoen zijn: 

● Sponsoring moet verenigbaar zijn met de grondslag en de doelstellingen van onze scholen; 

● Het onderwijs mag niet afhankelijk worden van sponsoring; 

● Via een klachtencommissie hebben ouders de gelegenheid te melden of ze het oneens zijn 

met het gevoerde beleid. 

Ieder die meer wil weten over dit onderwerp kan contact opnemen met de schoolleiding. Elke school 

beschikt over de volledige tekst van het ‘Convenant Sponsoring’. 
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8.13  Toelaten en verwijderen van leerlingen 

Onze scholen staan open voor elk kind waarvan de ouders of verzorgers de grondslag van de school 

respecteren en inschrijving verlangen. In een aanmeldingsgesprek worden de ouders/verzorgers 

geïnformeerd over de school. In dat gesprek komen onder andere de volgende zaken aan de orde: 

● De protestants-christelijke identiteit van de school en de wijze waarop hieraan vorm wordt 

gegeven.  

● Dat inschrijving deelname betekent aan alle activiteiten van de school mits deze tijdens de 

schooltijden plaatsvinden 

 

Inschrijving kan geweigerd worden in de volgende gevallen: 

a Er bestaat een gegronde verwachting dat het kind meer extra zorg of voorzieningen nodig zal 

hebben dat de school redelijkerwijs kan leveren. 

b Het kind is zodanig lichamelijk of verstandelijk gehandicapt, dat verwacht mag worden dat 

ondanks WSNS voorzieningen de school niet aan de hulpvraag van het kind kan voldoen en het 

kind hierdoor het onderwijs op school niet kan volgen. 

c Aanmelding in de loop van het schooljaar, indien een kind komt van een andere basisschool en 

er geen sprake is van verhuizing. Deze weigering geldt niet indien de directie van de school waar 

het kind staat ingeschreven akkoord gaat met de overstap.  

In de volgende twee gevallen wordt inschrijving zeker geweigerd indien:  

● het kind een verwijzing heeft naar een speciale school voor basisonderwijs en in afwachting 

is van plaatsing. 

● het kind is aangemeld bij de PCL voor onderzoek naar een mogelijke indicatie voor een 

speciale school voor basisonderwijs. 

 

Een leerling kan naar een andere school worden overgeplaatst op grond van ernstige leer- of 

gedragsmoeilijkheden. In alle gevallen waarin toelating wordt geweigerd of waarin verwijdering 

van een leerling wordt overwogen zijn procedures van toepassing. De school beschikt over een 

uitgebreid beleidsdocument inzake dit onderwerp en handelt hiernaar. 

 

8.14  Verzekeringen 

Ongevallenverzekering 

Alle leerlingen zijn gedurende de schooluren tegen ongevallen verzekerd. Ook het uur voor en na 

schooltijd, als de kinderen onderweg zijn van of naar school, valt onder de dekking. Voor deze 

verzekering wordt geen extra bijdrage gevraagd. In voorkomende gevallen kan bij de schoolleiding 

een formulier worden aangevraagd, waarop de schade ten gevolge van een ongeval kan worden 

aangemeld. Deze verzekering geldt ook tijdens sportdagen, schoolreisjes, schoolkamp, excursies, 

enzovoort. 
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WA-verzekering 

Indien uw kind op school schade lijdt, die in formele zin een gevolg is van nalatigheid van de school, 

kunt u de schoolleiding of het bestuur aansprakelijk stellen voor de schade. 

Veel voorkomende kleine ongelukjes, bijvoorbeeld verf in de kleding of een bril die sneuvelt, kunnen 

niet op de school worden verhaald. In de regel zijn er voldoende maatregelen genomen om kinderen 

veilig te laten spelen en werken. 

Een school kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden. Of de school aansprakelijk is 

voor de schade hangt af van de vraag of de school aan haar zorgplicht heeft voldaan op het gebied van 

een veilige omgeving en toezicht. 

Een school is in principe niet aansprakelijk voor het doen en laten van de leerlingen, die 

verantwoordelijkheid ligt bij de leerling zelf òf bij diens ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s). In het 

standaard verzekeringspakket dat is afgesloten is de aansprakelijkheid van leerlingen ‘secundair’ 

meegenomen. 

 Aanvullende verzekering 

In geval van beschadiging, verlies en/of diefstal van privé eigendommen van leerlingen dekt een 

aanvullende verzekering dit risico. Het betreft beschadiging aan eigendommen van de school of 

medeleerlingen, indien hij/zij op weg is van huis naar school en terug. U kunt als ouder uw kind 

aanvullend tegen bovengenoemde risico’s via: www.leerlingenverzekering.nl. De premie per leerling € 

29,00 per jaar. 

Zie ook: www.verusverzekeringen.nl  en www.leerlingenverzekering.nl  

Voor de volledige tekst over aansprakelijkheid van de school en aanvullende verzekering verwijzen wij 

u naar de website: Link aansprakelijkheid en aanvullende verzekering 

 

8.15  Gescheiden ouders/verzorgers 

In een huwelijk wordt het ouderlijk gezag door beide ouders uitgeoefend. Na ontbinding van een 

huwelijk blijven beide ouders met het ouderlijk gezag belast, tenzij de rechter anders heeft besloten. 

In de praktijk is het vrijwel altijd zo, dat het kind woont bij de verzorgende ouder. Dat is degene bij wie 

de kinderen hun hoofdverblijf hebben. In de memorie van antwoord bij de wet wordt aangegeven, dat 

de verzorgende ouder de andere, niet-verzorgende ouder op de hoogte moet brengen van alle 

belangrijke zaken, beslissingen en omstandigheden die het kind betreffen. Daarnaast is er het recht op 

informatie voor de niet met gezag belaste ouder. Deze informatie moet door de school desgevraagd 

worden verstrekt, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. De school moet dus steeds 

zelf beoordelen of het belang van het kind niet wordt geschaad. 

 

 

http://www.verusverzekeringen.nl/
http://www.leerlingenverzekering.nl/
https://spcograaf-live-bb6d010e58db4db3871a386b-8f9cf43.aldryn-media.io/files/aansprakelijkheidschoolenaanvullendeverzekeringvoorouders.pdf
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Onze school hanteert in dit verband twee belangrijke uitgangspunten: 

● de school wil zich niet mengen in conflicten tussen ouders; 

● het belang van het kind moet gediend worden. 

 

Overwegende dat de school de plicht heeft erop toe te zien dat ook ouders die gescheiden zijn, beiden 

recht hebben op informatie over de kinderen, volgen SPCO-scholen de volgende gedragslijn: 

1. We gaan ervan uit dat de verzorgende ouder, de informatie van de school doorgeeft aan de 

niet-verzorgende ouder. 

 Dit wordt expliciet kenbaar gemaakt aan de verzorgende ouder. 

2. Wanneer de school formeel in kennis wordt gesteld van het feit dat de niet-verzorgende 

ouder van informatie verstoken blijft, is de school bereid op verzoek van deze ouder feitelijke 

informatie te verstrekken. 

3. De feitelijke informatie bestaat tenminste uit het ter beschikking stellen van: 

 - een fotokopie van het rapport, telkens nadat er een rapport is uitgereikt; 

 - een fotokopie van de uitslag van de CITO-entreetoets en de CITO-eindtoets; 

 - het schoolkeuzeadvies dat de ouders van leerlingen in groep 8 ontvangen; 

 - een Schoolgids en een jaarprogramma met voor ouders belangrijke 

informatiemomenten. 

Deze informatie wordt door de niet-verzorgende ouder na daartoe een afspraak te hebben gemaakt, 

persoonlijk opgehaald op de school. Alleen op basis van zwaarwegende omstandigheden, kan de 

directeur op verzoek besluiten de bescheiden toe te sturen. 

Naast genoemde informatie dient de school de niet verzorgende ouder actief in te lichten indien zich 

ten aanzien de betreffende leerling een uitzonderlijke situatie voordoet.  

Er worden geen aparte tien minutengesprekken gepland voor niet-verzorgende ouders. 

 

8.16  Vrijstellingen 

Bij het kopje ‘Verlof aanvragen, (9.1)’ is aangegeven in welke bijzondere gevallen extra verlof kan 

worden aangevraagd. In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat kinderen aan bepaalde 

onderwijsactiviteiten niet mee kunnen doen.  

Het gaat hierbij om: 

● Lessen bewegingsonderwijs die niet gevolgd kunnen worden wegens een al dan niet 

tijdelijke lichamelijke handicap; 



 

44 

● Een buitenschoolse activiteit onder meer op het gebied van culturele vorming, waarvan de 

ouders of verzorgers hebben aangegeven dat hun kind hieraan om voor hen moverende 

redenen niet deel kan nemen. In deze gevallen voorziet de school in een alternatief 

programma dat is toegesneden op de behoeften van het kind. Hierbij maakt de school een 

keuze uit de volgende mogelijkheden; 

● Indien het een of meer dagdelen betreft, volgt de leerling het rooster dat onder normale 

omstandigheden gevolgd zou worden; 

● Leer- en ontwikkelingsactiviteiten die bijvoorbeeld in verband met een achterstand in het 

belang van het kind zijn. 

 

8.17 Passend onderwijs 

Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat alle leerlingen een plek krijgen op een school die past 

bij hun kwaliteiten en mogelijkheden, en dat ieder kind uitgedaagd wordt om het beste uit zichzelf te 

halen. Met de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs (augustus 2014) hebben onze scholen 

een zorgplicht. Dit betekent dat wij de verantwoordelijk hebben om alle leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarbij staat centraal dat wij 

leerlingen een ononderbroken onderwijstraject willen bieden. 

Samenwerking 

Het vraagt veel maatwerk van de betrokken scholen en samenwerkingsverbanden om kinderen het 

onderwijs te geven dat past bij hun ontwikkeling en is afgestemd op hun behoeften. In Woerden 

werken we hiervoor samen met Passenderwijs. 

 

Samenwerkingsverband Passenderwijs 

Passenderwijs stelt zich ten doel voor elk kind een zo thuis nabij mogelijk passend aanbod te bieden. 

Om dit te realiseren zijn afspraken gemaakt over het niveau van 

‘basisondersteuning’ en ‘extra ondersteuning’. Alle scholen dienen de vastgestelde 

basisondersteuning te bieden, Passenderwijs zal de komende jaren de scholen hierin blijven 

ondersteunen. Passenderwijs doet dit door de inzet van meerpartijenoverleggen en consultaties op 

scholen, de leeskliniek en trainingen. Een aanmelding hiervoor kan gedaan worden bij het Loket van 

Passenderwijs, middels het Groeidocument. 

Een kind met intensievere onderwijsbehoeften dan in de basis op de school wordt geboden, kan in 

aanmerking komen voor ‘extra ondersteuning’. De ‘extra ondersteuning’ wordt binnen Passenderwijs 

vormgegeven middels arrangementen. Scholen kunnen zich melden bij het Loket van Passenderwijs 

indien ‘extra ondersteuning’ gewenst is. De manier van werken en het ondersteuningsaanbod van 

Passenderwijs is beschreven in het Ondersteuningsplan en beschikbaar op de website 

www.passenderwijs.nl. 

 

 

 

http://www.passenderwijs.nl/
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Schoolkeuze, aanmelding en toelating 

Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. U 

bepaalt zelf waar u uw kind aanmeldt. Informatie over de ondersteuning die een school biedt, kunt u 

vinden in het ondersteuningsprofiel van de school. 

In geval van aanmelding bij één van de bij Passenderwijs aangesloten scholen, waarbij de school niet 

aan de onderwijsbehoeften van het kind kan voldoen, zal de procedure worden gehanteerd welke 

binnen het samenwerkingsverband is vastgesteld. Deze procedure is als bijlage opgenomen in het 

ondersteuningsplan van Passenderwijs 

De Graaf Jan heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld waarin aangegeven wordt aan welke kinderen 

de school een goed onderwijsaanbod kan geven. 

 

De scholen in de samenwerkingsverbanden maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen 

dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Zo werken we samen aan een zo passend 

mogelijke plek die alle kinderen verdienen. 

 

8.18  Kleding 

Op onze school gelden enkele afspraken voor het onderwerp kleding: 

● Bij gymnastiek dient passende (gym)kleding te worden gedragen. Gymschoenen (geen 

zwarte zolen) zijn verplicht. De kinderen ontvangen een gymtas van school.  

● Petten en andere hoofddeksels zijn in de klas niet toegestaan, mits hiervoor op verzoek 

toestemming is verleend door de schoolleiding. 

● Gezicht versluierende kledingstukken, al dan niet op basis van religieuze overtuiging zijn niet 

toegestaan. 

● In zijn algemeenheid geldt dat kleding geen gevaar mag opleveren voor betrokkene en 

anderen.  

9 OVERIGE INFORMATIE 

9.1 Verlof aanvragen 

Ieder kind is vanaf vijf jaar leerplichtig. Wanneer de schooltijd voor de vijfjarige nog een te zware 

belasting is, kan in overleg met de directeur de schoolweek met een dag verkort worden. 

Kinderen moeten op elke doordeweekse dag naar school. Bij bijzondere omstandigheden kunnen zij 

extra verlof krijgen. Dit geldt uitsluitend voor eenmalig gezins- of familiesituaties die buiten de wil of 

invloed van de ouders of het kind liggen. 

Extra verlof is mogelijk als bij de volgende omstandigheden mogelijk: 

● Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: maximaal twee 

dagen; 

● 12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag; 

● 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: maximaal twee dagen; 
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● 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag; 

● ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: 

duur in overleg met directeur; 

● overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in 

overleg met de directeur; 

● verhuizing van gezin: één dag. 

 

Geen extra verlof mogelijk: 

● activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp; 

● vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale aanbiedingen in 

het laagseizoen bijvoorbeeld); 

● eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte; familiebezoek in het 

buitenland; 

● het argument ‘mijn kind is nog jong’; 

● het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’; 

Men moet een verzoek voor vrijaf tijdig (4 weken) aanvragen. Het aanvraagformulier staat op onze 

website. Link aanvraag verlof 

Vakantie onder schooltijd 

In principe kan door de directeur geen verlof verleend worden. Er is een regeling voor 

uitzonderingsgevallen. Het verzuim is aan strenge regels gebonden. Bij overtreding van deze regels 

wordt de ambtenaar leerplichtzaken ingeschakeld. Deze regeling is uitsluitend bestemd voor ouders 

met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen alle vastgestelde schoolvakanties op vakantie te 

gaan. De werkgever moet dit aantonen met een werkgeversverklaring, waaruit blijkt dat de specifieke 

aard van het beroep van één van de ouders ertoe leidt dat de vakantie slechts buiten de schoolvakantie 

kan worden opgenomen. Het wordt echter niet toegestaan in de eerste twee weken van het nieuwe 

schooljaar. 

In geval van ziekte 

Indien uw kind de lessen door ziekte niet kan volgen, moet u de school hiervan zo spoedig mogelijk in 

kennis stellen. Dat kan telefonisch of via een mail aan de leerkracht. U kunt het mailadres van de 

leerkracht in het jaarboekje vinden. Ook voor een bezoek onder schooltijd aan de huisarts, tandarts of 

specialist moet u de school inlichten. Plan deze bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd. 

Ongeoorloofd verzuim 

Ongeoorloofd verzuim moet de directie doorgeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Bij 

overtreding van de leerplichtwet kan proces verbaal worden opgemaakt en een boete worden 

gegeven. Dit geldt ook voor de directie, die de wet- en regelgeving niet hanteert. Tegen afwijzing van 

een definitief besluit kan een ouder in beroep gaan. 

 

https://www.graafjan.com/contact-opnemen/verlof-aanvragen/
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Informatie 

Meer informatie over de verlofaanvraag procedure kunt u krijgen van de directie. Op school is ook een 

informatiefolder over de leerplichtwet aanwezig. Informatie over de leerplicht in de regio is te vinden 

op www.leerplicht.net. 

 

9.2 Fietsen 

Om te voorkomen dat de fietsenstalling te vol wordt en daardoor ook onnodige beschadiging aan de 

fietsen kan plaatsvinden, mogen alleen die kinderen die ver weg wonen met de fiets komen. Alleen de 

kinderen die buiten de ‘cirkel’ van de Parklaan (noordzijde), Bovenkerkweg (oostzijde), Maarschalklaan 

(zuidzijde) en De Bleek (westzijde) wonen, mogen met de fiets naar school. Voor uitzonderingsgevallen 

moet toestemming worden gevraagd. Het is verplicht om de fietsen in de fietsenstalling te zetten, dus 

niet ergens op het plein. Verder is het voor iedereen verboden om een half uur voor en een half uur 

na schooltijd op het plein te fietsen. 

 

9.3 Parkeren 

Het kan voorkomen, dat bij diverse activiteiten bij school te weinig parkeerruimte is. Bij vieringen, 

spreekavonden of als ouders hun kind willen ophalen na een schoolreisje of schoolkamp. Parkeren kan 

dan een probleem zijn. Denkt u daarbij om onze ‘buren’. Tevens vragen wij diegenen, die de kinderen 

met de auto naar school brengen, of van school halen niet tot het eind van Heulestein door te rijden. 

Op die plaats kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. In het kader van het UVL is aan het eind van 

Heulestein een bord geplaatst dat ouders er op attent maakt niet verder door te rijden. 

 

9.4 Goede doelen  

Door middel van enkele acties per jaar willen wij geld ophalen voor goede doelen. In de nieuwsbrief 

leest u wanneer we een actie plannen. We sluiten hierbij ook aan bij onze christelijke identiteit en bij 

de actualiteit van dat moment.  

 

9.5 O.P.A. en batterijen 

Elke eerste zaterdag van de maand wordt  er een Oud Papier Actie gehouden waarvan de opbrengst 

ten goede komt aan de school. De O.P.A.-container staat dan op zaterdagmorgen vanaf 8.30 uur tot 

11.00 uur op Heulestein. In de zomervakantie (augustus) wordt er geen oud papier opgehaald. Het 

geld van het oud papier wordt door de ouderraad gebruikt om leuke activiteiten voor de kinderen te 

financieren.  

 

 

about:blank
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9.6 Telefoon en deurbel 

Wij vragen u, bij doorgeven van ziekte, dit tussen 8.15 - 8.30 uur te doen. Wilt u zo min mogelijk onder 

schooltijd bellen? Onder schooltijd zijn de voordeuren dicht. Dit is om de veiligheid van de kinderen 

en volwassenen te bevorderen. Wanneer u naar binnen wilt, belt u even aan. 

 

9.7 Wat nog rest 

Wij vragen nog even aandacht voor de volgende punten: 

● Het gebruik van mobiele telefoons is binnen de school niet toegestaan. Mobiele telefoons 

kunnen tot het eind van de dag worden ingeleverd bij de leerkracht of bewaard worden in 

eigen schooltas. Wanneer leerlingen toch een mobiele telefoon meenemen is de school 

niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal. Dit geldt ook voor alle andere 

apparatuur, die niet noodzakelijk is voor het volgen van onderwijs. 

● Wilt u uitnodigingen voor partijtjes buiten school uitdelen, dat is prettiger voor de kinderen 

die niet uitgenodigd worden. 

● In de bovenbouw geen speelgoed mee. 

● Wij zamelen lege batterijen in (ton in de hal). 
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Bijlage 1  

VERWIJZING NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS 

De uitstroom naar het voorgezet onderwijs levert voor onze school de afgelopen  vijf jaar het 

volgende beeld op: 

Brugklas 

 

’16-‘17 

 

’17-‘18 ’18-‘19 ‘19-’20 ’20-‘21 

LWOO 

 

0% 0% 0% 12% 11% 

VMBO basis/kader 

 

9% 5% 14% 6% 5% 

VMBO kader/theorie 

 

18% 5% 21% 0% 6% 

VMBO Theorie 18% 14% 0% 44% 11% 

VMBO Theorie/HAVO 

 

18% 28% 21% 0% 11% 

HAVO/VWO 

 

9% 0% 30% 19% 28% 

VWO/Gymnasium 

 

28% 48% 14% 19% 28% 

 

LWOO:                                            LWOO  Leerweg ondersteunend onderwijs 

VMBO B: Voorbereidend middelbaar onderwijs:  

Basisberoepsgerichte leerweg     

VMBO K: Voorbereidend middelbaar onderwijs:  

Kaderberoepsgerichte leerweg 

VMBO T:  Voorbereidend middelbaar onderwijs:  theoretische leerweg 

HAVO: Hoger algemeen voortgezet onderwijs 

Atheneum: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of VWO 

Gymnasium: Gymnasium 

De keuze voor het voortgezet onderwijs is het gevolg van een zorgvuldige afweging. 

Rondom de uitreiking van het 1e rapport is er al gesproken over de mogelijkheden. Er zijn 

voorlichtingsavonden voor de groepen 7 en 8, waaronder de avond georganiseerd door de Gemeente 

Montfoort, waarop een aantal VO-scholen uit de regio zich presenteert. 

Op school zijn informatiebrochures aanwezig en ook op de VO-scholen worden voorlichtingsavonden 

en open dagen gehouden. In februari brengen wij een definitief advies uit. Naast dit advies speelt 

ook de uitslag van de Cito-toets een rol, maar de scholen voor voortgezet onderwijs hechten in de 
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regel meer waarde aan een goed onderbouwd schooladvies, dan aan de uitslag van de Cito-toets. Er 

zijn regelmatig contacten met de scholen voor voortgezet onderwijs waarin onze advisering 

geëvalueerd wordt. 

Resultaten eindtoets (2017 - 2021) In 2020 is er i.v.m. de Corona Crisis geen Eindtoets afgenomen.  

Indicator: onderwijsopbrengsten    

 

 
 

 

 
 

 

 

realisatie 2021 2019 2018 2017

onvoldoende voldoende goed 2017-2021

Streefcijfers 2017-2021

Graaf Jan van M. 2017-2021 < 534 ≥ 534 en < 536 ≥ 536 536,9 535,5 537,9 538,2 536,1

SPCO 2017-2019 < 534 ≥ 534 en < 536 ≥ 536 537,2 nog niet bekend 538,6 535,8 537,2

Landelijk 2017-2021 535 534,5 535,7 534,9 535,2

beleid

532

533

534

535

536

537

538

539

4 jaars
gemiddelde

2021 2019 2018 2017

Scores eindtoets groep 8

Graaf Jan SPCO Landelijk
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Bijlage 2 

Wederzijdse verwachtingen tussen school en ouders 

Inleiding 

Op de Graaf Jan vinden we het belangrijk dat er een positief werkklimaat is. Wij hebben daarom een 

aantal positieve gedragsregels met elkaar afgesproken. Deze regels geven duidelijkheid over de wijze 

waarop we met elkaar omgaan.  

Deze duidelijkheid willen we ook kenbaar maken naar ouders. Wat verwachten we van ouders en wat 

kunnen de ouders van de Graaf Jan verwachten? Door het uitspreken van deze verwachtingen is het 

voor iedereen helder wie welke verantwoordelijkheden heeft.. Ouders, leerlingen en school kunnen 

elkaar erop aanspreken. 

Wat kunnen ouders van de school verwachten? 

✗ De school respecteert de identiteit van de ouders.  

✗ De school communiceert op correcte en respectvolle wijze naar de ouders/verzorgers en zorgt 

in overleg met ouders/verzorgers voor externe hulp, wanneer zij niet, of onvoldoende in staat 

is, om de juiste begeleiding te geven die nodig is voor de ontwikkeling van het kind. 

✗ Leerkrachten zijn aanspreekbaar op hun omgang met de kinderen. 

✗ De school informeert ouders/verzorgers drie keer per jaar over de voortgang van  hun 

kinderen op school. 

✗ De school werkt aan een goed pedagogisch klimaat, zodat de leerlingen zich veilig en 

vertrouwd voelen.  

✗ De school werkt met een pestprotocol om het pesten op school tot een minimum te beperken.  

✗ De leerkrachten houden wekelijks tijd vrij voor ouders/verzorgers die vragen hebben; ouders 

weten hoe ze de leerkracht kunnen bereiken. 

✗ Indien gewenst, wordt er binnen een week een afspraak gemaakt met ouders/verzorgers die 

vragen hebben door leerkrachten of directie.  

✗ Het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de ontwikkeling van het kind.  

✗ De school draagt bij aan begrip voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte.   

✗ Leerkrachten zorgen voor een goede verdeling van de aandacht voor alle leerlingen in de 

groep.  

✗ De school gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke gegevens van ouders/verzorgers en kinderen.  

✗ De school zorgt voor een goede communicatie met de ouders/verzorgers door: 

o de schoolgids 

o een schoolplan (voor 4 jaar) 

o Schoolapp Social schools 

o Wekelijkse nieuwsbrief via Social Schools 

o informatieboekje voor kleuters 

o informatieavond aan het begin van het schooljaar 
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o omgekeerde tien minuten gesprek aan het begin van het jaar. Hierin delen de ouders de 

informatie die zij graag over hun kind willen meegeven  met de leerkracht. 

o tien minuten gesprekken in november en februari en de mogelijkheid tot een einde –

schooljaar –gesprek 

o ouderavonden waarin zaken rond de onderwerpen ‘school, kinderen of opvoeding’ worden 

besproken 

o actuele website 

o telefonisch contact als daar aanleiding voor is 

o adequaat e-mail verkeer 

 

Wat verwacht de school van ouders/verzorgers? 

✗ De ouders/verzorgers respecteren de identiteit van de school.   

✗ De  ouders/verzorgers communiceren op correcte en respectvolle wijze naar de school en 

zorgen in overleg met de school voor externe hulp, wanneer zij niet, of onvoldoende in staat 

zijn, om de juiste begeleiding te geven die nodig is voor de ontwikkeling van het kind. 

✗ De ouders/verzorgers zijn aanspreekbaar op hun omgang met de kinderen. 

✗ De ouders/verzorgers zorgen ervoor dat hun kinderen op tijd op school zijn.  

✗ De ouders/verzorgers zorgen ervoor dat hun kinderen voldoende uitgerust op school komen.  

✗ De ouders/verzorgers zorgen ervoor dat ze belangstelling tonen voor de ontwikkeling van hun 

kind(eren) door aanwezig te zijn op ouderavonden, informatie -avonden en bij tien –minuten –

gesprekken. Minimaal 2 keer. 

✗ De ouders/verzorgers zorgen ervoor dat ze met hun kinderen op een positieve wijze over 

school praten en hen een positieve schoolhouding bijbrengen.  

✗ De ouders/verzorgers zorgen ervoor, voor zover van toepassing, dat ze erop toezien dat hun 

kinderen hun huiswerk maken.  

✗ De ouders/verzorgers zorgen ervoor dat ze tijdig en op gepaste wijze relevante informatie over 

hun kind doorgeven aan school.  

✗ De ouders/verzorgers zorgen ervoor dat ze erop toezien dat hun kinderen de leerplicht 

nakomen.   

✗ De ouders/verzorgers zorgen ervoor dat ze begrip tonen voor het gedrag van kinderen met 

speciale onderwijsbehoeften en de afspraken hierover met de leerkracht.  

✗ De ouders/verzorgers zorgen ervoor dat ze met hun vragen en zorgen naar de leerkracht 

stappen en in tweede instantie, zonodig, een gesprek met de schoolleiding aan gaan.  

✗ De ouders/verzorgers zorgen ervoor dat de kinderen deelnemen aan schoolactiviteiten en 

vieringen. 
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Jaarboekje Graaf Jan 2021-2022 
 

NAMEN & ADRESSEN 

   
Graaf Jan G. van Damstraat 83 c 0348 – 473 390 

 3417 WD Montfoort graafjan@spco.nl  

 

Schoolleiding Werkdagen Mailadres 

Eric van der Wal, directeur Ma t/m vr eric.vanderwal@spco.nl   

   

Teamleden   

   

Tienke Bouwmeester, 1-2 

 

Wo en vr tienke.bouwmeester@spco.nl  

 

Laura van der Luijt, 1-2 

 

Ma en di karynne.schenkel@spco.nl  

Jennefien van Keulen, 1-2 

 

Ma t/m wo jennefien.vankeulen@spco.nl  

Melissa Scholman, 1-2 Ma en di melissa.scholman@spco.nl  

 

Wilma Kroeze, 3-4 ma t/m wo wilma.kroeze@spco.nl   

 

Melissa Scholman, 3-4 

 

Wo t/m vr melissa.scholman@spco.nl 

Mariëlle van der Sluijs, 5 Ma  t/m wo marielle.vandersluijs@spco.nl  

 

Mindy den Boer, 5 Do en vr mindy.denboer@spco.nl  

 

Dianne Kattenberg, 6-7 Ma, di, - do, vr dianne.kattenberg@spco.nl  

 

Eric van der Wal, 6-7 Wo eric.vanderwal@spco.nl  

  

  

mailto:graafjan@spco.nl
mailto:eric.vanderwal@spco.nl
mailto:tienke.bouwmeester@spco.nl
mailto:karynne.schenkel@spco.nl
mailto:jennefien.vankeulen@spco.nl
mailto:melissa.scholman@spco.nl
mailto:wilma.kroeze@spco.nl
mailto:marielle.vandersluijs@spco.nl
mailto:mindy.denboer@spco.nl
mailto:dianne.kattenberg@spco.nl
mailto:eric.vanderwal@spco.nl
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Mariëlle van Os, 5, plusgroep Do t/m vr marielle.vanos@spco.nl  

 

Lieke van Vliet Wo t/m vr lieke.vanvliet@spco.nl  

 

Ellen Hoogendoorn, 8 Ma en  di ellen.hoogendoorn@spco.nl  

 

Mindy den Boer, IB en MT 

 

Di en Wo mindy.denboer@spco.nl  

Wilma Kroeze, ICO en MT Do wilma.kroeze@spco.nl  

 

Eva den Boer, onderwijsassistent  Ma en di eva.denboer@spco.nl  

 

Arja Altena, onderwijsassistent Wo en do arja.altena@spco.nl  

 

Soleine Karlas, onderwijsassistent Do en vr soleine.karlas@spco.nl 

 

Lisanne Dorsman, Lio-student 1-2 Ma en di lisanne.dorsman@spdo.nl 

 

Liset Boer, Lio-student 3-4 Ma en di liset.lboer@spco.nl  

 

 

 

Onderwijs ondersteunend personeel   

Henriette bloemheuvel, adm. medewerker 

 

Mojgan Jahngiri, schoolassistent 

Ma 

 

Ma 

h.bloemheuvel@spco.nl  

 

mojgan.jahangiri@spco.nl  

   

Medezeggenschapsraad  mr.graafjan@spco.nl 

 

Jeroen van Rooijen (voorzitter) 

 

 

 

jkavanrooijen@gmail.com   

 

Joram Blokhuis 

 

 

 

joramblokhuis@hotmail.com 

 

Mariëlle van der Sluijs 

  

marielle.vandersluijs@spco.nl  

 

Dianne Kattenberg 

  

dianne.kattenberg@spco.nl 

   

Schoolraad  sr.graafjan@spco.nl 

   

 

Ard Nieuwenhuizen 

 

Voorzitter 

 

ardnieuwenhuizen@dds.nl  

 

Anneke Maatman 

 

 

 

 

Thessa van Baardewijk 

 

 

 

mailto:marielle.vanos@spco.nl
mailto:lieke.vanvliet@spco.nl
mailto:ellen.hoogendoorn@spco.nl
mailto:mindy.denboer@spco.nl
mailto:wilma.kroeze@spco.nl
mailto:eva.denboer@spco.nl
mailto:arja.altena@spco.nl
mailto:soleine.karlas@spco.nl
mailto:lisanne.dorsman@spdo.nl
mailto:liset.lboer@spco.nl
mailto:h.bloemheuvel@spco.nl
mailto:mojgan.jahangiri@spco.nl
http://mr.graafjan@spco.nl
mailto:jkavanrooijen@gmail.com
mailto:marielle.vandersluijs@spco.nl
mailto:dianne.kattenberg@spco.nl
http://sr.graafjan@spco.nl
mailto:ardnieuwenhuizen@dds.nl
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Inge van den Berg 

 

 

 

 

Marsha van Brummelen 

  

 

Petra Wijkstra 

  

   

Ouderraad  or.graafjan@spco.nl 

   

 

Corlinda de Kamper 

 

Voorzitter 

 

corlindatb@gmail.com 

 

Janneke van der Hoeven 

 

 

 

 

 

Hester Cornelissen 

 

 

 

 

 

Arjan Stoof  

 

Penningmeester 

 

arjanstoof@hotmail.com  

 

Edith Zuidema 

  

 

 

SPCO    

Kantoor Leidsestraatweg 147 3443 BT Woerden 0348 – 432 334 

 

Schooltijden 
 

Groep 1 t/m 8: 

08.30 u  - 14.00 u. 

 

● Om 8.15 uur gaan deuren open en komen de kinderen de school in. De lessen beginnen om 

8.30 uur.  

● De pauze van groep 3 t/m 8 is van 10.15 – 10.30 uur. 

● Lunchpauze:  

Groep 3 t/m 8  

• 11.45-12.00 eten 

• 12.00-12.15 naar buiten 

Groep 1/2 

• 12.00-12.15 eten 

• 12.15-12.30 naar buiten 

 

http://or.graafjan@spco.nl
mailto:corlindatb@gmail.com
mailto:arjanstoof@hotmail.com


 

56 

Gymrooster 2021-2022 

 

Woensdag Groep Vrijdag Groep  

11.00 - 11.45 Groep 3-4 9.30 - 10.15 uur Groep 3-4 

11.45 - 12.30 

 

Groep 5 10.15 - 11.00 uur Groep 5 

12.30 - 13.15 Groep 6-7 11.00 - 11.45 Groep 6-7 

13.15 - 14.00 Groep 8 (vanuit 

gymzaal naar 

huis) 

11.45 - 12.30  Groep 8 

    

 

Vakantierooster 2021-2022 

 

Vakantierooster 2021-2022  
 eerste dag laatste dag 

Herfstvakantie 18-10-2021 22-10-2021 

Kerstvakantie 27-12-2021 7-1-2022 

Voorjaarsvakantie 28-2-2022 4-3-2022 

Paasweekend 15-4-2022 18-4-2022 

Meivakantie 25-4-2022 6-5-2022 

Koningsdag (in meivakantie) 27-4-2022  

bevrijdingsdag (in meivakantie) 5-5-2022 5-5-2022 

Hemelvaart 26-5-2022 27-5-2022 

Pinksteren 6-6-2022 6-6-2022 

Zomervakantie 11-7-2022 19-8-2022 

 

Vrije dagen 
 

✓ 30 september 2021 Studiedag 

✓ 25 oktober 2021 Studiedag 

✓ 6 december 2021 Studiedag 

✓ 11 februari 2022 Studiedag 

✓ 7 maart 2022 Studiedag 
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✓ 7 april 2022 Studiedag 

✓ 22 juni 2022 Studiedag 

Uren onderwijs 

2021-2022 Groep 1-8 

52 weken 1300,00  

Herfstvakantie 25,00 

Kerstvakantie 50,00 

Voorjaarsvakantie 25,00 

Paasweekend 10,00 

Meivakantie  50,00 

Hemelvaart 10,00 

Pinkstervakantie 5,00 

Zomervakantie 150,00 

Studiedagen / vrij / 

calamiteitendag 
40,00 

  

Totaal lestijd groepen (8 x 940)  =       7520 uren 

 

 

Uren Tabel 

 

Groep  code 1 2 3 4 5 6 7 8 

Oriëntatie op jezelf en de wereld 

Bijbels onderwijs 

 

GD 
1.30 1.30 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Bevordering sociale vorming 

(Vr. Sch.) 

SE 
1.00 1.00 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 

Aardrijkskunde (IPC) AK 1.00 1.00 0.30 0.30 0.45 1.00 1.00 1.00 

Geschiedenis (IPC) GS   0.30 0.30 0.45 1.00 1.00 1.00 

Verkeer VE 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30  

Natuur/techniek (IPC) NT   0.30 0.30 0.30 0.45 0.45 0.45 

Studievaardigheden SV       0.30 0.30 

Bewegingsonderwijs 

spel, gymnastiek, bewegen, 

zwemmen 

BO 
5.45 5.45 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 
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Nederlands 

Begrijpend lezen BL   0.30 0.30 0.45 1.00 1.00 1.00 

Technisch lezen TL   5.30 2.30 2.00 1.30 1.30 1.30 

Lezen LE   0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

Spelling SP    2.15 2.30 2.30 2.15 2.30 

Taal TA 6.00 6.00  2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Schrijven SCH   2.30 1.15 1.15 0.30 0.30 0.30 

Rekenen en wiskunde 

Rekenen RE 3.00 3.00 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 

Engels 

Engels EN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Kunstzinnige oriëntatie 

Expressie(beeldende vorming 

en muziek) 

EX 
4.00 4.00 2.45 2.45 2.15 2.30 2.15 2.30 

Pauze  1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 

Totaal  25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 

 

Algemene afspraken: 

● Eerste schooldag:  maandag 30 augustus 2021 8.30-14.00 

Laatste schooldag:  vrijdag 11 juli 2022  8.30-12.00 

● Vanaf 8.15 uur  staan de deuren open en kunnen de kinderen van groep 1 t/m 8 zelf naar 

binnengaan naar hun klaslokaal. De groepsleerkrachten staan bij hun lokaal om de kinderen 

te verwelkomen. De bel gaat om 8.30 uur zodat de lessen kunnen beginnen.  

● Tussen 10.05 en 10.15 uur eten en drinken de kinderen hun tussendoortje. Op maandag, 

woensdag en vrijdag is het fruitdag. Dan nemen de kinderen fruit mee.  

● Traktaties: Voor 10.15 u. vieren we de verjaardag van de kinderen. Kinderen mogen 

trakteren in hun groep en aan de leerkrachten.  Ze ontvangen een verjaardagskaart van de 

meester en juffen. We stellen het op prijs als de traktatie gezond en niet te groot is.  

● Parkeren: Wilt u niet parkeren op de parkeerplaats aan het eind van Heulestein. Voor de 

veiligheid van fietsende kinderen, ouders en voetgangers raden wij u aan om bij de sporthal 

Hofland te parkeren. Via het voetpad langs het voetbalveld bent u snel bij school.  

● Hebt u een vraag aan de leerkracht, IB/RT-er of directeur, blijf er dan niet mee lopen, maar 

spreek ons daarover aan.  

● Is uw kind ziek? Bel de school voor schooltijd of zet een berichtje op Social Schools 
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● Verdere afspraken kunt u lezen in de schoolgids (op de website). De groepsafspraken worden 

tijdens de informatieavond aan u meegegeven.  

● De kinderen vanaf groep 3 hebben allemaal oortjes ontvangen voor het gebruik op het 

Chromebook. Gaan de oortjes kapot, dan kunnen de kinderen zelf oortjes meenemen van 

huis of nieuwe oortjes kopen voor €2,00.  

● Wanneer het methodewerkboek van uw kind kwijt raakt of onherstelbaar stuk gaat moet er 

een nieuw werkboek worden aangeschaft. Dit kost € 5,-. 

● OPA ( Oud papier): Op de volgende dagen kunt u uw papier en batterijen kwijt bij de 

container op Heulestein op de eerste zaterdag van de maand. (Met uitzondering van de 

zomervakantie). 

 


