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Welkom! 

Samen met uw kind(eren) bent u van harte welkom op KB De Spits. Een basisschool kies je niet 

zomaar. Je vertrouwt je kind toe aan het team van leerkrachten van de school. Het is dan 

belangrijk om te weten waar een school voor staat en welke keuzes de school maakt. 

 

In deze schoolgids vertellen we wat wij doen en waarom wij dat doen. 

Dit doen we onder meer door het bieden van goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit 

van het onderwijs staat centraal in onze visie. Er wordt gewerkt vanuit de volgende 

uitgangspunten: 

 Onze school biedt kwalitatief goed onderwijs. Kinderen en ouders voelen zich welkom en 

gewaardeerd. Het welbevinden van kinderen staat centraal. Er werkt een professioneel 

team, dat vaardig is in het realiseren van een positief pedagogisch klimaat, een team, dat 

hoge verwachtingen heeft van de ontwikkeling van de kinderen. Er is passende aandacht 

voor kinderen die meer of minder kunnen. 

 Onze school biedt een positief leer- en leefklimaat waarin de kinderen zich breed kunnen 

ontwikkelen: cognitief, sociaal-emotioneel en expressief. Kinderen en ouders weten wat er 

van hen verwacht wordt en wat zij van de school mogen verwachten. 

 We zijn actief op het gebied van onderwijsontwikkeling. Vernieuwingen en projecten 

passen in onze onderwijskundige visie. Er is aandacht voor de kwaliteit en de organisatie 

van onze school. Dit komt tot uiting in de wijze waarop op onze school schoolontwikkeling 

wordt opgepakt en kwaliteit systematisch wordt bewaakt. 

 

De school staat midden in de samenleving en heeft oog voor de verschillende achtergronden 

van mensen. Wij werken actief aan democratisch burgerschap. Onze school biedt veiligheid en 

geborgenheid voor elke leerling. Ieder kind is welkom: dat schept rechten en verplichtingen 

voor leerlingen, ouders en personeel. 

 

We hechten waarde aan een goede betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij het onderwijs 

en zij zijn dan ook welkom om op actieve wijze mee te denken en mee te doen. De 

medezeggenschapsraad (MR) is betrokken bij de totstandkoming van ons schoolbeleid. 

 

De Spits is één van de scholen van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU). 

 

In deze schoolgids kunt u alles lezen over het onderwijs, de aanpak en de organisatie op onze 

school. Wilt u meer weten over onze school, neemt u dan contact op met mij. 

 

Mede namens het schoolbestuur wensen wij u en uw kind een goede tijd op de KBS. De Spits 

 

Peter Kooy 

Directeur KBS De Spits 
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1 Het onderwijs 

Richting 

De Spits is een katholieke basisschool (KBS) en valt onder de Katholieke Scholenstichting 

Utrecht (KSU). De totale stichting bevat 26 schoollocaties. 

 

Situering van de school 

De basisschool De Spits is één van de drie basisscholen in de wijk Lunetten. Samen met de Klim 

(openbaar) en de Baanbreker (protestants-christelijk) zijn ze gevestigd in een scholencomplex. 

Het schoolgebouw is in 1979 opgericht. De scholen delen met elkaar een gemeenschappelijke 

ruimte de “Mix Max”. Deze ruimte wordt gebruikt voor o.a. toneel, muziek en vieringen. Dit 

scholencomplex is verbouwd en aangepast aan de onderwijseisen van deze tijd. De 

gymnastiekzaal en sub-locatie, ligt op korte afstand van de school. 

 

Lunetten is een relatief jonge wijk in de stad Utrecht. In de wijk wonen veel gezinnen met 

kinderen. De school ligt in een kindvriendelijk gebied zonder doorgaand verkeer. 

 

Op De Spits zitten kinderen van diverse nationaliteiten en vormen een afspiegeling van de 

wijk. Verreweg de meeste kinderen komen uit gezinnen met Nederlandse ouders, waarin 

Nederlands de voertaal is. Daarnaast zijn er kinderen, die opgroeien in gezinnen, waarbij dit 

niet vanzelfsprekend is. 

1.1 Schoolgrootte 

Op de peildatum van 1 oktober 2018 hadden wij 520 kinderen op De Spits. Volgens de 

prognose zal de school in de toekomst een leerlingaantal tussen de 540 en 550 leerlingen 

tellen. De kinderen zijn verdeeld over 24 groepen, waaronder vijf voltijds hoogbegaafden(HB)-

groepen. Het schoolteam bestaat uit 43 leerkrachten. Verder is er ook personeel verbonden 

aan onze school met andere taken, zoals een ict-beheerder, facilitair beheerder en 

administratieve ondersteuning. 

 

Het schoolbestuur wil alle kinderen en ouders in de woonomgeving van de school de 

mogelijkheid bieden om voor katholiek onderwijs te kiezen. Uiteraard liefst zoveel mogelijk in 

het eigen schoolgebouw. Als het eigen schoolgebouw qua huisvesting van het aantal 

leerlingen ontoereikend is, zal in overleg met de gemeente en de verschillende 

schoolgeledingen gezocht worden naar een passende oplossing in een (school)-gebouw in de 

directe omgeving. De gemeente Utrecht hanteert daarbij een verwijzingsgrens van 1.000 

meter hemelsbreed van de school.  

 

Schoolcluster 

De Katholieke Scholenstichting Utrecht heeft haar scholen onderverdeeld in clusters. Het 

cluster wordt geleid door een clusterdirecteur. 

1.2 Motto en Visie  

Motto: Leren is groeien, groeien is leren en leren groeien! 
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Visie: De visie van De Spits is eigentijds onderwijs bieden, gericht op een evenwichtige 

ontwikkeling van hoofd, hart en handen van de leerlingen. 

Wij, directie en leerkrachten van De Spits, zetten ons in om:  

 onze leerlingen de gelegenheid te geven zo goed mogelijk te functioneren en zich optimaal 

te ontwikkelen;  

 kinderen en hun ouders met zichtbaar plezier naar school te laten komen.  

 

Wij, directie en leerkrachten van De Spits, doen dit door:  

 de kinderen een warm, pedagogisch klimaat te bieden;  

 systematisch en gedoseerd de ontwikkeling van de leerlingen te volgen;  

 welbevinden en veiligheid van de leerlingen centraal te stellen en regelmatig te evalueren;  

 de leerlingen basiskennis, vaardigheden en een houding aan te reiken die zij nodig hebben 

om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving;  

 met de leerlingen levensbeschouwelijk naar de wereld om ons heen te kijken, gebaseerd op 

de katholieke grondslag;  

 tegemoet te komen aan individuele verschillen door:  

- leerlingen actief te betrekken bij hun leerproces;  

- werkvormen te gebruiken die leerlingen activeren;  

- leerlingen te stimuleren zelfstandig te werken, maar ook te leren samenwerken;  

- leerlingen te leren omgaan met hun eigen verantwoordelijkheid;  

- zo snel mogelijk specifieke begeleiding te geven bij geconstateerde problemen; 

- rust, ruimte en uitdaging te bieden;  

- kinderen duidelijkheid en structuur te geven. 

 

Wij, directie en leerkrachten van De Spits, werken hierin samen met de ouders, die wij 

beschouwen als partners in onderwijs en opvoeding. Daarbij zien wij de ouders als 

eerstverantwoordelijken voor de opvoeding thuis en onszelf als eerstverantwoordelijken voor 

het onderwijs, maar houden wij oog voor de afstemming tussen de situatie thuis en de situatie 

op school. 

 

Wij, directie en leerkrachten van De Spits, willen aan de ouders en de kinderen laten zien 

dat wij: 

 ook onszelf voortdurend scholen; 

 zorgen voor een prettige leeromgeving en goede leermiddelen;  

 adequaat communiceren;  

 open staan voor suggesties. 

1.3 Het klimaat van de school; sociale en fysieke veiligheid  

De Spits wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen zich geborgen en veilig voelen.   

De leerkrachten benaderen de kinderen positief.  Door het positieve gedrag krijgt een kind een 

gunstig zelfbeeld, en zal het ook andere kinderen op hun waarde kunnen schatten. Zo kan 

samenwerking binnen de schoolgemeenschap berusten op respect, wederzijdse hulp, 

eerlijkheid, vertrouwen en het jezelf mogen zijn.  

Vanuit het gevoel zichzelf te mogen zijn leert het kind ook verantwoordelijkheid te nemen 

voor het eigen gedrag, en op een goede manier met conflicten om te gaan. De leerkrachten 

begeleiden en helpen hierbij.   
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Contacten met ouders zijn heel belangrijk. Samen staan we voor de taak de kinderen op weg 

te helpen naar een volwaardige plaats in de maatschappij.  

1.4 Normen en waarden op De Spits  

Waar mensen bij elkaar zijn, zijn afspraken en regels nodig om alles in goede banen te leiden. 

Dat geldt ook voor een school.    

Op school onderscheiden we omgangsregels en organisatieregels.   

Omgangsregels hebben te maken met de veiligheid en geborgenheid van kinderen. Hierbij 

staat de vraag centraal: "Hoe gaan we met elkaar om?" Dit geldt niet alleen voor de kinderen 

onderling, maar slaat ook op de omgangsregels tussen kind en leerkracht.   

Organisatieregels hebben te maken met het creëren van een rustige leeromgeving voor het 

kind.    

In alle groepen gaan we uit van de volgende hoofdregels:   

- Leerkracht, leerling en ouders gaan respectvol met elkaar om;   

- Iedereen houdt zich aan gemaakte afspraken en is daar zelf verantwoordelijk voor   

- Iedereen is zuinig op elkaar, op het materiaal en de omgeving   

Omdat voorgeschreven regels niet leven voor kinderen, worden deze regels per klas met de 

leerkracht en de kinderen uitgewerkt en vertaald naar hun eigen situatie. Deze regels worden 

eventueel groot opgeschreven en in de klas gehangen.    

De uitgewerkte regels kunnen dus per groep accentverschillen geven. Veelal heeft dat te 

maken met het niveau van de groep. Maar in de praktijk zijn de drie hoofdregels dekkend voor 

praktisch alle situaties.   

Deze hoofdregels gelden ook voor de weg van huis naar school en terug. Immers, wanneer op 

weg naar school een fikse ruzie ontstaat, werkt dat na in de klas. De betrokken kinderen zitten 

met hun verdriet of woede, klasgenootjes zijn misschien geneigd partij te kiezen. Kinderen 

moeten zich niet alleen thuis en op school veilig en geborgen voelen, maar ook op straat.   

Wanneer kinderen zich regelmatig niet aan de gemaakte afspraken blijken te kunnen houden 

wordt hier dieper op ingegaan. We hanteren hierbij een omgangsprotocol. Ook vermeldt deze 

procedure in welke gevallen een kind geschorst of, in het uiterste geval, van school verwijderd 

wordt. Indien van toepassing krijgen desbetreffende ouders deze procedure van de 

schoolleider overhandigd.  

1.5 Samenwerking met ouder(s)/verzorger(s)  

School en ouders zijn gebaat bij een goede samenwerking. Het naleven van de afspraken zal 

leiden tot een veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat voor iedereen.  

  

Algemeen:   

- ouder(s)/verzorger(s) worden geacht op de hoogte te zijn van de regels die voor de 

leerlingen gelden. Wij verwachten dat deze regels door de ouder(s)/verzorger(s) 

onderschreven worden en dat zij meewerken aan de naleving ervan;  

- ouder(s)/verzorger(s) onderschrijven de uitgangspunten en werkwijze van de school, zoals 

beschreven in de schoolgids;  

- ouder(s)/verzorger(s) houden zich nauwkeurig aan de Leerplichtwet;  

- verlof wordt tijdig bij de schoolleiding aangevraagd (zie de verlofregeling in de schoolgids);  

- ouder(s)/verzorger(s) lezen de informatie die de school verstrekt nauwkeurig en vragen 

indien nodig om toelichting;  
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- ouder(s)/verzorger(s) geven wijzigingen in de gegevens zoals vermeld bij inschrijving, direct 

door bij de administratie;  

- ouder(s)/verzorger(s) zien erop toe dat hun kind op tijd op school aanwezig is en melden 

hun kind in geval van ziekte voor het begin van de lessen af;  

- ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers van de school hebben een voorbeeldfunctie en gaan 

daarom respectvol met elkaar om. 

1.6 Kanjerschool  

Naast bovenstaande zijn we een officiële Kanjerschool. In iedere groep wordt de werkwijze 

vanuit de Kanjertraining toegepast. We willen zorgen voor een goed pedagogisch klimaat op 

school en richten ons op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend 

vermogen van onze kinderen. 

 

Op systematische wijze leren kinderen op een respectvolle, plezierige en veilige manier met 

elkaar omgaan. Er wordt aandacht besteed aan het bevorderen van zelfvertrouwen en 

zelfbeheersing. Ook wordt er gewerkt aan het verminderen van agressie en meeloopgedrag. 

Daarnaast krijgen kinderen handreikingen om op een goede manier om te gaan met de 

straatcultuur. 

 

Bij de Kanjertraining, maar ook daarbuiten, staan de volgende Kanjerafspraken centraal:  

 We vertrouwen elkaar  

 We helpen elkaar   

 Niemand speelt de baas   

 Niemand lacht uit   

 Niemand doet zielig 

 

Kanjertraining  

Op De Spits worden Kanjertrainingen verzorgd in de groepen 1 t/m 8 door de (eigen) 

leerkracht. In de groepen 7 en 8 worden er oefeningen gegeven uit de methode. De 

Kanjertraining is opgenomen in het lesrooster.  

De Kanjertrainingen richten zich op kinderen met uiteenlopende problematiek. Het betreft 

vaak psychosociale gedragsproblemen die zowel internaliserend als externaliserend van aard 

zijn.  De Kanjerlessen zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te 

maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en 

oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders.  

  

De Kanjertraining hanteert de volgende principes:  

 De aanpak is gericht op het gesignaleerde.  

 De aanpak is gericht op zichtbaar gedrag, oplossingsgericht volgens duidelijke principes, die 

zijn vastgelegd in lesmateriaal en handleidingen.   

 De aanpak richt zich op schoolbeleid, ouders, leerling, leerkracht, sport/buurt, 

overtuigingen. 

 De aanpak is afgestemd op verschillende leeftijdsgroepen.   

 De aanpak kan langdurig worden herhaald in verschillende vormen, waarbij de ouders 

nadrukkelijk worden betrokken. 

 De aanpak is gericht op langdurige verandering.  
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 De aanpak benadrukt de moeilijkheden van kinderen, en heeft uitgesproken positieve 

interventies, waarmee kinderen worden geholpen zich in hun positieve eigenheid te 

ontwikkelen. 

 De aanpak richt zich op de ontwikkeling van verantwoordelijkheidsgevoel en het bespreken 

van onverantwoordelijk gedrag. 

De Kanjerlessen worden gegeven door gecertificeerde leerkrachten. Eenmaal getraind weet de 

leerkracht als Kanjertrainer waar de schoen wringt bij de leerlingen en hoe moet worden 

gehandeld. De leerkracht maakt in de uitvoering van de lessenreeks gebruik van een 

uitgebreide handleiding en een pedagogisch adviessysteem. 

 

Omdat wij het nut en belang van Kanjertraining als team onderschrijven streven we ernaar 

iedere leerkracht de opleiding laten volgen zodat eenieder bevoegd is deze training te geven in 

zijn/haar groep. 

 

Met de Kanjertraining bereik je de volgende doelen:  

 De leerkracht wordt gerespecteerd.  

 Pestproblemen worden hanteerbaar/ lossen zich op.  

 Leerlingen durven zichzelf te zijn.  

 Leerlingen voelen zich veilig.  

 Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.  

 Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.  

 Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.  

  

Als afsluiting op de Kanjertraining wordt een diploma-uitreiking georganiseerd waarbij ouders/ 

verzorgers worden uitgenodigd. Tussentijds worden ouders, indien nodig, betrokken bij de 

training om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van hun kind. 

1.7 Het onderwijssysteem  

De Spits is een basisschool waar merendeels klassikaal onderwijs wordt gegeven. Hoewel dit 

klassikale systeem uitgangspunt is, wordt er tegelijkertijd uitgegaan van het feit dat leerlingen 

te verschillend zijn om ze allemaal in één instructiemodel te kunnen vangen.  

Over het algemeen wordt bij de instructie gewerkt met drie groepen:  

 Een topgroep, die weinig instructie nodig heeft en snel aan de slag kan gaan  

 Een basisgroep, die met een normale instructie en een normale verwerkingstijd prima uit 

de voeten kan  

 Een intensiefgroep, die na de klassikale instructie nog verlengde uitleg nodig heeft. 

Consequentie hiervan is, dat als de topgroep klaar is met het werk, er extra verrijkings- of 

verdiepingsstof zal worden aangeboden. Dit is leerstof die niet door gaat met de volgende 

les, maar de aangeboden stof verder uitdiept.  

 

Om de leerkracht de gelegenheid te geven bepaalde kinderen extra aandacht te geven of te 

observeren is het nodig dat de leerlingen leren zelfstandig te werken.  

De eerste aanzet hiertoe vindt al plaats bij de kleuters. Hier wordt `het stoplicht’ 

geïntroduceerd. Staat dit op oranje, dan is de leerkracht even niet aanspreekbaar. Hoe de 

kinderen in die periode met vragen om moeten gaan wordt ze stap voor stap aangeleerd.  
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Duurt het zelfstandig werken bij de kleuters nog maar een minuut of tien, in groep 8 kunnen 

de leerlingen al zo’n anderhalf uur met hun taak bezig zijn zonder aandacht van de leerkracht 

te hoeven vragen.   

Op deze manier leren kinderen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen werk, en is er 

voor de leerkracht gelegenheid kinderen die meer instructie of oefening nodig hebben extra te 

helpen.  

De Spits is een school met een rijke leeromgeving en een professioneel en betrokken team.  

Mede hierom zijn wij een opleidingsschool waar aankomende professionals de kans krijgen om 

het vak te leren. 

 

Onderwijs aan hoogbegaafde kinderen  

De Spits biedt ook onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Novilo heeft een onderwijsconcept 

ontwikkeld om deze kinderen een passende leeromgeving te bieden waarbinnen zij zich op 

eigen niveau kunnen ontwikkelen. De KSU, de stichting waar onze school onderdeel van uit 

maakt, heeft afspraken gemaakt over het inrichten van een aantal HB-klassen, waaronder dus 

5 groepen op De Spits. We zien het als een mooie uitdaging om deze kinderen een veilige 

school te bieden, binnen de vertrouwde omgeving van De Spits. Wij worden bij deze 

ontwikkeling ondersteund door onder meer Novilo. 

1.8 Groepen en groepsgrootte  

De groepen zijn bij voorkeur geformeerd als homogene leeftijdsgroepen. Hierin zitten 

kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar. In de groepen 1/2 zitten kinderen van 

verschillende leeftijden bij elkaar (heterogeen samengestelde groep). In beide samenstellingen 

geven we onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen. 

 

Als de schoolleiding het nodig acht, kan de samenstelling van een of meerdere groepen 

wijzigen.  

 

Ieder jaar bekijken we de groepsindeling. Zo zorgen we dat we alle kinderen de ondersteuning 

kunnen blijven bieden die ze nodig hebben. We streven naar een maximale groepsgrootte van 

28 leerlingen.  

 

Bij de samenstelling van de groep wordt gekeken naar verschillende onderwijsinhoudelijke, 

sociale en pedagogische criteria om tot een evenwichtige groepssamenstelling te komen. 

1.9 Aanmelden  

 

Als u uw kind wilt aanmelden    

Als u overweegt uw kind(eren) aan te melden voor de Spits, wilt u vaak eerst meer informatie. 

Naast de informatieochtenden die u kunt bijwonen (de data vindt u op de website), kunt u 

contact opnemen met de schoolleider. Hij verwelkomt u graag voor een oriënterend gesprek 

en een rondleiding. Het meest handig is om dit via de ‘aanmeldingsknop’ op de site te doen. 

(verwijzen naar link op de website)   

  

Aanmelden    

Besluit u uw kind aan te melden, dan kunt u dat doen door het invullen en ondertekenen van 
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het aanmeldformulier. Op het formulier geeft u aan of de Spits de eerste school van 

aanmelding is. Heeft uw kind speciale zorg dan dient u bij aanmelding de gegevens hierover 

aan ons te overleggen.    

 

Vooraanmelden    

Voordat u uw kind definitief aanmeldt, kunt u een vooraanmelding doen. Een vooraanmelding 

is een informele handeling, waarmee we de behoefte ‘peilen’ aan onderwijs op onze school. 

Een vooraanmelding heeft op zichzelf ook geen rechtsgevolgen; als u de aanmelding definitief 

wilt maken, moet u alsnog gewoon een aanmeldformulier inleveren als uw kind drie jaar is 

geworden.    

 

Van (voor)aanmelding tot plaatsing    

De formulieren voor (voor)aanmelding vindt u op de website van onze school. In deze 

formulieren leest u ook welke informatie u met de (voor)aanmelding moet meesturen. Nadat 

we uw aanmeldformulier hebben ontvangen, laten we u zo snel mogelijk weten of we voor uw 

kind een plekje hebben.   

 

Aanname van kinderen    

Naast de wettelijke kaders zijn we bij de aanname van leerlingen gebonden aan de eisen van 

ons bestuur. De procedure rondom aanmelden en toelaten is te lezen in het Aanmeldings- 

Toelatings- en Plaatsingsbeleid basisscholen KSU. Dit kunt u vinden op achterin deze 

schoolgids (zie bijlage 8 Aanmeldings- Toelatings- en Plaatsingsbeleid basisscholen KSU).    

 

Bij tussentijdse plaatsing van een kind wordt er altijd eerst contact opgenomen wordt met de 

vorige school. Daarover worden ouders eerst geïnformeerd. Daarna pas besluit de school of 

een kind toelaatbaar wordt geacht of niet. Als school stellen hebben wij het standpunt, dat wij 

kinderen toelaten die wij verder kunnen helpen. De interne begeleider bezoekt zo nodig de 

andere school en heeft met betrokkenen een adviserend gesprek. In beginsel neemt de 

schoolleider het besluit over wel of niet toelaten. Hij maakt een inschatting of de school uw 

kind kan bieden wat het nodig heeft. Als de schoolleider daarna concludeert dat de school niet 

aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling kan voldoen, vindt geen 

toelating plaats.  

 

Indien in de gewenste groep geen plaats is kan het zijn dat uw kind geweigerd wordt.    

 

Vervolgens worden ouders op de hoogte gebracht van het besluit en worden eventuele 

afspraken schriftelijk vastgelegd.   

 

 Daarnaast hanteren we bij de aanname van nieuwe leerlingen de volgende uitgangspunten:    

 Broertjes en zusjes worden niet bij elkaar in de klas geplaatst. In het geval van tweelingen 

kan er in overleg met ouders een uitzondering worden gemaakt.  

 Er wordt gewerkt met een postcodegebied (3524). Kinderen uit het postcodegebied krijgen 

voorrang. Zij worden geplaatst op basis van aanmeldingsdatum. Ouders van kinderen buiten 

het postcodegebied ontvangen standaard een brief dat hun kind op de wachtlijst is geplaatst. 

Hun kind wordt alleen geplaatst als het aantal aanmeldingen uit het eigen voedingsgebied te 

laag is.    



Schoolgids 2019-2020 

KBS De Spits     Eifel 8, 3524 HH  Utrecht   T: 030 2888790   E: info.despits@ksu-utrecht.nl 13 

 Broertjes en zusjes van leerlingen hebben voorrang bij toelating.    

 

De uiteindelijke toelating is een feit geworden wanneer u een schriftelijke bevestiging heeft 

ontvangen van de plaatsing van uw kind.   

 

Een leerling die wel geplaatst wordt, kan vervolgens na één van de vakanties instromen, dus 

na de herfst-, kerst-, voorjaars-, of tulpvakantie. De data van de vakanties vindt u op onze 

website.   

 

Kleuters die in juni en juli 4 jaar worden, beginnen na de zomervakantie. Zij komen voor de 

zomervakantie niet meer om te wennen. Wel worden ze in de laatste week uitgenodigd om 

kennis te komen maken met hun leerkracht en groep.    

 

Wij hanteren een groepsgrootte van maximaal 28 leerlingen. Is dit aantal leerlingen bereikt, 

dan komt deze leerling op de wachtlijst voor desbetreffend leerjaar. Zodra in dit leerjaar een 

plek beschikbaar komt, kunnen we een leerling van de wachtlijst plaatsen:   

 als eerste worden leerlingen toegelaten die al een broer of zus op school hebben;   

 de overige leerlingen die op de wachtlijst staan in volgorde van aanmeldingsdatum.  

 

De schoolleider bepaalt in welke groep een leerling geplaatst wordt.   

 

Zindelijkheid 

Hoewel wij ons best doen om alle kinderen de zorg te bieden die zij nodig hebben, hanteren 

wij de regel dat kinderen in principe zindelijk moeten zijn als ze op school starten. De 

leerkrachten verschonen geen luiers. Natuurlijk hebben kleuters wel eens een ongelukje, dat 

is geen enkel probleem. 

 

Voltijd onderwijs hoogbegaafdheidsondewijs op De Spits 

Het Voltijd HB-onderwijs op de Spits heeft een afwijkende aanmeldingsprocedure. Deze is te 

vinden op de site van het Samenwerkingsverband Utrecht PO (www.swvutrechtpo.nl). 

1.10 De groepen 1 en 2  

Onze visie op het onderwijs is, dat jonge kinderen voldoende leer-, en ontwikkeltijd moeten 

krijgen om een stevige basis te vormen voor de rest van hun basisschooltijd. Ons standpunt is 

dan ook dat leerlingen in het algemeen de gelegenheid moeten krijgen om ten minste 2 jaar 

kleuteronderwijs te ontvangen.  

 

De leerlingen in de groepen 1 en 2 worden door de leerkrachten geobserveerd d.m.v. de 

methode “Kijk”. Deze methode volgt de leerling op het gebied van de sociaal-emotionele 

ontwikkeling, de taalvaardigheid, de motoriek, de cognitieve ontwikkeling en het 

speelwerkgedrag van de leerling. Door leerlingen op deze manier te volgen zijn leerkrachten in 

staat een goed beeld te vormen van de ontwikkeling van elke individuele leerling. 

 

Kleuters blijven in principe bij dezelfde leerkracht(en) in de periode dat zij in groep 1 en 2 

zitten. Wanneer het in het belang van het kind is hiervan af te wijken, voert de leerkracht 
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hierover met de ouders overleg. Bij doublure in de onderbouw kan overwogen worden om, in 

goed overleg, in een andere groep te starten 

 

KIJK! – leerlingvolgsysteem voor de leerlingen van de groepen 1 en 2  

Om kinderen zo goed mogelijk in hun ontwikkeling te kunnen begeleiden, om tijdig 

achterstanden te signaleren en om het onderwijsaanbod af te kunnen stemmen op de 

behoeften van kinderen, is het belangrijk om goed zicht te hebben op het verloop van hun 

ontwikkeling. Op De Spits maken we gebruik van het KIJK!-registratiemodel. Twee keer per 

jaar vinden n.a.v. observaties de 10 minuten gesprekken plaats.  

1.11 Overgang van kinderen van groep 2 naar 3  

De overgang naar een volgend leerjaar is afhankelijk van meerdere factoren. Voor de 

procedure zoals we die op De Spits hanteren verwijzen we naar het protocol “Overgang 

groepen 1,2,3” in ons Zorgplan.  

Om de overgang van groep 2 naar 3 voor de kinderen zo soepel mogelijk te laten verlopen 

hebben we de volgende afspraken:  

 Groep 2 leerlingen gaan in de laatste periode voordat ze naar groep 3 gaan een aantal keer 

wennen in de groepen 3. De insteek hiervan is wennen aan de ruimte en de gebruiken van 

groep 3  

 Schrijfpatronen en cijfers aanbieden aan groep 2 leerlingen die hier aan toe zijn  

 Groep 3 leerlingen kunnen bij aanvang van het nieuwe schooljaar een aantal keer 

buitenspelen op het kleuterplein.  

 Groep 3 leerlingen gaan voorlezen in hun oude groep 2. 

1.12 Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 

Belangrijk is om te kijken naar de onderwijsbehoeften van kinderen. De kinderen die wat 

verder zijn in hun ontwikkeling werken met plusmaterialen. Elke groep beschikt over extra 

uitdagend materiaal welke ingezet wordt voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, dit 

zien we onder ook terug in de KIJK! registratie. Deze materialen ruilen we binnen de 

kleutergroepen waardoor er steeds een ander aanbod is.  

De materialen zijn gericht op verschillende vakgebieden. 

2 De activiteiten voor de kinderen 

2.1 Activiteiten in de onderbouw  

In de kleutergroepen werken we met de methode Kleuterplein. Kleuterplein is een 

geïntegreerde lesmethode voor de groepen 1 en 2. Het is opgezet rondom 16 thema's. 

Spelenderwijs komen de belangrijkste ontwikkelingsgebieden voor kleuters met de 

bijbehorende tussendoelen aan bod. Kleuterplein biedt taal en rekenen, maar ook motorische 

ontwikkeling, wereldoriëntatie, muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling. In elk thema zijn 

alle ontwikkelingsgebieden vertegenwoordigd.  Daarnaast kunnen de kinderen met de 

software van Kleuterplein op het digibord aan de slag. In de groepen 2 werken we met 

groepsplannen, dit houdt in dat we werken in 3 niveaus. het onderwijsaanbod wordt 

aangepast aan deze verschillende niveaus. 
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 De sociaal-emotionele ontwikkeling.   

Kinderen leren naar mate ze ouder worden onderscheid te maken tussen de gevoelens van 

zichzelf en die van anderen, en hier op een goede manier mee om te gaan. Wanneer een kind 

net naar school komt is het nog erg op zichzelf gericht. In de loop van de groepen 1 en 2 leren 

kinderen steeds meer om te gaan met de gevoelens van anderen, zonder daarbij die van 

zichzelf uit het oog te verliezen. 

 

Door kinderen samen te laten werken in een spel of aan taken en in kringgesprekken aandacht 

te besteden aan sociaal-emotionele onderwerpen, willen wij kinderen hiervan bewust maken, 

en hen leren respect voor elkaar op te brengen. 

Naast de praktijk van alledag werken we ook met groepslessen uit de sociaal-emotionele 

methode ‘Kanjertraining’. 

 

Een ander onderdeel van de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn redzaamheid en 

zelfstandigheid. Kinderen leren zelf wegen kiezen om een gesteld doel te bereiken, 

onafhankelijk van de hulp van volwassenen. De kinderen leren steeds meer handelend op te 

treden, en zelfstandig taken en opdrachten uit te voeren. Ze zijn daarbij steeds minder 

afhankelijk van anderen.   

 

Om de kinderen structuur en houvast te bieden werken we met een dagritmekaarten. Dit is 

een overzicht met daarop de volgorde van de activiteiten voor die dag. Een weekkalender met 

daarop de dagen van de week en begrippen zoals gisteren, eergisteren en morgen brengt het 

kind langzamerhand tot tijdbesef. De dagritmekaarten en de kalender worden elke dag met de 

kinderen besproken.  

 

 De motorische ontwikkeling.  

Hierbij maken we een onderscheid tussen grof- en fijn motorische ontwikkeling. De groepen 1 

en 2 krijgen elke dag bewegingsonderwijs. Dit kan buiten zijn of in de speelzaal binnen de 

school. Leerkrachten creëren uitnodigende situaties waarbij kinderen zelf uitproberen en 

ontdekken, of geven gerichte opdrachten. De leerkrachten observeren de motorische 

ontwikkeling van de kinderen en maken daarover aantekeningen in hun administratiemap/ 

ParnasSys (leerlingvolgsysteem). 

 

Eén dag per week staat het klim- en klautermateriaal uit.  We werken met de methode 

Bewegingsonderwijs in het speellokaal. Op de andere dagen doen de kinderen tik-, en 

balspelletjes, dans-, en zangspelletjes, concentratie-, en reactiespelen.   

 

De ontwikkeling van de fijne motoriek komt in vele werkjes, zoals mozaïek, puzzels, 

kralenplank, kleien, knippen etc. terug. Ook beginnen we in de groepen 1-2 met een gerichte 

voorbereiding op het schrijven. Er is veel aandacht voor arm-, hand-, en polsbewegingen. Via 

tekenen, krijten, schilderen op grote vlakken komen de kinderen in de loop van de jaren tot 

het maken van schrijfpatronen.  

 

 De creatieve ontwikkeling.  

Kleuters hebben een rijke fantasie, en we laten die zo veel mogelijk aan bod komen. Dit kan 

zijn bij rollenspelen in bv. de poppenhoek, maar ook bij tekenen en schilderen, knutselen en 

vertellen.  
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 De cognitieve ontwikkeling.  

Deze kent verschillende gebieden.  

 

a. Werken met ontwikkelingsmaterialen. 

De kleuters krijgen elke dag de keuze om te werken met ontwikkelingsmaterialen. 

Dit doen ze op verschillende manieren, zoals: 

 Werken aan de hand van het takenbord.   

 Instructie-lessen in kleine groepjes. 

 Het werken rondom thema's. Al naar gelang de ontwikkelingsfase en de belangstelling 

werken de kinderen aan een bepaald onderwerp. 

b. Taalontwikkeling. 

Tijdens de taalactiviteiten leren de kinderen kritisch luisteren en zich mondeling uit te 

drukken. Hierbij maken we gebruik van de methode Kleuterplein, Praatplaten, 

verhaaltjes, rijmspelletjes en klankspelletjes komen steeds weer terug. In de groepen 1 

en 2 lezen kinderen in de leeshoek. We laten de kinderen met letters experimenteren. 

Zij stempelen, plakken letters op het magnetische bord, of werken met de computer. 

 

c. Rekenen en wiskunde 

Van groep 1 t/m 8 hanteren we de methode Wereld in getallen. Het stimuleren van de 

ontwikkeling van getalbegrip en het leren tellen is van groot belang in groep 1 en 2. 

Elk thema sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. De ervaringen van de 

kinderen vormen het uitgangspunt van de verschillende thema's. In voor de kinderen 

herkenbare situaties worden ze iedere keer weer uitgedaagd tot nadenken en handelen, 

om vervolgens op eigen kracht ontdekkingen te doen. 

 

d. Zintuiglijke ontwikkeling 

Aan de basis van alle ontwikkelingsgebieden ligt de zintuiglijke ontwikkeling. Hieronder 

verstaan we het ontwikkelen van organen waarmee de kinderen in contact staan met de 

buitenwereld. We onderscheiden: 

 de visuele waarneming    : het zien en kijken;  

 de auditieve waarneming   : het horen en luisteren;  

 de tastzin      : het voelen;  

 de reuk , en smaakzin  : het ruiken en proeven.  

2.2 Activiteiten in de midden- , en bovenbouw  

Ook in groep 3 t/m 8 onderscheiden we een aantal gebieden waarop wij met de kinderen 

bezig zijn: 

 Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Maatschappelijke onderwerpen komen voor in de wereld oriënterende methoden, die we op 

school gebruiken. 

 

 Motorische ontwikkeling 

Alle groepen krijgen tweemaal per week bewegingsonderwijs, waarvan minimaal één keer 

gegeven door de vakdocent gym. 

 

 Schrijven 
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Vanaf groep 3 werken wij met de schrijfmethode HANDSCHRIFT.  

Tijdens het aanvankelijk schrijven in groep 3 oefenen de kinderen de schrijfletters op 

verschillende manieren: door liedjes, versjes en door bewegingen van groot naar klein, met en 

zonder schrijfmaterialen. De eerste maanden werken de kinderen met potlood. Halverwege 

groep 3 introduceren wij een pen 

In de groepen 4 en 5 leren de kinderen de hoofdletters en passen zij de eerder aangeleerde 

letters en letterverbindingen toe in woorden en zinnen.  

In de groepen 6, 7 en 8 komt het voortgezet schrijven aan de beurt. In deze groepen komen de 

volgende onderdelen aan de orde: blokschrift, dictaatschrift, tempo en leesbaarheid, 

sierschrift, kalligrafie en tekstverzorging. Voor de kinderen die moeite hebben met het 

schrijven zal het accent blijven liggen op een zo verzorgd mogelijk schuinschrift.  

Ook tijdens de andere schriftelijke verwerkingen wordt gelet op een goede schrijfhouding, 

netheid en het correct gebruik van de schrijfletters. 

 

 Lezen, taal en rekenen. 

Voor het aanvankelijk lezen gebruiken we in groep 3 de methode Veilig Leren Lezen. Deze 

methode biedt een volledig programma voor lezen en taal. Vooral in het begin werkt de groep 

met sleutelwoorden. Deze woorden gaan de kinderen ‘ontsleutelen’. Dit gebeurt door breken 

(analyseren van een woord in klanken) en bouwen (synthetiseren van klanken tot een woord). 

De methode biedt mogelijkheden tot differentiatie en legt veel nadruk op zelfstandig werken. 

Vanaf groep 4 gebruiken wij voor technisch lezen de methode Estafette. 

De kinderen leren via een speciale opbouw teksten vlot en vloeiend te lezen. Het is voor de 

rest van hun ontwikkeling belangrijk dat kinderen tot hun technische leesvaardigheden blijven 

oefenen en ontwikkelen.  

Bij deze methode staat het model van de effectieve instructie centraal. 

 

Voor het spellingonderwijs in de groepen 4 tot en met 8 gebruiken we de methode Taalactief. 

Deze methode is opgebouwd uit 18 blokken van elk 2 weken. Elk blok is onderverdeeld in 8 

lessen; afwisselend 2 leerkracht gebonden en 2 zelfstandig te verwerken lessen, zodat er ook 

in gecombineerde groepen mee gewerkt kan worden.  

In het leerlingvolgsysteem legt de leerkracht individuele en groepsoverzichten vast. Deze 

verwijzen naar oefenkaarten voor extra leerstof. Tweemaal per jaar neemt de leerkracht 

vorderingentoetsen in de hele groep af.  

  

Deze methode gebruiken we ook voor de overige taalactiviteiten. De methode gaat er van uit 

dat een kind de vaardigheden spreken, luisteren, lezen en schrijven moet oefenen om met taal 

om te gaan. Deze onderdelen komen afwisselend aan de orde.  

De thema’s in deze methode zijn afkomstig uit de wereld van de media. Veel aandacht wordt 

geschonken aan het realistische, dagelijkse taalgebruik van de kinderen. In alle leerjaren 

komen gelijktijdig dezelfde thema’s aan bod, zodat in gecombineerde groepen met 

gezamenlijke instructie en afsluiting gewerkt kan worden. 

 

Voor rekenen gebruiken we de methode Wereld in Getallen. Vanaf groep 3 hebben de 

kinderen rekenboeken en werkboeken. 

De verschillende onderdelen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen worden 

vanuit de praktijk benaderd. De methode stelt het inzicht in bewerkingen primair. Er wordt 

van kinderen gevraagd zich actief op te stellen in het ontdekken van oplossingsstrategieën. Pas 
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wanneer het inzicht in het hoe en waarom van bewerkingen aanwezig is zal tot een verkorte 

rekentoepassing worden overgegaan. 

Voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte biedt de methode hulpprogramma’s en 

voor kinderen die méér aan kunnen is er verrijkingsstof. Kinderen die moeite hebben met het 

tempo krijgen leerstof die is aangepast op hun onderwijsbehoefte. 

 

 Zaakvakonderwijs 

Voor het zaakvakonderwijs wordt gewerkt met de integrale methode Naut Meander Brandaan 

voor aardrijkskunde geschiedenis, natuur en techniek. Kinderen leren over de wereld en 

brengt ze belangrijke 21e -eeuwse vaardigheid bij. Met deze methode gaan ze direct met de 

opgedane kennis en vaardigheden aan de slag. 

 

 Engels 

De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 krijgen Engels met de methode Ipockets. De 

kinderen van de groepen 5 tot en met 8 krijgen Engels met de methode Our Discovery Island.  

In deze methodes wordt gewerkt rondom thema’s.  

Er is veel aandacht voor het spreken en het verstaan van de taal. We vinden het belangrijk dat 

kinderen de taal durven te spreken. 

 

 Expressieactiviteiten 

Kinderen groeien in hun ontwikkeling door hun creatieve vermogens te ontplooien. Hierdoor 

komen ze tot een meer bewuste waarneming van hun omgeving. Hierbij wordt 

gebruikgemaakt van de methode ‘Moet je doen’.  

Onder de kunstzinnige vorming vallen: dramatische vorming, dansante vorming; muzikale 

vorming en beeldende vorming.  

  

 Beeldende vorming 

Dit is de verzamelnaam voor tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen.   

Kinderen krijgen lessen in diverse technieken en experimenteren met materialen. Daarnaast 

speelt de creativiteit een grote rol. De manier waarop kinderen bezig zijn geweest met het 

materiaal, met het onderwerp, met de techniek of met de creativiteit krijgt bij de 

nabespreking veel aandacht. Bij handenarbeid creëren kinderen hun eigen wereld, waarin hun 

fantasie geprikkeld wordt.  Bij tekenen leren kinderen omgaan met diverse materialen, van 

grof naar heel fijn. Bij textiele werkvormen geeft het kind met behulp van garen, vezels, 

stoffen en dergelijke, vorm aan zijn beeld van de wereld.  

3 ICT- beleid  

Inleiding  

De huidige tijd kenmerkt zich door een overvloed aan informatie die op eenvoudige wijze 

bereikbaar is. Sommige beelden en programma’s zijn ongeschikt voor kinderen; hierbij denken 

we aan bepaalde uitingen van geweld, seks en racisme.   

Leerlingen moeten leren daar mee om te gaan; als school begeleiden wij leerlingen hierin door 

aandacht te besteden aan de vragen: “Wat is goed en wat niet, wat kan en wat niet  
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De groepsleerkrachten van de bovenbouw bespreken elk jaar opnieuw de regels met de 

leerlingen, zodat iedereen weer weet waar hij/zij aan toe is. Deze algemene afspraken worden 

op een vaste plek in het lokaal opgehangen en gepubliceerd op de website van de school. 

 

Uitgangspunten: 

3.1 Algemene aanpak  

Leerlingen leren op school onder begeleiding op verantwoorde wijze omgaan met Social 

Media en Internet. In de bovenbouw wordt jaarlijks aandacht besteed aan de ontwikkelingen 

en risico’s. Dit gebeurt onder begeleiding van de leerkracht. Handige hulpmiddelen voor de 

leerkracht zijn o.a.: Diploma Veilig Internet of mediaopvoeding.nl. Een andere mogelijkheid is 

deelname aan de “Week voor Mediawijsheid”. De iCoach zal de leerkrachten informeren over 

nieuwe methodes omtrent Mediawijsheid.   

Het gebruik van devices staat in dienst van het onderwijs. De regels omtrent de toepassing 

worden door de leerkracht bepaald in samenspraak met het MT en het team. 

3.2 Controle en handhaving  

Bij regels hoort ook controle en handhaving. Hierbij dienen wij als school rekening te houden 

met het recht van het kind op privacy. Dit betekent dat wij onder normale omstandigheden 

geen kennisnemen van mails of andere bestanden van kinderen die als privé bedoeld zijn. Wij 

gaan er overigens wel vanuit dat ouders regelmatig de activiteiten van hun kinderen op social 

media controleren. In uitzonderlijke situaties, zoals bij pesterijen of concreet vermoeden van 

strafbare feiten, heeft de school het recht om de door de school beschikbaar gestelde 

mailboxen en op haar systemen opgeslagen bestanden van de leerlingen in te kunnen zien en 

te kunnen controleren. 

De betrokken leerkracht of systeembeheerder zal daarbij strikte vertrouwelijkheid in acht 

nemen voor niet-relevante informatie. Informatie zal niet worden gewist zonder toestemming 

van de ouders. De school zal geen toegang eisen tot privémailboxen van leerlingen, maar kan 

in de genoemde uitzonderlijke situaties wel eisen dat de leerling informatie (zoals foto’s of 

teksten) verwijdert van bijvoorbeeld een Facebook profiel of uit de mobiele telefoon. Wij 

denken hierbij bijvoorbeeld aan een zonder toestemming gemaakte foto of een 

aanstootgevende tekst. 

3.3 Monitoren van internet- en e-mailgebruik  

De school heeft filters geïnstalleerd om ongewenst geachte websites en internetdiensten te 

blokkeren. 

4 Feesten en vieringen 

Als Katholieke school vieren we de belangrijkste feesten van de kerkelijke kalender.  
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5 De dagelijkse gang van zaken 

5.1 Schooltijden  

Alle schooldagen zijn van 08.30 tot 14.00 uur. Het zogenoemde continurooster. 

Naar binnen gaan: 

Deuren open: 08:20 uur  

Eerste bel:  08:25 uur: alle leerlingen naar binnen  

Tweede bel: 08:30 uur: ouders zijn of gaan het schoolgebouw uit; begin van de lessen 

5.2 Schoolplein  

Een kwartier voor schooltijd mogen de kinderen het schoolplein op en kunnen ze een beroep 

doen op de leerkrachten. Het is niet toegestaan om tijdens het buitenspelen het plein te 

verlaten, tenzij daarvoor toestemming wordt gegeven.  

5.3 Eten en drinken  

Iedere dag rond kwart over tien en twaalf uur kunnen de kinderen eten en drinken. Van 

ouders verwachten we dat er rekening wordt gehouden met het gebit en gewicht van de 

kinderen. De leerkrachten stimuleren de kinderen om gezond te eten.   

U kunt uw kind zelf iets meegeven om te drinken, maar u kunt ook gebruik maken van de 

schoolmelkregeling. U vult daarvoor een formulier in, dat u op school kunt afhalen en het 

formulier is ook uiteraard te vinden op www.campina.nl. De betaling regelt de leverancier 

rechtstreeks met u. De eerste week na iedere vakantie moet u er wel voor zorgen dat uw kind 

maandag t/m donderdag zelf iets te drinken meeneemt. De verse melk is pas vanaf de eerste 

vrijdag na de vakantie weer leverbaar.  

5.4 Ziek en zo  

‘Als een kind wegens ziekte niet op school kan komen, dan horen we dit graag zo snel 

mogelijk, het liefst telefonisch vóór schooltijd. Als uw kind voor een afspraak naar de dokter, 

tandarts of specialist moet, maakt u dan bij voorkeur een afspraak na schooltijd. Als dat niet 

lukt dan horen we graag wanneer uw kind afwezig zal zijn. 

Als uw kind medicijnen nodig heeft of bepaalde dingen niet mag doen in verband met 

gezondheidsrisico’s, handelen we volgens het ‘protocol medische handelingen’  

(zie deze paragraaf in bijlage 1 Preventie schoolveiligheidsbeleid).’ 

 

Als u merkt dat uw kind last heeft van hoofdluis, meldt dat dan zo spoedig mogelijk bij de 

leerkracht. Alleen op die manier kunnen we een luizenplaag op school voorkomen. 

5.5 Opvang 

 

Voorschoolse opvang 

Op de Spits kunt u gebruik maken van voorschoolse opvang. Deze wordt verzorgd door Blos 

Kinderopvang. Vanaf 7.30 uur zijn kinderen welkom op De Spits. Zij worden bij de 

voorschoolse opvang opgevangen en vermaken zich tot 8.20 uur met spelen, kleuren en 

spelletjes spelen. Meer informatie kunt u vinden op de site van Blos Kinderopvang 

(www.blos.nl). 

http://www.blos.nl/
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Vijf gelijke dagen model - lunchpauze 

Op de Spits hebben we een vijf gelijke dagen model inclusief continurooster. Leerkrachten 

eten tussen de middag in de klas met de kinderen.  

 

Naschoolse opvang 

Er zijn diverse aanbieders van naschoolse opvang, waarvan de grootste Blos en Ludens zijn. 

Voor informatie over het aanbod, de inschrijving, procedures en wachtlijsten kunt u contact 

opnemen met een van de aanbieders. 

 NSO Blos: www.blos.nl 

 NSO Ludens: www.ludens.nl  

5.6 Vrij van school en leerplicht  

Alle kinderen zijn vanaf vijf jaar leerplichtig. Dat betekent dat ouders/verzorgers wettelijk 

verplicht zijn ervoor te zorgen dat hun kinderen tijdens alle gebruikelijke schooldagen 

aanwezig zijn. De twaalf jaarlijkse vakantieweken bieden genoeg mogelijkheden om een 

vakantie met het hele gezin te plannen. 

  

‘Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden lessen op school niet kan volgen. De overheid 

heeft regels vastgesteld omtrent leerlingverzuim. Elk ongeoorloofd verzuim moet en zal door 

ons gemeld worden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Overtreding van de 

leerplichtwet kan bestraft worden, dit geldt zowel voor de ouders/verzorgers die hun kind 

ongeoorloofd thuis houden als voor de schoolleider die daarvan geen melding maakt. Bij ieder 

verzoek om verlof dient u een aanvraagformulier in te vullen bij de schoolleider (zie bijlage 2 

Verlofregeling leerlingen).’  

 

Wilt u uw kinderen van school houden buiten de officiële vakanties, dan moet u dat tenminste 

vijf weken van tevoren schriftelijk aanvragen bij de schoolleiding. U kunt daarvoor een 

verlofaanvraagformulier gebruiken, dat u kunt ophalen bij de administratie of downloaden 

vanaf de website.  Vrijaf in verband met familieaangelegenheden kan geregeld worden. 

Overlegt u hiervoor tijdig met de schoolleiding.  

  

De schoolleiding bepaalt, eventueel in overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente, 

of extra verlof is toegestaan. Als zo’n verzoek is afgewezen en u besluit toch uw kind van 

school te houden, bent u officieel gezien in overtreding. De leerplichtambtenaar kan besluiten 

u een boete op te leggen.  

 

Voor een verlof van langer dan 10 dagen buiten de vakantieperiodes moet u ontheffing van de 

leerplicht aanvragen. Dat moet u rechtsreeks bij de Dienst Onderwijs van de Gemeente 

Utrecht doen, tenminste vier weken van tevoren. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt 

daarvoor toestemming verleend. 

5.7 Vervanging leerkracht  

Soms komt het voor dat een leerkracht moet worden vervangen, dit kan zijn door ziekte of 

andere omstandigheden. De vervangingen worden gedaan door leerkrachten in dienst van het 

uitzendbureau ASA waarmee de Stichting KSU een overeenkomst is aangegaan. 

http://www.blos.nl/
http://www.ludens.nl/
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5.8 Vakanties, Studiedagen en kindvrije dagen 

Een actueel overzicht van de vakantie en kindvrije dagen vindt u op de website van de school. 

5.9 Schoolreis of sportdag  

Om het jaar wordt er een schoolreis georganiseerd. 

Jaarlijks wordt er een sportevenement georganiseerd. 

5.10 Kamp groep 8  

De groepen 8 gaan elk jaar op kamp naar Austerlitz. Dit is een kamp waar educatieve en 

ontspannende activiteiten elkaar afwisselen in een mooie lommerrijke omgeving. Het is een 

belevenis die de acht schooljaren markeert. 

5.11 De nieuwsbrief  

Periodiek verschijnt de digitale nieuwsbrief van De Spits, met daarin allerlei actuele zaken, 

belangrijke activiteiten, mededelingen en wijzigingen.  

5.12 Gevonden voorwerpen en kleding op school 

Gevonden voorwerpen worden bewaard. Bent u wat kwijt? Kijk eerst in de klas of loop na 

schooltijd even langs alle kapstokken. Een verloren jas of tas is dan soms snel gevonden. U 

kunt natuurlijk ook altijd terecht bij de leerkracht. 

6 De zorg voor kinderen 

De leerkracht is de spil. Zij geeft passend onderwijs concreet vorm in haar groep. Het 

fundament daarvoor wordt op schoolniveau gelegd. In de visie van de school staat beschreven 

hoe we omgaan met verschillen tussen leerlingen. Het team ziet het omgaan met verschillen 

tussen leerlingen als een uitdaging en hebben positieve en hoge verwachtingen van alle 

leerlingen. Het team werkt voortdurend aan hun eigen professionaliteit door middel van 

scholing en het voeren van onderwijsinhoudelijke gesprekken met elkaar. De schoolleiding 

ondersteunt en faciliteert het team bij het toepassen van nieuwe werkwijzen en bewaakt de 

gestelde doelen. 

  

Uitgangspunten van de zorg  

Handelingsgericht werken (HGW) beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding 

voor alle leerlingen te verbeteren. Hierbij gelden zeven uitgangspunten, die met elkaar 

samenhangen:  

1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal 

We gaan uit van wat de leerling nodig heeft om zo optimaal mogelijk te kunnen leren. 

2. Het gaat om afstemming en wisselwerking 

Leerlingen verschillen, maar groepen, leerkrachten, scholen en ouders verschillen ook! 

3. De leerkracht doet ertoe 

Verander je de leerkracht, dan verander je het kind…en omgekeerd. 
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4. Positieve aspecten zijn van groot belang 

Aandacht voor positieve aspecten beschermt ons tegen een te negatief beeld van een kind, 

groep, ouders of van onszelf als leerkracht of team. 

5. We werken constructief samen 

Een van de bepalende kenmerken van effectieve ouderbetrokkenheid blijkt een goede 

communicatie te zijn. 

6. Ons handelen is doelgericht 

Zonder doelen geen richting, geen effectieve feedback en geen mogelijkheid je werk te 

evalueren. 

7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. Op school zeggen we wat we doen 

en we doen wat we zeggen.  

  

Om vorm te geven aan deze uitgangspunten werken we handelingsgericht op schoolniveau, 

groepsniveau en leerlingniveau.   

Via de cyclus van handelingsgericht werken (waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren) 

volgen en begeleiden we de ontwikkeling van kinderen.  

6.1 Het zorgteam  

Voor de interne begeleiding van de leerlingenzorg is er een zorgteam aanwezig op school. Dit 

zorgteam bestaat uit:   

 Intern begeleider onderbouw     (groep 1 t/m 2) 

 Intern begeleider middenbouw   (groep 3 t/m 5) 

 Intern begeleider bovenbouw    (groep 6 t/m 8) 

 Intern begeleider hoogbegaafden-onderwijs (groep 3 t/m 8 ) 

 Remedial teacher 

 Twee intern contactpersonen 

6.1.1 Intern begeleider  

De Intern begeleider (IB-er) ondersteunt de leerkracht in het werken op groepsniveau, dit in 

samenwerking met collega’s en de leidinggevende.   

Uitgangspunt is, dat de groepsleerkracht verantwoordelijk is en blijft voor de leerlingen in de 

eigen groep. 

In elke cyclus vindt er een groepsbespreking plaats. De intern begeleider komt ook op 

groepsbezoek om de leerkracht te begeleiden. Let wel: “Het is de leerkracht die het doet!” 

6.1.2 Remedial teacher  

De remedial teacher (RT-er) verleent didactische of pedagogische hulp aan leerlingen met 

leerproblemen of gedragsstoornissen. Deze hulp kan geboden worden in de groep of 

daarbuiten. Indien de gestelde doelen voor een leerling middels het handelingsgericht werken 

in de groep door de eigen leerkracht niet behaald kunnen worden, wordt de leerling voor RT 

aangemeld door de leerkracht en/of IB-er. Ouders worden hiervan altijd op de hoogte gesteld 

en ondertekenen een toestemmingsformulier.  De RT-er zal door middel van gesprekken met 

leerkracht en kind, toetsen en observaties proberen te ontdekken waar het probleem zit om 

vervolgens het handelingsplan te schrijven. Het handelingsplan wordt opgesteld voor een 

vastgestelde periode. De uitvoering verloopt planmatig en doelgericht. In sommige gevallen 

leidt een evaluatie tot handelingsverlegenheid en is verder onderzoek door externen gewenst. 
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De RT-evaluatie wordt door de leerkracht aan ouders overhandigd en indien gewenst 

besproken.   

De leerkracht kent het doel van het handelingsplan van de RT-er en stemt eigen handelen en 

onderwijs hierop af.  Vanaf schooljaar 2017-2018 wordt remedial teaching beperkt 

aangeboden. Er wordt zorgvuldig gekeken welke leerlingen hiervoor nog in aanmerking 

komen. 

6.1.3 Intern contactpersoon  

Op De Spits zijn twee leerkrachten aangesteld als intern contactpersoon, te weten Marijn 

Dekkers en Monique Corsten. Elke ouder, kind of leerkracht kan een beroep op hen doen als er 

problemen zijn waar men niet met iedereen over wil, kan of durft te praten. Deze problemen 

kunnen te maken hebben met machtsmisbruik, zoals seksuele intimidatie, pesten, 

mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld en inbreuk op de privacy, 

maar ook met de didactische, pedagogische en/of organisatorische aanpak van het kind of de 

groep waarin het kind zit.   

De interne contactpersoon gaat vertrouwelijk om met de informatie. In overleg met hem/ haar 

wordt gekeken naar wat er moet gebeuren om tot de best mogelijke oplossing te komen.  De 

interne contactpersonen staan verder op in deze gids met naam genoemd. 

6.2 Groepsbespreking  

De groepsbespreking van de leerkracht met de IB-er heeft een centrale plaats in de HGW-

cyclus. De groepsbesprekingen zijn in het tijdspad van de zorg opgenomen. Deze vinden 

tweemaal per jaar plaats, rond december en rond maart.   

Om te zorgen voor een effectieve groepsbespreking bereidt de leerkracht zich goed voor op de 

groepsbespreking door de groepskaart aan de huidige situatie van de groep aan te passen. 

Deze groepskaart is uitgangspunt voor de groepsbespreking.    

6.3 Leerlingbespreking  

Indien een leerling uitgebreid besproken dient te worden, wordt er een nieuwe afspraak 

gemaakt voor een leerlingbespreking.  

Aan de leerlingbespreking kunnen ook andere deskundigen deelnemen, zoals een RT-er of een 

andere leer- gedragsspecialist, ambulant begeleider, schoolbegeleider, logopedist, 

kinderfysiotherapeut, schoolverpleegkundige of schoolmaatschappelijk werkster. 

6.4 Collegiale consultatie  

Leerkrachten kunnen een leerling, maar ook een groepje leerlingen of een groepsprobleem 

inbrengen in de bouwvergadering. We noemen dit een collegiale consultatie. Het voordeel van 

een bespreking in de bouw is dat er op deze manier gebruikt wordt gemaakt van de 

deskundigheid van meerdere collega’s. Ook draagt gedeelde zorg bij tot een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. 

6.5 Groepsbezoek    

Groepsbezoeken zijn onmisbaar in de ondersteuning en begeleiding van leerkrachten. 

Groepsbezoeken kunnen op verschillende momenten in de HGW-cyclus plaatsvinden en door 

verschillende professionals (IB, bouwcoördinator en leidinggevende) Ook externen zoals een 
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ambulant begeleider worden hiervoor ingezet. Een groepsbezoek wordt altijd goed 

voorbereid. Het doel van de observatie en eventuele vragen worden geformuleerd. 

6.6 Contacten met ouders  

We werken nauw samen met ouders (en verzorgers) die wij als partners in onderwijs en 

opvoeding beschouwen, waarbij we de ouders als eerstverantwoordelijk voor de opvoeding 

thuis beschouwen en onszelf voor het onderwijs en voor de opvoeding in de school.   

Er vinden regelmatig gesprekken plaats tussen school en ouders. In deze samenwerking heeft 

eenieder vanuit zijn rol en deskundigheid een wezenlijke bijdrage. Ouders als 

ervaringsdeskundigen en leerkrachten, IB, RT en leidinggevende als onderwijsprofessionals.   

  

In de jaarplanning zijn vaste contactmomenten tussen ouders en school vastgelegd:  

 Afstemmingsgesprek 

Dit gesprek vindt plaats in september. Zowel ouders als leerkrachten bereiden dit gesprek 

voor en tijdens het gesprek komen aandachtspunten en doelen met betrekking op de 

leerling aan de orde. 

 Kijkochtend 

Verspreidt over het schooljaar worden ouders in de gelegenheid gesteld om het werk van 

hun kind in te zien. De data van deze kijkochtenden staan vermeldt op de schoolkalender. 

Dit geeft ouders meer inzicht in de beoordelingen op het rapport en maakt gesprek 

hierover gemakkelijker. 

 Informatieavond 

Gedurende de start van ieder schooljaar is er in elke groep een informatieavond. Ouders 

krijgen daar specifieke informatie over de organisatorische en didactische zaken die 

belangrijk zijn dat schooljaar.  

 Rapportgesprekken 

Rapportgesprekken vinden twee keer per jaar plaats; in januari en facultatief in juni. Het 

uitgangspunt voor deze gesprekken is het digitale rapport waarop de cognitief- en 

sociaalemotionele ontwikkeling van de leerling in kaart gebracht zijn.  

 Tussentijdse communicatie/afstemmingsgesprek school & ouders 

De leerkracht bespreekt zelf met de ouders hoe hij/zij de tussentijdse communicatie wil 

laten verlopen. Het initiatief kan zowel van de leerkracht als van de ouder komen. Centraal 

in deze gesprekken staat het zo goed mogelijk tegemoetkomen aan de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften van het kind. 

 

Van gesprekken met ouders worden notities gemaakt. Deze worden opgeslagen in ons 

leerlingvolgsysteem ParnasSys.  

  

Indien school handelingsverlegen blijkt te zijn met betrekking tot een leerling en er de wens is 

om expertise van deskundigen te raadplegen/ in te zetten, worden ouders hiervan op de 

hoogte gesteld en toestemming voor onderzoek gevraagd. Ouders worden bij het gesprek met 

externen uitgenodigd om een optimale samenwerking te bevorderen. Indien er sprake is van 

het inzetten/ raadplegen van expertise van deskundigen voor het verkrijgen van 

handelingsadviezen informeert school ouders over de inhoud van deze adviezen. 
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6.7 Samenwerking met externe organisaties 

6.7.1 ZIEN in de Klas 

ZIEN in de Klas is een adviesbureau op het gebied van onderwijsadvies en leerlingbegeleiding.   

Aan onze school is een leerlingbegeleider van ZIEN in de Klas verbonden.   

ZIEN in de Klas komt in beeld wanneer de school in handelingsverlegenheid verkeert. De 

leerlingbegeleider kan ook een leerkracht begeleiden. De leerkracht kan consultatie aanvragen 

wanneer hij/zij dat nodig acht.  

 

Een consultatie met de leerlingbegeleider kan resulteren in:  

- Nieuwe handelingssuggesties (handvatten voor een andere aanpak)  

- Leerkrachtondersteuning t.b.v. deskundigheidsbevordering  

- Verwijzing naar literatuur, materialen en/of software  

- Korte actie (bv. toets, observatie, gesprek met ouders)  

- Verwijzing naar andere instanties (bv. logopedie, schoolarts)  

- Nader onderzoek   

  

Als de extra hulp en aandacht niet het beoogde effect hebben kan het zijn dat de school een 

kind wil laten onderzoeken. Dit wordt uiteraard in samenspraak met de ouders besloten.   

  

Voor andere onderzoeken, zoals naar dyslexie (zeer ernstige lees-/spellingproblemen) en 

dyscalculie (zeer ernstige rekenproblemen) verwijzen wij ouders door naar externe instanties. 

De kosten hiervan zullen voor de ouders zelf zijn. Een dyslexieverklaring is nodig voor de Cito 

en eindtoets. 

6.7.2 Schoolarts  

De medewerkers van de jeugdgezondheidszorg letten op de groei en ontwikkeling van 

kinderen op de basisschool, het speciaal onderwijs en het voorgezet onderwijs. In de 

basisschoolperiode wordt uw kind tenminste tweemaal onderzocht door de JGZ, tijdens het 

zogenaamde Preventief  

Gezondheidsonderzoek. Dit gebeurt in de groepen 2 en 7. U ontvangt hiervoor een oproep. 

6.7.3 Buurtteam  

In Utrecht zijn 18 Buurtteams actief. Deze teams spelen ook een belangrijke rol op de 

basisscholen in hun buurt. Iedereen ziet graag dat kinderen veilig en gezond opgroeien en dat 

zij zich maximaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. Wanneer dat even niet naar wens gaat 

kunnen ouders met vragen terecht bij het buurtteam. 

Het buurtteam richt zich op ondersteuning van kinderen op het gebied van de sociaal-

emotionele ontwikkeling, gedrag en zelfredzaamheid in de thuissituatie. Of vragen vanuit 

gezin, m.b.t. o.a. opvoeding, financiën, wonen, werken en relaties. Ouders kunnen zichzelf 

aanmelden bij het buurtteam in hun wijk of via school. 

 

Het buurtteam werkt graag nauw samen met de ouders en de school. Er wordt bij voorkeur 

gestart met een introductiegesprek, waarbij school de gezinswerker/ het buurtteam 

introduceert ( met gezin erbij ). Vanaf daar pakt de gezinswerker het traject op, zoveel 

mogelijk vanuit 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener. Ouders beslissen zelf wie er betrokken en 
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geïnformeerd wordt. In dit introductiegesprek worden ook afspraken gemaakt over hoe 

betrokkenen elkaar op de hoogte houden. 

 

Als een kind zelf met een vraag bij het buurtteam komt, biedt het buurtteam een luisterend 

oor en kijkt samen met school en het kind hoe ouders betrokken kunnen worden. Hulp aan 

een kind kan pas starten nadat ouders hebben ingestemd met betrokkenheid van het 

buurtteam. Kindgesprekken vinden alleen plaats als onderdeel van het gezinsplan. 

 

Het is niet altijd nodig om hulp te bieden in het gezin en soms kan het buurtteam meedenken 

met ouders of de school over hoe het kind het beste geholpen kan worden. Als blijkt dat de 

hulp van het buurtteam onvoldoende is, kan het buurtteam een verwijzing voor specialistische 

hulp afgeven. 

6.7.4 Logopedie  

De spraak/taalontwikkeling is een belangrijk facet van de ontwikkeling van het kind. 

Stoornissen op dit vlak moeten tijdig opgespoord worden en behandeld. Alle kinderen uit 

groep 2 worden door de logopediste van de Gemeentelijke Geneeskundige en 

Gezondheidsdienst (GG&GD) onderzocht middels een screening. De ouders worden van te 

voren hierover schriftelijk geïnformeerd. Kinderen in andere groepen kunnen op verzoek van 

ouders/leerkrachten ook bekeken worden. De ouders dienen voor dit onderzoek toestemming 

te geven door het ondertekenen van een aanvraagformulier. De bevindingen worden met de 

groepsleerkracht besproken.   

De ouders/verzorgers krijgen mondeling, telefonisch of schriftelijk bericht. Indien nodig 

worden er adviezen gegeven of er volgt een controle of uitgebreider onderzoek; in sommige 

gevallen is een verwijzing naar een particuliere logopedist noodzakelijk; dit laatste gaat altijd 

via de huisarts. 

6.8 Samenwerking met andere externe organisaties  

 Samenwerkingsverband Utrecht (SWV Utrecht PO) 

 Adviesbureau Zien in de klas 

 Jeugd Advies Team (JAT)  

 Veilig thuis Utrecht  

 Oefentherapie Cesar  

 Altrecht   

 Diverse onderzoeksbureaus  

 Ziekenhuizen  

 Particuliere specialisten 

 Scholen voor voortgezet onderwijs 

 Andere basisscholen 

 VVE (voorschoolse en vroegschoolse educatie)/peuterspeelzaal 

6.9 Relaties met speciaal onderwijs  

Onze school heeft de afgelopen jaren de volgende contacten onderhouden met scholen voor 

(voortgezet) speciaal onderwijs:  

 Verwijzing volgens de stedelijk vastgestelde procedure  

 Deelname aan SWV Utrecht PO  
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 Overleg over verwezen leerlingen  

 Terugplaatsing procedure  

 Ambulante begeleiding  

Per schooljaar worden er nauwelijks leerlingen doorverwezen naar scholen voor speciaal 

onderwijs. Het percentage komt niet boven de 1%.  

6.10 Handelingsgericht werken op groepsniveau  

Volgend schema geeft de stappen weer die we zetten om planmatig, systematisch en 

transparant te werken aan HGW in de groep voor alle leerlingen.  

 

Handelingsgericht werken  
 

 
 

 

Via de cyclus van handelingsgericht werken, volgen en begeleiden we de ontwikkeling van 

kinderen. De cyclus doorloopt de volgende stappen:  

6.10.1 Waarnemen en signaleren 

De leerkracht verzamelt/wijzigt gegevens van leerlingen in de groepskaart van ParnasSys. In 

het begin van het schooljaar ontvangt de leerkracht de groepsplannen en bekijkt de 

groepskaart van het vorige leerjaar van de desbetreffende groep. De gegevens hierop worden 

indien nodig aan de huidige situatie van de groep aangepast.   

Bij elke start van een cyclus worden de gegevens van leerlingen verzameld en gewijzigd door 

de leerkracht op basis van haar ervaringen en inzicht.  

Deze gegevens zijn op vijf manieren te verzamelen: 

 

 Analyseren van toetsen  

We analyseren de resultaten van de methodegebonden toetsen en de niet-methodegebonden 

toetsen door middel van het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Op deze wijze houden we zicht op 

de ontwikkeling van de leerlingen en de resultaten van de school. We vergelijken de 

Waarnemen 
/signaleren 

begrijpen plannen 

realiseren 

1)  Evalueren groepsplan en verzamelen  
leerlingengegevens in groepskaart 

2)  Signaleren van  
leerlingen met  
specifieke  
onderwijsbehoeften 

3)  Benoemen van  
specifieke  
onderwijsbehoeften  
van leerlingen en  
vastleggen in een  
groepsoverzicht per  
vakgebied 

4)  Clusteren van  
leerlingen met  
vergelijkbare  
onderwijsbehoef tten 

n  6)  Uitvoeren va 
het groepsplan 

5 )  Opstellen van  
het groepsplan 
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toetsuitslagen van de leerling ten opzichte van eerder behaalde toetsresultaten en ten 

opzichte van de landelijk gemiddelden. We volgen de landelijke normen bij onze score-

interpretatie.   

De volgende toetsen worden, naast de toetsen uit de methoden, afgenomen:  

o Cito Taal voor kleuters   o Cito Rekenen voor kleuters   o Cito Begrijpend lezen 3 t/m 7 

o Cito Begrijpend lezen groep 8 toets: 4   o Cito Woordenschat 3 t/m 8 

o Cito Drie Minuten Toets (nieuwe versie)    o Cito Spelling 3 t/m 8 

o Cito Rekenen-wiskunde 3 t/m 8    o Cito Studievaardigheden 5 en 6 

o Eindtoets groep 8    o AVI (nieuwe versie) o Tempotest rekenen o Herfstsignalering  

Bij leerlingen met een zwakke lees- en/of spellingontwikkeling wordt ook afgenomen:  

o PI-dictee (ook de digitale versie Copi-Zoo)  

o EMT  

o Klepel  

o Toets beginnende geletterdheid  

o (zie voor meer informatie ook het Utrechts Taalcurriculum en dyslexieprotocol)  

 

 Observeren van leerlingen,   

De leerkracht observeert voortdurend zelf haar leerlingen in de groep in verschillende 

situaties. Het is niet altijd makkelijk om de interacties met leerlingen en de effecten daarvan 

zelf te observeren. De intern begeleider of bouwcoördinator wordt ook regelmatig gevraagd 

om in de groep te observeren naar aanleiding van een gerichte hulpvraag van de leerkracht.  

In de onderbouw wordt gebruik gemaakt van het observatie- en registratiemodel KIJK!. Twee 

keer per jaar leggen de leerkrachten observaties van de kinderen vast over hun 

sociaalemotionele ontwikkeling en de ontwikkelingsgebieden. 

 

 Praten met leerlingen   

Leerkrachten creëren regelmatig momenten om in gesprek te gaan met leerlingen.  We vragen 

de leerlingen om met ons mee te denken en samen te werken. Dit levert niet alleen veel 

informatie op, het stimuleert ook de motivatie en het ‘eigenaarschap’ van leerlingen bij hun 

eigen ontwikkeling. 

 

 Contact met ouders  

We werken nauw samen met ouders (en verzorgers) die wij als partners in onderwijs en 

opvoeding beschouwen, waarbij we de ouders als eerstverantwoordelijk voor de opvoeding 

thuis beschouwen en onszelf voor het onderwijs en voor de opvoeding in de school. 

Er vinden regelmatig gesprekken plaats tussen school en ouders. In deze samenwerking heeft 

eenieder vanuit zijn rol en deskundigheid een wezenlijke bijdrage. Ouders als 

ervaringsdeskundigen en leerkrachten, IB, RT en leidinggevende als onderwijsprofessionals. 

 

 Overdracht van de vorige leerkracht  

De leerkracht vult aan het einde van het jaar de overdracht in Parnassys in. Hierin worden de 

laatste actuele gegevens ingevoerd. Dit dient als uitgangspunt voor het overdrachtsgesprek 

met de leerkracht van het volgende schooljaar. Ook de groepsoverzichten en groepsplannen 

worden overgedragen zodat specifieke zorg met betrekking tot de leerlingen voortgezet kan 

worden in het nieuwe leerjaar 
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 Overdracht vanuit kinderdagverblijven, voorschool of peuterspeelzalen/ zij-instroom 

vanuit andere scholen  

Indien er een leerling met zorg wordt aangemeld in de onderbouw, wordt er door school 

contact gezocht met het kinderdagverblijf voorschool of peuterspeelzaal voor een zorgvuldige 

overdracht waarin relevante informatie over het kind wordt uitgewisseld.  

Wanneer een leerling halverwege zijn schoolcarrière instroomt op de Spits, wordt er contact 

gezocht door IB met de voormalige leerkracht en/of IB om zicht te krijgen op 

onderwijsbehoeften van de leerling en eventuele geboden extra zorg. 

6.10.2 Begrijpen 

Op grond van waarnemingen en signaleringen, benoemen leerkrachten voor alle leerlingen de 

stimulerende- en belemmerende factoren (dit zijn relatief stabiele kindkenmerken zoals 

intelligentie, leerstijl, karakter, persoonlijke dynamiek en eigen aardigheden) en gelden voor 

een langere periode.  Voor leerlingen die te weinig hebben aan het reguliere basisaanbod en 

extra begeleiding nodig hebben, worden de onderwijsbehoeften geformuleerd. (“Wat hebben 

mijn leerlingen nodig om een bepaald doel te halen?”, “Hoe kan ik mijn onderwijs inrichten 

om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften?”). 

6.10.3 Plannen  

Leerkrachten clusteren de leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften en nemen dit over 

in het groepsplan.  

Na het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen die extra begeleiding 

nodig hebben, worden de leerlingen geclusterd. Dit kan op verschillende manieren. Deze 

leerlingen hebben bv. eenzelfde type instructie, opdrachten, taken, (leer)activiteiten, 

materialen, leeromgeving, werkvormen, feedback, groepsgenoten of aanpak van de leerkracht 

nodig.   

Nadat de leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften geclusterd zijn, beschrijven we het 

onderwijsaanbod voor de komende periode in een groepsplan. We doen dit voor de hele 

groep, de subgroepjes en eventueel enkele individuele leerlingen.   

Het groepsplan bevat schriftelijke richtlijnen voor het onderwijs aan alle leerlingen in de 

groep.  Het groepsplan beschrijft de doelen voor de komende periode (van september tot 

januari en van februari tot juni) en wat de leerlingen daarvoor nodig hebben. Het is een 

praktisch document dat de leerkracht ondersteunt bij het omgaan met de verschillen in haar 

groep.  

6.10.4 Realiseren  

Leerkrachten voeren het groepsplan uit. Het groepsplan is (in combinatie met de groepskaart) 

een kerndocument waarmee we de ontwikkeling van leerlingen, individueel en/of 

groepsgewijs, in relatie tot de gestelde doelen en het onderwijsaanbod plannen, volgen en 

evalueren. Het onderwijsaanbod verloopt gedifferentieerd; er zijn verschillende 

instructiegroepen binnen de groep. Te weten:  

 Top: groep leerlingen met verkorte instructie. 

Dit zijn vlotte leerlingen die zich goed ontwikkelen. Het zijn leerlingen die op de toetsen 

boven niveau scoren (goed tot zeer goed). Deze leerlingen hebben vaak aan een verkorte 

instructie genoeg om zelfstandig aan het werk te gaan. Bij deze leerlingen is het van belang 

hen voldoende uit te dagen en activiteiten aan te bieden op een hoger niveau.   

 Basis: groep instructiegevoelige leerlingen. 

Deze leerlingen vormen meestal de grootste groep. Het zijn de leerlingen die zich met de 
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basisinstructie van de leerkracht, de begeleide oefening en de zelfstandige verwerking 

doorgaans goed ontwikkelen. Het zijn de leerlingen die bij toetsing op niveau scoren.  

 Intensief: groep instructieafhankelijke leerlingen. 

Dit zijn de leerlingen die op de toetsen onder niveau scoren. Zij hebben meer tijd nodig en 

zijn afhankelijk van verlengde instructie en begeleiding door de leerkracht om hun 

ontwikkeling goed te laten verlopen. 

6.11 Handelingsgericht werken op individueel niveau  

6.11.1 Leerlingbespreking  

Wanneer er nog steeds vragen zijn over een leerling en/of de onderwijsbehoeften niet helder 

zijn voor een bepaalde leerling, dan kan de leerkracht deze aanmelden voor een 

leerlingbespreking met de intern begeleider of met de schoolbegeleidster van Zien in de Klas.  

6.11.2 Het individuele handelingsplan  

Sommige leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften, dan is het noodzakelijk is dat zij 

speciale begeleiding krijgen. Dit geven wij weer in een individueel handelingsplan (HP). We 

streven ernaar een HP zo veel mogelijk in de groep door de groepsleerkracht te realiseren, 

hierbij kan de remedial teacher/intern begeleider ondersteunen.  

Ook al is het wenselijk, het is niet altijd haalbaar om alle extra begeleiding in de groep door de 

eigen leerkracht te realiseren. Sommige onderwijsbehoeften zijn zo specifiek dat ze een 

aanpak vergen die gegeven wordt door de remedial teacher buiten de groep. Het doel van de 

aparte individuele begeleiding is het stimuleren en intensiveren van het leerproces door uit te 

gaan van de onderwijsbehoeften van het individuele kind. 

6.11.3 Ontwikkelingsperspectief  

Voor leerlingen die een aangepast onderwijsprogramma volgen op maat (eigen leerlijn) in de 

groep, wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld door de intern begeleider in 

samenwerking met de leerkracht. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen zijn 

leerlingen die voor één of meerdere vakken maximaal het eindniveau van groep 7 halen en 

voor dat vak niet of beperkt de leerstof van groep 8 aangeboden zullen krijgen.   

Het doel van een OPP is:  

 Planmatige zorg aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften bieden;  

 Beter zicht op de ontwikkeling van leerlingen door een uitstroomniveau in te schatten en 

het stellen van tussendoelen.  

 Verduidelijken van de onderwijsbehoeften  

 Het stellen van hogere doelen;  

 Meer overzicht bij het evalueren van het rendement van het geboden onderwijs;  

 Ouders inzicht verschaffen in de eind- en tussendoelen van hun kind. 

6.11.4 Compacten en verrijken  

Begaafde- en hoogbegaafde leerlingen hebben vaak veel minder uitleg, oefening en herhaling 

nodig dan de methode aanbiedt. Voor deze leerlingen compacten we de lesstof en bieden we 

verrijking van de lesstof aan. Op basis van de richtlijnen van de SLO zijn de 

compactingprogramma’s geschreven.  
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6.12 Passend onderwijs 

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Utrecht. De informatie op hun 

website (www.swvutrechtpo.nl) verwoordt de wijze waarop wij op school Passend onderwijs 

vorm geven, binnen onze mogelijkheden. Passend onderwijs is de naam voor de manier 

waarop sinds 2014 het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in 

Nederland wordt georganiseerd. Centraal uitgangspunt is dat meer kinderen, eventueel met 

extra ondersteuning, op hun eigen reguliere basisschool kunnen blijven. 

 

Het samenwerkingsverband beschrijft het volgende: 

 

 Zorg voor kinderen 

Alle scholen van het SWV Utrecht PO hebben een gezamenlijk vastgesteld welke 

ondersteuning iedere school in Utrecht kan bieden. Wanneer de school niet voldoende 

tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van een kind, kunnen scholen op diverse 

manieren de hulp van het samenwerkingsverband inschakelen. Bij het bieden van goed 

onderwijs en een goede ondersteuning, zien wij u als ouder(s)/verzorgers(s) als belangrijke 

partner. 

Goed onderwijs is de basis voor passende ondersteuning op school. De scholen in Utrecht, 

Leidsche Rijn, Vleuten de Meern en Haarzuilens hebben in een gezamenlijk document 

beschreven hoe deze basis op school eruitziet. 

 

Wanneer de school merkt dat het onvoldoende lukt om hierbinnen het onderwijs voor uw kind 

goed vorm te geven, kan school hulp van het samenwerkingsverband aanvragen. School vraagt 

hiervoor toestemming van u als ouder(s)/verzorger(s). In de meeste gevallen vinden 

vervolgens een of meerdere observaties in de groep plaats, waarna een medewerker van het 

samenwerkingsverband samen met de leerkracht en intern begeleider betaald kan worden. 

Met dit geld kan de school vervolgens bijvoorbeeld een aantal uur per week individuele 

begeleiding voor uw kind organiseren. Voorwaarden hierbij zijn dat dit geen reguliere remedial 

teaching betreft en dat het ook geen zorg is die door de gemeente of zorgverzekering vergoed 

wordt. 

Bij een aanvraag van een arrangement zal de school ook een ontwikkelingsperspectief voor uw 

kind maken. Dit is een document waarin de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 

van uw kind beschreven staan. Ook staat erin aan welke doelen de school met uw kind gaat 

werken. 

 

Soms is het belangrijk dat er niet alleen op school ondersteuning kom, maar ook in de 

thuissituatie. Als dit nodig is, zal een medewerker van het buurtteam bij de zorg rondom uw 

kind betrokken worden. Voor sommige kinderen blijkt het regulier basisonderwijs op dit 

moment niet de meest passende onderwijsplek. Dan zijn er scholen voor speciaal 

basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (SO). 

Voor meer informatie verwijzen we u naar swvutrechpo.nl en bijlage 3 van de schoolgids.  

http://www.swvutrechtpo.nl/
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6.13 Versnellen  

6.13.1 Groep 3-8  

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling een leerjaar versnellen. Het gaat om leerlingen die 

sneller door de leerstof heen gaan dan andere leerlingen. Zij verdienen aandacht en eventueel 

extra lesmateriaal op hun niveau.   

Een meerbegaafde leerling is een leerling die:  

- snel de leerstof (van alle vakgebieden) tot zich neemt;  

- een grote mate van zelfstandigheid heeft;  

- een brede interesse heeft;  

- een hoge algemene ontwikkeling heeft.  

 

Het verdient de voorkeur om een leerling de leerstof compact aan te bieden (zie 6.13.4 

compacten en verrijken), met daarnaast andere, meer uitdagende leerstof en niet om de 

leerling versneld door de leerstof te laten lopen (versnellen). 

 

Criteria voor het versnellen in de midden-/bovenbouw  

Leerlingen die in aanmerking komen om te versnellen zijn op de volgende vaardigheden 

minimaal een jaar voor op hun leeftijdsgenootjes. Versnellen doen we in principe voor groep 

zes. Dit heeft voor de leerling het meest effect. 

1. Cognitieve vaardigheden;  

2. sociaal-emotionele vaardigheden en persoonlijkheidsontwikkeling;  

3. vaardigheden m.b.t. werkhouding en tempo  

Deze vaardigheden staan op volgorde van belangrijkheid en moeten in combinatie met elkaar 

gezien worden. Een leerling kan nooit op bij voorbeeld alleen sociaal-emotionele gronden 

worden doorgeplaatst.  

  

Wij besluiten tot versnellen wanneer: 

Een leerling op cognitief gebied minimaal een jaar op  alle genoemde vakgebieden voorloopt 

in vergelijking met de leeftijdsnorm. Hierbij wordt gekeken naar de methode gebonden 

toetsen en de toetsen van het Cito LOVS van de volgende vakgebieden: 

1. technisch lezen; 

2. begrijpend lezen; 

3. taal/spelling; 

4. rekenen. 

 

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de VersnellingsWenselijkheidsLijst (CBO-KUN 

Hoogeveen, van Hell, Verhoeven)  die bij de IB te verkrijgen is. 

6.14 Doubleren  

Het kan zo zijn dat een leerling een jaar dient te doubleren. Het besluit om tot doubleren over 

te gaan komt tot stand na gesprekken tussen ouders en leerkrachten.   

  

Het proces van doublure ziet er als volgt uit:  
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Oktober/november De leerkracht bespreekt de zorg om het kind met de ouders. Tijdens dit 

gesprek komen zaken als specifieke onderwijsbehoeftes van de leerling 

en geboden hulpaanbod. 

Januari  

  

De leerkracht heeft een vervolggesprek met ouders omtrent de zorg 

van de leerling. De onderwijsbehoeftes en de geboden hulp worden 

wederom besproken. De leerkracht noemt het eventueel doubleren 

van de leerling. 

 

Maart/april   

  

Er vindt in de bouwvergadering een voorlopige doublurevergadering 

plaats. De leerkracht heeft een vervolggesprek met ouders omtrent de 

zorg van de leerling. De onderwijsbehoeftes en de geboden hulp 

worden wederom besproken. Met de ouders wordt het doubleren van 

de leerling als mogelijkheid besproken. Tevens wordt aangegeven dat 

in mei het eindadvies hierover volgt. 

Mei/juni  In de bouwvergadering heeft de definitieve doublurevergadering 

plaatsgevonden. De leerkracht brengt het eindadvies uit naar ouders. 

De ouders kunnen een gesprek voeren met de leerkracht van de 

volgende groep en/of IB-er.  

6.15 Leerlingdossier  

6.15.1 Dossiervorming  

Van iedere leerling op school wordt een dossier aangelegd. Voornamelijk op digitale wijze in 

ParnasSys; een digitaal leerling administratie- en leerlingvolgsysteem.   

Daarnaast worden onderzoeksverslagen en andere belangrijke documenten/formulieren  

(allen gescand en terug te vinden in ParnasSys) bewaard in een leerling dossier in een 

archiefkast.  

6.15.2 ParnasSys  

In dit leervolgsysteem worden de ontwikkelingen van de leerlingen nauwlettend in de gaten 

gehouden door middel van resultaatoverzichten en niveaugrafieken.  

Hierin is onder andere ook terug te vinden de leerlingkaart waarop leerlinggegevens vermeld 

staan:  

 Belangrijke informatie ouders;  

 Diverse documenten waaronder verslaglegging oudergesprekken, mailcontact, 

onderzoeksverslagen, contact met externen ed.;  

 Handelingsplannen (gesloten en lopend).  

  

Het digitale- en ‘papieren’-leerlingdossier kan desgewenst door de ouders op afspraak op 

school ingezien worden, in het bijzijn van een personeelslid of schoolleiding.  

6.16 Protocol Leesproblemen en Dyslexie  

Het protocol Leesproblemen en Dyslexie en het Utrechts Taalcurriculum gebruiken we als 

leidraad om vorderingen van kinderen in het leesproces nauwkeurig te volgen. Zo proberen 

we vroegtijdig leesproblemen en/of spellingproblemen te onderkennen en aan te pakken.   
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Het protocol biedt signaleringstoetsen maar ook handvatten voor de invulling van de extra 

begeleiding van kinderen met leesproblemen (interventies).  

  

Voor verdere afspraken rondom Dyslexie op De Spits verwijzen we naar ons eigen 

dyslexieprotocol.  

  

Voor afspraken rondom dyscalculie verwijzen naar het Protocol Ernstige 

RekenWiskundeproblemen en dyscalculie. Deze gebruiken we als leidraad voor ons handelen 

op school.  

6.17 Schorsing en verwijdering  

Inleiding  

‘Het schorsen of verwijderen van een leerling is een zwaar middel waartoe de school alleen 

overgaat als dat echt noodzakelijk is en niet eerder dan nadat een zorgvuldige procedure is 

gevolgd.  

De procedure hieromtrent is opgenomen in bijlage 4 “Schorsing en verwijdering”.’ 

- Meldcode en Meldplicht 

Sinds 1999 geldt voor het onderwijs de ‘Wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele 

intimidatie in het onderwijs’, de zogenaamde ‘Meld- en aangifteplicht’. Met ingang van 1 

juli 2013 is de wet ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ in werking. Het 

nakomen van beide wetten, meldplicht en meldcode, is een plicht van elke medewerker 

van een onderwijsinstelling en dat geldt dus ook voor onze school! 

6.18 Samenhang met SWV Utrecht PO  

De Wet Passend Onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen 

volgen.  Op deze manier worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo 

goed mogelijk mee in de samenleving.  

 

 Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 ingegaan. Vanaf dat moment hebben scholen een 

zorgplicht voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dat betekent dat scholen 

verantwoordelijk zijn voor een goede onderwijsplek voor elk kind: op de eigen school 

(eventueel met extra ondersteuning in de klas), op een andere reguliere school in de regio 

of in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om aan 

alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere 

en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het 

samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de 

bekostiging daarvan. De scholen van de KSU maken deel uit van het samenwerkingsverband 

Utrecht PO   http://www.swvutrechtpo.nl/ 

Adres Samenwerkingsverband: 

 Perudreef 90 

3563 VE Utrecht 

mail:  info@swvutrechtpo.nl 

telefoon: Algemeen: 030 3036420 

LUPO: 030 3036410 

Zie bijlage 3 Passend Onderwijs.  

mailto:info@swvutrechtpo.nl
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6.19 Schoolondersteuningsprofiel (SOP)  

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is, in het kader van Passend Onderwijs, een belangrijk 

instrument. Het beschrijft de wijze waarop de school de basisondersteuning vormgeeft en 

welke extra ondersteuning de school biedt of wil gaan bieden.   

In de stad Utrecht is door het samenwerkingsverband PO Utrecht Stad een ‘Standaard voor de 

Basisondersteuning’ uitgewerkt en vastgesteld; de Utrechtse standaard. 

  

Alle scholen van het samenwerkingsverband hebben, aan de hand van een zelfevaluatie- 

instrument, in beeld gebracht in hoeverre zij voldoen aan deze standaard, waar nog 

verbeteringen mogelijk zijn en waarin de school zich wil onderscheiden. 

  

Het schoolondersteuningsprofiel bestaat uit twee delen:   

 de rapportage van het zelfevaluatie-instrument;  

 een analysedocument. 

 

In het analysedocument geeft de school aan 

-  op welke onderdelen zij het schoolondersteuningsprofiel nog verder wil versterken;  

-  hoe de school het versterken van deze onderdelen gaat realiseren; 

-  welke extra ondersteuning de school kan bieden. 

  

Het schoolbestuur stelt het schoolondersteuningsprofiel van alle scholen in haar stichting vast; 

de MR heeft adviesrecht.  

Ook onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage/zsm link op de website). 

Hiermee voldoen wij aan de Utrechtse Standaard voor de Basisondersteuning.  

  

De extra ondersteuning die wij bieden is gericht op kinderen met meer – en hoogbegaafdheid. 

Als school met specialisten uit het zogenoemde HB-onderwijs beschikken wij over kennis en 

onderwijskundige ervaring om deze kinderen een goed en gericht leerklimaat te bieden. 

7 De ouders  

Het belang van de betrokkenheid van ouders  

Een goed contact tussen ouders en school is heel belangrijk. Samen zijn we nauw betrokken bij 

de opvoeding van uw kind, en voor zowel leerkrachten als ouders staat het belang van het 

kind centraal.  We gaan uit van het wederzijds vertrouwen in elkaar. Goed contact is voor de 

leerkrachten van belang om uw kind beter te leren kennen. Door dit contact weet u als ouder 

ook precies waar de leerkrachten en de kinderen op school mee bezig zijn.  Ouders en 

leerkrachten zijn partners als het om de ontwikkeling van de kinderen gaat. Een goed 

onderling contact is daarom heel belangrijk. Door middel van de schoolgids, onze website en 

berichten op ons communicatieplatform Social Schools houden wij u op de hoogte van de 

ontwikkelingen op school. Zodra uw kind op school is gestart ontvangt hier een uitnodiging 

voor. 

 

Het is belangrijk dat ingrijpende veranderingen in het gezin worden doorgegeven aan de 

leerkracht!  
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7.1 Informatieavonden  

Aan het begin van het schooljaar wordt er voor elke groep een informatieavond 

georganiseerd.  Het doel daarvan is u te informeren over het reilen en zeilen van de groep en 

de praktische uitwerking van schoolactiviteiten binnen de groep. 

7.2 Algemene ouderavonden   

Van tijd tot tijd organiseren wij een algemene ouderavond van onderwijsinhoudelijke aard, 

waarop u allen van harte welkom bent. Een mogelijke invulling van zo’n ouderavond is het 

uitdiepen van een van de onderwerpen die in deze schoolgids aan de orde komen. Wanneer 

zo’n ouderavond gepland is vindt u in de schoolagenda.  

Mochten er onverwachte omstandigheden zijn, die de hele school of alleen de klas van uw 

kind aangaan dan zal daarvoor –meestal op vrij korte termijn- een extra ouderavond ingelast 

worden. 

7.3 Open ochtend  

Voor ouders van nieuwe leerlingen is er vijf keer per jaar een open ochtend. Op deze dag is er 

gelegenheid om een beeld te vormen over de gang van zaken bij ons op school. Het is dan ook 

mogelijk om kinderen aan te melden.  Data van de open ochtenden staan op de website van 

de school. 

7.4 De jaarkalender  

Aan het begin van het schooljaar wordt de jaarkalender gepubliceerd op www.ksu-

despits.socialschools.nl. Daarnaast ontvangt ieder gezin een papieren versie.  

7.5 Tevredenheidsonderzoek 

Wij werken systematisch aan kwaliteit om ervoor te zorgen dat de kwaliteit binnen onze  

school van voldoende niveau is en blijft.. Wij stellen ons hierbij steeds de vragen:   

 

- Doen wij de goede dingen goed?  

- Vinden anderen dat ook?  

- En zien we dat terug in de resultaten?  

 

Daarom organiseren regelmatig een tevredenheidsonderzoek. Digitaal worden vragen aan 

leerlingen, ouders en leerkrachten voorgelegd. In het schooljaar 2010-2011 en 2013-2014 en 

in 2016 een onderzoek van Scompany naar oudertevredenheid en in 2017 een onderzoek door 

een externe deskundige naar leerlingentevredenheid.  De respondenten hebben De Spits in 

zijn algemeenheid met een 7 gewaardeerd.  

We streven naar een goed op alle beleidsterreinen. De aandachtspunten zijn middels deze 

tevredenheidspeiling duidelijk geworden. 

 

In 2019 is er wederom een tevredenheidsonderzoek gehouden onder: leerlingen, ouders en 

teamleden. De leerlingen gaven de school een gemiddeld cijfer van 8,4, de ouders gaven de 

school een 7,7 en de leerkrachten 7,4.  

http://www.ksu-despits.socialschools.nl/
http://www.ksu-despits.socialschools.nl/
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Algemeen vinden de ouders en leerlingen De Spits een degelijke, warme school en vooral een 

veilige school die voldoende aandacht schenkt aan de onderwijsbehoefte van het kind. Het is 

fijn om te zien dat we erin slagen om de kwaliteit met elkaar te verbeteren. 

7.6 Contact en overleg leerkracht en ouders over het kind  

Tijdens de afstemmingsgesprek wisselen we samen met u van gedachten over de ontwikkeling 

van uw kind. Over het algemeen zal dit voldoende zijn om de doorgaande lijn in de gaten te 

houden. Het kan echter voorkomen dat de leerkracht het van belang vindt u wat langer te 

spreken buiten de vastgestelde momenten om. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt 

voor een gesprek. Wanneer u contact op wil nemen met de leerkracht bent u elke dag 

gedurende een kwartier na schooltijd op school welkom om iets te melden of te vragen. Als 

een gesprek meer tijd zal vragen, maak dan van tevoren een afspraak.  De tijd voor aanvang 

van de school wil de leerkracht aandacht kunnen geven aan de kinderen. We vragen u om 

mededelingen dan zo kort mogelijk te houden. Wij vinden het belangrijk dat er goede 

contacten worden onderhouden met de ouders van zorgkinderen. Uitgangspunt is dat het 

contact over op school gesignaleerde problemen in een zo vroeg mogelijk stadium plaatsvindt. 

Ouders van kinderen waar dit betrekking op heeft, krijgen een uitnodiging van de intern 

begeleider en/of de groepsleerkracht om op school hierover te komen praten.   

  

Om inzicht te krijgen in de dagelijkse gang van zaken in de groep van uw kind kunt u een 

ochtend of middag komen kijken.   

Voor een bezoek aan de groepen gelden de volgende afspraken:  

 

 Om rust, regelmaat en privacy voor de groep veilig te stellen dient tijdig een afspraak te 

worden gemaakt.  

 In de week direct voorafgaande aan een vakantie en in de maand juni maken wij geen 

afspraken voor groepsbezoek.  

 Om een indruk te kunnen krijgen van de gang van zaken is het gewenst dat bezoekers niet 

opvallen; brengt u daarom geen jonge kinderen mee.  

 Kan uw kind niet goed omgaan met uw aanwezigheid in de groep, dan vindt overleg plaats 

over uw al of niet blijven. 

7.7 Wettelijke verplichting  

‘De school is wettelijk verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun 

ouders, voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft ook na een (echt)scheiding bestaan, 

met name ook richting de ouder zonder ouderlijk gezag. Die verplichting geldt ook wanneer de 

ouders nooit gehuwd zijn geweest of als er geen omgangsregeling is. Hoe de school daar 

invulling aan geeft is beschreven in bijlage 5 “Informatieplicht aan gescheiden ouders”.’  

7.8 De Medezeggenschapsraad  

‘De school heeft een actieve medezeggenschapsraad, deze bestaat uit 4 ouders en 4  

personeelsleden. De MR biedt ouders en leerkrachten de mogelijkheid om mee te denken 

over bepaalde onderwerpen of mee te adviseren of mee te beslissen over school specifiek 

beleid.  Alle ouders kunnen via de Medezeggenschapsraad meedenken, meepraten en 

meebeslissen. Deze raad komt tot stand via jaarlijkse verkiezingen. De schoolleider is als 

adviserend persoon bij de vergaderingen aanwezig. De MR biedt ouders en leerkrachten de 
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mogelijkheid om mee te denken over bepaalde onderwerpen of over school specifiek beleid 

mee te adviseren of mee te beslissen. In bijlage 6 “Medezeggenschapsraad” kunt u meer over 

de rol en positie van de MR lezen.’  

  

Via de maandelijkse nieuwsbrief worden ouders op de hoogte gehouden van de bezigheden 

van de medezeggenschapsraad.  

Zaken waarmee de medezeggenschapsraad zich bezighoudt, zijn o.a.:  

 Financiën;  

 Personeelsbeleid;  

 Beheer van het schoolgebouw en haar omgeving;  

 Uitvoeren van advies-, en instemmingsrecht over voorgenomen bestuursbesluiten.  

In bijlage 6 “Medezeggenschapsraad” kunt u meer over de rol en positie van de MR lezen.’  

7.9 Oudervereniging  

 Wat doet de oudervereniging 

De oudervereniging helpt de school bij de organisatie van activiteiten en evenementen tijdens 

en buiten schooltijd. Denk bijvoorbeeld aan het schoolreisje, de kinderboekenweek, 

sinterklaas, de kerstviering, carnaval, de paasviering en de afsluiting van het schooljaar. Zo 

draagt de oudervereniging eraan bij dat alle kinderen een leerzame, plezierige en gezellige 

schooltijd hebben. 

Om meer slagkracht te hebben, zowel organisatorisch als financieel, is de oudervereniging 

vanaf het schooljaar 2016-2017 een formele vereniging. De samenwerking met de 

schooldirectie, leerkrachten en medezeggenschapsraad is vastgelegd in de statuten en het 

huishoudelijk reglement van de oudervereniging, en een convenant met de schooldirectie. 

 

 Doelen oudervereniging 

In overeenstemming met de grondslag, missie en uitgangspunten van de school, evenementen 

en activiteiten binnen dan wel buiten het lesprogramma (mede) te organiseren, coördineren, 

bevorderen en financieren. De ouderparticipatie en -betrokkenheid bij evenementen op 

school te vergroten. Nieuwe en frisse ideeën bij evenementen op school te stimuleren. 

  

 Lid worden 

U bent automatisch lid van de oudervereniging als u de vrijwillige kinderbijdrage betaalt dan 

wel een kopie van de U-pas van uw kind(eren) overlegt, tenzij u aangeeft geen prijs te stellen 

op het lidmaatschap. Leden hebben stemrecht over zaken zoals het beleid van de vereniging, 

de samenstelling van het bestuur en de hoogte en besteding van de kinderbijdragen. 

 

 Kinderbijdrage 

De oudervereniging financiert schoolactiviteiten en middelen die niet door de overheid 

worden vergoed. Daarom vraagt de school aan ouders/verzorgers een vrijwillige 

kinderbijdrage van 36 euro per kind per jaar die wordt geïnd door de oudervereniging. Heeft 

uw kind een U-pas en wilt u het Kindpakket besteden aan de kindbijdrage? Dan kan de school 

uw kinderbijdrage innen bij de gemeente. 

 

 Bestuur en Werkgroepen 
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Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester als 

dagelijks bestuur.  Daarnaast zijn er nog een zes regulier leden. Vanuit school is het Mt de 

verbinding met het leerkrachtenteam. Bestuursvergaderingen zijn toegankelijk voor leden en 

data zijn te vinden op de schoolkalender. Het schooljaar wordt afgesloten met een algemene 

ledenvergadering. 

 

Evenementen worden georganiseerd door werkgroepen die bestaan uit bestuursleden van de 

oudervereniging, leerkrachten en ouders. Wilt u als ouder deelnemen aan een werkgroep? 

Stuur dan een e-mail naar ouderverenigingdespits@gmail.com, of spreek een van onze 

bestuursleden aan op het schoolplein. 

7.10 Klachten   

‘Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden 

problemen mee hebben. Bij voorkeur en in eerste instantie gaat u als betrokkenen hierover 

met elkaar in gesprek. De praktijk wijst gelukkig uit dat in de meeste gevallen door een 

gesprek tot een oplossing gekomen wordt. Het kan echter voorkomen dat dat niet lukt en dan 

bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Hoe een klacht kan worden ingediend, 

staat beschreven in bijlage 7 “De Klachtenregeling”.’ 

8 De ontwikkeling van het onderwijs in de school; kwaliteitszorg en 

resultaten 

‘Volgens afspraak tussen de gemeente en de drie grote schoolbesturen hanteren alle scholen 

van de KSU, PCOU en SPO Utrecht vanaf het schooljaar 2013-2014 een gelijke opzet voor het 

beschrijven en weergeven van de onderwijsresultaten, zodat tussen scholen onderling een 

vergelijking kan worden gemaakt. 

8.1 Kwaliteitszorg  

Onze school werkt systematisch aan kwaliteitszorg. Onder kwaliteitszorg verstaan we: 

activiteiten die erop gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te 

borgen en te verbeteren. Met andere woorden: wat vinden wij goed onderwijs, wat zijn de 

eisen van de overheid, welke doelen stellen we, hoe zorgen we ervoor dat we kwaliteit 

leveren, hoe houden we de bereikte kwaliteit vast en hoe weten we dat mensen die betrokken 

zijn bij onze school dit ook vinden? Onze school werkt aan de ontwikkeling en vernieuwing van 

het onderwijs en zorgt dat zaken die goed gaan, goed vastgelegd worden. Binnen onze school 

maken wij gebruik van het kwaliteitszorgsysteem Integraal. Dit is een onderdeel van het 

leerlingvolgsysteem ParnasSys dat wij al langer gebruiken.  

  

Korte terugblik op voorgaand schooljaar 

De basisondersteuning is voor een groot deel gerealiseerd voor de zomervakantie 2014 (op 

het protocol dyscalculie na). Met het realiseren van deze basisondersteuning en met de 

resultaten vanuit de enquête (gehouden onder het team) over kinderen die extra aandacht 

behoeven in onze school hebben we tevens een goed zicht gekregen op welke extra scholing 

en kennis er nodig is bij het team om alle kinderen goed te kunnen begeleiden. Bij ons is dat:  
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- Kennis over en handelend vermogen bij dyscalculie. Het is een onderwerp waar wij onze  

expertise verder kunnen verdiepen en versterken.  

- Meer verdieping op gedragsproblematiek (onderverdeeld in sociaal-

emotioneel/werkhouding en stoornissen bij kinderen). Wij hebben een sterk pedagogisch 

klimaat, maar met de komst van passend onderwijs en gedragsproblematiek geven 

leerkrachten aan behoefte te hebben aan verdieping op dit onderwerp en het vaststellen 

wanneer gedrag grensoverschrijdend is en de leerkracht handelingsverlegen raakt. We 

willen hier proactief beleid op maken. Daarvoor hebben we onze pedagogische kaders 

vastgesteld.  Is er onder meer een uniform gedragsprotocol vastgelegd.  

 

Daarnaast zijn we bezig met de versterking van onze kwaliteitszorg door andere de start met 

de invoering van het kwaliteitszorginstrument WMK ( webbased kwaliteitsinstrument ) .  

Verder is er gewerkt aan de implementatie en borging van structuren in de doorgaande lijn ter 

ondersteuning van het handelingsgericht werken.  

Tevens is duidelijk geworden waar wij ons in onderscheiden als school. Boven op de 

basisondersteuning hebben wij extra kennis en inzet op:  

- hoog- en meerbegaafden beleid  vanuit de synergie met Leonardogroepen  

- brede talentontwikkeling bij kinderen (aandacht voor sport en kunst/cultuur. (In aanbod 

en op eigen vaardigheid van kinderen)  

- het pedagogisch klimaat in de school  

9 Vooruitblik 2019-2020  

Voor het schooljaar 2018-2019 zijn de speerpunten gelijk aan die van het afgelopen schooljaar. 

Door een omstandigheden (o.a.: hoog ziekteverzuim, geen of niet voldoende invallers) zijn het 

afgelopen jaar de doelen gesteld in het jaarplan niet gehaald. We pakken het komende jaar 

daarom door op de hieronder gestelde speerpunten. 

 

De speerpunten van het schooljaar 2019-2020: 

9.1 Pedagogisch c.q. onderwijsklimaat  

Het pedagogisch klimaat is een van de speerpunten waar we met het hele team prioriteit aan 

hebben gegeven voor de komende schoolplanperiode. Daarin willen we ons als team steviger 

positioneren in het contact met ouders en leerlingen onderling. Ook de kanjertaal en 

kanjerlessen krijgen een aandachtspunt deze periode.  

 

Uitgangspunten: 

- zorg voor uitdagend onderwijs dat inspeelt op talenten en leerbehoeften van alle kinderen 

(de leerling blinkt uit!).  

- Onderwijs van hoge kwaliteit,  te beginnen bij de basisvaardigheden die alle leerlingen in 

alle tijden nodig hebben.  

- Een team dat zich ontwikkelt zowel individueel als collectief in professionaliteit 

(professionele cultuur) 
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9.2 Schoolprofiel meer- en hoogbegaafdheid  

Eenheid in verscheidenheid!  

De leerling staat centraal en er wordt gewerkt aan doorgaande leerlijnen en ontwikkelingen. 

Voor de komende periode staat teamscholing op het gebied van hoogbegaafdheid gepland. 

Versterking van de kennis en vaardigheden op het omgaan met meer- en hoogbegaafdheid. 

Verder wordt een aandachtspunt de integratie van hoogbegaafdenonderwijs met het reguliere 

onderwijs  

9.3 Wetenschap en Techniek en Engels  

Wetenschap en Techniek:  

Vanaf 2020 is wetenschap en techniek een verplicht onderdeel van het schoolcurriculum. In de 

komende jaren krijgt dit vak een structurele plek in de school. Het past binnen de 21e century 

skills en het opleiden van leerlingen die toegerust zijn voor de samenleving van de 21e eeuw.  

 

Engels:  

Dit is een kernvak in het VO.  Daarnaast is in de een goede beheersing van deze taal een 

vereiste in de toenemende internationalisering van onze wereld. Vandaar dat dit vak is 

opgenomen in het schoolcurriculum.  

Voor de groepen 1 t/m 8 is er een nieuwe methode ingevoerd en krijgt het team begeleiding 

bij deze invoering om te komen tot een Early Birdschool.  

10 Doorgaande implementatie van kwaliteitszorgsysteem integraal. 

10.1 De resultaten van het onderwijs   

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van 

resultaten bij in een leerlingvolgsysteem. We gebruiken hiervoor het systeem met de naam 

ParnasSys. De leerlingen worden regelmatig getoetst met de zogenaamde methodegebonden 

toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld 

rekenen/wiskunde, lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen van het Cito1. Deze 

toetsen worden afgenomen volgens een planning die is vastgelegd in een toetskalender met 

een bijbehorend toetsprotocol. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden zo nodig de 

groepsplannen (het leerstofaanbod van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) 

op- of bijgesteld. 

  

De resultaten nader bekeken  

Hieronder ziet u een overzicht van de resultaten van de Eindtoets van de laatste drie jaar. In 

de beoordeling is rekening gehouden met specifieke schoolkenmerken (de leerlingpopulatie).  

 

 

 

 

                                                           
1 Centraal Instituut Toets Ontwikkeling , Arnhem.  http://www.cito.nl  
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schooljaar  schoolscore   

  

beoordeling volgens de norm van de  

Inspectie van het Onderwijs   

landelijk 

gemiddelde  

2018-2019 84,4 Boven het landelijk gemiddelde 81,8 

2017-2018 83,5 Op of boven landelijk gemiddelde 81,0 

2016-2017 80,33 Op of boven landelijk gemiddelde 78,30 

 

Toelichting  

We zien gedurende de laatste drie jaar een stabiele en bij de kinderen passende schoolscore 

en zijn tevreden over de score die boven het landelijke en stedelijke gemiddelde ligt. 

10.2 Rapportage  

Twee keer per jaar ontvangen de ouders van kinderen in groep 2 t/m 8, en de kinderen van 

groep 1 één keer per jaar,  een rapport van de vorderingen van hun kind (zie onderstaand 

schema). In de rapporten staan gegevens over de leerresultaten, maar ook over de sociaal-

emotionele ontwikkeling.  

Portfolio’s 

In hoogbegaafden onderwijs wordt gewerkt met portfolio’s waarin de vordering van de 

kinderen wordt bijgehouden door leerlingen en leerkracht. Deze worden ook tweemaal per 

jaar door ouders ontvangen. 

 

 sept  nov  jan feb   mei juni   

Groep 

1-2 
Afstemmings 

gesprek 

(zorgleerling 

en een bij 

nieuwe lkr) 

 

Rapport 1 

groep 2 

     Rapport 2 
groep 2 

 
Rapport 1 
Groep 1 

 
Afstemmings- 

gesprek groep 1 

   

Groep 

3-7 

 

Afstemmings 
gesprek 

 

   
Voorlopig 

advies 
gesprek 

 

Rapport 1 

    

 

Rapport 2 

 

  

 Afstemmings 
gesprek 

 

  

 

  Definitief 

advies 

gesprek 
 

  Rapport 2 

 
  

Groep 

8 
  Rapport 1 
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10.3 De uitstroom naar het voortgezet onderwijs   

Jaarlijks stromen de leerlingen van groep 8 door naar het voortgezet onderwijs. De school 

levert leerlingen af aan alle sectoren van het voortgezet onderwijs. Een goede begeleiding van 

leerlingen naar het vervolgonderwijs is erg belangrijk. Behalve overleg met ouders en 

leerlingen vindt ook overleg met de school en het voortgezet onderwijs plaats. We begeleiden 

de overgang naar het voortgezet onderwijs als volgt:  

 In september vinden de afstemmingsgesprekken plaats waarin leerkrachten de resultaten 

van het leerlingvolgsysteem en vanuit de methodegebondentoetsen bespreken. Op grond 

daarvan worden speerpunten en doelen besproken met betrekking tot de cognitieve 

ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Ouders en leerlingen worden 

beiden voor deze gesprekken uitgenodigd.  

 In oktober wordt een informatieavond georganiseerd voor alle ouders van kinderen uit 

groep 8 gezamenlijk waarin de POVO-procedure wordt toegelicht. Een agenda met data, 

waaronder die van de afname van de Cito eindtoets, de gespreksavonden en de 

scholenmarkt worden aan de ouders meegegeven.   

 In november ontvangen de leerlingen van groep 8 hun eerste rapport. Deze zal op school 

besproken worden met ouders en leerlingen. Tijdens dit rapportgesprek zal een voorlopig 

advies gegeven worden met betrekking tot het vervolgonderwijs.  

 In maart bespreekt de leerkracht van groep 8 het Raadformulier met de ouders en het kind. 

Daarop staat het definitieve schooladvies. Ouders tekenen dit formulier voor gezien. Het 

formulier gaat naar de school waar het kind is aangemeld. Ouders ontvangen een kopie.  

 In mei, na de plaatsingsprocedure, vindt er een warme overdracht plaats; een gesprek 

tussen basisschool en VO-school waarin informatie gedeeld wordt die naar het oordeel van 

de basisschool niet nodig is om een plaatsingsbesluit te nemen, maar die wel van waarde is 

om mee te geven aan de VO-school. Wij stellen de ouders op de hoogte van de warme 

overdrachtmiddag.  

 

De norm voor toelating bij een bepaalde school hangt van een aantal factoren af.   

1. Uitgangspunt is het advies van de basisschool.  

2. Een tweede uitgangspunt wordt gevormd door de resultaten van de Cito-toets, waarvan 

de onderdelen taal, rekenen en informatieverwerking worden afgenomen.  

10.3.1 POVO-procedure  

Een goede overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is van groot belang voor 

een succesvolle schoolcarrière. Daarom hebben de Utrechtse schoolbesturen en de gemeente 

Utrecht afspraken gemaakt over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor 

voortgezet onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde POVO-procedure. Alle 

Utrechtse scholen hebben toegezegd zich te houden aan de afspraken van de POVO-

procedure.   

  

Voor de volledige inhoud van de POVO-procedure verwijzen we naar de volgende website 

www.sterkvo.nl  

  

Het is een taak van de basisschool om de toekomstige school voor voortgezet onderwijs te 

voorzien van informatie over het kind. Dit gebeurt d.m.v. het RAAD-formulier. Dit Rapportage 

en Adviesformulier is een onderwijskundig verslag waarin naast het schooladvies ook de 

vorderingen, de werkwijze en het gedrag van het kind staan beschreven. Dit rapport wordt 
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met de ouders en het kind besproken en we vragen de ouders het rapport voor gezien te 

tekenen. De verantwoordelijkheden bij de schoolkeuze zijn duidelijk. De basisschool adviseert, 

de ouders kiezen de school en melden aan. De school voor voortgezet onderwijs beslist 

tenslotte of ze het kind wil/kan aannemen.  

  

Hierbij in een tabel een overzicht van de uitstroom van de laatste drie schooljaren, in 

leerlingenaantallen. Naar welke school en welk schooltype zijn de leerlingen gegaan?  

 

schooltype  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

VMBO BL  5 5 4 

VMBO KL  10 7 6 

VMBO TL  6 11 11 

Havo  13 18 15 

Vwo  31 32 18 

11 Algemene informatie 

- Over Lesmethoden   

- Lezen: Veilig leren lezen, Estafette  

- Engels: ODI  

- Taal: Taal Actief  

- Spelling: Taal Actief  

- Rekenen/ wiskunde: Wereld in getallen  

- Catechese: Hemel en Aarde  

- Aardrijkskunde: Naut Meander Brandaan 

- Geschiedenis:  Naut Meander Brandaan 

- Natuur/Techniekgroep: Naut Meander Brandaan 

- Tekenen: Moet je doen  

- Drama: Moet je doen  

- Dans: Moet je doen  

- Handvaardigheid: Moet je doen  

- Muzikale vorming: Moet je doen  

- Verkeer: Klaar Over  

- Sociaal-emotionele ontwikkeling: Kanjertraining  

- Seksuele Voorlichting: Lentekriebels  

- Burgerschapsvorming: Kanjertraining en Hemel en Aarde  

- Bewegingsonderwijs: Bewegen samen regelen.  

 

Gebruikte toetsen  

 Methodetoetsen  

 Citotoetsen  

 Eindtoets IEP  

 

Zie paragraaf 3.12.1. van deze gids voor meer informatie.  
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12 Namenregister 

 

o www.despits.nl 

 

o College van Bestuur: voorzitter Jan van der Klis,  

 

o Schoolleider: Peter Kooy  

 

o Clusterdirecteur: Jansje Dekker 

 

o Bestuur: Katholieke Scholenstichting Utrecht, Postbus 9001, 3506 GA Utrecht, 

tel. 030-2642080, secretariaat@ksu-utrecht.nl, www.ksu-utrecht.nl  

 

o Contactpersonen/vertrouwenspersonen  

- Intern: Monique Corsten en Marijn Dekkers 

- Extern: Mevrouw Els Rietveld en de heer Jeroen Meijboom 

Mevrouw Rietveld en de heer Meij zijn als volgt bereikbaar: 

CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam. T.: 010-4071599 

Centraal e-mailadres voor externe vertrouwenspersoon-zaken (incl. klachtzaken en 

advies): evp@cedgroep.nl 

Bezoekadres van de CED-Groep: Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam 

 

o Vertrouwensinspecteur: 0900-1113111. 

 

o Klachten o Bureau van de Klachtencommissie, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag tel: 070-

3925508 (van 9.00 tot 12.00 uur), info@geschillencies-klachtencies.nl  

Meer informatie treft u aan op www.geschillencies-klachtencies.nl. 

 

De volledige klachtenregeling vindt u op www.ksu-utrecht.nl  

 

o Schoolbegeleidingsdienst (indien van toepassing): Zien in de Klas 

 

o Team Jeugdgezondheidszorg: GG en GD Jeugdarts  

 

o ww Informatie voor ouders:  www.ouders.nl of telefoon 020-67626 

www.verus.nl/ouderbetrokkenheid 

 

o Onderwijsgids Primair Onderwijs 

www.nationaleonderwijsgids.nl/basisonderwijs 

o Samenwerkingsverband: http://www.swvutrechtpo.nl  

De school maakt deel uit van het nieuwe samenwerkingsverband Passend Onderwijs, SWV 

Utrecht PO. Passend onderwijs betekent goed onderwijs: ieder kind in Utrecht heeft recht 

op onderwijs en ondersteuning, zodanig dat hij/zij zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. 

Centraal staat de vraag: wat heeft deze leerling nodig, hoe kan dat worden georganiseerd en 

wie zijn daarvoor nodig?   

mailto:evp@cedgroep.nl
http://www.geschillencies-klachtencies.nl/
http://www.ouders.nl/
http://www.verus.nl/ouderbetrokkenheid
http://www.nationaleonderwijsgids.nl/basisonderwijs
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Bijlage A  
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Bijlage B  

Formulier instemming schoolgids  

  

  

  

Formulier instemming schoolgids 

   

School: KBS De Spits               

  

Adres: Eifel 8  

  

Postcode / Plaats:   3524 HH, Utrecht  

  

Brinnummer: 15MP 

  

Handtekening clusterdirecteur: 
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Bijlage C  

Formulier vaststelling schoolgids  

 

 

 

Formulier vaststelling schoolgids  

 

School: KBS De Spits  

  

Adres: Eifel 8  

  

Postcode / Plaats:   3524 HH, Utrecht  

  

Brinnummer: 15MP 

  

Handtekening  voorzitter MR 
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Bijlage D  

Formulier vaststelling schoolgids  

 

  

  

Formulier vaststelling schoolgids 

   

School: KBS De Spits               

  

Adres: Eifel 8  

  

Postcode / Plaats:   3524 HH, Utrecht  

  

Brinnummer: 15MP 

  

Handtekening clusterdirecteur/schoolleider: 

 

 

  

 

 

  

  

Het bevoegd gezag van de KSU heeft de schoolgids van De Spits   

  

voor de periode 2019 – 2020 vastgesteld.  

  

  

  

  

  

  

  

 Plaats:  Utrecht, …  …  
2019  
 Naam: J. van der Klis  

  

 Functie: Voorzitter College van Bestuur  

  

 Handtekening:  
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Bijlage 1     Preventie schoolveiligheidsbeleid 

Iedere KSU-school heeft een concrete visie op veiligheid en heeft deze vertaald in een 

schoolveiligheidsbeleid en schoolregels. De visie is ontwikkeld in samenspraak met alle 

teamleden en wordt door hen uitgedragen.  

De schoolregels zijn niet alleen op school terug te vinden maar zijn ook opgenomen in de 

schoolgids en op de schoolwebsite.  

  

Leerlingen en ouders worden actief betrokken bij:  

-  het maken van plannen om de veiligheid te verbeteren, 

 -  het vergroten en onderhouden van de fysieke veiligheid.   

Leerlingen worden aangesproken op het verantwoordelijk gebruik en beheer van materialen 

en ruimten.  

  

Aan de hand van het schoolveiligheidsbeleid worden doelen vastgelegd om te komen tot een 

veilig pedagogisch klimaat. In het schooljaarplan wordt uitgewerkt hoe deze doelen bereikt 

gaan worden (Plan van Aanpak) en wie daarbij betrokken wordt en wie er verantwoordelijk 

voor is. De doelen worden mede bepaald op basis van de risico-inventarisatie, de 

incidentenregistratie en de veiligheidsbeleving en klachten van leerlingen, ouders en 

personeel. 

 

Protocol medische handelingen  

Het kan voorkomen dat een kind ’s morgens gezond op school komt en tijdens de lesuren last 

krijgt van hoofd-, buik- of oorpijn. Ook kan het kind bijvoorbeeld door een insect gestoken 

worden of van een speeltoestel vallen. Een leerkracht moet dan direct bepalen hoe hij/zij 

moet handelen  

  

In zijn algemeenheid is een leerkracht niet de aangewezen deskundige om een juiste diagnose 

te stellen. De grootst mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden.   

Uitgangspunt is dat een kind dat ziek is, dan wel zich ziek voelt, naar huis moet.  

  

De leerkracht moet in geval van een incident altijd contact opnemen met de ouders om te 

overleggen wat er dient te gebeuren ook als de leerkracht inschat dat het kind met een 

eenvoudig middel (‘paracetamolletje’) geholpen is.   

Wij adviseren het kind met de ouders te laten bellen als dat mogelijk is. Vraag daarna om 

toestemming aan de ouders om een bepaald middel te verstrekken.   

Ouders is gevraagd bij inschrijving van het kind op school en in de jaarlijkse overdracht, het 

toestemmingsformulier ‘handelwijze bij incidenten op school’ te ondertekenen. Wanneer dit 

formulier niet ondertekend is maar ouders telefonisch toestemming geven dan moet dit door 

een collega bevestigd kunnen worden. Ouders worden in dat geval gevraagd alsnog het 

toestemmingsformulier te ondertekenen.  
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Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger(s)2 om hun 

kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen die zij een aantal malen 

per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens lesuren. Te denken valt bijvoorbeeld  

aan ‘pufjes’ voor astma, antibiotica, of zetpillen bij toevallen (een aanval van epilepsie).  

Ouders kunnen aan de schoolleiding en/of leerkracht vragen deze middelen te verstrekken. 

Schriftelijke toestemming van de ouders is hierbij noodzakelijk.  

  

Het gaat vaak niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die bij onjuist 

gebruik tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden. Laat daarom het formulier 

volledig invullen en ondertekenen. Ouders geven hiermee duidelijk aan wat zij van de 

schoolleiding en de leerkrachten verwachten zodat zij op hun beurt weer precies weten wat ze 

moeten doen en waar ze verantwoordelijk voor zijn.   

  

In uitzonderlijke gevallen, vooral als er sprake is van een situatie die langer bestaat, wordt er 

door ouders een beroep gedaan op de schoolleiding of leerkrachten om medische handelingen 

te verrichten die vallen onder de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). 

Hierbij kan gedacht worden aan het geven van sondevoeding.  

  

Wij vinden het van groot belang dat een langdurig ziek kind of een kind met een bepaalde 

handicap of ziekte zoveel mogelijk gewoon naar school gaat. Het kind heeft contact met 

leeftijdsgenootjes, neemt deel aan het normale leven van alledag op school en wordt 

daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn handicap of ziek zijn. Het is belangrijk voor het 

psychosociaal welbevinden van het langdurig zieke kind om, indien dat maar enigszins 

mogelijk is, naar school te gaan. Maar met het verrichten van medische handelingen 

(voorbehouden handelingen) die vallen onder de wet BIG worden verantwoordelijkheden 

aanvaard en begeven leerkrachten zich op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn.  

Zodoende heeft het College van Bestuur van de Katholieke Scholenstichting Utrecht het 

volgende besloten:  

  

Medewerkers in dienst van de stichting en/of vallend onder de verantwoordelijkheid van de 

stichting mogen geen medische handelingen verrichten die vallen onder de wet BIG. Een 

bekwaamheidsverklaring van een arts, c.q. in opdracht van een arts, en/of  

een toestemmingsverklaring van de ouders schriftelijk vastgelegd, is voor het bestuur geen 

reden van zijn hierboven genoemd standpunt af te wijken.  

  

Voor meer informatie omtrent het beleid rondom medische handelingen en het protocol 

hygiënisch handelen verwijzen wij naar het ‘protocol medische handelingen’ te vinden via 

www.ksu-utrecht.nl  

  

                                                           
2 Om de leesbaarheid te vergroten spreken wij hierna van ouders daar waar ouder(s)/verzorger(s) bedoeld 

worden.  
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Bijlage 2     Verlofregeling leerlingen 

Het is niet mogelijk extra verlof te krijgen voor korte vakanties tussendoor of voor 

vakantieverlenging voor een bezoek aan het moederland. De enige uitzondering is gemaakt 

voor die ouders die door de aard van hun beroep geen gebruik kunnen maken van de 

vastgestelde vakanties (bv. horeca of landbouw). In die gevallen kan de schoolleiding 

maximaal twee weken extra verlof verlenen. Dit mogen echter nooit de eerste twee weken 

van een schooljaar zijn. De schoolvakanties staan vermeld in onze schoolkalender.  

  

Er is een aantal, ook door de leerplicht erkende, uitzonderingen. Hierbij valt te danken aan 

bruiloften, jubilea en begrafenissen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u een 

officieel verlofaanvraagformulier in te vullen. Dit is te verkrijgen bij de leerkracht en dient bij 

de schoolleiding ingeleverd te worden. Zij geven u in dit soort gevallen toestemming voor het 

extra verlof. Ongeoorloofd verzuim moet aan het bureau Leerplicht van de gemeente Utrecht 

gemeld worden. Wij geven in principe geen toestemming voor extra verlof. Wij rekenen erop 

dat alle ouders hun vakanties regelen binnen de vastgestelde perioden.  

  

Bron: KSU  
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Bijlage 3     Passend onderwijs 

Passend Onderwijs is een complex verandertraject dat niet van de ene op de andere dag 

gerealiseerd kan worden. Vandaar dat het nieuwe samenwerkingsverband, SWV Utrecht PO, 

de tijd neemt om de nieuwe procedures in te voeren. Sommige daarvan worden al snel 

zichtbaar (de Passend onderwijs betekent goed onderwijs: iedere leerling krijgt het onderwijs 

en de ondersteuning waarop hij of zij recht heeft. Centraal staat de vraag: wat heeft een 

leerling nodig, hoe kan dat worden georganiseerd en wie zijn daarvoor nodig? ) 

 

Ambities & Uitgangspunten  

Ieder kind in Utrecht heeft recht op het onderwijs en de ondersteuning, zodanig dat hij/zij zich 

zo goed mogelijk kan ontwikkelen.  

De Utrechtse bestuurders van (passend) onderwijs werken samen met de gemeente aan een 

zorgvuldige voorbereiding op de invoering van passend onderwijs en de transitie zorg voor de 

jeugd. Daarbij is de gedachte om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de omgeving van kind en 

gezin, door niet te problematiseren, maar juist te versterken waar nodig. Op kleine schaal 

wordt er geëxperimenteerd met het sneller en dichterbij inzetten van generalistische 

ondersteuning, door een inschatting te maken van de context van kind, gezin en school, en 

vervolgens aan te sluiten bij wat nodig is. Leidend principe is één kind, één gezin, één plan.  

  

          Figuur 1 – 

 

 

Ondersteuning van kind, gezin en onderwijs verbonden 

 

De omslag die met beide verandertrajecten wordt beoogd, komt inhoudelijk sterk overeen:  

  

1. Sterke basis: goed onderwijs en positief opvoeden.  

  

2. Steun waar nodig:  

a. Bij specifieke ondersteuningsvragen in het onderwijs en bij de groei en ontwikkeling van 

het kind: 

- Handelingsgerichte begeleiding door de leerkracht(en) en intern begeleider(s). 

- Adequate hulp in het gezin, gericht op het versterken van de eigen kracht.  
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b. Door intensieve ondersteuning en/of hulp bij meervoudige problematiek, zoveel mogelijk 

door één (generalistische) ondersteuner.  

  

3. Speciaal als het moet: inzetten van specialistische onderwijsbegeleiding en/of 

specialistische zorg vanuit een afgestemd onderwijszorgarrangement.  

  

De overgangen tussen de drie niveaus zijn geen statische overgangen. Het is de bedoeling dat 

er soepele overgangen zijn, snel en goed communicerende generalisten, die de regie nemen 

met het gezin, maar als dat nodig is, ook meer gespecialiseerde werkers kunnen raadplegen en 

betrekken.  

  

SWV Utrecht PO wil voor ieder kind een passende onderwijsplek, bij voorkeur in de buurt. Om 

dit te realiseren is het allereerst nodig dat de scholen goede kwaliteit leveren. Als het dan niet 

lukt met een leerling is een snelle toegang tot onderwijsondersteunende middelen en weinig 

bureaucratie van belang. Anders gezegd: wanneer een leerling dreigt vast te lopen, moet deze 

zo snel mogelijk worden geholpen. Hierbij ligt de nadruk op wat het kind nodig heeft.  

   

Sterke basis  

Om dit te realiseren is samen met het voortgezet onderwijs en de gemeente Utrecht een 

model ontwikkeld om de visie op Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd weer te geven. Dit 

model gaat uit van een sterke basis op school. Besturen, scholen, leerkrachten en IB’ers 

realiseren met elkaar, samen met ouders en waar nodig met kernpartners 

(schoolmaatschappelijk werk/buurtteam jeugd en gezin, jeugdgezondheidszorg en leerplicht), 

deze basisondersteuning. Het niveau van deze basisondersteuning is  vastgelegd in de 

Utrechtse Standaard.  

  

Steun waar nodig  

Wanneer extra ondersteuning nodig is dan kan die met behulp van (keten)partners worden 

geboden. Het SWV speelt hierbij een centrale rol. Enerzijds door de samenwerking binnen de 

keten doelmatig in te richten en er naar te streven dat de kwaliteit van deze ondersteuning 

hoogwaardig is. Anderzijds doordat zij de ondersteuning toekent in de vorm van een 

arrangement. Hierbij wordt van scholen een inhoudelijke onderbouwing (aanvraag) gevraagd. 

‘Wat heeft het kind nodig?’ staat daarbij centraal.  

   

Speciaal als het moet  

Binnen het SWV is uitgesproken dat er scholen dienen te zijn voor speciale 

onderwijsvoorzieningen (SBO en SO). De toelaatbaarheid van kinderen naar het SBO en SO 

vindt plaats bij het SWV.  

  

Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd doen we samen  

Om de visie in de praktijk vorm te geven, worden de volgende gemeenschappelijke 

uitgangspunten gehanteerd:  

  

De opgroei-, ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van het kind staan centraal. We stellen ons 

de vraag: wat heeft een positief effect op het kind?  
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 We richten ons op de wisselwerking en afstemming tussen kind, gezin en school. Vanuit 

zowel hulpverlening als onderwijs kijken we naar het kind en zijn/haar context en de 

onderlinge interacties. Maatwerk is standaard.  

 We sluiten aan bij het primaire proces van opvoeding en onderwijs: ouder(s) en 

leerkracht(en) doen ertoe. Wat hebben zij nodig om het kind te kunnen bieden wat het 

nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen?  

 Er wordt integraal samengewerkt tussen jeugdhulpverlening en onderwijs. Outreachend, 
preventief en curatief. Voor zover mogelijk dichtbij en generalistisch.  

 Er wordt systematisch, doelgericht en transparant gewerkt. Opbrengsten worden 

systematisch geëvalueerd.  

 We praten niet óver maar mét kind en ouders. We maken samen met de ouders afspraken 

over de ondersteuning die aansluit bij vragen en mogelijkheden van kinderen, gezinnen en 

hun omgeving.  

  

Veranderingen  

Het aantal kinderen met ondersteuningsvragen in het SWV Utrecht PO is al een flink aantal 

jaren stabiel. In vergelijking met landelijke cijfers, worden in Utrecht relatief weinig kinderen 

verwezen naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Daaruit kun je afleiden dat 

veel problemen van leerlingen op de eigen school worden opgelost, ondanks dat de 

problemen van kinderen in Utrecht niet anders zijn dan in andere grote steden. Het nieuwe 

SWV streeft er naar deze goede resultaten te behouden.  

Feitelijk betekent dit  dat er voor kinderen, ouders, leerkrachten en scholen na 1 augustus 

2014 niet zo veel verandert. Alleen de besturen van de scholen krijgen te maken met een 

grote (financiële) verandering. De middelen die zij voorheen kregen voor ondersteuning van 

leerlingen gaan vanaf 2014 naar het SWV.  

 

Passend Onderwijs  

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. 

Passend Onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. 

Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk 

mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig 

hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs verwezen worden.  

De Wet Passend Onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Als de 

wet op 1 augustus 2014 ingaat, krijgen scholen een zorgplicht voor leerlingen met een extra  

ondersteuningsbehoefte. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn voor een goede 

onderwijsplek voor elk kind: op de eigen school ( eventueel met extra ondersteuning in de 

klas), op een andere reguliere school in de regio of in het (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede 

onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale 

samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over 

de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.  

  

Het doel van Passend Onderwijs is: het huidige systeem optimaliseren, de kosten in de hand 

houden en het aantal thuiszitters terugdringen.  

  

Samenwerkingsverbanden (SWV) 
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Een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV) is de nieuwe vorm waarin scholen gaan 

samenwerken op het gebied van Passend Onderwijs. Er zijn nu ook al 

samenwerkingsverbanden van scholen (Weer Samen Naar School); deze worden in het nieuwe 

systeem per regio samengevoegd. Deze nieuwe samenwerkingsverbanden krijgen er andere 

taken bij.  

 

Situatie vóór Passend Onderwijs  

  

WSNS  

Begin jaren negentig zijn de samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School (WSNS) 

ontstaan. Basisscholen moesten meer dan voorheen kinderen met speciale zorgbehoeften 

binnen het reguliere onderwijs opvangen. Basisscholen gingen investeren in de ontwikkeling 

van leerkrachtvaardigheden om zo betere instructie en begeleiding te kunnen bieden. Ook 

deden de interne begeleiders hun intrede. Deze IB’ers ondersteunen leerkrachten in het 

bieden van goede begeleiding aan kinderen met speciale zorgbehoeften.  

  

SWV RK/AB, PC en SPO  

In de stad Utrecht zijn in de jaren ‘90 drie WSNS verbanden (SWV RK/AB, PC en SPO) 

opgericht. Ieder WSNS maakte zijn eigen beleid om de zorg voor de kinderen op hun scholen 

zo goed mogelijk te organiseren, maar er werd ook samengewerkt. Voorbeelden van die 

samenwerking zijn het gezamenlijk zorgplan en de ontwikkeling van de Utrechtse Standaard in 

2012. In de Utrechtse Standaard is vastgelegd wat het niveau van basisondersteuning moet 

zijn op iedere Utrechtse basisschool. Het feit dat de besturen in Utrecht het hier over eens zijn, 

is een belangrijke mijlpaal waarop het samenwerkingsverband voort kan bouwen. Deze 

mijlpaal kon ook worden bereikt omdat in Utrecht het handelingsgericht werken al jaren een 

speerpunt is.  

  

Bron: KSU  
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Bijlage 4     Schorsing en verwijdering   

Inleiding  

De procedure rond het verwijderen van een leerling is voor het basisonderwijs geregeld in 

artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Dit artikel zegt: ‘De beslissing over 

toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag’. In dit geval: (de 

voorzitter van) het College van Bestuur van de KSU, die de betreffende clusterdirecteur 

gemandateerd heeft.  

  

De schorsing of verwijdering van een leerling kan nodig zijn indien sprake is van zodanig 

wangedrag dat daardoor de rust, de orde, veiligheid of het onderwijsleerproces op school 

ernstig wordt verstoord. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:  

- een houding van grove onverschilligheid (hetgeen zich kan uiten in wangedrag en/of 

overmatig veel verzuim);  

- een bedreigende houding van een leerling ten opzichte van een leerkracht, een 

medeleerling, een (hulp)ouder of de school.   

Ook wanneer een leerling zoveel aandacht van de leerkracht vraagt dat hierdoor het onderwijs 

aan andere leerlingen in het gedrang komt, kan schorsing en/of verwijdering volgen.  

  

Procedure voorafgaand aan schorsing of verwijdering  

1. Probleemsignalering; contacten met betreffende leerling en ouders hebben nog niet het 

gewenste resultaat gehad; de leerkracht brengt het probleem in tijdens de 

leerlingbespreking c.q. bij de schoolleiding.  

  

2. Collega's (schoolleiding, interne leerlingbegeleider) denken mee en geven suggesties; er 

wordt een handelingsplan opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd.  

  

3. Een deskundige (van bijvoorbeeld het Zorgplatform) kan worden ingeschakeld voor 

overleg en een nader onderzoek.  

  

4. De ouders zijn en worden door de school diverse malen uitgenodigd voor een gesprek met 

als doel de ontstane problemen te bespreken en de situatie te verbeteren. Vanuit de 

school zijn hierbij in ieder geval de leerkracht van de leerling en de IB’er aanwezig.  

  

5. De school benadert andere personen/instanties voor overleg en advies; dit kunnen, 

afhankelijk van het probleem, o.a. zijn: de schoolarts, Leerplicht, de Raad voor de 

Kinderbescherming, bureau Jeugdzorg.  

  

6. De school houdt verslag/dossier bij van de gebeurtenissen en gevoerde gesprekken met 

ouders en benaderde instanties.  

  

7. De schoolleider informeert de clusterdirecteur en de clusterdirecteur houdt - waar nodig - 

het College van Bestuur op de hoogte van de voortgang.  

  

8. Bij onvoldoende aanpassing van het wangedrag worden de ouders/verzorgers opnieuw 

uitgenodigd op school voor een gesprek met de leerkracht en de schoolleider en/of 

clusterdirecteur. 



Schoolgids 2019-2020 

KBS De Spits     Eifel 8, 3524 HH  Utrecht   T: 030 2888790   E: info.despits@ksu-utrecht.nl 59 

Procedure schorsen en verwijderen  

Schorsing krijgt een juridische basis: Per 1 augustus 2014 vermeldt de Wet op het Primair 

Onderwijs dat een leerling met opgave van redenen voor een periode van ten hoogste één 

week geschorst kan worden. Natuurlijk moet het schorsingsbesluit schriftelijk aan de ouders 

bekend worden gemaakt. Wanneer de schorsing langer dan één dag duurt, dient ook de 

Onderwijsinspectie schriftelijk en met opgave van redenen geïnformeerd te worden.  

  

De brief wordt door de clusterdirecteur, namens het College van Bestuur, ondertekend. 

In de brief wordt genoemd:  

- de reden voor schorsing/verwijdering;  

- de voorgeschiedenis (reeds genomen stappen/afspraken);  

- de duur van de schorsing;  

- Afspraken;  

- de wijze waarop bezwaar kan worden aangetekend: binnen vier weken bij de 

clusterdirecteur; - huiswerktaak.  

 

1. Verschillende - al eerder betrokken - instanties worden hierover ingelicht:  

- het College van Bestuur van de KSU;  

- de inspectie van het onderwijs;  

- de afdeling leerplicht van de gemeente.  

  

2. Met de ouders, en zo mogelijk ook met de leerling, wordt besproken welke stappen 

ondernomen worden om herhaling van het gedrag in de toekomst te voorkomen. Dit wordt 

schriftelijk vastgelegd en in het leerlingendossier bewaard.   

  

3. Definitieve verwijdering van een leerling is niet mogelijk dan nadat het schoolbestuur 

ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten: Tot nu 

toe gold de verplichting om een andere school te zoeken ook, maar dit was een 

inspanningsverplichting om aantoonbaar gedurende 8 weken te zoeken naar een andere 

school. Per 1 augustus geldt dus een resultaatsverplichting voor de verwijderende school; 

er moet een nieuwe school voor de leerling gevonden zijn. Die andere school kan overigens 

ook een school of instelling voor speciaal (voortgezet) onderwijs zijn. Daarvoor is dan wel 

een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband vereist. Deze 

resultaatsverplichting tot het vinden van een andere school komt ook weer overeen met 

de al geldende wetgeving in het voortgezet onderwijs.  

De ouders worden schriftelijk, per aangetekende brief, op de hoogte gebracht van het 

besluit. Daarbij worden zij erop gewezen dat tegen dit besluit schriftelijk bezwaar mogelijk 

is bij de onafhankelijke geschillencommissie Passend Onderwijs.  

  

4. Toetsing van de verwijdering leerling door een onafhankelijke Geschillencommissie 

Passend Onderwijs: Er is een onafhankelijke commissie ingericht waarbij iedere school op 

grond van de wet is aangesloten.   

Deze commissie heet de Geschillencommissie Passend Onderwijs en ressorteert onder de 

Stichting Onderwijsgeschillen (www.onderwijsgeschillen.nl). Deze commissie brengt op 

verzoek van ouders binnen 10 weken een oordeel uit over de beslissing tot verwijdering. 

Aan deze commissie kunnen, naast geschillen over verwijdering, ook geschillen over (de 

weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de 
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vaststelling en bijstelling het ontwikkelingsperspectief van een leerling worden voorgelegd. 

Wanneer de ouders ook bij het schoolbestuur bezwaar hebben gemaakt tegen de 

verwijdering, dient het schoolbestuur het oordeel van de commissie af te wachten voordat 

er op het bezwaar besloten wordt. Het oordeel van de commissie is niet bindend. Het 

schoolbestuur moet zowel aan de ouders als aan de commissie aangeven wat het met het 

oordeel van de commissie doet. Als het schoolbestuur van het oordeel afwijkt, moet de 

reden van die afwijking in de beslissing vermeld worden.   

  

Vervolgens kunnen ouders zich tot de rechter wenden. Voor het openbaar onderwijs is dat 

de bestuursrechter, en voor het bijzondere onderwijs de civiele rechter. Bij beide rechters 

kan ook een spoedprocedure worden gestart om verwijdering (voorlopig) te voorkomen. 

Het moge duidelijk zijn dat een beslissing tot verwijdering die afwijkt van het oordeel van 

de commissie, door de rechter bijzonder kritisch zal worden beoordeeld. 

 

5. Wanneer schorsing of zelfs verwijdering in overweging genomen wordt, dan is er wel een 

lange weg afgelegd. Een dergelijke maatregel wordt pas getroffen wanneer het onderwijs 

binnen een groep zeer ernstig verstoord is en de schoolleiding geen enkele andere 

mogelijkheid meer ziet hierin een kentering aan te brengen of wanneer de relatie tussen 

school en ouders zo verstoord is dat de school zich niet meer in staat acht de leerling op 

verantwoorde wijze verder te onderwijzen en te begeleiden.   

  

Samengevat:  

- Schorsen en verwijderen is altijd in overleg met de clusterdirecteur.  

- Het is niet verplicht om een schorsing van een dag bij de Inspectie te melden; dit wordt 

echter wel op prijs gesteld door de Inspectie om een beeld te krijgen van wat er speelt.  

- Wanneer een schorsing langer duurt dan een dag dient dit zowel aan Inspectie als aan 

Leerplicht gemeld te worden.  

- De clusterdirecteur wordt van de schorsing op de hoogte gebracht door de schoolleider. De 

school levert input aan het College van Bestuur voor de brief die verstuurd wordt naar 

ouders en in cc aan Leerplicht en aan de inspecteur (onderbouwing van schorsing, begin- 

en eindtijd, afspraken over huiswerk meegeven, nakijken en beoordelen, hoe contact 

onderhouden wordt met ouders). Het secretariaat van de KSU maakt en verstuurt de brief 

die voldoet aan de wettelijke beroepsprocedures.  

- De maximale schorsingsperiode is vijf lesdagen conform wetgeving WPO.  

- Als er de noodzaak is om een leerling langer dan een week te schorsen, kan de leerling 

vrijstelling gegeven worden voor het bezoeken van de basisschool, dit in overleg met de  

leerplichtambtenaar. Hierbij geldt natuurlijk dat hierover zorgvuldig gecommuniceerd 

wordt met alle betrokkenen en dat alle procedurele verplichtingen rond een schorsing 

nagekomen worden.  

- In het format voor de schoolgids is een standaardtekst opgenomen over de procedure van 

schorsen en verwijderen.  

  

  

  



Schoolgids 2019-2020 

KBS De Spits     Eifel 8, 3524 HH  Utrecht   T: 030 2888790   E: info.despits@ksu-utrecht.nl 61 

Bijlage 5     Informatieplicht aan gescheiden ouders  

Inleiding  

Volgens de wet is de school verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen 

aan hun ouders, voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft na (echt)scheiding bestaan, 

met name ook voor de informatieverstrekking aan de ouder zonder ouderlijk gezag. Die 

verplichting geldt ook wanneer de ouders nooit gehuwd zijn geweest of als er geen 

omgangsregeling is.   

In bijna elke klas zitten wel een of meer kinderen van gescheiden ouders. Elke leerkracht 

wordt daardoor geconfronteerd met de vraag of en in hoeverre men aan deze 

informatieverstrekking kan, mag of moet meewerken.   

Bij het wettelijk kader mogen wij niet vergeten dat er ook een menselijk kader is. Het belang 

van het kind wordt gediend met een goede informatievoorziening. Ook een niet-verzorgende 

ouder voelt vaak een grote behoefte om op de hoogte te worden gehouden van de 

ontwikkelingen van het kind.   

  

Uitgangspunt van de school met betrekking tot informatievoorziening aan ouders is, dat beide 

ouders zoveel mogelijk samen naar de informatieavonden / oudergesprekken komen.   

Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder (verzorger), de 

andere ouder informeert omtrent de ontwikkeling en de vordering van het kind. Helaas is dit 

niet altijd mogelijk. Om er als school voor te zorgen dat beide ouders voorzien worden van 

informatie over hun kind bestaat de mogelijkheid voor extra informatievoorziening. Daarover 

gaat onderstaande procedure. 

 

Procedure  

Bij inschrijving van de leerling wordt melding gedaan van de gezinssituatie waarin het kind 

opgroeit; van de gezagsrelatie van de (afzonderlijke) ouders met het kind.   

Indien van toepassing zijn de adressen van beide ouders en de relevante passages uit het 

ouderschapsplan en de beschikking van de (kinder-)rechter bij de school bekend.   

Bij wijzigingen dienen de ouders de schoolleider daarvan direct in kennis te stellen onder 

overlegging van de passages uit de gerechtelijke stukken.   

  

Wanneer beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben (of na echtscheiding hebben 

behouden), dan blijven zij in gelijke mate recht op informatie en consultatie door de school 

houden. Ook in dit geval zijn de adresgegevens van beide ouders bij de school bekend.  

  

1. In geval van echtscheiding of verbreking van de relatie tussen ouders, neemt de school 

jegens hen beiden een neutrale positie in. De school onthoudt zich dus van betrokkenheid 

bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt zich primair op haar 

pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling. 

2. Er is een verplichting van ouder tot ouder om informatie te verstrekken. Op grond van 

artikel 1:377b BW is de ouder die belast is met het gezag over het kind verplicht om de 

andere ouder, die niet met het gezag belast is, op de hoogte te stellen van gewichtige 

aangelegenheden en te raadplegen over te nemen beslissingen met betrekking tot het kind. 

Mocht die informatievoorziening niet goed lopen, dan neemt de school haar wettelijke 

verantwoordelijkheid. 
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3. Alle ouders met gezag hebben het hetzelfde recht op informatie en consultatie door de 

school. De wet maakt daarbij geen onderscheid tussen verzorgers en niet-verzorgers. 

4. Wanneer welke informatie verstrekken? 

Welke informatie verstrekt de school aan de ouder bij wie de leerling niet woont, op 

zijn/haar verzoek? Dat is afhankelijk van de wettelijke positie ten opzichte van de leerling. 

A. Indien de niet-verzorgende ouder wel (mede) het gezag heeft over het kind In geval van 

(mede-)gezag omvat de informatieverstrekking ten minste: 

- het verstrekken van de schoolgids, de periodebrieven, de rapporten/toetsresultaten 

van de leerling in kwestie, overige relevante informatie over de leerling; 

- uitnodiging voor ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel 

activiteiten waarbij ouderparticipatie vanuit de school gewenst is; 

- verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling in het 

kader van diens schoolloopbaan; 

- inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het 

leerlingendossier wanneer de leerling jonger is dan zestien jaar. 

- Uitgangspunt hierbij blijft dat beide ouders op gelijke wijze geïnformeerd en 

geconsulteerd worden. Met andere woorden er is geen sprake van onderscheid tussen 

verzorger en niet-verzorger. Dit nog los van het feit dat in geval van co-ouderschap dit 

onderscheid niet te maken is. 

B. Indien de ouder niet het gezag over het kind heeft 

De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op zijn/haar verzoek informatie over 

belangrijke feiten en omstandigheden. Op basis van jurisprudentie blijkt dat te gaan om 

de volgende zaken: 

- rapporten, 

- informatie rond schoolkeuze, 

- informatie met betrekking tot de schoolloopbaan, 

- specifieke problemen tenzij: 

- de informatie ook niet aan de met het gezag of verzorging belaste ouder zou worden 

verstrekt ( zie artikel 377c BW) of 

- het belang van de leerling zich daartegen verzet. Indien de school een verzoek om 

informatie afwijst, zal zij dit met redenen omkleed kenbaar maken aan 

verzoeker/verzoekster. Zie ook punt 6. 

- Uitnodiging voor een ouderavond 

De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide 

ouders. In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken. Er 

moet dan binnen een week na de uitnodiging voor de tafeltjesavond een verzoek 

worden ingediend bij de schoolleider voor een afzonderlijk gesprek op de ouderavond 

(zodat dit ook tijdig georganiseerd kan worden) 

5. Indien informatieverstrekking niet in het belang van de leerling lijkt te zijn 

In situaties waarin de school vermoedt dat informatieverstrekking niet in het belang van de 

leerling is, zal zij de kwestie voorleggen aan een onafhankelijke deskundige zoals de 

huisarts, psycholoog. Met het oog op artikel 377c en vanwege het risico dat ouders naar de 

rechter gaan, is een onafhankelijk advies een vereiste. 

6. Geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder   

- Uiteraard respecteert de school de gezinssituatie waarin de leerling feitelijk leeft.   

- De school heeft echter geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een 

ouder, ook niet als deze deel uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit. 
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Bijlage 6    Medezeggenschapsraad   

 

Alle basisscholen behoren een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR bestaat uit de 

oudergeleding en personeelsgeleding en vergadert ongeveer zes keer per jaar. De 

schoolleiding woont, indien nodig en gewenst, de vergaderingen bij. De vergaderingen zijn 

openbaar en kunnen dus door u bijgewoond worden. (Dit graag van tevoren even aan de 

secretaris melden).  

  

De zittingsduur van MR-leden is drie jaar. Daarna volgen verkiezingen. Om de continuïteit te 

bevorderen is het streven om deze zittingsduur niet voor alle leden in hetzelfde schooljaar te 

beëindigen.  

  

De MR werkt binnen de schoolorganisatie als een zelfstandig orgaan en heeft vooral de taak 

de openheid, de openbaarheid en het onderlinge overleg te bevorderen binnen de school. Ook 

moet zij ageren tegen elke vorm van discriminatie op school.  

  

De MR heeft de bevoegdheid alle zaken betreffende het schoolbeleid te bespreken en 

daarover voorstellen te doen aan het schoolbestuur en de schoolleiding.  

  

Sommige voorgenomen besluiten van het schoolbestuur behoeven de instemming van de MR, 

over andere voorgenomen besluiten wordt zo nodig advies gevraagd of ongevraagd door de 

raad gegeven.  

  

De MR fungeert tevens als overlegplatform tussen leerkrachten en ouders. Waardoor vanuit 

verschillende posities en belangen meegedacht wordt over belangrijke ontwikkelingen, 

maatregelen of onderwijskundige vernieuwingen op school.  

  

De MR is er ook voor en namens uw kind en uzelf. De leden van de raad horen daarom graag 

uw mening, uw vragen of opmerkingen. Iedere MR heeft zijn eigen manier van werken en zal 

elk jaar zijn eigen prioriteiten stellen. Informatie daarover vindt u in de nieuwsbrief, in de 

notulen en op de website. Daarnaast kunt u uiteraard altijd de leden persoonlijk benaderen.   

  

De stichting heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR),  

bestaande uit afgevaardigden van MR-leden van verschillende KSU-basisscholen. Zij stemmen 

of geven advies over plannen van het bevoegd gezag die stichtingsbreed zijn.  

Bron: KSU  
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Bijlage 7     De klachtenregeling   

Klachten op school, hoe los je ze op? 

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden 

problemen mee hebben. Ze zijn dan niet machteloos, ze kunnen hierover in gesprek gaan met 

de betrokkenen of een klacht indienen. Een onafhankelijke klachtencommissie doet er dan een 

uitspraak over. Een klacht indienen kan op elk moment. Wel weegt de klachtencommissie bij 

haar uitspraak mee of er genoeg moeite is gedaan om het probleem op school op te lossen. 

Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle partijen een oplossing 

betekenen. Maar een procedure bij de klachtencommissie duurt lang en vraagt veel van alle 

betrokkenen. Vaak zijn de verhoudingen daarna verstoord. In veel gevallen is het beter te 

proberen het niet zo ver te laten komen. Dat kan door met elkaar in gesprek te gaan en samen 

naar een oplossing te zoeken. Iedere klacht is immers ook een advies voor de school. Zo’n 

oplossing vinden is niet altijd makkelijk. Het vraagt inspanningen van ouders én van de school, 

die bereid moet zijn het gesprek aan te gaan.   

  

1. Grijp snel in 

Hoe sneller u handelt, hoe beter. Daarmee voorkomt u dat de situatie onnodig uit de hand 

loopt. 

Bedenk ook dat ouders vaak eerder dan de school in de gaten hebben dat er iets aan de 

hand is. Leraren hebben veel leerlingen in de klas en kunnen niet altijd alles overzien. 

2. Spreek de juiste persoon aan 

Bespreek uw probleem eerst met de leraar om wie het gaat of met de mentor van uw kind. 

Als dat niets oplost, kunt u naar de schoolleider stappen en vervolgens naar de 

clusterdirecteur. 

3. Neem de tijd 

Voer een gesprek over een probleem niet even tussendoor of telefonisch, maar maak een 

afspraak en zorg dat u voldoende tijd heeft uw standpunt toe te lichten. Realiseert u zich 

wel dat de leraar ook andere dingen moet doen en dat het gesprek misschien pas over een 

paar dagen kan plaatsvinden. 

4. Wees duidelijk 

Beperk u tot de belangrijkste punten. Probeer niet te emotioneel te worden maar leg rustig 

uit wat uw probleem is. Als u dat lastig vindt, kunt u al voor het gesprek uw standpunten op 

papier zetten. U kunt ook een familielid of vriend meenemen. Meldt dat wel van tevoren. 

5. Bedenk een oplossing 

Het is handig als u al voor het gesprek manieren bedenkt hoe het probleem kan worden 

opgelost. Dat betekent niet dat u de suggesties van de ander moet afwijzen. U moet een 

oplossing vinden waar u beiden achterstaat. 

6. Leg afspraken vast 

Als na afloop van het gesprek de gemaakte afspraken worden vastgelegd, kan er geen 

twijfel over ontstaan. Het ligt voor de hand dat de school dit verslag maakt en dat beide 

partijen het ondertekenen. U kunt ook voor uzelf van elk gesprek een kort verslag maken. 

Zo’n verslag kan handig zijn als u een klacht bij de klachtencommissie wilt indienen. 

 

Ga naar de contact- of vertrouwenspersoon 

Als u er niet in slaagt het probleem alleen op te lossen, kunt u altijd terecht bij de 

contactpersoon die iedere KSU school heeft. Hij of zij is verbonden aan school en kan u 
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adviseren met wie u het beste in gesprek kunt gaan. De contactpersoon kan u ook 

doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school. Bij beiden kunt u 

vertrouwelijk uw verhaal kwijt. Als u wilt, kan de vertrouwenspersoon ook bemiddelen bij een 

conflict. Mocht u besluiten een klacht in te dienen bij de klachtencommissie, dan kan de 

vertrouwenspersoon u daarbij ondersteunen.  

- De contactpersonen voor onze school zijn Monique Corsten  en Marijn Dekkers 

Zij zijn ook te bereiken via telefoonnummer 030 2888790 

 

- De contactpersonen/ vertrouwenspersonen extern: 

- Mevrouw Els Rietveld en de heer Jeroen Meijboom 

- Mevrouw Rietveld en de heer Meijboom zijn als volgt bereikbaar: 

CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam. Telefoon: 010-4071599 

Centraal e-mailadres voor externe vertrouwenspersoon-zaken 

(incl. klachtzaken en advies): evp@cedgroep.nl 

Bezoekadres van de CED-Groep: Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam 

 

Vertrouwensinspecteur 

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering, 

ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld (pesten) kunt u ook contact opnemen met een 

vertrouwensinspecteur van de Inspectie. De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt 

u bij deze klachten. Leerlingen, leraren, ouders en andere betrokkenen kunnen een beroep 

doen op de vertrouwensinspecteur. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is een school 

wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. De 

vertrouwensinspecteurs zijn telefonische bereikbaar via telefoonnummer 0900-1113111.  

  

De klachtenregeling  

Naast deze uitleg en het klachtenschema, heeft u ook de mogelijkheid om de klachtenregeling 

van de KSU in te zien, ook te vinden via www.ksu-utrecht.nl  

  

Contact- en vertrouwenspersoon  

De contactpersoon kan u meer informatie over de klachtenregeling geven. Hij of zij bespreekt 

de klacht niet inhoudelijk met u. Dat laatste doet de vertrouwenspersoon wel.   

Hij of zij zal, als u dat wilt proberen, een probleem eerst binnen de school op te lossen.   

De vertrouwenspersoon kan u ook ondersteunen bij het indienen van een klacht, bijvoorbeeld 

bij het schrijven van de klacht of tijdens de zitting.   

U kunt zich tijdens de zitting laten bijstaan door een familielid of bekende, maar ook door een 

jurist of een andere deskundige.  

 

Klacht opstellen  

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Daarbij moet u zo duidelijk mogelijk 

omschrijven wat uw klacht is en om wie het gaat. Vaak zal het gaan om klachten tegen 

meerdere personen. Stel dat u met de leraar van uw kind hebt gepraat omdat uw kind wordt 

gepest terwijl hij niet ingrijpt. U verwijt de docent dan dat hij geen actie wil ondernemen. 

Daarnaast verwijt u de schoolleiding en het bestuur dat ze onvoldoende aandacht geven aan 

het tegengaan van pesten.  Als het mogelijk is moet u uw klacht onderbouwen met verslagen 

van gesprekken of getuigenverklaringen.  

 

mailto:evp@cedgroep.nl
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Klachtencommissie  

Elke KSU school is aangesloten bij het bureau geschillen-, bezwaren- en klachtencommissies 

Katholiek Onderwijs. De klachtencommissie beslist eerst of uw klacht in behandeling wordt 

genomen. Als u bijvoorbeeld een andere procedure had moeten volgen, gebeurt dat niet.  

 

Uitspraak  

Als de commissie de klacht in behandeling neemt, zal eerst een schriftelijk antwoord worden 

gevraagd aan degene over wie de klacht gaat. Dat zogeheten verweer krijgt u als klager ook te 

lezen. Als de commissie voldoende informatie heeft, volgt een hoorzitting. De klager en de 

verweerder mogen dan hun verhaal toelichten. Na afloop beslist de commissie of de klacht 

wel of niet gegrond is. De commissie kan ook een advies geven aan het schoolbestuur, waarin 

bijvoorbeeld staat welke maatregelen het bestuur kan nemen. Het bestuur mag dat naast zich 

neerleggen, al gebeurt dat meestal niet. De school moet de MR en de inspectie laten weten 

wat er met de uitspraak en advies wordt gedaan. De klager krijgt de uitspraak en het advies 

ook te lezen.   

  

Een uitspraak van de commissie is niet bindend. Het is aan te raden met alle betrokkenen nog 

een afsluitend gesprek op school te voeren nadat de commissie een uitspraak heeft gedaan. 

Dat maakt het makkelijker om weer samen verder te gaan.  

  

U bent het er niet mee eens  

Er is geen mogelijkheid voor beroep bij de klachtencommissie. U kunt ook geen bezwaar 

maken tegen de manier waarop het schoolbestuur omgaat met het advies van de commissie. 

Als u vindt dat de school te weinig doet met de uitspraak en eventuele aanbevelingen, kunt u 

opnieuw een klacht indienen. Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van de commissie, 

dan kunt u een rechtszaak beginnen tegen het schoolbestuur.  

  

Algemene tips voor ouders  

Hoe verleidelijk het ook is, betrek andere ouders niet onnodig bij uw probleem. Dat leidt snel 

tot roddelen.  

- Praat er ook niet over met uw kind erbij. Uw kind mag geen doorgeefluik worden.  

- Praat liever een keer uitgebreid en goed met uw kind dan hem of haar er dagelijks mee 

lastig te vallen.  

- Als meer ouders dezelfde klacht hebben, kunnen ze gezamenlijk een klacht indienen.  

  

Ook is het mogelijk dat u of uw kind rechtstreeks een klacht indient bij de Onafhankelijke  

Klachtencommissie. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren. Mocht u besluiten een klacht in te 

dienen bij de klachtencommissie, dan kunt u zelf contact opnemen, of de interne 

contactpersoon of een externe contactpersoon vragen voor ondersteuning.  

Het adres van de Onafhankelijke Klachtencommissie is:  

Klachten 

Bureau van de Klachtencommissie, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag 

Tel. 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) 

E-mail: info@gcbo.nl 

Meer informatie treft u aan op www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl 

  

mailto:info@geschillencies-klachtencies.nl
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
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Bijlage 8     Aanmeldings- Toelatings- en Plaatsingsbeleid basisscholen KSU  

1 Wettelijk kader 

Met de aanmelding van een kind geven ouders aan gebruik te willen maken van het 

onderwijsaanbod van de betreffende KSU school, waarmee ze zich tevens conformeren aan 

het programma van de school zoals dat in het schoolplan en de schoolgids is opgenomen.  

  

Op 1 augustus is de Wet passend onderwijs in werking getreden. Dit heeft  ook gevolgen voor 

artikel 40 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) dat onder andere het toelatingsbeleid 

regelt.  In artikel 40  lid 1 van de  WPO is bepaald  dat de beslissing over toelating en 

verwijdering berust bij het bevoegd gezag.. Met het in werking treden van het passend 

onderwijs heeft de eerste school van aanmelding zorgplicht als blijkt dat de leerling extra 

ondersteuning nodig heeft. Deze school is dan verantwoordelijk voor het realiseren van 

passend onderwijs, al dan niet op een reguliere school.  Er kunnen situaties voorkomen waarin 

het voor de school onmogelijk is om alle aangemelde - en in principe toelaatbare - leerlingen 

ook te plaatsen. Zo’n situatie doet zich voor als de school over onvoldoende ruimte beschikt. 

Of als, in verband met een evenwichtige opbouw van jaargroepen in de school, er lokaalruimte 

beschikbaar moet blijven voor volgende schooljaren. In dat geval komen leerlingen die  

toelaatbaar zijn maar niet geplaatst kunnen worden op een wachtlijst.  

  

De bovengenoemde situaties geven aanleiding om toelatings- en plaatsingsbeleid te 

(her)formuleren. In deze notitie is aangegeven wat het toelatings- en plaatsingsbeleid inhoudt, 

wanneer het toegepast wordt en welke procedures gehanteerd worden.  

2 Begrippenkader  

Vooraanmelding: De vooraanmelding  van een kind van nog geen drie jaar wordt gedaan door 

het invullen van het KSU vooraanmeldingsformulier. Ouders moeten wel op de hoogte zijn van 

het feit dat het vooraanmelden een informele handeling is. De school 'peilt' slechts de 

behoefte aan onderwijs op haar school (zie artikel 40 lid 2 WPO in de bijlage)  

  

Lijst van vooraanmeldingen: een lijst van kinderen waarvan een vooraanmelding is 

ontvangen. In deze lijst kan een onderscheid worden gemaakt tussen kinderen waarvoor naar 

verwachting plaatsruimte is op de school, en kinderen waarvoor naar verwachting, wegens 

plaatsgebrek, geen plaats is.  Als een leerling op deze lijst staat, heeft de school nog geen 

zorgplicht. NB het plaatsen op een lijst van vooraanmeldingen heeft geen rechtsgevolgen.  

Dit houdt in dat ouders hun kinderen moeten aanmelden vanaf de dag waarop het kind de 

leeftijd van drie jaar bereikt.   

Samenvattend:   

- Voordat een kind drie jaar is kunnen ouders een vooraanmelding doen bij de school.   

- Aanmelden van een kind kan vanaf drie jaar en gebeurt schriftelijk.   

  

Aanmelding: een bij de school ingediende aanvraag ter verkrijging van een besluit omtrent de 

toelating van het kind als leerling van de school nadat het kind drie jaar is geworden, op grond 



Schoolgids 2019-2020 

KBS De Spits     Eifel 8, 3524 HH  Utrecht   T: 030 2888790   E: info.despits@ksu-utrecht.nl 68 

van artikel 40 lid 2 van de WPO. Deze aanvraag moet worden gedaan door het invullen van het 

KSU aanmeldingsformulier. Als een leerling formeel is aangemeld, heeft de school zorgplicht 

als blijkt dat de leerling extra ondersteuning behoeft.  

  

Toelatingsbeslissing: de door de schoolleider van de school te nemen beslissing op grond 

waarvan het kind het recht verkrijgt om als leerling van de school te worden toegelaten als 

leerling en ingeschreven op de leerlingenlijst van de school.  

  

Tijdelijke plaatsing: een inschrijving van een kind op de leerlingenlijst van de school en een 

tijdelijke plaatsing op school, waartoe wordt overgegaan in afwachting van een definitieve 

beslissing inzake toelating, op grond van artikel 40 lid 7 van de WPO (zie bijlage 2).   

  

Wachtlijst: een lijst van namen van kinderen ten aanzien van wie - wegens plaatsgebrek -een 

negatief besluit is genomen op een aanvraag inzake de toelating tot de school; echter met de 

toezegging dat bij het beschikbaar komen van plaatsruimte op de school het kind zal worden 

toegelaten.  

 

Inschrijving: het opnemen van de naam van de aangemelde leerling in de leerlingenlijst van de 

school zodra aan de toelatingsvoorwaarden is voldaan.  

  

Plaatsing: de handeling waarbij de leerling feitelijk in de gelegenheid wordt gesteld in de 

groep het onderwijs te volgen.  

 

School: elke als “school” aangemerkte administratieve eenheid (brinnummer), daaronder 

begrepen eventuele afzonderlijke huisvestingslocaties.  

3 Het KSU toelatings- en plaatsingsbeleid  

Het KSU toelatings- en plaatsingsbeleid geldt voor alle reguliere KSU-scholen, en is niet van 

toepassing voor de SBO scholen van de KSU. Het toelatings- en plaatsingsbeleid wordt door 

alle scholen als bijlage in de schoolgids opgenomen zodat ouders van dit beleid op de hoogte 

zijn.  

4 Procedure toelatingsbeleid 

4.1 Vooraanmelding  

In de schoolgids van elke KSU school staat bij wie ouders een kind kunnen voor aanmelden. 

Vooraanmelding gebeurt  door middel van het volledig invullen en ondertekenen van het KSU 

vooraanmeldingsformulier. 

4.2 Aanmelding  

In de schoolgids van elke KSU school staat op welke wijze en bij wie ouders een kind vanaf de 

leeftijd van drie jaar kunnen aanmelden.   
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Aanmelding gebeurt door middel van het volledig invullen en ondertekenen van het KSU 

aanmeldingsformulier. Bij de aanmelding wordt door de ouder aangegeven of dit de eerste 

school van aanmelding is.  

Bij de aanmelding overleggen ouders, indien hier sprake van is, gegevens betreffende 

stoornissen of handicaps van het kind of mogelijke andere beperkingen in de 

onderwijsparticipatie van het kind.  

4.3 Aanmelding van een kind dat op een andere school onderwijs volgt  

Ouders die een kind willen aanmelden dat op een andere school onderwijs volgt, worden 

gevraagd een gesprek te voeren met de directeur van de vorige school, waarin ze kenbaar 

maken dat ze voornemens zijn hun kind op een nieuwe school aan te melden. Daarnaast vindt 

overleg plaats tussen de schooldirecties van beide scholen. 

  

De toeleverende school schrijft een onderwijskundig rapport ter overdracht van de gegevens 

van de leerling. De toetsing van dit onderwijskundig rapport en het 

schoolondersteuningsprofiel van de ontvangende school is medebepalend voor het besluit 

over de toelating van de leerling. Het proefdraaien van de leerling in de beoogde klas 

gedurende een dag kan onderdeel uitmaken van het onderzoek naar toelaatbaarheid. 

4.4 Onderzoek naar toelating 

De schoolleider gaat, na aanmelding van een leerling, na of de leerling toegelaten kan worden. 

Indien er sprake is van aanmelding van een kind waarvan vermoed wordt dat het extra  

ondersteuning behoeft, wordt een nader onderzoek uitgevoerd conform een procedure.  

In bijlage 1 is een beschrijving van deze procedure opgenomen.  

Op grond van de bevindingen van het onderzoek besluit de schoolleider of de leerling de 

ondersteuning kan ontvangen op de school van aanmelding. Is dit niet het geval, dan heeft de 

school waar de leerling als eerste aangemeld is, zorgplicht. Dit betekent dat deze school 

binnen 6 tot 10 weken een zo passend mogelijk aanbod op een andere reguliere of speciale 

school in de regio moet regelen.   

Indien op een school geen plaatsruimte beschikbaar is, blijft een onderzoek naar de extra 

ondersteuning achterwege. 

4.5 Het bericht van toelating of afwijzing. 

4.5.1 Toelating  

Indien het kind wordt toegelaten, worden de ouders hierover uiterlijk binnen 6 weken na 

ontvangst van de aanmelding schriftelijk geïnformeerd. Indien de beslissing niet binnen 6 

weken kan worden genomen, kan deze termijn met ten hoogste 4 weken worden verlengd. 

Ouders worden hierover schriftelijk geïnformeerd. 

4.5.2 Het voornemen tot afwijzing  

Indien er geen toelating mogelijk is, ontvangen de ouders uiterlijk binnen 4 weken na de 

aanmelding een brief van de schoolleider dat deze voornemens is hun kind niet toe te laten. In 

de brief wordt de reden hiervan duidelijk en onderbouwd aangegeven. De ouders worden 

uitgenodigd voor een gesprek of voor een schriftelijke reactie waarin zij hun zienswijze hierop 

naar voren kunnen brengen.  
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De schoolleider licht de objectieve criteria3 toe op grond waarvan de school de leerling niet 

kan toelaten. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt en de ouders ontvangen hiervan een 

afschrift. 

4.5.3 De afwijzing  

Binnen 6 weken na aanmelding wordt de definitieve beslissing genomen waarbij de gevolgde 

stappen worden vermeld. De ouders ontvangen een schriftelijk bericht dat hun kind niet wordt 

toegelaten waarbij de redenen4 worden vermeld. Indien de beslissing niet binnen 6 weken kan 

worden genomen, kan deze termijn met ten hoogste 4 weken worden verdaagd. Ouders 

worden hierover schriftelijk geïnformeerd. 

 Procedure plaatsingsbeleid 

5 Procedure plaatsingsbeleid 

5.1 Algemeen  

Elke KSU-school spant zich in om zoveel mogelijk leerlingen die toelaatbaar zijn ook 

daadwerkelijk te kunnen plaatsen.   

Dat betekent dat de school   

jaarlijks prognoses maakt,   

tijdig bij de gemeente Utrecht aanvragen doet voor uitbreiding van de huisvesting en   

de school zo efficiënt mogelijk inricht, passend bij de onderwijskundige doelstellingen van de 

school.   

In verband met een evenwichtige opbouw van jaargroepen in de school kan dit betekenen dat 

er lokaalruimte beschikbaar moet blijven voor volgende schooljaren.   

5.2 Wachtlijst  

Indien een leerling wel toelaatbaar is, maar wegens ruimtegebrek niet geplaatst kan worden,  

kunnen de ouders verzoeken hun kind tot het bereiken van de leerplichtige leeftijd op de 

wachtlijst te plaatsen. De schoolleider meldt de ouders dat het kind wegens ruimtegebrek niet 

toegelaten kan worden en verzoekt  hen aan te geven of het kind  wel of niet op de wachtlijst 

geplaatst moet worden. 

5.3 Berichtgeving aan ouders met kinderen op de lijst van vooraanmelding  

Aan het einde van het kwartaal, waarin de leerling op de lijst van vooraanmelding  drie jaar is 

geworden, worden de ouders schriftelijk geïnformeerd dat zij het aanmeldingsformulier 

kunnen indienen om te bezien of  toelating en plaatsing van hun kind, bij het bereiken van de 

vierjarige leeftijd, tot de mogelijkheden behoren. 

 

                                                           
3 Door het SWV Utrecht PO is de Utrechtse standaard basisondersteuning vastgesteld. Elke KSU school heeft een eigen 

schoolondersteuningsprofiel wat getoetst is aan de Utrechtse standaard basisondersteuning. Het schoolondersteuningsprofiel vormt 

voor elke KSU school het objectieve criterium waarop afwijzing kan plaatsvinden. Dit schoolondersteuningsprofiel is vastgesteld 

door de MR en een samenvatting is beschikbaar in de schoolgids.  

Ouders kunnen  bezwaar indienen tegen de afwijzing bij het bestuur, maar  zij kunnen ook de geschillencommissie passend 
onderwijs om een uitspraak vragen.   
4 Zie voetnoot 1  
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5.4 Berichtgeving aan ouders met kinderen op de wachtlijst  

Er worden afspraken met de ouders gemaakt over hoe en wanneer er met hen 

gecommuniceerd wordt. 

5.5 Aanmeldingsdatum  

Als aanmeldingsdatum wordt genomen de datum waarop het aanmeldingsformulier volledig 

ingevuld en ondertekend is ingeleverd bij de administratie van de school. 

5.6 Het bedieningsgebied van de school  

Als de school leerlingen niet kan plaatsen vanwege ruimtegebrek stelt de school een 

bedieningsgebied vast. Dit is het gebied rond de school vanwaar de kinderen op redelijke 

loopafstand de school kunnen bereiken. Meestal is dit de wijk waarin de school staat. De 

grenzen van het bedieningsgebied moeten eenduidig zijn (bijvoorbeeld het postcodegebied). 

5.7 Regelgeving t.a.v. de wachtlijst 

5.7.1 Kinderen worden op school geplaatst in volgorde van de wachtlijst.  

Kinderen die al een broertje of zusje op de betreffende school hebben, komen bij aanmelding 

bovenaan de lijst, waarbij de aanmeldingsdatum bepalend is voor de plaats op de lijst. In de 

schoolgids van de school wordt opgenomen wanneer ouders broertjes of zusjes moeten 

aanmelden. 

5.7.2 Kinderen die binnen het bedieningsgebied van de school wonen  

Worden na reeds geplaatste broers en zussen op de lijst geplaatst. De kinderen die binnen het 

bedieningsgebied wonen, zullen in volgorde van aanmelding op de lijst worden geplaatst. 

5.7.3 Kinderen die buiten het bedieningsgebied wonen worden daarna op de 

   lijst geplaatst. Ook zij worden in volgorde van aanmelding geplaatst. 

6 Vaststelling beleid  

Het KSU toelatings- en plaatsingsbeleid zal als voorgenomen beleid van het bestuur van de 

KSU  ter advisering  voorgelegd aan de GMR.   

Na het schooljaar 2014-2015; uiterlijk vóór 1 januari 2016, zal het beleid geëvalueerd en zo 

nodig bijgesteld worden. 
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Toelichting op de procedure  

Hoewel er voor leerlingen met specifieke behoeften geen plaatsingsplicht is, onderschrijft de 

KSU de missie van het samenwerkingsverband Utrecht PO: ‘Dichtbij de basis, speciaal als het 

moet”. In deze bijlage wordt omschreven op welke wijze het besluit tot toelating van een 

leerling met specifieke ondersteuning is geregeld.   

Aangezien er allerlei factoren meespelen, zal de school voor ieder verzoek tot plaatsing een 

afweging maken. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van de stoornis of 

handicap en de behoefte aan extra onderwijsondersteuning, strookt met de mogelijkheden 

van de school, in combinatie met mogelijke ondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband.    

Aan de hand van de onderwerpen die in onderstaand schema zijn opgenomen, worden de 

onderwijskundige vragen ten aanzien van het kind doorgenomen en wordt bekeken of de 

school in staat is de goede onderwijskundige ondersteuning te geven.  Uitgangspunten hierbij 

zijn: 

- het belang van het kind;  

- de mogelijkheden van de school (in combinatie met het SWV en ketenpartners) om het 

ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen. 

De schoolleider besluit tot toelating of weigering, waarbij het team een adviserende rol heeft.  

Er wordt immers vanuit gegaan dat bij toelating de leerling in beginsel de hele 

basisschoolperiode op de school welkom zal zijn.   

 

De procedure   

fase 1:   

Aanmelding; de ouders melden het kind aan bij de directie van de school, waarbij ze kenbaar 

maken of de school ook de eerste school van aanmelding is. In het gesprek met de ouders 

wordt een toelichting gegeven op de visie van de school en de procedure en de ouders wordt 

schriftelijk toestemming gevraagd om informatie bij derden op te vragen. Tevens is er een 

ontmoeting met het kind.    

 

fase 2: 

Het verzamelen van informatie. Er worden gegevens opgevraagd bij bijvoorbeeld de huidige 

school of de voorschool, de onderwijsbegeleidingsdienst, medisch kleuterdagverblijven, 

zorginstellingen, het zorgcircuit en het medisch circuit.   

 

fase 3: 

Het bestuderen van de informatie. De binnenkomende gegevens worden bestudeerd en 

besproken door de directie en de intern begeleider. Eventueel kan besloten worden om het 

kind te observeren binnen zijn huidige school.  

  

fase 4: 

Inventarisatie; met betrekking tot het kind wordt het volgende in kaart gebracht:  
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  Wat vraagt het 
kind?  
Stimulerende 

en 

belemmerende 

factoren  

Mogelijkheden 
van de school  
(op basis het 

van  

SOP)  

  

Onmogelijkheden 

van de school (op 

basis van het 

SOP)  

Wat kan extern 

worden 

gehaald?  

Pedagogisch          

Didactisch          

Kennis en 
vaardigheden  
v.d. leerkracht  

        

Organisatie 

school en klas  

        

Gebouw en 

materieel  

        

Medeleerlingen          

ouders          

  

  

fase 5:   

Overwegingen; de school onderzoekt op basis van het schema in fase 4 welke mogelijkheden 

zij zelf heeft en welke ondersteuningsmogelijkheden geboden kunnen worden en door wie. De 

basis hiervoor vormt het schoolondersteuningsprofiel, waarvan een samenvatting is 

opgenomen in de schoolgids. Hierbij wordt gekeken naar het schoolgebouw, het leerpakket, 

de formatie, het vervoer en de ondersteuning qua expertise. Het team brengt ter zake advies 

uit.   

  

fase 6:   

Besluitvorming; de inventarisatie van de hulpvragen van het kind wordt afgezet tegen de visie 

van de school en de mogelijkheden om een goed onderwijsaanbod te kunnen realiseren. 

Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de ondersteuningsmogelijkheden (zowel 

materieel als immaterieel) die geboden kunnen worden (zie ook het SOP). In het besluit wordt 

ook het advies van het schoolteam meegenomen.   

  

Fasen 1 t/m 6 moeten uiterlijk binnen 4 weken zijn afgerond. 

 

Toelating  

De schoolleider kan beslissen het kind toe te laten of niet toe te laten.  

Dit besluit wordt uiterlijk 2 weken na afronding van fase 6 schriftelijk aan de ouders bevestigd.   

Bij toelating van het kind wordt een plan van aanpak opgesteld.   

Indien het kind niet wordt toegelaten, worden daarbij de redenen benoemd. In de brief staat 

vermeld dat bezwaar tegen de beslissing mogelijk is bij een toelatingscommissie.   

  

Weigering is alleen mogelijk als de school er zorg voor heeft gedragen dat een andere school 

bereid is de leerling aan te nemen.  
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Relevante artikelen uit de wet WPO 

Artikel 40 lid 2  

De aanmelding van kinderen voor toelating geschiedt schriftelijk en kan worden gedaan vanaf 

de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. De ouders doen de aanmelding zo 

mogelijk ten minste 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd en geven bij 

de aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om toelating is verzocht. 

 

Artikel 40 lid 3  

Het bevoegd gezag beoordeelt of de aanmelding een kind betreft dat extra ondersteuning 

behoeft. Hiertoe kan het bevoegd gezag de ouders verzoeken gegevens te overleggen 

betreffende stoornissen of handicaps van het kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. 

Onder extra ondersteuning wordt niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de 

beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van 

onderwijsachterstanden. 

 

Artikel 40 lid 4  

Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft, wordt geweigerd, vindt 

de weigering niet plaats dan nadat het bevoegd gezag er, na overleg met de ouders en met 

inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de 

schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen, voor heeft zorg gedragen dat een 

andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder andere school kan ook worden 

verstaan een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal 

onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. 

 

Artikel 40 lid 5  

Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing:   

indien op de school waar de leerling is aangemeld geen plaatsruimte beschikbaar is, of   

indien het bevoegd gezag de ouders bij de aanmelding verzoekt te verklaren dat zij de 

grondslag van het onderwijs op de school zullen respecteren dan wel te verklaren dat zij de 

grondslag van het onderwijs op de school zullen onderschrijven, en de ouders dit weigeren te 

verklaren. 

 

Artikel 40 lid 7  

Indien de aanmelding een kind betreft dat niet is ingeschreven op een andere school, een 

school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of 

een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, en de beslissing over de toelating 

is 10 weken na de dag waarop het verzoek om toelating is gedaan nog niet genomen, wordt 

het kind met ingang van de dag volgend op bedoelde 10 weken, doch niet eerder dan de 

datum waarop het kind de leeftijd heeft bereikt om te kunnen worden toegelaten tot de 

school, tijdelijk geplaatst op de school en als leerling ingeschreven. Indien de leerling wordt 

toegelaten, wordt de tijdelijke plaatsing omgezet in een definitieve plaatsing. Indien de 

toelating van de leerling wordt geweigerd of een beslissing wordt genomen de aanmelding 

niet te behandelen, wordt de tijdelijke plaatsing beëindigd en wordt de leerling uitgeschreven 

met ingang van de dag die volgt op de dag waarop de toelating wordt geweigerd of de 

beslissing wordt genomen de aanmelding niet te behandelen. 


