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Een woord vooraf 

Waarom een schoolgids?  

Omdat scholen niet allemaal gelijk zijn. Ze verschillen in de manier van werken, de sfeer en in wat de kinderen er 

leren. De basisschool is een stukje van je leven, zowel voor de kinderen als voor u. Wist u dat u in de loop van de 

jaren uw kind in totaal zo’n 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool? Het 

maakt dus een belangrijk deel uit van een kinderleven. Een school kies je daarom met zorg! 

De schoolgids is bedoeld om te informeren en te verantwoorden. De schoolgids geeft aan waar onze school voor 

staat en waarop u ons mag aanspreken. De bedoeling van deze gids is een beeld te schetsen van de school, 

zodat ook nieuwe ouders weloverwogen hun keus kunnen maken.  

De schoolgids bestaat uit drie delen. In deze versie leest u alleen de basisinformatie. Voor de praktische 

informatie en de algemene documenten, verwijzen we u naar de website bij downloads en de knop ‘praktisch’. .  

Mist u informatie in deze gids? Voor aanvullende suggesties, die bijdragen aan verbetering staan wij open! 

Aarzelt u niet om contact op te nemen met de directie of de leerkracht van uw kind. 

 

Hartelijke groet, 

Team Koningin Julianaschool 

 

Flessestraat 11 

6666 CK Heteren 

www.julianaschoolheteren.nl  
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1 De school… 

1.1 Het ontstaan van onze school 

In 1862 werd de Christelijke school in Heteren opgericht. Onze school bestaat dus al ruim 150 jaar. In al die jaren 

hebben duizenden kinderen er onderwijs gevolgd.  Inmiddels beslaat de geschiedenis al vijf generaties: oud-

leerlingen brengen er hun (achter)kleinkinderen. 

De school heeft  verschillende namen 

gedragen. Gebouwen hebben op 

wisselende plaatsen gestaan. Maar al die 

jaren hebben leerkrachten zich ingezet 

voor kwalitatief goed onderwijs. We 

durven  dan ook te zeggen dat de 

Julianaschool is gebouwd op een degelijk 

fundament van ervaring. In 2012 heeft de 

Julianaschool een fantastische feestweek 

gehad ter gelegenheid van haar 150-jarig 

bestaan. Onderdeel van de feestweek was 

de reünie voor oud-leerlingen. Hier gaven 

oud-leerlingen aan dat ze terugkijken op 

een mooie schooltijd. 

1.2 Schoolbestuur 

Onze school maakt sinds 1 augustus 2004 deel uit van de stichting Trivium, die in deze regio van Gelderland 

Christelijk onderwijs mogelijk maakt. Bij deze stichting behoren 14 scholen, verdeeld over verschillende 

gemeenten. Vijf van onze scholen zijn gelegen in de gemeente Over-Betuwe. Maar Trivium heeft ook scholen in 

Wageningen, Renkum, Neder-Betuwe en gemeente West Maas en Waal.  

Aan het hoofd staat een directeur/bestuurder. Op het bestuurscentrum in Zetten werken 

behalve de directeur/bestuurder enkele stafmedewerkers.  De directeuren van de 14 

scholen vormen met elkaar het directieoverleg (DO). Zij maken samen met de 

directeur/bestuurder het beleid van de stichting. Het motto van ons bestuur is ‘Kwaliteit 

in onderwijs’.  

 

1.3 Brede school 

Onze organisatie is partner van Brede School de Vogeltuin. In september 2012 ondertekenden wij hiervoor een 

samenwerkingsovereenkomst. Dit was het begin van een nieuwe uitdaging waarbij we onze schouders zetten 

onder onderwijs- en opvang voor àlle kinderen van ons dorp Heteren. De kernpartners van de Vogeltuin zijn: 

 Basisschool Koningin Juliana 

 Basisschool de Klimboom 

 Basisschool de Haafakkers 

 Peuter Speel Zaal Pretvogeltjes 

 Kinderopvang Sam Sammie 
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 Kinderopvang SKAR 

 Bibliotheek Gelderland Zuid 

Niet alle partners zijn gehuisvest in het hoofdgebouw aan de Flessestraat. Dit vormt geen  belemmering om 

inhoudelijk samen te werken aan de plannen uit onze samenwerkingsovereenkomst. De stuurgroep van 

managers komt 6 keer per jaar bij elkaar. Op het niveau van de medewerkers zijn er verschillende 

overlegorganen bv. peuter-kleuter-overleg, sportcommissie, verkeerscommissie, werkgroep (voor)leesmenu. 

We zien de Brede school als het kloppend hart en het middelpunt van het dorp. Ouders hebben profijt van op 

elkaar aansluitende opvang en een breed aanbod. Regelmatig organiseert de Brede school prikkelende 

(naschoolse) activiteiten. Met elkaar gaan we voor de toekomst van onze kinderen! Ons motto is dan ook: 

‘Bruggen slaan om uit te kunnen vliegen’. 

1.4 De schoolgrootte 

Onze school telt momenteel rond de 175 leerlingen. Dat zijn er in het verleden meer geweest. Helaas zorgen de 

sterk dalende geboortecijfers in ons dorp voor een terugloop van kinderen op alle drie de scholen. De 

deelnamepercentages zijn al jaren stabiel en als volgt verdeeld: Klimboom-20%, Haafakkers-40%, Julianaschool-

40%. We hebben onze kinderen gegroepeerd in acht klassen van gemiddeld 24 kinderen. We spreken van een 

onderbouw (gr. 1 t/m 4) en een bovenbouw (gr. 5 t/m 8). 

1.5 Het team 

Leerkrachten 

Op de Julianaschool werken 17 enthousiaste, deskundige mensen. We besteden veel tijd aan afstemming en 

ontmoeting. We realiseren ons dat een goed klimaat op school begint bij onze eigen onderlinge verbondenheid 

en samenwerking. Ieder teamlid heeft een eigen taak binnen de school om te zorgen dat de school goed draait.  

Specialisten 
Veel leerkrachten hebben hun PABO-diploma uitgebreid met een vervolgcursus op het gebied van management, 

remedial teaching, gedragsproblemen, hoogbegaafdheid of rekenen. We beschikken over een master-specialist 

op het gebied van dyslexie, interne begeleiding,  (team)coaching en drie specialisten bewegingsonderwijs.  

MT 
Het management van onze school bestaat uit de directeur en twee bouwcoördinatoren (onder- en bovenbouw).  

Alle drie hebben zij een managementopleiding gevolgd. Zij leiden het team in het ontwikkelen van beleid en 

bewaken de naleving van gemaakte afspraken. Voor ouders is de leerkracht van het kind het eerste 

aanspreekpunt. Als u daarna nog vragen heeft, kunt u bij één van de MT-leden terecht. De directeur is 

eindverantwoordelijk. 

1.6 Het schoolgebouw 

We zijn rijk gezegend met een prachtig nieuw gebouw dat van alle luxe is voorzien. Het gebouw is licht, schoon 

en vormgegeven in vrolijke kleuren. Er zijn drie gangen met meer dan voldoende vrije werkplekken en 

aangrenzende lokalen.  

In ons gebouw hebben we een ruime hal die gebruikt wordt voor vieringen en feesten en met een schuifwand is 

op te splitsen tot een speellokaal voor de kleutergym en de bewegingslessen. Deze hal wordt soms ook gebruikt 

door externe instanties waarmee wij samenwerken.  
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Het gebouw is voorzien van een ontruimingsinstallatie, waarmee we, in geval van een calamiteit, onmiddellijk de 

hele school kunnen waarschuwen. Het gebouw kan dan in korte tijd veilig ontruimd worden. We oefenen dit 

jaarlijks.  

De toiletgroepen van de kinderen zijn schoon en ruim. Er is een douche aanwezig en voldoende reservekleding 

voor het geval er ‘ongelukjes’ gebeuren. 

Voor onze buitenruimte hebben we gekozen voor een Natuurlijk-spelen-concept. Geen felgekleurde 

speeltoestellen maar de focus op zand en groen. Op het plein staan prachtige grote wilgen en er is meer dan 

genoeg te spelen en te ontdekken. Op onze ‘rijbaan’, die over de volle lengte van ons plein is aangelegd,  rijden 

dagelijks veel  fietsen, een-wielers, skelters en andere voertuigen. Goed voor de motorische vaardigheden en de 

ontwikkeling van verkeersvaardigheden! Iedere groep heeft een vaste ‘wieltjes-dag’. Voor de veiligheid van onze 

kinderen is het hek rondom het plein overdag gesloten. 

Tot slot zijn we blij met onze houten arena met ronde tribune. Kinderen gebruiken het podium bij mooi weer 

voor hun dansjes en liedjes of hun presentaties van de lessen. We sluiten het jaar hier altijd feestelijk af met alle 

kinderen en ouders van de school. 
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2 Waar de school voor staat 

2.1 Slogan:  Leren voor het leven! 

Het is ons doel om leerlingen breed te ontwikkelen. Naast rekenen en taal, willen we hen leren respectvolle 

burgers te zijn die in een complexe samenleving verantwoordelijkheid kunnen dragen. Gezien dit laatste punt 

besteden we met onze Vreedzame school-aanpak veel aandacht aan democratische burgerschapsvorming. We 

willen mensen opleiden die zelfsturend, initiatiefrijk, hoopvol en sociaal in het leven staan. Zo kunnen zij hun 

omgeving op positieve wijze beïnvloeden en meebouwen aan een betere wereld. Onze slogan is dan ook: Leren 

voor het leven!  

2.2 Kernwaarden 

Al onze inspanningen zijn erop gericht om het beste uit kinderen te halen en hen een fijne tijd te geven op onze 

school. We vinden het belangrijk dat de school veilig is en dat er orde en respect is. Kinderen komen met plezier 

naar school: 

 als ze merken dat ze welkom zijn 

 als ze voelen dat ze serieus genomen worden 

 als er voldoende rust en veiligheid is  

 als er ruimte is om samen te lachen  

 als zij de begeleiding krijgen die past bij hun mogelijkheden  

We hebben in het team vijf kernwaarden geformuleerd die de accenten leggen voor onze werkwijze.  

Autonomie 

We leren kinderen omgaan met zelfsturing en verantwoordelijkheid. Hierdoor worden ze zelfstandig en leren zij 

eigen keuzes maken. We merken dat dit kinderen zelfvertrouwen geeft waardoor zij stevig in het leven staan. Zo 

zijn zij beter opgewassen tegen de taken die zij tegen komen en beter gemotiveerd deze zelf te onderzoeken en 

aan te pakken. Doordat er in de lessen voldoende interactie is en de lesstof betekenisvol, zijn kinderen 

betrokken en intrinsiek gemotiveerd om te leren. Door middel van kindgesprekken betrekken we hen bij hun 

eigen ontwikkeling en zijn zij zelf eigenaar van hun leerproces. 

Betrokkenheid 

Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor het algemeen belang. Ze zijn initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken 

naar anderen. De klas en de school zijn een oefenplaats om dit te leren. Zo werken we aan gezonde, positieve 

groepen met een fijne gezellige sfeer waar pesten niet getolereerd wordt. We vinden het van groot belang dat 

kinderen leren hoe zij goede burgers kunnen zijn in een democratische maatschappij. We willen daarin een 

voorbeeld voor hen zijn. 

Christelijk 

De Julianaschool is een modern Christelijke school. De verhalen uit de bijbel vertalen wij naar het heden en 

geven de normen en waarden voor ons leven. Daarnaast hebben wij vaak mooie inhoudelijke gesprekken die 

kinderen vormen in hun kijk op het leven. Onze school is niet verbonden aan één vaste kerk, maar staat open 

voor iedereen die onze identiteit respecteert!  

Doelgericht 

Onze school kenmerkt zich door structuur en rust. Door te werken met ontwikkeldoelen wordt snel duidelijk wat 

we willen en hoe we dat kunnen bereiken. Hierdoor kunnen we effectief werken aan wat we wezenlijk belangrijk 

vinden en bereiken we betere resultaten. De Julianaschool legt het accent op rekenen en taal. We willen op deze 
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vakken bovengemiddeld scoren. Je goed kunnen redden met deze vaardigheden geeft kinderen namelijk direct 

toegang tot de wereld om hen heen. Bovendien vergroot het de kansen in het voortgezet onderwijs. 

Samenwerken 

Onderzoek heeft aangetoond dat samen zoeken naar oplossingen betere resultaten geeft. De kinderen ervaren 

dit dagelijks in de didactische structuren van het coöperatief leren. We zien leren dan ook als een sociaal proces 

wat niet alleen gebeurt aan je eigen tafeltje. Ook in de omgang met ouders en andere deskundigen is 

samenwerking altijd ons streven. Onze medewerkers zijn makkelijk te benaderen, positief ingesteld en warm in 

contact. Helder communiceren is hierbij ons speerpunt. 

2.3 Speerpunt: sociale veiligheid en burgerschapsvorming 

Een veilig klimaat heeft bij ons een zeer hoge prioriteit. Alleen vanuit veiligheid kun je ontwikkelen. We hebben 

ontdekt dat er grote winst is te behalen door preventief te investeren in een sfeer waarin respect centraal staat 

en verschillen mogen bestaan. Pesten en ander agressief gedrag krijgen dan minder gauw voet aan grond. We 

hebben deze werkwijze beschreven in ons protocol Sociale veiligheid zodat u er van op aan kunt dat we alles in 

het werk stellen om deze veiligheid te bewaken. Er zijn duidelijke afspraken over het aanpakken van ongewenst 

gedrag en pest-incidenten.  Uit de jaarlijkse kwaliteits-metingen op dit punt blijkt dat zowel ouders als leerlingen 

zeer tevreden zijn over hoe wij deze veiligheid waarborgen. 

Tussen 2014-2017 is door het team intensieve nascholing gevolgd voor het vergroten van onze kennis en 

vaardigheden om te komen tot een veilig klimaat.  We zijn er trots op dat we onszelf nu een Vreedzame school 

kunnen noemen. Binnen deze aanpak worden kinderen opgeleid 

om verantwoordelijkheid te leren dragen voor zichzelf en elkaar. 

Dit doen we binnen een sfeer waarin zorgzaamheid en respect 

centraal staan.  

De kern van De Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les 

voor alle groepen in de basisschool. Maar De Vreedzame School 

is meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak en 

gaat voor een verandering van de school- en klascultuur. 

Centraal staat de eigen kracht van kinderen. Kinderen krijgen 

taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook 

in de omgeving van de school. Kinderen krijgen een stem: ze 

leren meedenken over hun omgeving en daar 

verantwoordelijkheid voor nemen. Dat doen zij in de 

klassenvergadering en de leerlingenraad. We geloven dat leerlingen op deze krachtige wijze vaardigheden leren 

die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. De klas en de school zijn op die 

manier een ideale oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.  

Al heel jong leren kinderen oog en oor voor elkaar te hebben. Dat 

betekent niet dat er geen ruzies en conflicten zijn. Het betekent wel 

dat we onze kinderen leren dat conflicten horen bij het leven en dat 

we hen basisvaardigheden leren om conflicten samen op te lossen. 

We gebruiken hiervoor het stappenplan: 'praat het uit en los het op'. 

Kinderen kunnen hierin worden ondersteund door leerling-

mediatoren uit groep 8. Zij zijn hiervoor opgeleid. 

Regels en afspraken 

Goed gedrag is niet voor alle kinderen even vanzelfsprekend en 

gemakkelijk. Het vraagt van leerkrachten dat zij duidelijk zijn in hun 

http://www.julianaschoolheteren.nl/downloads.html
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verwachtingen, goed gedrag trainen en de naleving ervan consequent bewaken. Naast de primaire vakken als 

taal en rekenen zien we hierin nadrukkelijk een taak voor ons weggelegd. We zijn ervan overtuigd dat alle 

kinderen goed gedrag kunnen leren. We willen hierin geen afhankelijkheidsrelatie die is gebaseerd op macht, 

maar spreken kinderen aan op hun eigen kracht en eigenaarschap hierin. Centraal hierin staat steeds de vraag: 

voor welk gedrag kies jij en met welke consequentie? 

Het kader van gewenst gedrag: de drie kapstokregels, de schoolafspraken en de daaruit voortvloeiende 

klassenafspraken die door de kinderen zelf jaarlijks worden opgesteld.  In iedere groep is regelmatig intensievere 

begeleiding nodig voor enkele kinderen. Dit kan uiteraard niet zonder contact met ouders en het op één lijn 

brengen van de aanpak thuis en op school. Vaak werken we hierin samen met externe gedragstherapeuten.   

Gedragsprotocol 

Als kinderen herhaald ongewenst gedrag blijven laten zien, nemen we contact op met de ouders. Zeker wanneer 

wij merken dat een kind geen verantwoordelijkheid toont om te komen tot een oplossing. Samen met de ouders 

en de leerling zoeken we naar een mogelijke oorzaak voor dit gedrag. Ook maken we afspraken over de 

begeleiding waarbij het belangrijk is dat ouders en school op één lijn zitten. We volgen hiervoor ons 

gedragsprotocol waarin ook de sancties zijn vastgelegd. Incidenten die vallen onder het gedragsprotocol worden 

geregistreerd in het leerlingdossier.  

Pesten 

Het is voor iedereen duidelijk dat pesten op onze school niet getolereerd wordt. Ondanks regels en 

gedragsprotocol kan het voorkomen dat dit toch gebeurt. Kinderen zijn zich niet altijd bewust van het effect van 

hun gedrag op andere kinderen en hun rol in sociale interacties. In de groepen is daarom veel tijd om dit te 

bespreken en te oefenen. De invloed van zwijgers en buitenstaanders wordt vaak onderschat! Onze aanpak 

tegen pesten staat uitgebreid beschreven in ons protocol Sociale veiligheid.  We vragen van al onze leerlingen en 

ouders om pestgedrag onmiddellijk te melden bij de leerkracht! 

2.4 De visies van de school 

Visie op identiteit 
De Julianaschool is een moderne Christelijke basisschool. De mensen die bij ons werken onderschrijven deze 

identiteit. Iedereen die zich thuis voelt bij ons is welkom! Daarbij is ruimte en variatie mogelijk: ook ouders die 

geen of een ander geloof aanhangen zijn welkom op onze school. Wij vragen wél respect voor onze identiteit. 

Evenzo hebben wij respect voor de ouders en hun kinderen, voor hun levensovertuiging, hun culturele of 

maatschappelijke achtergrond en hun geaardheid. 

Visie op leren 

Leren is voor ons een breed begrip. Kinderen voor hun leven laten leren gaat verder dan taal en rekenen. Het is 

meer dan aan een tafeltje in een boek kijken. Kinderen leren omdat ze van nature nieuwsgierig zijn en graag 

nieuwe dingen leren. Dit is het uitgangspunt voor onze lessen die daarom betekenisvol en interactief moeten 

zijn. We bieden de mogelijkheid om kennis en vaardigheden op diverse manieren te verwerven. Dat kan zijn 

door lessen zelfstandig te maken of met anderen samen. Dat kan zijn door creatief te verwerken of een 

presentatie voor te bereiden. Dat kan zijn door een digibord-les te volgen of er samen op uit te trekken. Voor 

alles geldt: het kind zelf is eigenaar van zijn of haar ontwikkeling.  

Ook leerkrachten leren, we leren van en met elkaar. Ook zij hebben een verschillende leerstijl; we proberen aan 

die diversiteit tegemoet te komen door teamleren op verschillende manieren vorm te geven. Er zijn 

teamscholingsdagen binnen de school, teamleden kunnen individuele scholing of cursussen volgen buiten de 

school. Daarnaast zijn wij erop gericht relevante vakliteratuur bij te houden. 

http://www.julianaschoolheteren.nl/downloads.html
http://www.julianaschoolheteren.nl/downloads.html
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Visie op lesgeven 
Het lesgeven is de kern van ons werk. De instructie van de leerkracht dóet ertoe! We onderscheiden 

pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn.  

Belangrijke pedagogische noties zijn: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en 

een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Dit geldt niet alleen voor onze relatie met kinderen, maar 

ook voor onze omgang met ouders en met elkaar in het team. De open houding en wederzijds respect zijn 

essentieel bij het geven en ontvangen van feedback. We hebben hoge verwachtingen van leerlingen en spreken 

die uit. Ook dit geldt niet alleen voor de leerlingen, maar evenzo voor het team. 

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:  

We betrekken de leerlingen actief bij het onderwijs en geven instructie van hoge kwaliteit. We komen tegemoet 

aan de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. De leerstof, de lengte en inhoud van de instructie, de 

verwerking en materialen passen bij wat een kind nodig heeft. We hanteren gevarieerde werkvormen. Zo 

activeren we kinderen en komen we tegemoet aan de verschillende leerstijlen. We creëren een prikkelende 

leeromgeving waarbinnen kinderen kunnen spelen (gr 1 t/m 3) en onderzoeken (gr 4 t/m 8) en antwoorden 

kunnen vinden op hun eigen leervragen. 

Visie op onderwijs in de 21
e
 eeuw 

Leerlingen die nu in groep 8 zitten gaan rond het jaar 2075 met pensioen. We kunnen ons nu al nauwelijks een 

voorstelling maken hoe de maatschappij er over 10 jaar uitziet, laat staan over 50 jaar. We willen onze leerlingen 

optimaal voorbereiden op de samenleving in de 21ste eeuw. Naast taal en rekenen en de kernvakken zijn de 

competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, 

kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Ook een betrokken, ondernemende en 

nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw. Op onze school willen we daarom komende jaren in 

onze streefbeelden accenten leggen om ons aanbod beter af te stemmen op de 21st century skills: 
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Visie op ICT 
De gerichtheid van onze school op de 21st century skills, vraagt deskundigheidsbevordering van onze 

leerkrachten en bezinning op de inzet van ICT in ons aanbod. Het vraagt de komende jaren om een doordenking 

van de rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers. Op de Koningin Julianaschool 

wordt ICT ingezet als middel ter ondersteuning van en als aanvulling op de leerkracht. De computer zal de 

leerkracht nooit vervangen, omdat we van mening zijn dat de leerkracht een actieve rol bij het onderwijzen en 

begeleiden van kinderen moet behouden. “Zonder relatie immers geen prestatie!” (Persoonsvorming en 

ontwikkeling blijft een mensending.) 

We gebruiken de computer als verbreding of verdieping van ons onderwijs, waarbij de kernwaarden autonomie, 

doelgericht en samenwerken leidend zijn. ICT draagt bij aan een actieve, betrokken leerhouding en kan 

uitermate goed ingezet worden om samen naar oplossingen te zoeken in een sociaal proces.  

Vele programma’s worden steeds meer adaptief van aard, waardoor het de leerkracht ondersteunt in het zicht 

krijgen en houden op ontwikkeldoelen en de progressie die hierin gemaakt wordt. Het leren kan letterlijk 

’zichtbaar’ gemaakt worden. Hierdoor kan de leerkracht zijn impact op het leren van de leerling vergroten, door 

hier nauwgezet op aan te sluiten. In de toekomst willen we meer digitaal gaan werken en verwerken en krijgen 

programmeren en omgang met internet en sociale media vaste een plek in ons curriculum. Onderlinge 

afstemming betreffende de leerlijn hierbinnen en duidelijke afspraken bij het gebruik van internet en sociale 

media zijn voor ons vanzelfsprekend, ook vanuit ons privacybeleid.   

Flexibiliteit van het systeem is belangrijk. Op welke computer je ook werkt: de informatie moet altijd 

beschikbaar zijn. Goede hard- en software zijn de noodzakelijke randvoorwaarden om onze visie op ICT 

daadwerkelijk te operationaliseren op leerkracht,- en leerlingniveau. We hebben een ICT beleidsplan opgesteld, 

hetgeen tussen 2019-2023 geïmplementeerd wordt.  

Visie op zorg en begeleiding 
Binnen onze school werken wij opbrengstgericht: we stellen heldere doelen. Zo proberen we uit elk kind te 

halen wat passend en mogelijk is. We hanteren het leerstofjaarklassensysteem en differentiëren onze aanpak op 

verschillende niveaus. De extra ondersteuning staat beschreven in het blokplan en de dagplanning. Om elk kind 

goed te kunnen volgen observeren en meten de leerkrachten vrijwel dagelijks op één of andere manier de 

voortgang van de ontwikkelingen en leerprestaties. Dit gebeurt door middel van observaties, kindgesprekken, 

schriftcontrole en methodetoetsen. De school bepaalt daarnaast minimaal 2 keer per jaar met methode-

onafhankelijke toetsen en observaties de ontwikkeling en de vorderingen. Al deze toetsmomenten zijn 

vastgelegd op de toetskalender. We volgen hierbij grotendeels het Cito Leerlingvolgsysteem. 

2.5 Doelen en opbrengsten van ons onderwijs 

Uitgangspunt voor de te behalen resultaten, zijn de door het Ministerie van Onderwijs gestelde kerndoelen
1
. De 

methoden die wij op school gebruiken zijn getoetst aan de kerndoelen.  

Door middel van een leerlingvolgsysteem worden de vorderingen vastgelegd en geëvalueerd. We kunnen tijdig 

signaleren en hierop anticiperen wanneer een kind in leerprestaties achterblijft of sterk vooruit gaat. Alle 

kinderen hebben onze speciale zorg.  

Resultaten die worden behaald blijven relatief. Waar voor het ene kind het halen van een hoog cijfer niet zo veel 

moeite kost, betekent voor een ander kind het halen van een voldoende al veel inspanning. Het voortdurend 

                                                      
1 Leerstofpakket voor alle vakken dat het kind aan het eind van de basisschool dient te beheersen. 
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ontwikkelen van het eigen kunnen is uitgangspunt. We stellen ons tot doel dat kinderen een goede aansluiting 

maken op de hoogst haalbare vorm van Voortgezet Onderwijs. 

Niet in alle gevallen is het mogelijk dat kinderen de kerndoelen behalen. Dit vindt zijn oorsprong in ons 

uitgangspunt dat we kinderen zoveel als mogelijk en wenselijk is, binnen onze school in hun eigen omgeving, 

naar hun capaciteiten onderwijs willen bieden. 

Waar in het verleden kinderen met leer- of gedragsproblemen uitstroomden naar het speciaal onderwijs, 

kunnen wij deze kinderen nu vaak binnen de basisschool helpen. We stellen voor deze kinderen een OPP 

(Ontwikkelingsperspectief) op zodat we kunnen kijken naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het individuele 

kind. Wij bieden ons onderwijs dan ook zoveel mogelijk adaptief
2
 aan. 

Samenwerking tussen ouders en school is daarbij onontbeerlijk. We streven we ernaar dat onze kinderen 

opgroeien tot sociale mensen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. 

2.6 Een school in ontwikkeling 

Ons onderwijs is voortdurend in beweging. Wij houden de effectiviteit en de opbrengsten scherp in de gaten 

middels onze zelfevaluatie-instrumenten.   

De maatschappij ondergaat in hoog tempo grote veranderingen. Als school proberen wij op die veranderingen 

zo adequaat mogelijk te anticiperen. Dat betekent dat wij steeds vernieuwend bezig zijn en onze aanpak en 

methodieken afstemmen op dat wat van ons gevraagd wordt.  

  

                                                      
2 Onderwijs op maat voor elk kind. 



 

 
 

13 

3 Onze werkwijze 

3.1 Lesstof in de onderbouw: groep 1 t/m 4 

Sociaal-emotionele activiteiten 
De stap naar de basisschool is best een grote overgang. Veel jonge kinderen zijn gauw onder de indruk en snel 

moe. Tijdens onze lessen houden we hier rekening mee. We helpen hen indrukken te verwerken, leren kinderen 

voor elkaar te zorgen, zich veilig te voelen en hun eerste relaties met andere kinderen op te bouwen. De lessen 

van De Vreedzame School sluiten hier goed bij aan. 

Zelf-ontdekkend leren rond een thema  
Jonge kinderen ontdekken en leren door te spelen. Wij doen dit aan de hand van thema’s. De thema‘s sluiten 

aan bij het kind en zoveel mogelijk bij de actualiteit. Per thema worden in groep 1 t/m 3 hoeken ingericht. Ook in 

groep 4 is aandacht voor het spelend en ontdekkend leren rond hun oriëntatie op de wereld. Door veel met 

leerlingen te praten leren ze nieuwe woorden en begrippen die zij in hun spel betrekken. Met deze benadering 

van wereldoriëntatie leggen we de basis voor de andere kennisgebieden.  

Werken met ontwikkelingsmateriaal 
De kinderen krijgen activiteiten en materialen aangeboden om hun ontwikkeling te stimuleren. Er wordt gewerkt 

met expressiemateriaal (kleurpotloden, plaksel, klei, verf, zand en water) en ontwikkelingsmateriaal (puzzels, 

lotto’s, kleur-en vormspelletjes). Daarnaast zijn er in groep 1 t/m 3 gerichte opdrachten in de hoeken 

(bouwhoek, letterhoek, rekenhoek, huishoek, themahoek, computerhoek). Alle activiteiten zijn gericht op de 

ontwikkeling van een bepaald gebied: motoriek, oog- handcoördinatie, zintuiglijke ontwikkeling of taal- en 

rekenontwikkeling. 

Bewegingsactiviteiten 
Jonge kinderen hebben veel beweging nodig. Ze zijn expressief en zingen en dansen graag. In groep 1 t/m 4 zijn 

er veel bewegingsspelletjes tussen de activiteiten door. Daarnaast is er de wekelijkse gymles. Natuurlijk neemt 

ook het dagelijks buitenspel nog een belangrijke plaats in. Na groep 3 wordt het buitenspelen terug gebracht 

naar de reguliere pauzes.  

Taal/lezen 
Vanaf groep 1 maken kinderen al kennis met klanken, letters en woorden. Elke twee weken staat één letter van 

de lettermuur centraal. Sommige kinderen kunnen hierdoor al lezen als zij naar groep 3 gaan. De start in groep 3 

is dus niet voor alle kinderen gelijk. De leesmethode Veilig Leren Lezen geeft voldoende ruimte om kinderen in 

groep 3 op verschillende leesniveaus te begeleiden. Het digitale schoolbord is hierbij een geweldig 

instructiemiddel. In groep 4 krijgt het aanvankelijk lezen een vervolg. Door systematische instructie om de 

leestechniek te verbeteren, verhogen de kinderen hun leestempo. In groep 3 en 4 gaat de meeste lestijd per 

week naar het ontwikkelen van de leesvaardigheid. Aan het eind van groep 5 moeten zij genoeg leestechniek 

hebben om ook grote lappen tekst snel te kunnen begrijpen. Alle groepen gaan 1x per maand naar de 

bibliotheek om een nieuwe voorraad leesboeken te halen.  

Rekenen 
Met hulp van de methode ‘Pluspunt’ leren onze kleuters sorteren, rubriceren en tellen. We hebben veel 

concreet spelmateriaal waarmee kinderen inzicht ontwikkelen in de voorbereidende rekenbegrippen. Daarnaast 

beschikt Pluspunt over prachtig digibordmateriaal. Vanaf groep 3 werken we met ‘de Wereld in getallen’, een 

splinternieuwe methode met prachtig materiaal. Het accent ligt in groep 3 op het getalbegrip en de 

basisvaardigheden optellen en aftrekken. De kinderen in groep 4 leren de sommen tot 100, het klokkijken en de 

keersommen. Naast kennis en vaardigheden blijft het aanbrengen van inzicht erg belangrijk. Voor kinderen die 

moeite hebben met een rekenonderdeel bestaat er intensieve begeleiding. Voor de kinderen die de basisstof 

beheersen, heeft de methode voldoende uitdagende lesstof om de tanden in te zetten. 
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Schrijfonderwijs 
In groep 1 en 2 staat het voorbereidend schrijven centraal. Het is een bewuste keus hier nog geen schrijfletters 

aan te bieden. Wanneer kinderen in hun spel letters produceren, spreken we van het ‘tekenen van letters’. In 

groep 3 wordt het licht-hellend handschrift letter voor letter aangeboden. We schrijven in deze groep met 

potlood. Vanaf groep 4 volgen de verbindingen en hoofdletters. De jaren daarna is onze schrijfmethode 

‘Handschrift’ gericht op het opbouwen van tempo en het ontwikkelen van een goed lopend handschrift. 

Wanneer de pengreep ontspannen is, kunnen kinderen in de loop van groep 4 met de vulpen beginnen. Het is de 

bedoeling dat deze meegaat tot het eind van de schoolloopbaan. 

3.2 Lesstof in de bovenbouw: groep 5 t/m 8 

In de hogere groepen bouwen we voort op het fundament dat in de onderbouw is gelegd. Het spelend leren 

maakt plaats voor langere momenten zelfstandig werken aan taken. Ook het aantal instructiemomenten wordt 

uitgebreid. Er komen dan ook meer vakken op het rooster. We zien dat deze kinderen meer zicht krijgen op hun 

leefomgeving en de wereld. In het vak wereldoriëntatie kunnen zij hun vaardigheden rekenen en lezen leren 

toepassen om hun kennis te verbreden. Daarmee krijgen deze elementaire vakken voor hen meer betekenis. 

Technisch lezen 
We streven er naar dat kinderen eind groep 5 het technisch lezen voldoende onder de knie hebben. Toch blijft 

de leesontwikkeling iets wat we tot en met groep 8 dagelijks blijven stimuleren. Onze methode 'Estafette' gaat 

uit van een aanpak op drie niveaus per klas. Het leesniveau van de kinderen wordt na elke kern getoetst om te 

kunnen volgen of kinderen op het passende niveau zijn ingedeeld. Met het onderdeel leesbeleving bevorderen 

we het leesplezier en willen we interesse wekken voor kinderliteratuur en poëzie. Alle groepen gaan 1x per 

maand naar de bibliotheek om een nieuwe voorraad leesboeken te halen. Dit schooljaar ontwikkelen we ook een 

eigen schoolbibliotheek, met nieuwe boeken in allerlei verschillende genres. We zijn hier ontzettend trots op, 

mede omdat we hiermee onze begrijpend lees,- en luisterlessen kunnen versterken. 

Begrijpend lezen 
Bij begrijpend lezen gaat het erom dat je weet wat je leest, informatie kunt vinden en verwerken. De methode 

'Nieuwsbegrip' geeft ons hiervoor wekelijks nieuwe teksten. Omdat deze teksten gaan over actuele 

onderwerpen, zijn kinderen meer betrokken bij de inhoud en breiden zij ook hun kennis van de wereld uit. We 

gebruiken in de lessen steeds vaste leesstrategieën. Door 'hardop-denkend' voor te doen hoe je een tekst 

aanpakt, laat de leerkracht zien hoe je een leesstrategie gebruikt om de tekst te doorgronden. Dat noemen we 

'modellen'. 

Taalonderwijs 
In het taalonderwijs breiden kinderen hun woordenschat uit en leren zij woorden en zinnen foutloos schrijven. 

Daarnaast leren kinderen hoe ze zowel mondeling als schriftelijk hun mening onder woorden kunnen brengen. 

We gebruiken de nieuwe methode 'Taal Actief' voor deze vier deelgebieden. Hoewel deze methode een 

uitgebreid spelling-aanbod heeft, vullen wij dit aan met de aanpak van: ‘Zo leren kinderen lezen en spellen’. 

Deze aanpak start al in de onderbouw met het aanbieden en indelen van klanken. Door de ordening van 

klankregels vormen kinderen een denkkader om te leren waarom woorden op deze manier gelezen of 

geschreven moeten worden. Voor zwakke spellers maken we dit visueel door de materialen van Taal in blokjes. 

Rekenen 
Vanaf groep 5 worden de getallen waarmee gewerkt wordt groter. Het is dan ook belangrijk dat kinderen de 

basis van de onderbouw goed beheersen. Ook komen er nieuwe vaardigheden bij: breuken, verhoudingen, 

meetkunde, enz. Het interactieve gedeelte van de instructie, leren kinderen verschillende oplossingsstrategieën. 

Door de sommen te koppelen aan concrete situaties, krijgen kinderen inzicht in wat zij doen en kunnen zij 

makkelijker de vertaling maken naar de abstracte sommen op papier. Alle groepen hebben dagelijks een uur les 

uit 'de Wereld in getallen'.  
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Wereldoriëntatie: zelf ervaren, onderzoeken en leren 
In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen 

oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Onder dit vak vallen de deelgebieden: 

aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wetenschap- en techniek. In het leven om ons heen, blijken er veel 

momenten te zijn dat deze deelgebieden elkaar raken of overlappen. We kiezen daarom voor een projectmatige 

wijze van werken. We gebruiken voor deze lessen vanaf groep 4 de digibordmethodes: Grenzeloos, Eigentijds en 

Binnenstebuiten van Blink Educatie. De lessen richten zich op het nieuwsgierig maken van kinderen, zodat ze 

geprikkeld worden om zelf iets te willen ontdekken, onderzoeken en leren. Dat gebeurt bijvoorbeeld door een 

spannend filmpje of een bijzondere animatie aan het begin van de les. Met een prikkelende onderzoeksvraag 

brengen de methodes kinderen daadwerkelijk in beweging: ‘Wie heeft Floris de Vijfde ontvoerd? Hoe komen 

zeedieren hoog in de bergen? of Hoe kweek je de grootste schimmel?’ Doordat kinderen met deze methodes 

zelf zien, voelen en beleven, begrijpen ze de lesstof sneller en onthouden ze deze beter. Vanaf groep 6 krijgen 

kinderen topografie. Dit wordt in de klas aangeboden en als huiswerk mee gegeven. 

Engels 
Door de toenemende internationalisering vinden we het van belang dat onze kinderen ook de Engelse taal leren 

spreken en begrijpen. Onze methode 'Groove me' kiest voor een heel bijzondere insteek: de kracht van klanken 

en ritmes. In de lessen staan eigentijdse Engelstalig liedjes centraal. Met elkaar luisteren we naar de tekst en 

natuurlijk wordt er ook gezellig mee gezongen. Op deze wijze leren kinderen op een heel natuurlijke wijze de 

basisbeginselen van de taal. De methode werkt met woordlijsten, grammatica-regels en geeft huiswerk mee 

voor toetsen. Kinderen geven zelf aan dat ze van deze lessen erg blij worden en veel leren. In groep 6 t/m 8 

krijgen de kinderen methodisch Engels aangeboden om de einddoelen onder de knie te krijgen. In de lagere 

groepen doen we spelenderwijs aan Engels.  

Expressieactiviteiten 
Onze methode ‘Moet je doen’ beschikt over lessen voor groep 3 t/m 8 voor dans, muziek en beeldende vorming. 

Deze vakken staan wekelijks op het rooster. Daarnaast beschikken wij over een creatieve onderwijsassistent, die 

tweewekelijks handvaardigheid geeft aan iedere groep. De leerkracht is hierbij aanwezig. Er komt in september 

een handvaardigheidlokaal, waar de leerlingen naar hartenlust allerlei technieken krijgen aangeleerd. Er wordt 

veel gezongen in de school. Voor vieringen of projecten bouwen we een podium op in de aula waar kinderen 

presenteren wat zij hebben geleerd. We zijn aan het onderzoeken of een vakdocent muziek iedere groep een 

aantal muzieklessen op jaarbasis kan geven. Een speciale werkgroep zorgt voor een goed creatief en cultuur 

aanbod in iedere groep. Hiervoor wordt tevens de menukaart van Over Betuwe en het kunstmenu van de 

bibliotheek ingezet. Dit schooljaar staan de projectweken in het teken van ‘kunst’.  

Bewegingsonderwijs 
Iedere groep krijgt twee keer per week gymles, waarvan één keer per week van onze vakleerkracht. Volgend jaar 

starten we met een beweegteam van stagiaires, die mede lessen verzorgen, onder supervisie van de leerkracht. 

Hierdoor wordt de doorgaande lijn van vaardigheden goed bewaakt. Ook is het prettig dat de motoriek met 

deskundige ogen bekeken en begeleid wordt. De motorische ontwikkeling is van grote invloed op andere 

terreinen en bepalend voor het welbevinden van kinderen. In de gymlessen wordt veel samen gewerkt in 

groepjes of teams. Voor de fysieke en sociale veiligheid vinden we het belangrijk dat gymlessen geordend en 

gestructureerd verlopen. 

3.3 Aanpak 

Klassikale aanpak met differentiatie 
Onze school kiest voor het leerstof-jaarklassen-systeem. Dat betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde 

leeftijd bij elkaar in de groep zitten en ongeveer hetzelfde aanbod krijgen. Toch weten we heel goed dat niveaus 

sterk uiteen lopen en kinderen op verschillende wijze leren. Binnen de klassikale les is daarom zoveel mogelijk 



 

 
 

16 

ruimte gemaakt voor een gedifferentieerde begeleiding. Hierdoor kunnen we beter afstemmen op wat kinderen 

nodig hebben 

Software 
Voor de verschillende vakgebieden gebruiken we eigentijdse lesmethoden. Al onze methoden beschikken over 

digibordsoftware en prachtige digitale oefenprogramma's. Toch wordt de vooruitgang van kinderen voor het 

grootste deel bepaald door de kwaliteit van de leerkracht. Hij of zij kiest welke software nodig is om de doelen te 

behalen.  

Directe instructiemodel 
De cognitieve psychologie toont aan dat kinderen effectief leren als zij nieuwe informatie kunnen verbinden aan 

aanwezige kennis. Ook het stellen van duidelijke doelen en het geven van gerichte feedback zijn kenmerken van 

het directe instructiemodel. Een prachtige werkwijze om kinderen een krachtige instructie te geven. Op de 

Julianaschool gebruiken wij dit model al jaren. Al onze leerkrachten geven hun instructie voor taal en rekenen 

volgens de zes vaste stappen van dit model. 

Instructietafel  
In elk lokaal is een instructietafel te vinden. Aan deze tafel nemen de kinderen plaats die extra instructie nodig 

hebben of kinderen die een langere tijd begeleide oefentijd nodig hebben. Hier kan een leerkracht ook kinderen 

helpen die een eigen leerlijn volgen of behoefte hebben aan meer uitdaging.  

Takentijd: planbord, weektaak 
Al heel jong leren kinderen zelf hun werk te plannen en hun tijd goed in te delen. In groep 1 t/m 3 gebeurt dit 

met het planbord. Tijdens de takentijd, leren zij zelf oplossingen te zoeken en omgaan met uitgestelde aandacht. 

De leerkracht kan zo extra instructie geven aan kinderen die dat nodig hebben. In de hogere groepen worden de 

taken uitgebreider en gepland over de hele week. We bereiden kinderen hiermee voor op het werken met een 

agenda in groep 8. Het werken met dag- en weektaken geeft de leerkracht de mogelijkheid om te differentiëren 

in de taken. Kinderen die moeite hebben met bijvoorbeeld een bepaald rekenonderdeel kunnen hier in de 

weektaak extra mee oefenen. 

Coöperatief leren  
Het team van de Julianaschool volgde de intensieve training voor coöperatief leren. Samenwerkingsvormen zijn 

een vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse lespraktijk. Kinderen werken aan een duidelijke opdracht en 

gebruiken vaste didactische werkvormen zoals: denken-delen-uitwisselen, placemat, rotonde, zoek-iemand-die, 

enz.  

Van jongs af aan leren kinderen dat er verschillende rollen zijn. De tijdbewaker zorgt dat de opdracht op tijd is 

afgerond, de materiaalbaas is verantwoordelijk voor de spullen en de takenkapitein let op of iedereen stil en 

rustig werkt. Een belangrijk basisprincipe is: individuele verantwoordelijkheid voor het groepsresultaat. 

Leerlingen zijn dus afhankelijk van elkaar en ontwikkelen zo waardevolle samenwerkingsvaardigheden. We 

merken dat deze interactie kinderen uitdaagt tot meer betrokkenheid op de lesstof en het leerproces van 

zichzelf en de ander. 

Huiswerk 
Om verschillende redenen kan huiswerk gegeven worden. In de hogere groepen gebeurt dit om de kinderen 

voor te bereiden op het huiswerk dat ze op het voortgezet onderwijs krijgen. Kinderen moeten leren inschatten 

hoeveel tijd een opdracht kost en hoe ze een opdracht aan moeten pakken. Het kan ook zijn dat wij huiswerk 

meegeven omdat een kind meer oefentijd nodig heeft om de doelen te behalen. Van de school mag u 

verwachten dat ze met u overleggen hoe u dit het beste aan kunt pakken. Heeft u daar vragen over, wendt u 

zich dan alstublieft tot de leerkracht.  
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3.4 Zorgstructuur 

Onder leerlingenzorg verstaan wij de zorg aan alle kinderen. Niet alleen de allerzwaksten, maar net zo goed de 

excellente leerlingen hebben een passend aanbod nodig. Ook zijn er kinderen die vanwege een beperking (bv. 

dyslexie, autisme, concentratieproblemen) baat hebben bij aanpassingen. Op de Julianaschool willen we onze 

energie niet steken in de zorgen rond wat er mis is met een kind, maar ons richten op wat kinderen wél kunnen. 

Centraal staat steeds de vraag: wat heeft dit kind nodig van ons om de volgende stap te kunnen maken? 

Interne begeleider 
Op onze school werkt een intern begeleider. Zij heeft verantwoordelijkheid over de leerlingenzorg, het 

begeleiden van de leerkrachten hierin en het bewaken van de doorgaande lijn in de zorg aan kinderen. De intern 

begeleider coördineert de externe contacten op het gebied van zorg. 

Onderwijsassistent 

Ook is iedere dag onze onderwijsassistent aanwezig. Zij begeleidt kinderen die specifieke hulp nodig hebben, 

individueel of in kleine groepjes. 

Leerling Ontwikkel-en Volg Systeem (LOVS): ZIEN en CITO 

Voor de sociaal-emotionele vaardigheden gebruiken we het observatie-instrument van ZIEN. Hierin worden 

kinderen gescoord op de twee graadmeters (welbevinden en betrokkenheid) en de vijf sociale vaardigheden 

(sociaal initiatief, sociale flexibiliteit, sociale autonomie, impulsbeheersing, inlevingsvermogen). 

Voor de vakken (spelling, lezen, rekenen) gebruiken we het LOVS van Cito. Op vaste momenten in het jaar 

worden toetsen afgenomen. Dit gebeurt volgens de toetskalender waarin ook de toetsrichtlijnen zijn vastgelegd. 

De gegevens worden via de computer verwerkt en door ons geanalyseerd. Alle uitslagen worden bekeken door 

de intern begeleider en de directeur. Via vooraf geplande groepsbesprekingen en daaruit voortvloeiende 

leerlingbesprekingen, worden àlle leerlingen minstens drie keer per jaar besproken met de intern begeleider.  Zo 

kunnen we kijken of elk kind zich voldoende ontwikkelt binnen zijn of haar mogelijkheden. Er is voor elke leerling 

een leerlingdossier ontwikkeld en twee maal per jaar krijgen kinderen een rapportagemap mee naar huis. Deze 

map heeft een portfolio-karakter en bevat naast de bevindingen van de leerkracht ook werk/reflectie van 

kinderen. 

Handelings Gericht Werken 

De invoering van Passend Onderwijs dwingt ons doelgericht en opbrengstgericht te werken. In 2010 zijn we 

daarom gestart met het Handelings Gericht Werken (HGW). Van ieder kind is een leerlingoverzicht gemaakt 

waarin alle informatie over het leerproces en de mogelijkheden van een kind beschreven staan. Dit 

leerlingoverzicht geeft de ondersteuningsbehoefte van het kind weer. Per vak wordt een blokplan opgesteld. 

Hierin staan de te bereiken doelen voor dat blok met de benodigde extra instructie die kinderen daarbij nodig 

hebben. Hiervoor gebruiken we het leerlingenoverzicht, de toetsanalyse en observatiegegevens van het vorige 

blok. De extra instructie wordt verder uitgewerkt en ingepland in de dagplanning in de klassenmap. Door van te 

voren doelen te stellen, wordt er naar een optimale opbrengst toegewerkt.   

Extra hulp en ondersteuning 

We werken met een vast stappenplan waarin omschreven staat hoe we handelen als een leerling zorgsignalen 

laat zien. Dit kan te maken hebben met gedrag, maar ook met leerprestaties. Al in een vroeg stadium gaan we 

hierover met ouders in gesprek.  Moeilijkheden worden in de meeste gevallen door de leerkracht als eerste 

opgemerkt. Maar ook u als ouder kunt de ‘aangever’ zijn. Thuis zal uw kind zich misschien meer of anders uiten. 

Het slaapt slecht, gaat ’s nachts (weer) in bed plassen, eet minder dan gewoon, enz. Vangt u die signalen op en 

heeft u het idee dat dit op school nog niet of onvoldoende is geconstateerd, meldt u dit dan bij de leerkracht. 

Ook de uitslagen van toetsen kunnen ons op het spoor zetten. Het constateren van problemen resulteert in een 

melding tijdens de groeps- en/of leerlingbespreking. Hier bespreken we of er extra hulp nodig is. Samen met de 

intern begeleider maakt de groepsleerkracht afspraken, gekoppeld aan een bepaalde periode. Hierover worden 
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de ouders geïnformeerd. Soms wordt er medewerking gevraagd om ook thuis te oefenen of observeren. Als 

blijkt dat de ingezette interventie te weinig effect heeft, worden de ouders op school uitgenodigd en beslissen 

we samen met leerkracht en intern begeleider hoe we verder gaan. Vanaf groep 5 is het heel gebruikelijk dat 

ook de leerling zelf hierbij aanwezig is. Er zijn veel verschillende opties denkbaar voor vervolgbegeleiding. Dit kan 

variëren van een extern onderzoek of externe begeleiding tot het aanvragen van een 

ondersteuningsarrangement in de klas. Soms kan een jaar doubleren of versnellen uitkomst bieden (zie protocol 

doubleren/versnellen op onze site). Wanneer de ondersteuningsbehoefte te complex is en we als team 

handelingsverlegen zijn, zullen we in overleg met ouders een TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) aanvragen voor 

het Speciaal Basis Onderwijs (SBao) of één van de clusterscholen van het Speciaal Onderwijs (SO). 

Bovenschools zorgteam  

Ook vanuit de gemeente wordt een zorgteam aangestuurd. In de schoolsituatie hebben de interne begeleider, 

jeugdarts en schoolmaatschappelijk werker vier keer per jaar overlegmomenten. Bij zorgsignalen of lopende 

trajecten kunnen leerlingen besproken worden. We noemen dit KCO (Kort Casus Overleg). Uiteraard gebeurt dit 

in samenspraak met de ouders. Ouders kunnen in het overleg uitgenodigd worden om met jeugdarts, 

maatschappelijk werk en school in gesprek te gaan. Wanneer de problemen complexer of omvangrijker zijn, zal 

met de ouders/verzorgers overlegd worden welke stappen voor verdere begeleiding wenselijk zijn. Voor vragen 

kunt u bij onze Intern begeleider terecht.  
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Zorgplicht 
De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen zorgplicht 

gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat 

wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school. Om dit goed te regelen werken 

regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in ons samenwerkingsverband. Samen zorgen de schoolbesturen 

ervoor dat voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische onderwijs-

ondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over de wet: 

www.passendonderwijs.nl. In het stroomschema kunt u zien hoe wij omgaan met leerlingen die bij ons op school 

worden aangemeld. 

Specifieke begeleiding 

Dyslexie 

Op onze school vinden wij lezen één van de belangrijkste pijlers voor schoolsucces. Als een leerling dreigt achter 

te raken op het gebied van lezen, kan dit hem of haar belemmeren in het opdoen van kennis. Daarom is het van 

belang om kinderen die dreigen achter te raken tijdig te signaleren.  We streven er op school naar om eventuele 

achterstanden in de groepen 1 t/m 4 te signaleren en zo mogelijk te verhelpen. Omdat het belangrijk is dat het 

voor iedereen duidelijk is hoe school leerlingen met een leesachterstand of dyslexie begeleidt, hebben wij een 

dyslexieprotocol (zie website). Hierin staat beschreven welke specifieke begeleiding bij ons op school mogelijk is.  

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong 

In iedere klas hebben we ze: kinderen met een open mindset voor het leren en ontdekken van nieuwe dingen. 

Zij laten een enorme gedrevenheid zien, gekoppeld aan een hoog ontwikkelingspotentieel. Deze kinderen 

beschikken over een creërend (denk)vermogen en zijn gevoelig voor wat er in de omgeving speelt/ aangeboden 

wordt. Het hoeft niet zo te zijn dat deze leerlingen op alle vakgebieden uitmuntend scoren. Het is mogelijk dat er 

grote discrepantie zit tussen de resultaten van de (methode) toetsen en de automatisering van 

basisvaardigheden zoals tafels, technisch lezen en DMT. De kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong zijn 

onder te verdelen in verschillende groepen. Ieder van deze groepen (zie tekening hieronder) heeft zijn eigen 

uitdagingen en kwaliteiten. Vroegtijdige signalering draagt bij aan erkenning en zorgt ervoor dat een begaafde 

leerling zich gezien en begrepen voelt.  

Onze leerkrachten weten hoe zij deze kinderen kunnen uitdagen. Allereerst gebeurt dit in de klas, onze 

methodes rekenen, taal en wereldoriëntatie beschikken over meer dan genoeg verrijkings- en verdiepingsstof.  

Vanaf groep 3 is er, als de formatie het toelaat,  ook de mogelijkheid om naar een klimklas te gaan. De klimklas 

wordt begeleid door een ambulant leerkracht die met deze leerlingen werkt aan het leren kennen van zichzelf. 

We leren hen te ontdekken wat hun talenten en valkuilen zijn. We helpen hen om door te zetten, te plannen en 

kritisch naar zichzelf en naar hun werk te kijken. Voor kinderen met een disharmonisch profiel is er in de klimklas 

een aanbod om gericht te werken aan hun aandachtspunten om toe te werken naar een zelfsturend autonoom 

profiel. Zo leren zij om het klassikale programma te benutten zodat het voor hen een maximaal effect heeft.  

Kwetsbare kinderen 

Kinderen in Nederland leven in een samenleving met veel prikkels. Op steeds jongere leeftijd worden kinderen 

uitgedaagd zich te ontwikkelen en mee te praten over te nemen beslissingen. Niet alle kinderen kunnen al deze 

impulsen goed aan. Soms wordt dit veroorzaakt door een diagnose (ASS, ADHD, DCD), maar net zo goed kan dit 

komen door bepaalde karaktereigenschappen of gezinsomstandigheden. Ook merken we dat een aantal 

kinderen moeite hebben met het verwerken en omzetten van informatie (executieve functies). Ook op school 

zijn er volop situaties die stress kunnen geven aan deze kwetsbare kinderen. Op de Julianaschool vinden we rust, 

structuur en duidelijkheid belangrijk. Voor kwetsbare kinderen is dit extra prettig. We zijn van mening dat een 

kind beter tot leren komt als de leer-en leefsituatie voor hem of haar overzichtelijk is. Op schoolniveau hebben 

we afspraken om rust en structuur te bieden aan alle kinderen: bv. dagplanning is zichtbaar op het bord,  we 

lopen in de rij naar buiten en binnen, tijdens het werken is het stil. Voor sommige kinderen zijn deze afspraken 

http://www.passendonderwijs.nl/
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niet voldoende. In overleg met ouders, leerkracht, intern begeleider en eventuele externe ondersteuning 

kunnen een aantal specifieke afspraken gemaakt worden. Deze specifieke afspraken vallen onder de 

ondersteunings- en onderwijsbehoefte van de leerling. Ze worden vastgelegd door de leerkracht in het 

leerlingoverzicht en gecommuniceerd binnen het team zodat iedereen binnen de school op de hoogte is van de 

ondersteuningsbehoeften van dit kind. Een overzicht van mogelijke specifieke afspraken is te vinden in ons 

protocol Kwetsbare kinderen (zie website). 

 

  

http://talentstimuleren.nl/?file=3654&m=1432965047&action=file.download
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4 Ouders 

4.0 Aanmelding nieuwe leerling 

Bent u geïnteresseerd in onze school, dan nodigen we u van harte uit voor een oriëntatiegesprek bij de 

directeur. Dit kan rond de derde verjaardag van uw kind. Tijdens dit gesprek zullen we kennismaken en kunt u 

uw vragen stellen. Ook lopen we een rondje door het gebouw zodat u de sfeer kunt proeven en een beeld krijgt 

van de manier van werken op onze school. We vinden het leuk als uw kind mee komt naar het gesprek! Om een 

afspraak te maken voor dit gesprek kunt u de directeur bellen of mailen. 

Wanneer er geen bijzonderheden zijn kan uw kind in principe geplaatst worden. Dit beslissen we op basis van 

het intakegesprek met de leerkracht. Ook de bevindingen van de voorschoolse voorziening van onze brede 

school nemen we hierin mee. Ongeveer 10 weken voor de vierde verjaardag neemt de leerkracht contact met u 

op voor het afspreken van het intakegesprek. 

Het kan zijn dat uw kind extra zorg nodig heeft. In veel gevallen kunnen we dat bieden. Maar het is ook 

afhankelijk van de grootte van de groep en de mogelijkheden van extra ondersteuning. In een enkel geval 

kunnen wij kinderen niet inschrijven. We zoeken dan samen met u naar een andere school waar uw kind wel 

terecht kan. In eerste instantie binnen onze brede school de Vogeltuin, maar soms is gespecialiseerd onderwijs 

nodig.  

Tussentijds aanmelden 
Instromen in andere groepen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, is alleen mogelijk wanneer er voldoende 

plek is. Ook hier geldt dat we eerst onderzoeken of we tegemoet kunnen komen aan wat een kind nodig heeft 

aan begeleiding. 

Als een gezin van één van de andere Heterense scholen zich bij ons meldt, zullen wij altijd contact opnemen met 

de collega-school. We overleggen dan of wisselen van school ècht in het belang van het kind is. 

4.1 Informatie-voorziening 

Speerpunt van onze school is een open en heldere communicatie met onze ouders. We hebben hiervoor naast 

deze website verschillende informatiekanalen. 

Nieuwsbrief 
Deze komt elke twee weken uit en bevat algemeen nieuws van de school. De nieuwsbrief is een verzameling van 

alle items, die de twee weken ervoor op de site bij ‘nieuws’ zijn geplaatst. Je kunt hiervoor een abonnement 

nemen. U ontvangt het nieuws dan in uw mailbox. 

Groepsnieuws 
Dit is een speciale versie van de nieuwsbrief gericht aan de ouders van één klas. Deze informatie komt niet op de 

site, omdat het vaak vertrouwelijke informatie bevat. Het is dus van belang een abonnement te nemen. 

Parro 
Vanaf schooljaar 2018-2019 werken we met deze app van ParnasSys en verdwijnen de weblogs i.v.m. de wet op 

bescherming persoonsgegevens. Parro geeft een beeld van wat er in de groep gebeurt; de zogenaamde ‘zachte’ 

informatie. Leerkrachten kunnen er foto’s of filmpjes plaatsen, korte berichten weergeven en specifieke 

groepsactiviteiten doorgeven. Het doel is om in contact te staan met ouders, bundelen en overzichtelijk maken 

van de communicatie, en hiermee het vergroten van de ouderbetrokkenheid! En dat allemaal in een veilige, 

gesloten omgeving. Parro is namelijk AVG-proof! 

Groepspagina site 
Voor de meer zakelijke informatie per groep, kunt u terecht op de groepspagina van de site. Hierop staan 

roosters van spreekbeurten, huiswerk, belangrijke links, een tijdspad en informatie voortgezet onderwijs e.d.    

http://www.julianaschoolheteren.nl/aanmelden-nieuwsbrief.html
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Ouderportaal 
We starten tevens met het openen van ons ouderportaal, waarbij de volgende modules voor ouders zichtbaar 

zijn in 2018-2019: persoonsgegevens kind en ouders, de namen en adressen van de groep, absenties kind en 

medische gegevens. Het voordeel hiervan is dat ook deze omgeving AVG-proof is en dat ouders hun eigen 

persoonlijke gegevens zelf kunnen wijzigen.  Vanwege de gesloten omgeving, ontvangt iedere ouder een 

gebruikersnaam en wachtwoord.  

Fotoalbum 
Foto’s van schoolbrede activiteiten, zoals Sinterklaas, worden geplaatst in het gesloten fotoalbum van de 

website. Iedere ouder ontvangt hiervoor inloggegevens.    

Jaarkalender 
Op de website van de school staat een actuele jaarkalender geplaatst, die je kunt downloaden en printen. Naast 

de data van onze bijzondere activiteiten, staat er op de site ook veel praktische informatie. Op deze manier bent 

u goed op de hoogte van bv. roosterafwijkingen en vrije dagen. We geven de kalender niet meer mee op papier.   

4.2 Persoonlijk contact 

Lage drempel 
Het is altijd mogelijk om ons aan te spreken met uw vragen of opmerkingen. Misschien maakt u zich zorgen of 

heeft u een goed idee. Dit willen wij erg graag horen. Onze dagelijkse agenda zit erg vol. We werken dus het 

liefst op afspraak, zodat we echt tijd voor u hebben. U kunt ons hierover mailen. Alle mails worden binnen een 

week beantwoord. Wilt u bij dringende zaken even bij ons binnen lopen voor het maken van een afspraak? 

Geplande gesprekken 
We starten de loopbaan van een kind met een intakegesprek. Vervolgens nodigen we ouders een aantal keer per 

jaar uit voor de oudergesprekken. Het eerste gesprek (oktober) staat in het teken van het sociaal welbevinden 

en de eerste indruk. Het tweede (februari) is gekoppeld aan toetsresultaten en het rapport. Het derde (april) 

wordt ingepland wanneer er zorgen zijn om een kind en we hierover nauw contact willen houden. Dit gaat met 

name over de voortgang op de afgesproken aandachtspunten uit het februari-gesprek. Het laatste gesprek in 

juni is weer gekoppeld aan de toetsresultaten, het rapport en de overgang naar een volgende groep. In de 

bovenbouw worden ook kinderen uitgenodigd bij het gesprek. Zo zijn zij meer betrokken bij hun eigen 

leerproces.  

Dit schooljaar houden we een pilot startgesprekken, waar de groepen 2/3, 4, 5 en 7 aan meedoen. De ervaring 

leert dat het belangrijk is om aan het begin van het schooljaar veel aandacht te hebben voor de groepsvorming. 

Is het dan eigenlijk niet vreemd dat we ouders soms pas voor het eerst wat uitgebreider spreken in oktober? Een 

gemiste kans als we weten dat ouders een grote invloed hebben op het leren van hun kinderen. Wij geloven dat 

een persoonlijke kennismaking aan het begin van het schooljaar en het over en weer uitspreken van 

verwachtingen, zijn vruchten afwerpen in het hele jaar. Zo’n startgesprek hoeft echt niet ingewikkeld te zijn. Het 

is bedoeld om het begin van het schooljaar te markeren en om als team (leerkracht-ouders-leerling) een goede 

start te maken. Je spreekt niet over, maar mét de leerling, van kleuter tot tiener! Het gesprek verloopt altijd in 

een positieve sfeer en iedereen komt aan het woord. Er is tijd voor een (informele) kennismaking en voor de 

uitwisseling over de ontwikkeling van de leerling thuis en op school. Samen spreek je af hoe de communicatie dit 

schooljaar verloopt: hoe en wanneer willen we elkaar informeren? De leerling is daarbij het uitgangspunt. Het 

startgesprek duurt een kwartier. Ieder kind mag een voorwerp van thuis meenemen waarover hij of zij wilt 

vertellen en laat iets zien uit de klas aan zijn ouders. Alles is goed, zolang het maar uit het kind zelf komt . 

Natuurlijk organiseren wij een evaluatiemoment, om te bespreken hoe de startgesprekken zijn bevallen en of 

alle groepen volgend schooljaar hieraan mee zullen doen. Hier worden ouders ook bij betrokken. De groepen 1-

2, 6 en 8 voeren de welbevinden en POP gesprekken in oktober. 
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Extra gesprekken 
Mochten er meer gesprekken nodig zijn, kunnen we hiervoor altijd een afspraak maken. Dit kan op initiatief van 

ouders of van school. Vaak betreft het hier een zorgleerling en een samenwerking met externe hulpverleners. 

Klankbordgroepen 
We vinden het fijn om af en toe met een groep ouders te spiegelen over onze school. 

Soms is dit over een gericht onderwerp (bv. adviestraject groep 8, ouderparticipatie). 

Soms is er een open klankbordavond. Ouders kunnen dan vragen stellen en feedback geven over onze 

werkwijze. We nemen dit altijd serieus. In veel gevallen leidt het tot gerichte verbeterpunten. 

4.3 Ouderhulp 

Leerlingen voelen zich beter thuis op school als hun ouders weten wat hun kind dagelijks beleeft. We ervaren 

het als plezierig en belangrijk, wanneer ouders actief zijn in school. De hulp en ondersteuning van ouders is in 

veel gevallen onmisbaar geworden voor de school. Er zijn verschillende mogelijkheden voor ouderhulp: 

 Ondersteuning bij lesgebonden activiteiten, bv. computerhulp, voorlezen. Deze activiteiten worden 

gecoördineerd door de leerkrachten.  

 Ondersteuning bij niet-lesgebonden activiteiten, bv. kerst, sinterklaas. Deze activiteiten worden 

gecoördineerd door werkgroepen die bestaan uit oudercommissieleden en leerkrachten.  

 Meedraaien in werkgroepen, bv. luizencontrole, pleinwacht. Deze activiteiten worden gecoördineerd 

vanuit de directie. 

 Deelname in de oudercommissie of medezeggenschapsraad. 

Iedere groep heeft één of meer klassenouders. Is er iets te regelen in de groep, dan kan de leerkracht 

terugvallen op deze ouder(s). De taken van de klassenouders variëren per groep. Aan het begin van het jaar 

roept de leerkracht de klassenouders bij elkaar om verwachtingen af te stemmen over de taken en deze te 

verdelen. Voorbeelden van taken zijn: boeken halen bij de bibliotheek, fruit snijden voor het schoolfruit-project, 

inrichten van een themahoek, begeleiden bij een excursie, regelen van chauffeurs, het organiseren van de 

verjaardag van de leerkracht. In de praktijk zijn klassenouders ook vaak van de partij bij de activiteiten die de 

oudercommissie organiseert. Voor alle duidelijkheid wijzen wij u erop, dat de hulp altijd onder toezicht en 

verantwoordelijkheid van de school valt. 

4.4 Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. In de 

MR komen zaken aan de orde die van belang zijn voor het beleid dat op school wordt gevoerd. De MR bestaat 

uit gekozen ouders en leerkrachten die in gesprek gaan met de directeur. Zaken die aan de orde komen zijn 

bijvoorbeeld de benoeming van nieuw personeel, onderwijskundige veranderingen, ouderparticipatie, BSO, het 

financieringstelsel van de school, enz. Eén afgevaardigde van de MR gaat naar de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR). In deze raad zijn alle 14 Trivium-scholen vertegenwoordigd. In dit overleg 

worden zaken besproken die niet alleen voor de Julianaschool van belang zijn, maar ook voor de andere scholen. 

Onze MR is te bereiken via mr@julianaschoolheteren.nl   

U kunt natuurlijk ook één van de leden aanspreken. 

4.5 Oudercommissie 

De Ouder Commissie (OC) is een groep betrokken en enthousiaste ouders die het team ondersteunt bij het 

bedenken en uitvoeren van activiteiten op school. Zij zullen hierbij ook de andere ouders van de school 

motiveren en betrekken. Zo ontstaat een leefgemeenschap waarin leerkrachten, kinderen én ouders 

samenwerken aan een schoolperiode die voor de kinderen onvergetelijke herinneringen opbouwt. De leden van 

http://www.julianaschoolheteren.nl/ouder-commisie.html
http://www.julianaschoolheteren.nl/medezeggenschapsraad.html
mailto:mr@julianaschoolheteren.nl
mailto:mr@julianaschoolheteren.nl
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de Ouder Commissie voelen zich ambassadeurs van de school. Zij horen en zien veel van de school en kunnen 

daarom een goed beeld geven van hoe onze school in elkaar steekt. Daarom kunnen zij dat wat leeft op het plein 

soms ook beter plaatsen en uitleggen. We vinden het fijn dat deze ouders directie en MR weten te vinden 

wanneer er op school wat ontevredenheid en zorg te horen is. We kunnen dit dan gauw proberen op te lossen.  

De Ouder Commissie int namens de school de ouderbijdrage. De OC stelt in overleg met de directeur jaarlijks in 

juni een begroting op voor deze ouderbijdrage. Vervolgens wordt in de MR de hoogte van de ouderbijdrage voor 

dat jaar vastgesteld. De penningmeester legt schriftelijk verantwoording af aan ouders over de besteding van het 

geld.  

Als u het leuk vindt om ook iets te betekenen in de organisatie van activiteiten op school, kunt u zich beschikbaar 

stellen voor de OC. De OC is te bereiken via oc@julianaschoolheteren.nl 

Maar u kunt natuurlijk ook één van de leden aanspreken. 

4.6 Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage is een jaarlijks bedrag per kind dat door de ouders aan de school betaald wordt. Het bedrag 

per kind is € 22,50 per jaar en wordt besteed aan activiteiten die het schoolleven van een kind extra 

herinneringen meegeven: sinterklaasfeest, kerst, paaslunch, startactiviteiten, excursies, sportdag. Deze bijdrage 

is vrijwillig, u bent dus niet verplicht te betalen. In oktober krijgt u hierover een brief van de oudercommissie die 

het budget namens de school int en beheert. Het bankrekeningnummer is: NL81RABO0315127929 ten name 

van St. Trivium, oudercommissie Julianaschool Heteren.  Lees hier het financieel beleid en de besteding van het 

budget van dit schooljaar.  

4.7 Klachten 

We stellen het zeer op prijs dat u uw klachten eerst met de betrokken leerkracht bespreekt. Wanneer u 

daarover niet tevreden bent, of u heeft een beleidsmatige vraag, kunt u altijd terecht bij onze directeur. Zij is 

contactpersoon voor de interne klachtenregeling en ook beschikbaar voor klachten van kinderen. 

Op de website van Trivium (www.trivium-onderwijs.nl) kunt u onder de knop downloads ons reglement van de 

klachtencommissie lezen. Het is mogelijk persoonlijk contact op te nemen met onze bestuurder Henk v Dorp op 

het Bestuurscentrum Trivium, 0488- 420 612, info@trivium-onderwijs.nl 

 

Als u dat fijner vindt, kunt u ook direct terecht bij één van de externe onafhankelijke vertrouwenspersonen die 

ons bestuur heeft aangesteld:  

 Mw. Ellen Burger, tel. 0481 372 620, eaburger@kpnmail.nl 

 Dhr. Jaap van der Spek, tel. 026 4723 588, jaapvdspek@planet.nl 

Mochten bovenstaande stappen niet hebben geleid tot een oplossing, dan zijn er nog de volgende 

mogelijkheden:  

 Landelijke Klachtencommissie: Postbus 694, 2270 AR Voorburg, 070-3481230 

 Meldpunt Vertrouwensinspectie: 0900-1113111  

4.8 Gescheiden ouders 

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. Van belang is dat de school op de 

hoogte wordt gebracht omtrent de scheiding, waarbij duidelijk dient te worden gemaakt wat de nieuwe 

mailto:oc@julianaschoolheteren.nl
mailto:oc@julianaschoolheteren.nl
http://www.julianaschoolheteren.nl/downloads.html
http://www.trivium-onderwijs.nl/
mailto:info@trivium-onderwijs.nl
mailto:info@trivium-onderwijs.nl
mailto:eaburger@kpnmail.nl
mailto:jaapvdspek@planet.nl
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adresgegevens zijn en hoe de zorgtaken zijn verdeeld. Er worden dan afspraken gemaakt om beide ouders zo 

goed mogelijk te blijven informeren. Ouders ontvangen in ieder geval allebei de digitale informatie als 

nieuwsbrief en groepsnieuws.    

Wat betreft de persoonlijke oudergesprekken zien wij graag dat ouders zoveel mogelijk samen komen.  Dit is in 

de meeste gevallen in het belang van het kind, maar ook vanwege de tijdsinvestering van onze kant. 

Voorafgaand aan de oudergesprekken wordt een digitale inlogcode verstrekt. Dit gebeurt in principe aan de 

moeder, tenzij anders afgesproken. Het tijdstip waarop deze code wordt verstrekt, wordt aangekondigd in de 

nieuwsbrief, zodat ook vaders op de hoogte zijn van de uitnodiging. We gaan er vanuit dat ouders gezamenlijk 

kunnen komen tot een afspraak.  Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, zal de directie de vier gesprekken per 

jaar verdelen over de twee ouders. U kunt hierover contact opnemen.  
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5 Kwaliteitszorg 

Leerkrachten met kwaliteit 
Als kader voor de leerkrachtvaardigheden staat binnen Trivium de BMC-kijkwijzer centraal. 

Alle leerkrachten worden minimaal één keer per jaar beoordeeld volgens deze kijkwijzer die de gewenste 

kwaliteit beschrijft op de verschillende dimensies van het leerkracht-handelen. 

Iedere leerkracht beschikt over een up-to-date bekwaamheidsdossier en een actueel Persoonlijk Ontwikkel Plan 

dat in het jaargesprek besproken wordt. Indien wenselijk wordt coaching of lessenstudy in gezet. We besteden 

veel tijd aan onderlinge afstemming en nascholing, zowel collectief als ook in individuele trajecten. 

Jaarplan en jaarverslag 
Elk jaar in juni stelt het team een jaarplan op. Het plan bevat de concrete doelen voor het komend schooljaar. De 

inhoud van dit jaarplan komt voort uit het meerjaren strategisch beleid: het schoolplan. Deze is opgesteld voor 

de periode 2015-2019 en bevat de ambities en streefbeelden voor de komende jaren. Het jaarplan wordt 

jaarlijks besproken en geëvalueerd in de MR. Ouders worden van de schoolontwikkeling op de hoogte gebracht 

via de weekbrief, de schoolgids en de informatieavond aan het begin van het jaar. Veel documenten staan op de 

website. Aankomend schooljaar gaan we ons bezinnen op het nieuwe schoolplan voor de periode 2019-2023. 

Borgingsinstrument WMK en vragenlijsten 
We gebruiken hiervoor ‘Werken Met Kwaliteitskaarten’ (WMK) van Cees Bos. Dit systeem gaat er vanuit dat het 

team systematisch interne afspraken bespreekt en beschrijft. Hiervoor is een vierjaren-plan gemaakt. WMK 

hanteert daarvoor de indicatoren van het meest recente toezichtskader van de inspectie. De beschreven 

kwaliteitskaarten worden door het jaar heen gemonitord met interne quick-scans voor leerkrachten. Eens per 

vier jaar nemen wij een uitgebreid tevredenheidsonderzoek af met leerling-, leerkracht - en oudervragenlijst 

waarin wij vragen naar de beleving van de kwaliteit van onze school.  

Fysieke en sociale veiligheid 
Elke twee jaar vragen we ouders en leerkrachten hoe zij de veiligheid op school ervaren. De uitslag is over het 

algemeen ver boven gemiddeld. De meeste evaluatieve informatie halen we uit de meting onder de leerlingen in 

groep 2 t/m 8: jaarlijks in oktober nemen we de vragenlijsten leer- en leefklimaat veiligheidsbeleving (incl. 

pestbeleving en pestgedrag) af. De uitkomsten van deze leerling-vragenlijst worden door de leerkrachten 

geanalyseerd. Vaak zijn hier nog extra kindgesprekken voor nodig. We bundelen we de uitkomsten, trekken we 

conclusies en formuleren verbeterpunten. Natuurlijk houden wij hierbij rekening met de privacy.  

Systematische evaluatie van toetsopbrengsten 
Ons Leerling Volg Systeem levert ons de opbrengsten van ons werk. Per half jaar wordt deze geanalyseerd door 

het maken van een dwarsdoorsnede per groep en een trendanalyse van gegevens uit de afgelopen jaren.  

In deze analyse leggen we twee accenten: 

 de vaardigheidsgroei: is het kind voldoende gegroeid t.o.v. zichzelf? 

 de eigen schoolnormen: voldoen onze groepen aan de norm die wij onszelf gesteld hebben? 

Conclusies en verbeterpunten worden vastgelegd in het verslag Zelfevaluatie LOVS en meegenomen in de 

beleidsvoornemens en de functioneringsgesprekken. Een samenvatting wordt meegenomen in het jaarverslag. 

Kwaliteits-audits 
Ons bestuur Trivium werkt aan een systeem van interne en externe audits. Voor de externe audits maakt Trivium 

gebruik van BMC. In 2016 is onze school bekeken op de onderdelen: pedagogisch- en didactisch handelen, 

leerstofaanbod, aansturing en zorgstructuur. Deze audit duurde twee dagen en bestond uit lesbezoeken, 

documentenstudie en gesprekken. We zijn blij met de aanbevelingen die uit dit onderzoek zijn gekomen en 

hebben deze me genomen in de verbeteractiviteiten. 

http://www.julianaschoolheteren.nl/downloads.html
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Voor de interne audits is binnen Trivium een groep visitatoren opgeleid. Zij bezoeken een collega-school en 

bestuderen de kwaliteit van deze school n.a.v. een concrete onderzoeksvraag die door de ontvangende school is 

opgesteld. Na afloop wordt een schriftelijk advies neergelegd. 

Inspectie 
De inspectie van het Primair onderwijs heeft ons in januari 2017 bezocht en een goede beoordeling over onze 

school gegeven. In 2018 heeft de inspectie verschillende scholen van Trivium bezocht. Bij ons op school is de 

wijze waarop wij omgaan met het traject primair onderwijs – voortgezet onderwijs onder de loep genomen. De 

inspectie was zeer tevreden over de wijze waarop wij deze procedure vormgeven. “Jullie zijn een voorbeeld voor 

andere scholen”, was het compliment dat we kregen.    

Privacy 

Op de KJS gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacybeleid van 

onze stichting Trivium. Hierin staat beschreven hoe we omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van 

ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld en is te vinden onder het tabblad 

‘privacy’ op de website van de school.  

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van 

persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die 

daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de 

registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bijvoorbeeld bij de inschrijving 

op onze school. Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze 

leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als 

dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens of gegevens over leer- en 

gedragsproblemen.   

 

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons digitale administratiesysteem ParnasSys. De vorderingen van de 

leerlingen worden vastgelegd in het Cito-leerlingvolgsysteem. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot 

die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.  

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met 

persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met 

deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de 

leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door 

de leverancier wordt voorkomen. Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te 

zien. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke 

gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de 

leerkracht van uw kind, of met de schooldirecteur. 

 

Reglement foto’s en video’s  

Een foto waarop een leerling herkenbaar in beeld is, zegt iets over de leerling. De foto is een persoonsgegeven. 

De wet bescherming privacy is van toepassing op gebruik van foto’s, waarop een of meerdere leerlingen 
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herkenbaar in beeld zijn. Alleen met toestemming van ouders of voogd mogen wij foto’s en video’s, waarop 

kinderen in beeld zijn, gebruiken.   

 

Foto’s gemaakt door de school 

De school vraagt ouders of voogd bij inschrijving van de leerling om toestemming voor het gebruik van foto’s en 

video’s waarop hun kinderen herkenbaar in beeld zijn en vraagt ouders eenmaal per jaar deze toestemming te 

bevestigen. We vragen specifieke toestemming voor de manier waarop de school foto’s en video’s gebruikt.   

 

We beveiligen de toegang tot foto’s en video’s waarop leerlingen herkenbaar in beeld zijn in het fotoalbum. 

Ouders, voogd en verzorgers hebben alleen toegang met wachtwoord. Er zijn steeds vaker ouders die bewust 

geen foto’s van hun kinderen willen laten delen op sociale media. Het is moeilijk om controle te hebben over 

wat er met deze foto gebeurt. Daarom plaatst de KJS  geen foto’s en video’s op sociale media waarop leerlingen 

herkenbaar in beeld zijn.  

 

Foto’s gemaakt door ouders 

Ook ouders van leerlingen maken foto’s en video’s op school. De school is geen openbare ruimte en valt onder 

het bevoegd gezag van Trivium. Het is voor ouders/verzorgers niet toegestaan om foto’s en filmpjes van 

kinderen, anders dan van eigen kinderen, via hun eigen social media te verspreiden. De school zal tijdens 

evenementen zelf foto’s en video’s maken en deze plaatsen in het beveiligde fotoalbum op de website, waarbij 

er rekening gehouden wordt met de privacy rechten van het kind. 

 
Internet en sociale media 

Leerlingen en docenten gebruiken steeds vaker sociale media. Is het niet in de les, dan is het wel op het 

schoolplein. De informatie die online gedeeld wordt, bevat vaak persoonsgegevens: een foto, naam, gedrag, 

uitnodiging of gesprek. De KJS besteedt aandacht aan dit thema in het privacybeleid.  

 

Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het gebruik van 

sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale media kunnen helpen om het 

onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden en te 

experimenteren en grenzen te verleggen. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en 

het bewust of onbewust schenden van de privacy van anderen. De KJS heeft een reglement internet en sociale 

media op school in het privacybeleid om de sociale veiligheid en privacy van leerlingen en medewerkers te 

waarborgen.   
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6 Resultaten van ons onderwijs 

6.1 Cijfers 

Het naar buiten treden met cijfers over onderwijsresultaten is een gevoelige zaak. Niet omdat wij bang zouden 

zijn dat de resultaten tegenvallen. Integendeel, onze resultaten laten een mooie stijgende lijn zien. De kille cijfers 

hebben echter betrekking op groepen kinderen, die verschillen in aanleg en capaciteit. Ons uitgangspunt dat 

ieder kind zich optimaal moet kunnen ontwikkelen, houdt in dat een kind met beperkte capaciteiten, tóch onze 

basisschool kan doorlopen. Alle kinderen doen bij ons mee aan de eindtoets.  Dat dit de gemiddelde resultaten 

van onze school drukt, vinden wij van ondergeschikt belang. Het vinden van passend vervolgonderwijs voor alle 

kinderen, is voor ons belangrijker dan cijfers.   

Om tóch te voldoen aan de vereiste om de resultaten van ons onderwijs te publiceren, kunt u hieronder de 

cijfers van de meest recente CITO eindtoetsen vinden. 

6.2 Eindtoets groep 8: Cito-uitslagen 

 

Jaar Gecorrigeerde 
score* 

 Aantal leerlingen mee gedaan Ontheffing gekregen 

vanwege OPP met eigen leerlijn 

2014 535,7  22 van 22 0 

2015 538,1  34 van 34 0 

2016 534,2  27 van 27 3 

2017 537,0  26 van 27 1 

2018 537,6  25 van 25 0 
 

*De score wordt gecorrigeerd op basis van het aantal kinderen met een leerling-gewicht dat is toegekend op 
basis van de opleidingsgegevens van hun ouders.  
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7 Tot slot 

7.1 Sponsoring 

Scholen kunnen altijd een extraatje gebruiken. Tóch zijn er factoren waardoor wij als school enige aarzeling 

kennen. Niet uit ondankbaarheid maar omdat wij als school onafhankelijk willen zijn en blijven. Bedrijven willen, 

terecht, een tegenprestatie voor hun investeringen. Wij stellen ons dus voorzichtig op en bekijken van geval tot 

geval of en hoe we op sponsorvoorstellen ingaan. Bij twijfel bespreken wij dit in de MR.  

7.2 Contactgegevens 

Op de website (knop contact) vindt u de namen en adressen van ons bestuur, het team, medezeggenschapsraad, 

oudercommissie en ons SWV Passend Wijs.  

7.3 Feedback 

Wij pretenderen niet dat deze schoolgids compleet en volledig is. Uw opmerkingen zijn van harte welkom om 

daar ons voordeel mee te doen en volgend jaar een verbeterde versie aan te kunnen bieden. 

 
 


