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Voorwoord
De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er
diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop der jaren uw kind in
totaal zo'n 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters? Dat is een belangrijk
deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg.
Scholen verschillen in de manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen in
kwaliteit. Het maken van een keuze is daardoor niet eenvoudig. CBS De Gantel heeft voor u
deze schoolgids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. In
die gids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij,
waar nodig, proberen de kwaliteit nog verder te verhogen. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld
voor ouders die al kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af
over onze manier van werken en over de resultaten die we op CBS De Gantel behalen.
Deze schoolgids is tot stand gekomen in samenspraak met ouders die vertegenwoordigd zijn
in de medezeggenschapsraad. Deze gids heeft, overeenkomstig de wettelijke regels, de
instemming van de medezeggenschapsraad en is door het schoolbestuur vastgesteld. In onze
gids spreken we steeds over ouders. Met ouders bedoelen wij de volwassenen die de zorg
voor onze leerlingen hebben.
De schoolgids staat jaarlijks op de eerste schooldag op de website van de school. Ouders die
niet over internet beschikken, kunnen een papieren versie bij de administratie ophalen.
We hopen dat u onze schoolgids goed leest. Als u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen
of suggesties heeft, vertel ze ons! Laat het schooljaar 2017-2018 een fijn jaar worden voor u
en uiteraard voor uw kinderen!
Met vriendelijke groet,
mede namens het team van CBS De Gantel
Herman van Reine
directeur
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1. Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
De school is onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). De
SCOH is een Haagse scholenstichting waarbij 29 basisscholen, 4 scholen voor speciaal
basisonderwijs, 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en 1 praktijkschool zijn
aangesloten. De SCOH werkt nauw samen met de Stichting Protestant Christelijke
Peuterspeelzalen (SPCP), er zijn 22 peuterspeelzalen aangesloten bij de SPCP. De voorzitter
van het College van Bestuur is dhr. G. J. van Drielen.
SCOH/SPCP staat midden in de Haagse stedelijke samenleving. Als eigentijdse christelijke
onderwijsorganisatie ontlenen wij onze inspiratie aan de Bijbel en hebben wij onze wortels in
de protestants-christelijke traditie. In die traditie zijn woorden als ‘solidariteit’, ‘naastenliefde’
en ‘omzien naar elkaar’ belangrijke begrippen. In andere woorden: we voelen
verantwoordelijkheid voor elkaar, voor kinderen en ouders en voor onze samenleving.
Daarnaast onderkennen wij dat onze scholen bezocht worden door ouders en leerlingen met
diverse achtergronden op sociaal, cultureel en religieus gebied. Onze scholen erkennen deze
verscheidenheid. Tegelijkertijd onderschrijven zij het gemeenschappelijk belang van identiteit
in het onderwijs, omdat dat bijdraagt aan een volwassen sociale en religieuze cohesie in onze
samenleving.
Wij willen, binnen de grootstedelijke werkelijkheid waar onze scholen dagelijks mee te maken
hebben, onze identiteit nadrukkelijk invullen met vier zorgvuldig gekozen kernwaarden, die
wij centraal stellen in ons handelen. ‘Ontmoeten’, ‘Verbinden’, ‘Betrokken’ en ‘Betrouwbaar’
zijn de uitgangspunten waar wij ons in ons werk door laten leiden. Vanuit onze inspiratie en
traditie staan wij open voor alle ouders en kinderen die met ons willen meedoen. Wij bieden
onze leerlingen een omgeving waar onze kernwaarden inhoud krijgen, waardoor zij zich
optimaal tot volwassenheid kunnen ontwikkelen.
In ons dagelijks werk laten wij ons leiden door kernwaarden die uitdrukking geven aan onze
inspiratiebron. Samenvattend:
Op alle niveaus binnen en buiten onze organisatie willen wij gezien en gewaardeerd worden
als betrokken en betrouwbaar.
Daarvoor is het nodig dat we elkaar ontmoeten en ons met elkaar verbinden.
Dit doen we met het doel een omgeving te realiseren waar in kinderen zich optimaal kunnen
voorbereiden op hun plaats in de samenleving van morgen.
SCOH/SPCP heeft voor de periode 2015-2018 een aantal prioriteiten benoemd, die passen bij
de missie en kernwaarden van de organisatie en onze visie op het onderwijs. We kiezen
daarbij nadrukkelijk voor kwaliteit en verdieping. In de werkplannen worden de prioriteiten
verder uitgewerkt in concrete doelen en acties. De scholen hanteren de werkplannen als kader
voor het schoolplan, en werken daarbinnen de thema’s in eigen tempo uit. De volgorde van de
prioriteiten is willekeurig en zegt niets over het belang ervan.
1. De ontwikkeling van de Basisschool 2 tot 12
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2. De ontwikkeling van de Brede Buurtschool
3. Professionalisering
4. De ontwikkeling van kwaliteitszorg
5. Communicatie en profilering
6. Identiteit
7. De relatie school-ouders
Voor meer informatie over de SCOH verwijzen wij u naar onze website:www.scoh.nl.
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2. De school
2.1 Christelijke Basisschool (CBS) De Gantel: een eerste indruk
In deze schoolgids geven we u zo veel mogelijk praktische informatie. Maar om te beginnen
willen we kort vermelden waar het op onze school om draait.
Wij willen dat uw kind veel leert en graag naar school gaat. Wij hechten veel waarde aan een
goede sfeer in en buiten de school. De leerkrachten doen er alles aan om uw kind de kans te
geven zich optimaal te ontplooien. Daarbij speelt u als ouder een belangrijke en stimulerende
rol. Wij onderkennen het belang van goed contact tussen ouders en leerkrachten.
Het doel van CBS De Gantel is om een moderne, open, christelijke basisschool te zijn. Een
school waar de Bijbelse verhalen worden verteld en waar we ons verdiepen in wat die
verhalen ons kunnen leren over een manier van leven in deze tijd, in deze wijk, op deze
school.
De sfeer in onze school moet veilig en vertrouwd zijn. Het kind moet tot zijn recht komen. We
zijn alert op discriminatie en pesten en willen vooral werken aan het voorkomen ervan. Als
het dan toch eens de kop opsteekt, nemen we passende maatregelen.
We willen geen strenge school zijn, wel een school met duidelijke regels. Deze zijn
noodzakelijk. Orde en regelmaat zijn nodig om ervoor te kunnen zorgen dat er ruimte en
aandacht is voor elk kind. Natuurlijk wordt er wel eens streng opgetreden, maar we steken
verreweg de meeste energie in het belonen van goed gedrag.
In onze visie is er op onze christelijke school respect voor andere geloven en gewoonten en
plaats voor kinderen van ouders met een andere levensovertuiging. Ook zij kunnen zich bij
ons thuis voelen. CBS De Gantel wil een complete school zijn.
Basisschool CBS De Gantel
CBS De Gantel is een protestants-christelijke basisschool van de Stichting Christelijk
Onderwijs Haaglanden die op maandag 18 augustus 1997 is gestart in de toen nieuw te
bouwen Haagse wijk Wateringse Veld.
De naam CBS De Gantel
De naam CBS De Gantel is ontleend aan een voormalige vloedkreek, een water dat
Wateringen doorkruiste.
CBS De Gantel: een goede school
Een goede school is naar onze mening een school waarin wederzijds vertrouwen bestaat
tussen leerkrachten, kinderen en ouders. Op onze school hebben we dat vertrouwen in elkaar.
Elk kind, elk mens kan veel. Als het maar vertrouwen heeft in eigen kunnen en dat
vertrouwen ook bij anderen voelt. Dat vertrouwen kan groeien. Men moet over en weer van
elkaar willen zeggen:” Ik zie dat jij veel kan ”.
Ons doel is kinderen zich te laten ontwikkelen op elk gebied en de vooruitgang in die
ontwikkeling te bewaken. Dat geldt ook voor ons. Ook wij moeten ons blijven ontwikkelen.
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Immers, dan zijn we op weg naar een goede school. En .... we blijven op weg. Dan wordt een
goede school nog beter!

2.2 Huisvesting
CBS De Gantel is sinds augustus 1997 gehuisvest op de Laan van Wateringse Veld 925 te
Den Haag. CBS De Gantel bestaat uit 17 lokalen, een speellokaal en een gymzaal.

2.3 Plaatsingsbeleid CBS De Gantel schooljaar 2017-2018
Aanmelding voor Haagse basisscholen vanaf 1 jaar (zie ook hoofdstuk 2.4)
De wet op het primair onderwijs is eind 2016 gewijzigd. Daarin staat dat ouders kunnen hun
kind pas kunnen aanmelden bij een basisschool op 3-jarige leeftijd. Vanaf de eerste verjaardag
van uw kind kunt u uw kind d.m.v. een vooraanmelding aanmelden bij CBS De Gantel. Als
uw kind de 3-jarige leeftijd bereikt kunt u uw kind definitief aanmelden bij CBS De Gantel.
Een kind kan maar op meerdere basisscholen worden aangemeld. Deze afspraken gelden
alleen voor leerlingen die naar groep 1 gaan. Deze afspraken gelden voor alle besturen en
basisscholen in Den Haag. De toelatingscriteria worden door CBS De Gantel bepaald en
kunnen verschillen van die van andere basisscholen.
Plaatsingsbeleid schooljaar 2017-2018 vanaf 1 jaar
CBS De Gantel is de afgelopen schooljaren sterk gegroeid. Aan het begin van dit schooljaar
bezochten ruim 450 kinderen de school. De groepen bevatten in principe maximaal 29
leerlingen. Indien de groep veel zorgleerlingen heeft, kan deze ook minder dan 29 leerlingen
bevatten. Dat betekent dat per schooljaar voor een gelimiteerd aantal aangemelde kinderen per
groep plaats is.
De volgorde van plaatsing is:
1e broertjes en/of zusjes van kinderen die reeds op CBS De Gantel zitten.
2e datum van aanmelding. (hierbij wordt ook gekeken naar de geboortedatum van het kind)
3e
in speciale gevallen kan de directie van deze twee criteria afwijken.
N.B. Aangemeld staan bij meer dan één basisschool is wettelijk toegestaan.
Omdat de wijk Wateringse Veld veel jonge gezinnen kent met kinderen die een school
zoeken, plaatst CBS De Gantel in principe alleen kinderen die uit de wijken ten zuiden van de
Erasmusweg wonen. Daaronder vallen onder andere het Wateringse Veld, de gemeente
Rijswijk (waaronder De Strijp) en Wateringen.
Bij het plaatsen van nieuwe leerlingen gaan we uit van de volgende criteria:
Op voorwaarde dat zij voor hun tweede verjaardag worden aangemeld, hebben broertjes of
zusjes van huidige leerlingen voorrang boven andere nieuwe leerlingen.
Algemeen:
1. Indien een groep vol zit, kan de directie besluiten de aangemelde leerling op een wachtlijst
te plaatsen.
2. De maximale groepsgrootte van 29 leerlingen of het maximaal aantal groepen wordt in
principe niet overschreden.
3. Indien de directie van mening is, dat het aanbod van CBS De Gantel onvoldoende aansluit
bij de behoefte van de nieuwe leerling, behoudt de directie zich het recht voor de plaatsing
12
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van de leerling te weigeren.
4. De directie behoudt zich het recht voor om af te wijken van het beleid als dit in het belang
is van het kind (bijvoorbeeld in geval van zittenblijven, versnellen of anderszins).
Plaatsingsbeleid in de groep:
Het kind wordt 4 jaar en gaat voor het eerst naar school:
1. De directeur heeft een kennismakingsgesprek met de ouders.
2. Voordat de aankomend 4-jarigen worden ingedeeld, ontvangen de ouders een vragenlijst
over o.a. de ontwikkeling van hun kind. Daarmee ontvangt de school informatie die kan
meespelen bij de indeling van deze kinderen en wordt bevestigd dat de kinderen
daadwerkelijk als leerling op CBS De Gantel worden ingeschreven.
3. De directeur en bouwcoördinator maken per half jaar een verdeling van de nieuwe
leerlingen over de kleutergroepen.
4. Bij de indeling van de kleutergroepen wordt (indien mogelijk) rekening gehouden met:
a.
Het aantal kinderen.
b.
Het aantal zorgkinderen.
c.
De verhouding jongens/meisjes.
d.
De voorkeur van de ouders.
De leerling komt van een andere school
1. De directeur heeft een kennismakingsgesprek met de ouders.
2. De directeur zoekt contact met de vorige school (leerkracht of intern begeleider) en vraagt
de volgende informatie:
a.
Cito gegevens.
b.
Gedrag in de groep.
c.
Zorgleerling ja of nee? Heeft het kind RT, extra zorg, rugzak etc?
d.
Betrokkenheid van de ouders.
e.
Totale indruk van het kind.
f.
Overige relevante informatie.
3. Naar aanleiding van de beschikbare gegevens (zie punt 2) wordt door de directeur
bekeken of het kind geplaatst kan worden. Hierover wordt overleg met de directeur en de
IB’er.
4. Als we overgaan tot plaatsing, plaatst de directeur in overleg met de IB’er het kind in een
groep. De beoogde leerkracht wordt ook om advies gevraagd. Bij een nieuwe leerling in
de groepen 1-3 wordt ook de bouwcoördinator om advies gevraagd. De administratie
vraagt een onderwijskundig rapport op.
5. Bij plaatsing wordt indien mogelijk rekening gehouden met:
a.
Het aantal kinderen.
b.
Het aantal zorgkinderen.
c.
De verhouding jongens/meisjes.
d.
De sfeer in de groep.
e.
De voorkeur van de ouders.
De overgang van groep 2 naar 3
Aan het einde van de kleutertijd volgt de overgang van de leerlingen naar groep 3. Ieder jaar
voor de kinderen (en de ouders) een spannende stap!

CBS De Gantel
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Op CBS De Gantel hebben we 5 kleutergroepen. Uit deze 5 groepen 2 stellen we 2 groepen 3
samen. Dat betekent dat er groepen verdeeld moeten worden. Daarbij hanteren wij de
volgende procedure:
Bij het samenstellen van de groepen 3 proberen we een zo evenwichtig mogelijke verdeling te
maken qua:
- Aantal kinderen
- Aantal jongens en meisjes
- Leeftijd van de kinderen (met name jonge leerlingen)
- Niveau
- Aantal zorgleerlingen
- Aantal leerlingen met gedragsproblematiek
- Vriendjes / vriendinnetjes
Al met al is het samenstellen van de groepen 3 ieder jaar een behoorlijke puzzel. Elke
kleuterleerkracht brengt haar eigen groep op basis van de bovenstaande criteria in kaart, en
deelt de groep in twee gelijkwaardige helften.
Met al deze halve groepen gaan we vervolgens de groepen 3 samenstellen. Hierbij kan het dus
voorkomen dat een of meerdere groepen verdeeld worden.
Het resultaat van de verdeling gaat eerst weer terug naar alle kleuterjuffen. Pas als iedereen
het eens is over de verdeling, stellen we de verdeling definitief vast.
De ouders worden over de verdeling geïnformeerd middels het Gantelnieuws. Dit is een
bewuste keuze, omdat zo alle ouders gelijktijdig geïnformeerd worden. Hoewel we de mening
van ouders natuurlijk heel belangrijk vinden, brengen we in principe daarna geen
veranderingen meer aan in de samenstelling van de groepen.

2.4 Eén aanmeld leeftijd
De schoolbesturen in Den Haag hebben met de gemeente afgesproken om het aanmelden op
basisscholen te veranderen.
In de nieuwe situatie melden ouders hun kind aan vanaf 3 jaar. Ook kunnen ouders voor
meerdere scholen kiezen. Dit gebeurt omdat dat zo in de Wet op het primair onderwijs staat en
op basis van een eigen evaluatie. Ook komt het tegemoet aan wensen van ouders.
Ouders van kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 melden hun zoon of dochter
aan vanaf het moment dat het kind 3 jaar wordt. Voor kinderen geboren vóór 1 oktober 2015
verandert er niets.
Uw kind is geboren op of na 1 oktober 2015
 Voor uw kind geldt een nieuwe procedure voor het aanmelden bij een basisschool.
 U ontvangt tijdig een brief met informatie over deze nieuwe procedure.
 Officieel aanmelden bij een school voordat uw kind 3 jaar is, is niet nodig en niet
mogelijk.
Uw kind is geboren voor 1 oktober 2015
 De oude procedure blijft van toepassing. U kunt uw kind aanmelden op de school van
uw keuze. Meer informatie over de voor uw kind geldende aanmeldprocedure vindt u
op de website www.eenaanmeldleeftijd.nl.
14
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Heeft u uw kind al aangemeld bij een Haagse basisschool? Dan hoeft u niks te doen.
Eventuele gedane toezeggingen blijven bestaan.

Aanmelden: Aanmelden kan door een afspraak te maken met de directeur van de school,
naam, telefoonnummer. U krijgt een brief van de school met de bevestiging van uw
aanmelding. Bij de aanmelding zullen we ook met u bespreken of de school een wachtlijst
kent en welke toelatingscriteria we hanteren.
Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor een Haagse basisschool? U kunt dan zonder
brief aanmelden. Belangrijk: de school vraagt dan om het BSN van uw kind.
Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2012 of gaat uw kind naar groep 2 t/m 8? Dan gelden deze
afspraken niet. U kunt dan contact opnemen met de directeur, naam, telefoonnummer.
Meer informatie over de voor uw kind geldende aanmeldprocedure vindt u op de website
www.eenaanmeldleeftijd.nl.
Heeft u uw kind al aangemeld bij een Haagse basisschool? Dan hoeft u niks te doen.
Eventuele gedane toezeggingen blijven bestaan.
Toelating
Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook is toegelaten. Bij ons
krijgen broertjes en zusjes van leerlingen voorrang.
Belangrijk om te weten: wij kijken alleen naar de toelatingscriteria. Het moment van
aanmelden maakt niet uit als het maar uiterlijk 30 september is. Het is dus niet zo dat de
eerste aanmeldingen meer kans maken dan de laatste aanmeldingen. Uiterlijk op 21
oktober na uw aanmelding hoort u of uw kind is toegelaten. Wij sturen u hier een brief
over.
Informatie inwinnen over de school en het aanmelden van nieuwe leerlingen kan uitsluitend
na telefonische afspraak met de directie.
Meer informatie over de afspraken over aanmelden in Den Haag: www.eenaanmeldleeftijd.nl
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3. Waar de school voor staat
3.1 Uitgangspunten en doelstellingen van onze school
Respecteren van de grondslag
Wij zijn een open protestants-christelijke school, alle kinderen zijn welkom. Wij verwachten
dat de ouders en hun kinderen gedurende de jaren dat de kinderen op school zijn de
christelijke grondslag zullen respecteren en ondersteunen. Tijdens het aanmeldingsgesprek
bespreken wij met u de wederzijdse verwachtingen. Ouders dienen zich te realiseren wat de
consequenties zijn van hun keuze voor onze school. Dit geldt voor de waarneembare uitingen
van de christelijke identiteit, zoals godsdienstles, bidden, zingen, vieringen. Het geldt ook
voor de minder waarneembare uitingen. Hierbij denken we aan de wijze waarop leerkrachten,
leerlingen en ouders met elkaar omgaan. We willen duidelijk zijn over onze normen en
waarden. U mag ons daar op aanspreken, net zo als wij ouders en leerlingen daar op zullen
aanspreken. Verder kan de school op basis van haar schoolidentiteit bepaalde keuzes maken
als het gaat om lesmethoden en boeken en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan. Van
ouders verwachten we dat zij de vermelde zaken zullen respecteren en dat hun kind(eren) aan
alle activiteiten volledig zullen deelnemen.
Missie
Wij staan voor een veilige, geborgen, respectvolle leeromgeving en een goede sfeer waarin
ieder kind zich geaccepteerd voelt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren
samenwerken, verdraagzaam zijn en verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen.
Het onderwijsbeleid van de overheid werkt toe naar een ambitieuze leercultuur door de
resultaatgerichtheid in het onderwijs verder te stimuleren.
Daarom zet CBS De Gantel dit schooljaar in op:
opbrengstgericht werken
het bevorderen van excellentie
professionalisering van het schoolteam
CBS De Gantel stroomt en de school wil die stroom richting geven. Op vier terreinen hebben
we onze richting bepaald nl. in onze visie op zorg, op onze visie op onderwijs, onze visie op
onze organisatie en op onze levensbeschouwelijke visie.
Levensbeschouwelijke visie
Wij streven ernaar om in de volle breedte op christelijke grondslag met elkaar om te gaan. Dat
betekent dat wij veel belang hechten aan waarden als respect, hulpvaardigheid en een open
communicatie. We willen duidelijke omgangsregels op school- en klassenniveau die worden
nageleefd. Als team hebben we daarbij een voorbeeldfunctie en een rol in het op een positieve
wijze aanspreken van leerlingen en ouders.
Onze visie op de organisatie
CBS De Gantel wil een lerende organisatie zijn: CBS De Gantel stroomt. Dat betekent dat de
school zich op ieder niveau verder ontwikkelt. In deze stroom participeren alle betrokkenen
van de school: teamleden, leerlingen en ouders. Door het inzetten van ieders talenten willen
we alle kansen en successen zoveel mogelijk benutten. Dat we ons ontwikkelen betekent dat
we ook fouten mogen maken, zo lang we van onze fouten leren. Dat geldt voor de kinderen,
maar ook voor de teamleden.
Onze visie op onderwijs
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CBS De Gantel

SCHOOLGIDS 2017 - 2018
Wij willen de kinderen een uitdagend pakket aan vaardigheden en kennis bieden en waar dat
kan aansluiten bij de mogelijkheden van het kind. Inspiratie en begeleiding door de leerkracht
zijn daarbij belangrijk, maar ook zelfstandig leren werken. Ons kader is dat van adaptief
onderwijs, de visie dat de leerling beter leert als de leerstof op hem/haar is afgestemd en op
zo'n manier wordt aangeboden dat het de interesse van de leerling heeft. We streven ernaar
kennis en lessen minder statisch te maken en door samenwerken en afwisselende werkvormen
de leerling te enthousiasmeren voor datgene wat geleerd moet worden. Op deze manier willen
we ook de eigen verantwoordelijkheid en het zelfvertrouwen van onze leerlingen stimuleren.
Onze visie op zorg
Onze levensbeschouwelijke én onderwijskundige visie brengen met zich mee dat CBS De
Gantel grote waarde hecht aan leerlingenzorg. Op onze school worden leerlingen waar nodig
individueel begeleid om ze te helpen het maximale uit zichzelf te halen. We doen dat in de
klas, door aandacht voor niveauverschillen te hebben, door zelfstandig werken en door
individuele begeleiding door de groepsleerkracht. En we doen het buiten de klas, met inzet
van een remedial teacher.

3.2 Kerndoelen
Wat moet een leerling aan het eind van de basisschool kennen en kunnen? Dat staat
beschreven in kerndoelen. Er zijn kerndoelen voor vakken - zoals Nederlands - en voor
algemene vaardigheden, bijvoorbeeld sociaal gedrag. Bepalend voor de inhoud van de
kerndoelen is de vraag wat een leerling aan kennis en vaardigheden nodig heeft voor een
succesvolle toekomst in het vervolgonderwijs en de maatschappij.
Kerndoelen die te maken hebben met de leergebieden zijn: Nederlandse taal, Engelse taal,
rekenen en wiskunde, oriëntatie op mens en wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, de
samenleving, techniek, milieu, de natuur en gezond en redzaam gedrag), lichamelijke
opvoeding, kunstzinnige oriëntatie (tekenen en handvaardigheid), muziek, spel, bevordering
van het taalgebruik en beweging.
Kerndoelen die de leergebieden overstijgen (hebben betrekking op alle leergebieden), zijn
gegroepeerd rond de thema’s: zelfbeeld, werkhouding, sociaal gedrag, planmatig werken,
gebruik van uiteenlopende leerstrategieën en nieuwe media, zoals computeronderwijs. De
kerndoelen vinden we terug in de op school gebruikte methoden. Bij de keuze van de
methoden zijn we onder andere uitgegaan van een geordende aanbieding, een duidelijke
structurering van de leerstof, de ontwikkeling van het zelfontdekkend en probleemoplossend
vermogen, de visuele ondersteuning, het aanbod van herhaling- en oefenstof en differentiatie
in verwerking.

3.3 Klimaat van de school
We beseffen dat de sfeer waarin een kind opgroeit van groot belang is om een volwaardig
mens te worden. We streven ernaar dat de kinderen zich thuis voelen, zich geborgen weten.
Dan kan een kind zich het best ontwikkelen. We willen een ongedwongen sfeer realiseren.
Het ontwikkelen van eigen ideeën wordt hoog gewaardeerd. Natuurlijk moet er regelmaat zijn
en moeten gedragsregels gerespecteerd worden.
Wij willen een leefgemeenschap zijn, waar kinderen niet alleen iets leren, maar ook hun
persoonlijkheid ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen en zelfkennis verwerven,
verantwoordelijkheid durven nemen, positief gedrag versterken, leren omgaan met elkaar,
verdraagzaam zijn en kennis opdoen van andere culturen en andere opvattingen. Heel
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belangrijk vinden wij het dat kinderen zich van jongs af aan een mening vormen en daar
uiting aan durven en kunnen geven.
We vinden dat kinderen op school moeten presteren, maar we zijn er nog meer van overtuigd,
dat prestaties voor ieder kind verschillend kunnen zijn. Een voortdurende ontwikkeling van
het eigen kunnen is ons doel.
Zo lang mogelijk houden wij de groep bij elkaar. Zittenblijven is niet dé oplossing, als het
soms wat minder gaat.
Een groep overslaan evenmin, al komt het allebei voor. Aanpassen van de gestelde taken en
verscheidenheid in de verwerking lijkt ons een betere oplossing. Dat aanpassen kan zowel tot
uitbreiding als tot beperking van de leerstof leiden.
In sommige gevallen, als de stof voor een kind te moeilijk wordt, of als (daardoor?) het gedrag
van de leerling om correcties vraagt, raadplegen wij elkaar. Regelmatig staat het onderwerp
‘leerlingbespreking’ op de agenda.
Als u uw kind hoort praten over ‘niet naar school willen’, trekken wij ons dat aan. Graag
zouden wij de reden willen weten om te bezien welke maatregelen wij ter verbetering kunnen
treffen. Wij denken dat graag naar school gaan van essentieel belang is.
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4. De organisatie van het onderwijs
4.1 Organisatie van het onderwijs
De leerlingen zijn verdeeld over 17 groepen. Daarbij hebben we vijf groepen 1-2 en van ieder
volgend leerjaar twee groepen.
We werken met een managementteam, bestaande uit de directie, drie bouwcoördinatoren en
twee Intern Begeleiders (IB’ers). De bouwcoördinator is voor zaken die op de bouw
betrekking hebben het eerste aanspreekpunt voor de teamleden binnen die bouw. Hij/zij zorgt
samen met de directie voor de organisatorische aansturing van aspecten die het functioneren
van de bouw aangaan. De bouwcoördinatoren vertegenwoordigen een bouw (onderbouw
groepen 1-2, de middenbouw groepen 3, 4 en 5 en de bovenbouw groepen 6, 7 en 8).
De intern begeleiders (IB’ers) coördineren de extra zorg voor leerlingen en het werk van de
remedial teacher (RT’er).
Daarnaast beschikt de school over leerkrachten met een specialisme voor de onderdelen
rekenen, taal-spelling, technisch en begrijpend lezen, gedrag, het slimme kind en cultuur. De
specialisten dragen op school- en groepsniveau mede zorg voor de pedagogische en
onderwijsinhoudelijke voortgang ten aanzien van hun vakgebied.
De ICT-coördinator vertegenwoordigt en coördineert alles op het gebied van
communicatietechnologie (computertoepassingen).
Om hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren zijn de directeur en de intern begeleiders
vrijgesteld van lesgevende taken. De adjunct-directeur is voor twee dagen vrijgesteld van
lesgevende taken en staat de overige dagen voor de groep.
Om hun aansturende taken te kunnen uitvoeren zijn de bouwcoördinatoren en specialisten op
gezette tijden vrijgesteld van lesgevende taken en worden zij vervangen.

4.2 Samenstelling van het schoolteam
Herman van Reine
Xander Damen

directeur
adjunct-directeur

Marieke Onings
Lisette Havekes
Anne Moerman
Evelijn Warning
Yvonne van der Vlist
Evelijn Warning
Lisette Ernst
Arina van Hove
Louisa Benus

groep 1/2 A
groep 1/2 A
groep 1/2 B
groep 1/2 B
groep 1/2 C
groep 1/2 C
groep 1/2 D
groep 1/2 E
groep 1/2 E

Anu Patandin
Louisa Benus
Marlene van Tricht
Evelijn Warning
Noor van Bloois
Joke van der Veen
Sandra Ruigrok

groep 3 A
groep 3 A
groep 3 B
groep 3 B
groep 4 A
groep 4 A
groep 4 B

CBS De Gantel

19

SCHOOLGIDS 2017 - 2018
Petra Demper

groep 4 B

Marloes Mark
Linda van der Kleij
Xander Damen
Marieke van Koeveringe
Ger Broekema
Andrea Non

groep 5 A
groep 5 B
groep 6 A
groep 6 A
groep 6 B
groep 6 B

Michelle Leijnse
Jolanda van de Konijnenburg
Kim van den Berg
Petra Demper
Andrea Non
Joke van der Veen
Sabine Dolk

groep 7 A
groep 7 A
groep 7 B
groep 7 B
groep 8 A
groep 8 A
groep 8 B

Raymond Mulder
Rita van Venetië
Nelly Vos
Cynthia Treebusch

vakleerkracht lichamelijke oefening
interne begeleiding
interne begeleiding/remedial Teaching
administratie

4.3 Vakken en lesuren
Voor de groepen 1 t/m 4 bedraagt het aantal lesuren 24¾ uur per week (groep 3 en 4 inclusief
1¼ uur ochtendpauze). Voor de groepen 5 t/m 8 is dit aantal 26 uur per week (inclusief 1¼
uur ochtendpauze).
Groepen 1 en 2:
Zintuiglijke/lichamelijke oefening
Werken met ontwikkelingsmateriaal
Taalactiviteiten
Oriëntatie op mens en wereld
Kunstzinnige oriëntatie
Godsdienstonderwijs

7½ uur
8 uur
3 uur
1½ uur
3½ uur
1¼ uur

Groepen 3 en 4:
Lichamelijke oefening
Taalactiviteiten
Schrijven
Rekenen/wiskunde
Oriëntatie op mens en wereld
Kunstzinnige oriëntatie
Godsdienstonderwijs

1½
8
2½
4
2¼
4
1¼

Groepen 5 en 6:
Lichamelijke oefening

1½ uur
20
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Taalactiviteiten
Schrijven
Rekenen/wiskunde
Oriëntatie op mens en wereld
Kunstzinnige oriëntatie
Godsdienstonderwijs

7½
1
5½
4¾
3
1½

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Groepen 7 en 8:
Lichamelijke oefening
Taalactiviteiten
Engels
Rekenen/wiskunde
Oriëntatie op mens en wereld
Kunstzinnige oriëntatie
Godsdienstonderwijs

1½
7½
¾
5
5½
3
1½

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

De vermelde tijden geven slechts een indicatie. Kleine afwijkingen zijn per groep en per deel
van het jaar mogelijk. Onder ‘oriëntatie op mens en wereld` vallen activiteiten als:
aardrijkskunde, geschiedenis, samenleving, techniek, milieu, gezond en redzaam gedrag,
natuuronderwijs en godsdiensten. Onder `kunstzinnige oriëntatie` vallen activiteiten als:
tekenen en handvaardigheid, muziek, spelbevordering, taalgebruik en beweging.

4.4 Leeractiviteiten van de kinderen
Werkwijze in groep 1 en 2
Eerste en tweede groepers ontwikkelen zich voor een belangrijk deel tijdens de verschillende
spelmomenten. De groepsleerkrachten bieden naast spel voldoende ontwikkelingsmateriaal
aan, zoals rijmspelen en rekenlotto’s.
De ontwikkeling van de kinderen wordt nauwlettend in de gaten gehouden door middel van
observaties en toetsen. De leerkracht bekijkt naar aanleiding daarvan met welke materialen de
kleuters zelfstandig kunnen werken.
Wanneer de leerkracht merkt dat een kind behoefte heeft aan extra verdieping en of
verbreding, wordt daarop ingesprongen door de materialen en werkjes op een andere manier
aan te bieden. Bij kleuters werken we voornamelijk vanuit bepaalde thema’s. Binnen deze
thema’s komen veel taal- en rekenvaardigheden aan bod, maar er is ook voldoende
gelegenheid voor muziek, drama, spel en knutselactiviteiten. Thema’s ontstaan naar
aanleiding van seizoenen, kringgesprekken en andere actuele gebeurtenissen rondom de
kleuters.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen in de kleuterperiode veel spelen. Hiertoe zijn in elke
kleutergroep expressiehoeken die regelmatig binnen een thema worden aangepast. Sociale
vaardigheden spelen in deze hoeken een belangrijke rol.
Om vroegtijdig eventuele problemen met leren te kunnen signaleren, worden regelmatig
observaties uitgevoerd.
Werkwijze in groep 3 t/m 8 Methodegebruik
We beschikken over moderne methoden. Kinderen krijgen op die manier goed en gevarieerd
onderwijs. Ieder kind krijgt wekelijks basisstof voor elk vak. Deze basisstof wordt (veelal)
klassikaal aangeboden, waarna de kinderen het zelfstandig verwerken.
CBS De Gantel
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Naar aanleiding van de behaalde resultaten krijgt elk kind nevenstof. Deze stof zal voor elk
kind verschillen omdat naar de behoefte van ieder kind apart gekeken wordt.
Voor de vakken rekenen, taal, begrijpend lezen en wereldoriëntatie bieden de methoden veel
oefen- en verdiepingsstof. Met deze stof gaan de kinderen zelfstandig aan de slag.
Afwisselend doen zij dit individueel, in tweetallen of in kleine groepjes. De weektaken dragen
ertoe bij dat de kinderen hun tijd goed leren indelen en prioriteiten leren stellen.
Door middel van toetsing en observatie worden de vorderingen van de kinderen nauwlettend
in de gaten gehouden. Voor elk vak worden de methode gebonden toetsen afgenomen.
Daarnaast gebruiken we de belangrijkste Cito-toetsen om naast de individuele vorderingen
van de kinderen ook landelijk gegevens te kunnen vergelijken.
Leeractiviteiten in groep 1 t/m 8 Godsdienst - Trefwoord
De godsdienstige vorming op onze school is erop gericht dat de leerlingen vanuit hun
leefwereld in aanraking komen met het christelijk geloof .
We gebruiken de godsdienstmethode ‘Trefwoord’. Deze methode is thematisch van opzet en
sterk gericht op de praktijk. Daarbij spelen waarden en normen een belangrijke rol. De
Bijbelverhalen en ook de ‘spiegelverhalen’ worden regelmatig getoetst aan wat de kinderen
zelf weten of beleefd hebben. Mede daardoor gaan de Bijbelverhalen voor ze leven.
De vraag: ‘Hoe gaan we met elkaar om?’ wordt steeds weer in andere vormen gesteld en
beantwoord. ‘Trefwoord’ wordt gebruikt in de groepen 3 t/m 8. In de groepen 1-2 worden de
Bijbelverhalen chronologisch verteld binnen een cyclus van twee jaar.
Zintuiglijke en lichamelijke oefening
In de groepen 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Er zijn twee soorten
bewegingslessen:
1 de lessen waarin gewerkt wordt met klein en/of groot materiaal;
2 de spellessen, waarin tikspelen, zangspelen en/of bewegen op muziek aan de orde komen.
Er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Bewegingsonderwijs’ in het speellokaal.
Daarnaast spelen de kinderen twee keer drie kwartier per dag buiten.
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per week gymles van drie kwartier van de
vakleerkracht in de gymzaal in de school. De lichamelijke oefening is erop gericht dat de
leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven die nodig zijn om op verantwoorde
manier deel te nemen aan de bewegingscultuur. Het gaat daarbij om een breed aanbod van
bewegings- en spelactiviteiten. Het plezier beleven aan het deelnemen aan verschillende
bewegingssituaties staat centraal.
Schrijven - Schrijfdans
In de groepen 1-2 wordt gewerkt met de methode ‘Schrijfdans’. Kinderen krijgen de
gelegenheid belangrijke basisbewegingen te verwerken. Motorische oefeningen op muziek:
eerst in de lucht daarna op papier. Ze helpen mee om een ritmisch, persoonlijk verbonden
handschrift te vormen.
In groep 3 t/m 8 gebruiken we de methode ‘Pennenstreken’.
In groep 3 leren de kinderen eerst alleen de letter schrijven die centraal staat in het woord dat
ze hebben leren lezen: i (ik).
In groep 4 leren de kinderen het schrijven van hoofdletters en de verbinding van de
hoofdletters naar de volgende letters.
In groep 5 staat het herhalen en automatiseren van het methodisch schrift centraal. In groep 6
starten de leerlingen met tempo schrijven en reflectie op eigen werk. In groep 7 wordt het
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blokschrift aangeboden en in groep 8 herhaling van het blokschrift in gebruikssituaties. Naast
de methode wordt ook in de groepen 3 t/m 5 schrijfdans als ondersteuning gebruikt.
Nederlandse taal
Binnen de kleutergroepen komt taalontwikkeling aan de orde door middel van luisteren,
spreken, schriftoriëntatie, taal/denken in verschillende werkvormen, bij het werken in de
hoeken, het werken met ontwikkelingsmateriaal en bij een klassen- of leergesprek, raadsels,
de poppenkast, het dramatiseren, het aanbieden van prentenboeken, het voorlezen en vertellen,
taalspelletjes en opzegversjes. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van bronboeken
zoals, taalactiveringsprogramma en schatkist.
Lezen - Veilig Leren Lezen
In groep 3 wordt de nieuwste methode van ‘Veilig Leren Lezen’ gebruikt. Deze methode voor
het aanvankelijk lees-/taalonderwijs heeft de volgende hoofdkenmerken: de methode is
geschikt voor gedifferentieerd leesonderwijs en de methode is geschikt voor werken in
combinatiegroepen. Het is een structuurmethode. Dat wil zeggen, dat van het begin af aan de
woorden op een veelzijdige manier worden gestructureerd. Zowel analyse, als synthese van
het gesproken en geschreven woord wordt systematisch aan de orde gesteld. Dit gebeurt
visueel, auditief en spraakmotorisch.
Lezen - Estafette
In groep 4 t/m 8 werken we voor wat betreft het technisch lezen met de methode Estafette. Als
eerste methode voor technisch onderwijs wordt weer gewerkt vanuit de AVI-normen. Met
passende, uitdagende teksten op elk niveau. Estafette sluit naadloos aan op de methode Veilig
Leren Lezen die in groep 3 wordt gebruikt. Om de leesvaardigheid te onderhouden en om de
leesontwikkeling voort te zetten werkt de methode vanuit een doorgaande lijn. Er zijn leuke,
nieuwe elementen toegevoegd. Nieuw zijn ook de uitgebreide leermaterialen voor groep 7 en
8.
Begrijpend lezen
In groep 4 t/m 8 werken we voor wat het begrijpend lezen betreft met de methode
‘Nieuwsbegrip XL’. Een aantrekkelijke methode met actuele teksten. Deze teksten worden
iedere maandag naar aanleiding van diverse actualiteiten in Nederland of in de wereld
samengesteld. Dinsdagochtend kunnen we de lessen van het internet downloaden en aan onze
leerlingen aanbieden. Deze methode houdt rekening met het leesniveau van het kind. Daarom
is het mogelijk om dezelfde tekst in verschillende niveaus aan te bieden. Op deze manier kan
ieder kind op eigen niveau zich ontwikkelen. Naast de teksten van internet, maken de
leerlingen ook de online les en de woordenschat les. Deze hangen allemaal met elkaar samen.
De groepen van locatie CBS De Gantel bezoeken eens in de zes weken de bibliotheek aan de
Laan van Wateringse Veld waar ze een boek mogen uitkiezen.
Taal – Taal in beeld
In groep 4 t/m 8 wordt vanaf dit schooljaar met de nieuwe methode Taal in beeld gewerkt.
Deze methode sluit uitstekend aan op de leesmethode Veilig Leren Lezen van groep drie en
maakt het geven van onderwijs op maat haalbaar. Dit komt onder andere doordat de methode
optimaal gebruik maakt van de nieuwste mogelijkheden op digitaal gebied. De software
maakt het omgaan met verschillen tussen leerlingen eenvoudiger.
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Spelling – Spelling in beeld
In groep 4 t/m 8 wordt vanaf dit schooljaar met de nieuwe methode Spelling in beeld gewerkt.
Spelling in beeld richt zich zowel op het spellingproduct (het juist spellen van woorden) als op
het spellingproces (de juiste denkwijze om te komen tot een correcte spelling). Daarom
krijgen spellingstrategieën veel nadruk. Spelling in beeld biedt lesmateriaal dat zeer geschikt
is om zelfstandig èn digitaal te leren.
Engels – Groove me
Engels geven we in groep 7 en 8. We gebruiken daar de methode ‘Groove me’ voor. ‘Groove
me’ is een revolutionaire digibordmethode Engels voor het basisonderwijs. De eerste
complete lesmethode waarbij muziek de basis is van alle lessen. De muziek die gebruikt
wordt is ‘echte’ muziek: bekende popsongs en eigentijdse hits in hun oorspronkelijke
uitvoering. In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren,
daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet tot alleen de woorden
uit het liedje, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema.
Rekenen – ‘Wizwijs’
In de groepen 1 en 2 komt rekenen en wiskunde voor op vele momenten en binnen diverse
werkvormen aan de orde. De rekenvoorwaarden waaronder hoeveelheidsbegrippen, tellen,
cijferkennis, ordenen, classificeren, seriëren, vergelijken, grootte, kleur en vorm worden
aangeboden. Tevens wordt gewerkt aan begrip van ruimte en tijd door middel van
dagritmekaarten en een dagkalender. Wij maken op beide locaties gebruik van de methode
‘Met sprongen vooruit’. Deze methode en de methode ‘Schatkist’ geven op gestructureerde
wijze invulling aan het onderdeel rekenen.
In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met de rekenmethode ‘Wizwijs’. Leren rekenen met
‘Wizwijs’ is leren rekenen vanuit het kind. ‘Wizwijs’ combineert praktisch en creatief rekenen
met wiskundige kennis en vaardigheden. Alle illustraties, kleurgebruik en opdrachten die
‘Wizwijs’ hiervoor gebruikt zijn 100% functioneel. Er wordt veel geoefend, goed
geautomatiseerd en er is extra aandacht voor taalzwakke kinderen, zorgkinderen en de betere
rekenaars. Zo werkt ‘Wizwijs’ doelbewust aan functionele én schoolse gecijferdheid.
Naast Wizwijs hebben alle leerlingen een eigen account op Rekentuin. Dit programma is
alleen maar gericht op automatiseren. Het programma is adaptief, zo automatiseert iedere
leerling op zijn eigen niveau. er
Wereldoriëntatie
Op veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we de kinderen
kennis bij over het heden en verleden van onze aarde. Dit gebeurt tijdens aparte vakken met
behulp van moderne methoden, maar ook door klassengesprekken, kringgesprekken,
spreekbeurten, werkstukken, internet, schooltelevisie en gezamenlijke opdrachten.
We gebruiken voor de groepen 4 t/m 8 de kennisgebiedenmethodes van uitgeverij Malmberg:
‘Naut’ voor natuur en techniek, ‘Meander’ voor aardrijkskunde en ‘Brandaan’ voor
geschiedenis. ‘Naut’, ‘Meander’ en ‘Brandaan’ maken kinderen enthousiast en betrokken door
een consequente, kindgerichte aanpak in tekst, beeld, structuur en vorm. De methodes staan
op zichzelf, maar hebben ook veel overeenkomsten.
24

CBS De Gantel

SCHOOLGIDS 2017 - 2018
Door de duidelijke stappenstructuur van de methodes kunnen de kinderen makkelijk en
zelfstandig ermee werken. In alle drie de methodes staan na ieder thema spannende verhalen
die de lesstof in een context plaatsen. Ook start ieder lesboek met een introductieverhaal. De
personages ‘Naut’, ‘Meander’ en ‘Brandaan’ spelen de hoofdrol in de verhalen.
Geestelijke stromingen
De leerlingen maken kennis met enkele geestelijke stromingen en dan met name de
leefgewoonten en feest- en gedenkdagen. ‘Geestelijke stromingen’ is geïntegreerd in de
methodes van geschiedenis en godsdienst.
Bevordering sociale redzaamheid
In de groepen 1 en 2 zit dit verweven in alle activiteiten: kringgesprekken, rollenspelen,
verhalen etc.
In groep 3 en 4 wordt de methode ‘Klaar over’ gebruikt. In elk van de lessen worden zoveel
mogelijk verschillende leeractiviteiten aangeboden. ‘Klaar over’ bestaat uit een werkboek en
kopieerbladen.
In groep 5 en 6 wordt gewerkt met ‘Op Voeten En Fietsen’. In groep 7 en 8 met de ‘Jeugd
Verkeers Krant’. Deze krant wordt uitgegeven door 3VO en verschijnt maandelijks. Daarnaast
worden de kinderen van groep 7 voorbereid op het Verkeersexamen dat in dat jaar wordt
afgenomen.
Maatschappelijke verhoudingen
Leerlingen krijgen kennis over een aantal belangrijke aspecten in de samenleving zodat er
bijgedragen wordt aan de vorming van kritische personen van wie respectvol en
maatschappelijk verantwoord gedrag kan worden gevraagd.
‘Maatschappelijke verhoudingen’ is geïntegreerd in de methodes voor geschiedenis en
godsdienst.
Tekenen/handvaardigheid
In groep 1 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Moet je doen’. Op dit moment
maken de leerkrachten zelf een keuze uit het aanbod van lessen. Daarnaast geeft iedereen
onder andere ook zelfbedachte lessen vaak aansluitend bij een thema. ‘Moet je doen’ bestaat
uit dans, drama, handvaardigheid, tekenen en muziek en een apart pakket voor kleuters.
Bij het onderwijs in tekenen en handvaardigheid maken kinderen kennis met verschillende
mogelijkheden om zich in beelden uit te drukken. Daarnaast leren ze beeldende uitingen van
anderen begrijpen en leren ze beeldende producten te waarderen.
Muziek
In de groepen 1 en 2 worden onderdelen als hoog/laag, hard/zacht, snel/langzaam geoefend
door middel van spelletjes, liedjes, spreekteksten. Hierbij wordt onder andere gebruik
gemaakt van muziekinstrumenten. Naast de methode ‘Moet je doen’ worden er ook veel
liedjes gezongen. Het vak muziek is erop gericht dat de leerlingen hun aanwezige muzikale
mogelijkheden ontdekken en verder ontwikkelen door het verwerven van voldoende kennis,
inzicht en vaardigheden.
Computers
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Elke groep heeft de beschikking over enkele computers en een digitaal schoolbord. We
streven ernaar om in het schooljaar 2017/ 2018 de beschikking te krijgen over 60 tablets, die
voor alle kinderen in de groepen ingezet kunnen worden.
Hierop kan extra worden geoefend met de oefenstof die door de verschillende methodes wordt
aangeboden. Kinderen kunnen op hun eigen niveau door de oefenleerstof gaan. Tevens
worden hierop de bij de methode behorende toetsen afgenomen.
Kinderen kunnen ook met andere leerzame programma’s op de computers werken om extra te
oefenen.
Net als de computers zijn ook de tablets binnen CBS De Gantel aangesloten op een modern
netwerk.

4.5 Financiën: begroting en verantwoording aan de
medezeggenschapsraad
Voor iedere school is het belangrijk om de financiële zaken goed op orde te hebben. Er mogen
geen tekorten ontstaan en het is ook niet wenselijk onnodig veel geld op te potten. Daarom
werken we met een begroting en meerjarenplannen, die ieder jaar opnieuw worden opgesteld.
Door het administratiekantoor wordt een conceptbegroting gemaakt. Naar aanleiding van de
conceptbegroting en de meerjarenplanningen vindt in december of januari een gesprek plaats
tussen de schooldirectie en de financieel beleidsmedewerker van het stafbureau van SCOH,
waarbij de schooldirectie wijzigingen kan voorstellen. Vervolgens wordt de schoolbegroting
ter advisering voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van de school. De schoolbegroting
maakt deel uit van de totale begroting van SCOH. De totale begroting wordt vastgesteld door
het bestuur SCOH.
Daarnaast is het belangrijk om te laten zien wat er met de financiële middelen is gebeurd.
Daarom wordt ieder jaar door SCOH een jaarrekening opgesteld en wordt deze gecontroleerd
door een onafhankelijk accountant. De jaarrekening wordt ingediend bij het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Niet iedere school hoeft een eigen jaarrekening te
maken, maar alle SCOH-scholen worden opgenomen in 1 jaarrekening. Wel blijven de
reserves die een school heeft opgebouwd voor die school beschikbaar. Ook de eigen bank- en
girorekeningen van de scholen zijn in de jaarrekening van SCOH opgenomen.
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5. Zorg voor de kinderen
5.1 Opvang van nieuwe leerlingen in de school
Sommige kinderen die onze school bezoeken, zijn kort geleden verhuisd. Dat is best een
ingrijpende gebeurtenis in een kinderleven. Een nieuwe kamer, nieuwe kinderen in een
nieuwe straat en dan ook nog een nieuwe school. Belangrijk is, dat zij de kans krijgen al die
indrukken een plaats te geven, te verwerken. Daar moeten we hun de tijd voor geven, zowel
thuis als op school.
Als we zorgvuldig met die gevoelens omgaan, investeren we in de toekomst.
Bij de aanmelding kunnen we in onderling overleg die overgang zo goed mogelijk laten
verlopen. Het onderwijskundig rapport van de vorige school is daarbij van belang. Immers,
daaruit valt te lezen welke methoden de vorige school gebruikte en welke vorderingen
gemaakt zijn. Als zaken ons niet duidelijk zijn, zoeken we contact met de vorige school.
Aan de hand van die gegevens bepalen we welke maatregelen nodig zijn om uw kind goed te
kunnen begeleiden.
Opvang 4-jarigen
Zes weken voordat uw kind vier wordt, neemt de groepsleerkracht contact op met de ouders
om een afspraak te maken voor het wennen van uw kind.
Maximaal acht dagdelen mag uw kind vóór zijn of haar vierde verjaardag op CBS De Gantel
komen om aan de school en de groep te wennen. Valt de eerste schooldag in de eerste drie
weken van het nieuwe schooljaar, dan zijn er geen wendagdelen. Ditzelfde geldt voor de
kinderen die in de maand januari vier jaar worden. Zij kunnen in verband met de drukke
decembermaand dan niet wennen. Kinderen die vier weken voor de zomervakantie hun vierde
verjaardag vieren, worden na de zomervakantie op school verwacht.
Meteen nadat uw kind vier is geworden, mag het de complete schoolweek volgen. In overleg
met ouders kan anders besloten worden.

5.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen
Een goede zorg begint bij het op de voet volgen van de ontwikkeling van uw kind. We doen
dit aan de hand van ons leerlingvolgsysteem. Vanaf de eerste dag waarop uw kind onze school
bezoekt wordt een leerlingendossier aangelegd. Daarin worden alle gegevens verzameld die
ertoe kunnen bijdragen de ontwikkeling van uw kind beter te volgen.
In ons zorgplan staat beschreven, dat:
a. we aan de hand van die gegevens proberen aan te sluiten bij de individuele ontwikkeling
van elk kind;
b. we problemen zo vroeg mogelijk willen onderkennen;
c. we proberen voor ieder kind een harmonische schoolloopbaan te creëren: sociaalemotioneel, cognitief, creatief, zintuiglijk en motorisch.
Inzichtelijk
Vanaf schooljaar 2015 werken wij bij de kleutergroepen met het leerlingvolgsysteem
Inzichtelijk. De leerlijnen, kern- en tussendoelen voor de groepen 1 & 2, zoals door het
Ministerie van cultuur en wetenschap is vastgelegd, vormen de basis van Inzichtelijk
Onderwijs. Ook de eisen die Cito aan de groepen 1-2 stelt, zijn meegenomen in het vaste
aanbod. Inzichtelijk Onderwijs zorgt ervoor dat de kleutergroepen gericht aan verschillende
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doelen werken. De doelen zijn gespecialiseerd op beginnende gecijferdheid en beginnende
geletterdheid. Elke maand staan nieuwe doelen centraal en worden ze geëvalueerd.
Onze leerkrachten in de groepen 1 & 2 werken thematisch. Deze thema’s beslaan vaak 4
weken. Iedere maand zijn er nieuwe doelen waaraan de leerkrachten hun lesaanbod koppelen.
De doelen worden op verschillende manieren aangeboden en op verschillende niveaus: in de
hoeken, tijdens de kringactiviteiten en tijdens het spelen en werken met
ontwikkelingsmateriaal. De leerkrachten houden d.m.v. observaties goed bij welke doelen de
kinderen wel/niet beheersen en kunnen hierdoor goed aansluiten bij het niveau van het kind
(door het kind vervolgens extra hulp of extra uitdaging te geven).
Wanneer uw kind een maand op school zit, wordt u uitgenodigd voor een gesprek, waarin de
leerkracht e.e.a. samen met u bespreekt. Tijdens dit gesprek is er ook de mogelijkheid om
eventuele bijzonderheden te bespreken of misschien extra informatie aan de leerkracht door te
geven. In november worden sommige ouders uitgenodigd om de voortgang in de groep van
hun kind te bespreken wanneer hier aanleiding voor is. Dit betreft ook alle herfstleerlingen
(kinderen die in oktober, november, december geboren zijn) en kinderen met extra zorg. Ook
worden eventuele twijfels over het overgaan naar groep 2 of 3 genoemd. In de maand februari
vinden de eerste tien-minuten gesprekken plaats. Tijdens dit gesprek worden de observaties
besproken van de leerkracht en de resultaten benoemd van de citotoetsen/inzichtelijk.
Het tweede tien-minuten gesprek vindt plaats in juni. Wederom worden de observaties en
resultaten besproken van Inzichtelijk en Cito. Ook de overgang naar het volgende leerjaar
komt ter sprake. Voorafgaand de tien-minuten gesprekken ontvangen de leerlingen een
kleuterrapport. Voor beide gesprekken worden ouders per brief uitgenodigd.
Cito-leerlingvolgsysteem
Een ander onderdeel van het dossier bestaat uit de resultaten van de door ons gehanteerde
Cito-toetsen.
Deze
toetsen
zijn
methodeonafhankelijk
en
meten
de
ontwikkelingen/vorderingen op een bepaald gebied. De uitslagen van deze toetsen, waarbij in
veel gevallen vergelijking met een landelijk gemiddelde mogelijk is, geven ons samen met de
methodegebonden toetsen en de observaties tijdens het leerproces een goed beeld van de
leerling.
Tevens zijn de uitslagen van belang voor het al dan niet verlenen van extra hulp. Dit systeem
van toetsing heet het leerlingvolgsysteem. De individuele resultaten worden door de intern
begeleidster (IB’er) en de leerkracht bekeken. De uitkomsten worden tevens gebruikt om ons
onderwijs te evalueren. Zo nodig wordt het onderwijs, aan de groep of aan één of meer
kinderen, bijgesteld.

5.3 Leerlingvolgsysteem
CBS De Gantel werkt binnen het leerlingvolgsysteem met de volgende
toetsen/observaties/onderzoeken:

Citotoets

Groep

Inzichtelijk Onderwijs
rekenen voor kleuters
taal voor kleuters
derdegroepsonderzoek
woordenschattoets

1
1
1

2
2
2
3
3
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leestechniek (3)&tempo (3-8)
3-minutentoets
toets begrijpend lezen
schaal in vorderingen in
spellingsvaardigheid
rekenen en wiskunde
NSCCT
NIO-toets
Centrale Eindtoets

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

8
8
8
8

3

4

5
5

6

7

8
8
8

5.4 Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften
Hoe constateren we problemen? Moeilijkheden met leren en andere problemen worden in de
meeste gevallen door de leerkracht als eerste opgemerkt. Dit resulteert dan in een ‘bespreking‘
van de groepsleerkracht met de IB’er. Dit is een leerkracht met als speciale taak het
coördineren van alle zaken rond leerlingenzorg. De IB’er heeft ook een adviserende rol, zowel
naar de groepsleerkracht als naar de ouders.
Maar ook u, als ouder, kunt wat dat betreft ‘de aangever‘ zijn van ontwikkelingen bij uw kind
waarover u zich zorgen maakt. Thuis zal uw kind zich misschien meer of anders uiten. Vangt
u geluiden in deze richting op en heeft u het idee dat ‘de school‘ daar nog niet zoveel oog
voor heeft, meld het dan aan de groepsleerkracht.
Uitslagen van de regelmatig afgenomen methodeonafhankelijke toetsen kunnen ook dergelijke
signalen afgeven. Ook in dat geval heeft de groepsleerkracht een gesprek met de IB’er. Op
CBS De Gantel is een `zorgteam` werkzaam. Dit team bestaat uit een IB’er en een Remedial
Teacher (RT’er), allen professioneel geschoold. Een RT’er is een leerkracht gespecialiseerd in
het geven van tijdelijke, extra ondersteuning buiten de klas, in een klein groepje of
individueel. Hij/zij stelt daartoe een handelingsplan op, waarin ondermeer het doel, de
frequentie en de termijn van de ondersteuning worden vastgelegd.
Leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor extra ondersteuning worden binnen dit
team besproken. Op basis van vervolgonderzoek, observaties en gesprekken wordt besloten of
een leerling extra ondersteuning binnen en buiten de groep krijgt.
Als ouder wordt u altijd bij deze besprekingen betrokken en op de hoogte gesteld van de
resultaten. Van oudergesprekken worden gespreksverslagen gemaakt die na afloop aan de
ouders worden verstrekt. Soms wordt duidelijk, dat er voor een goed inzicht in de
problematiek een beroep zal moeten worden gedaan op externe deskundigen. Er bestaat een
beperkte mogelijkheid om een Individueel Psychologisch Onderzoek (IPO) aan te vragen bij
het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO).

5.5 Passend Onderwijs
Over Passend Onderwijs is al veel gezegd en geschreven. Toch is lang niet voor iedereen
duidelijk wat er met Passend Onderwijs bedoeld wordt, wat er op 1 augustus 2014 is
veranderd en wat er niet is veranderd. Hier volgt daarom een beknopte uitleg.
Passend Onderwijs is de uitwerking van de wet die sinds 1 augustus 2014 van kracht is en
bepaalt dat scholen (formeel de schoolbesturen) ervoor verantwoordelijk zijn dat elke leerling
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die bij hen op school zit of wordt aangemeld, een passende onderwijsplek krijgt. Dat kan op
de eigen school zijn of op een van de andere scholen binnen het samenwerkingsverband
(zorgplicht).
Indien de school waarop de leerling zit of is aangemeld, dat onderwijs kan verzorgen, en dat is
in bijna 95% het geval, dan verandert er niets en merkt de leerling weinig of geen
verandering. Leerling en school passen goed bij elkaar. De school biedt “basisondersteuning”
en de leerling heeft daar voldoende aan. Basisondersteuning is de ondersteuning die elke
school in het samenwerkingsverband minimaal kan bieden.
Een samenwerkingsverband is een organisatie die de samenwerking tussen alle basisscholen,
scholen voor speciaal onderwijs en scholen voor speciaal basisonderwijs binnen een bepaald
gebied organiseert.
Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair
Onderwijs Haaglanden (SPPOH). Het gebied omvat heel Den Haag, Leidschendam-Voorburg
en Rijswijk.
Ongeveer 1 op de 20 leerlingen in ons samenwerkingsverband heeft niet genoeg aan
basisondersteuning en is aangewezen op een vorm van extra ondersteuning. Vaak kan die
extra ondersteuning gegeven worden op de school waar de leerling zit of wordt aangemeld.
De school bepaalt in overleg met de ouders hoe die ondersteuning het beste kan worden
gegeven en vraagt daarvoor extra middelen aan bij SPPOH.
Soms is het niet haalbaar om de extra ondersteuning op de eigen school te organiseren en
wordt er voor de leerling een lesplaats in het speciaal (basis-) onderwijs of op een ander
basisschool georganiseerd.
De leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan de basisondersteuning gaan dus wel
iets merken van de invoer van Passend Onderwijs.
Wat is er veranderd?
1. Door de invoering van de zorgplicht werd de school /schooldirecteur, meer nog dan
daarvoor eindverantwoordelijk voor de leerlingzorg. De directeur wordt bij het vervullen
van deze zorgplicht ondersteund door de intern begeleiders van de school, een adviseur
van SPPOH en een schoolmaatschappelijk werker die, indien nodig, korte lijnen heeft met
de jeugdhulpverlening.
2. De rugzak is verdwenen. Omdat extra ondersteuning op basis van de
ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerlingen uniek is, en elke aanvraag daarom
anders zal zijn, spreken we van een “arrangement”. We arrangeren als het ware iets dat
speciaal voor dit specifieke kind nodig is.
3. Het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs zijn gewoon blijven bestaan. Er zijn
echter niet meer verschillende verwijsprocedures bij verschillende instanties. Alle
aanvragen voor een lesplaats op een school voor speciaal (basis-) onderwijs lopen via
SPPOH waar een team van deskundigen (expertiseteam) de aanvragen voor een lesplaats
beoordeelt. Bij een positieve beoordeling geeft SPPOH een “toelaatbaarheidsverklaring”
af.
4. SPPOH heeft de samenwerking van de scholen georganiseerd in tien kleinere
werkgebieden: acht stadsdelen en de gemeentes Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.
CBS De Gantel valt onder het stadsdeel Escamp. Binnen die werkgebieden werken de
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5.
6.

7.
8.

scholen onderling samen en vindt nauwe samenwerking met de Centra voor Jeugd en
Gezin plaats. In elk werkgebied is een school voor speciaal basisonderwijs.
SPPOH probeert extra ondersteuning zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de
leerlingen te organiseren.
Passend Onderwijs gaat uit van handelingsgericht werken. Dat betekent concreet dat er
meer gekeken gaat worden naar de mogelijkheden van de leerlingen dan naar de
belemmeringen. Bij handelingsgericht werken willen we antwoorden vinden op de
volgende vragen: Welk doel willen we met deze leerling bereiken? Wat is daarvoor
nodig? Hoe gaan we dat organiseren? Wie gaat dat doen? Waar gaan we dat organiseren?
Het is de bedoeling dat ouders en school als partners samenwerken indien het gaat om de
zorg of extra ondersteuning rond een leerling.
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (zie hoofdstuk 5.6). In dit profiel
beschrijft de school welke extra ondersteuning de school wel en niet kan bieden. Het
schoolondersteuningsprofiel is op de website van de school in te zien.

Tot slot:
Voor meer en uitgebreide informatie over Passend Onderwijs verwijzen wij u naar de
volgende websites: www.sppoh.nl
Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). Het samenwerkingsverband waar
onze school toe hoort met veel actuele informatie over Passend Onderwijs specifiek voor onze
regio: www.passendonderwijs.nl
Het centrale informatiepunt voor de implementatie van passend onderwijs van het ministerie
van OCW: www.steunpuntpassendonderwijs.nl

5.6 Schoolondersteuningsprofiel
Onze school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. In dit schoolondersteuningsprofiel
staat beschreven wat onze school op het gebied van ondersteuning kan bieden.
Voor sommige leerlingen is meer nodig dan deze basisondersteuning. Dat noemen we extra
ondersteuning. Ook onze school biedt extra ondersteuning.
Met de andere scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH zorgen we ervoor dat voor
ieder kind de juiste extra ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door ambulante begeleiding
bij ons op school (een arrangement) of (tijdelijke) plaatsing op een andere school. Aan de
inzet van extra ondersteuning gaat altijd uitgebreid overleg vooraf met de ouders en de
benodigde deskundigen. We zoeken daarbij ook zoveel mogelijk de samenwerking met het
centrum voor jeugd & gezin (CJG) in ons werkgebied.
Belangrijk is te weten dat onze school gaat voor goed onderwijs. Wij streven er naar om altijd
in overleg met de ouders van onze leerlingen tot goed onderwijs en (indien nodig) een
optimale ondersteuning van onze leerlingen te komen. Wanneer het, ondanks alle
inspanningen, toch niet lukt om tot een gezamenlijk plan voor de leerling te komen, kunt u
ons altijd vragen contact op te nemen met het samenwerkingsverband SPPOH. Samen met de
adviseur van SPPOH kan dan besproken worden hoe toch een bij de leerling passend plan kan
worden gemaakt.

5.7 Begeleiding bij overgang naar voortgezet onderwijs
Tijdens het laatste leerjaar krijgt u van ons een advies naar welk soort voortgezet onderwijs
uw kind het beste kan doorstromen.
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Omdat veel scholen voor voortgezet onderwijs reeds in januari hun voorlichtingsavonden
plannen, krijgt u van ons tijdens een oudergesprek in december een schooladvies. Dit advies is
gebaseerd op de resultaten van de NIO-toets, de resultaten uit het Cito-leerlingvolgsysteem en
de gegevens die bekend zijn bij de diverse leerkrachten en zijn vastgelegd in het
leerlingendossier, waaronder het rapport.
U kunt daarna gericht de voorlichtingsdagen en –avonden van het Voortgezet Onderwijs
bezoeken. Definitief aanmelden op een school voor voortgezet onderwijs vindt daarna plaats.
In het laatste leerjaar worden de kinderen voorbereid op de overgang naar het voortgezet
onderwijs. Dat gebeurt door voorlichting, het bezoeken van scholen voor voortgezet
onderwijs, een bepaalde mate van individualiseren binnen groep 8 en de wijze van aanbieden
van het huiswerk.
De afname van de Cito-Eindtoets vindt plaats op 17, 18 en 19 april 2018. Hierdoor wordt de
beschikbare onderwijstijd maximaal benut, worden zo recent mogelijke gegevens
overgedragen aan het voorgezet onderwijs en komt het schooladvies centraal te staan bij de
toelating tot het voortgezet onderwijs.
Als uw kind een school voor voortgezet onderwijs bezoekt, worden wij nog ingelicht over de
resultaten die onze oud-leerlingen boeken. Gesprekken daarover tussen ons en de
brugklascoördinatoren zijn van belang om ons basisonderwijs en het voortgezet onderwijs
goed op elkaar af te stemmen.

5.8 Begeleiding bij overgang naar voortgezet onderwijs
Aanmeldprocedure voortgezet onderwijs schooljaar 2017-2018 Als ouder/verzorger heeft u
het recht om uw kind op meer dan één school voor het voortgezet onderwijs aan te melden.
Dit was eerder nog niet mogelijk in de BOVO regio Haaglanden. Op verzoek van de minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de aanmeldprocedure voor het voortgezet onderwijs
in de regio aangepast. De aanmeldprocedure voldoet nu aan de wettelijke kaders en zorgt voor
meer keuzevrijheid voor u en uw kind. Vanaf het schooljaar 2017-2018 kunt u uw kind op
meerdere scholen aanmelden. In de eerste periode van het schooljaar informeren we u over de
manier waarop de aanmelding nu geregeld is en wat u daarbij moet doen. Verder krijgt u van
ons in het najaar ook een folder van BOVO Haaglanden met alle informatie.

5.9 Uitstroomgegevens van CBS De Gantel
Naar welke soort vervolgonderwijs de schoolverlaters gaan, hangt o.a. af van: a.
hun capaciteiten
b. hun instelling
c. de kwaliteit van 8 jaren basisonderwijs
Uitstroomgegevens
VWO
HAVO/VWO
HAVO
VMBO theoretische leerweg/HAVO
VMBO theoretische leerweg
VMBO kader beroepsgerichte
leerweg

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
16
13
11
20
21
7
6
10
18
13
27
23
18
4
13
9
4
18
1
12
27
8
7
9
6
6
6
21
15
11
6
6
18
19
16
9
19
6
12
11
5
7
7
10
3
5
5
3
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VMBO basis beroepsgerichte leerweg
VMBO kader met
leerwegondersteuning
VMVO basis met
leerwegondersteuning
totaal

1
2

0
4

0
11

0
0

0
1

0
1

3
3

1
3

2

2

0

7

2

4

0

1

72

82

79

102

106

46

55

53

NB. De uitstroomgegevens vanaf het jaar 2015 zijn de uitstroomgegevens excl. de leerlingen van CBS
de Waterlelie.

5.10 Onderwijskundige rapporten
Als een leerling onze school verlaat (tijdens de schoolloopbaan of aan het einde van groep 8)
vult de leerkracht een onderwijskundig rapport in voor de vervolgschool. Zo zijn de resultaten
en bijzonderheden al bij voorbaat bekend op de nieuwe school. Een overstap kan dan zo goed
mogelijk plaatsvinden. De leerlingen van groep 8 worden aan het einde van het schooljaar
besproken door de leerkracht van de basisschool en de betrokkenen in het voortgezet
onderwijs.

5.11 Overgang naar de volgende groep
Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs is doubleren niet wettelijk
geregeld. Voor u als ouder zijn er natuurlijk wel bepaalde rechten met betrekking tot de
bevorderingen van uw kind. U moet in een vroeg stadium weten wanneer het met uw kind op
school niet zo goed gaat.
Samenwerking tussen leerkrachten en ouders is van groot belang om doubleren te voorkomen.
Voordat de beslissing genomen wordt, zetten wij daarom samen met u de voordelen en
nadelen van doubleren op een rij.
Doubleren kan soms heel ‘nuttig’ zijn als uw kind onvoldoende aansluiting heeft bij de
volgende groep. Soms zijn kinderen van bijvoorbeeld groep 2 nog zo gericht op spelen en
open onderwijssituaties, dat de overgang naar groep 3 te abrupt is en geen doorgaande
ontwikkeling kan garanderen. Soms is er sprake van specifieke ontwikkelingsproblemen of
ontwikkelingsstoornissen.
Bij doubleren is het overdoen van een of meer onderdelen aan te bevelen; bij andere
onderdelen kunnen wij kiezen voor ‘verder gaan’. Vanuit de school wordt aangegeven op
welke wijze wij uw kind gaan begeleiden in het volgende schooljaar. Uitgangspunt zal altijd
zijn dat wij als school, in overleg met de ouders en eventueel deskundigen, een goed besluit
nemen ten aanzien van de overgang van uw kind naar de volgende groep. De
verantwoordelijkheid en de beslissing dat uw kind wel of niet doubleert ligt uiteindelijk bij de
school.

5.12 Logopedie
Vroegtijdige signalering van problemen in de spraak-/taalontwikkeling is erg belangrijk. Als
er bij kleuters twijfels zijn op het gebied van stem, spraak, taal of gehoor, dan wordt door de
leerkracht een logopedische screeningslijst ingevuld. Naar aanleiding van het resultaat van de
ingevulde lijst kan de leerkracht het volgende ondernemen: het kind zelf in de klas gericht
stimuleren of een kind doorverwijzen naar logopedie, als specifieke hulp nodig is.
Er is een goede samenwerking tussen school en logopediste Brenda van Holsteyn. Hierdoor is
het voor de leerkracht mogelijk om vrijblijvend nader onderzoek aan te vragen bij twijfel over
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doorverwijzing. In overleg met ouders en leerkracht wordt vervolgens bekeken of
logopedische behandeling nodig is of dat het geven van adviezen voldoende is. U kunt altijd
telefonisch contact opnemen als u vragen heeft (zie Belangrijke adressen).

5.13 Jeugdgezondheidszorg
In de periode dat uw kind naar school gaat, maakt het een grote ontwikkeling door. Zowel
lichamelijk, geestelijk, als sociaal is het kind in de groei. De afdeling Jeugdgezondheidszorg
van de GGD volgt het kind in zijn groei en ontwikkeling. Dit is telefonisch te bereiken
onder nummer (070) - 7529010.
Het programma voor de basisschool ziet er als volgt uit:
Groep 2 (5 ½ jarigen):
Kleuteronderzoek, waaronder een test van het gehoor- en gezichtsvermogen afgenomen door
de medisch team assistente op de school. Verder worden het gewicht, de lengte en de
motoriek van de kinderen onderzocht.
Tienjarigen:
Een onderzoek afgenomen door de jeugdverpleegkundige in aanwezigheid van (één van de)
ouders/verzorgers.
In het jaar dat uw kind negen jaar wordt, krijgt het met uw toestemming twee vaccinaties. Eén
vaccinatie tegen de Bof, Mazelen en Rode Hond (BMR) en één vaccinatie tegen Difterie,
Tetanus en Polio (DTP). Hiervoor krijgt u een uitnodiging.
Indien nodig kan het Jeugdgezondheidscentrumteam adviseren en participeren in het
Schoolgezondheidsbeleid.

5.14 Pestprotocol
Pesten is onacceptabel gedrag. Wanneer we merken dat een leerling zich aan dergelijk of
ander agressief gedrag schuldig maakt, zullen we dit aan de ouders melden. Na herhaling
volgt een gesprek met de ouders om te zoeken naar een oplossing. Met nadruk vragen wij u
aan de school te melden, wanneer uw kind slachtoffer is van agressief of pestgedrag. Alleen
door samenwerking is aan dit probleem iets te doen.
Wanneer aan pestgedrag, ook met behulp van ouders geen einde kan worden gemaakt, of
wanneer ouders van kinderen met pest- of ander agressief gedrag niet willen meewerken aan
een oplossing voor deze problematiek, kan dit een reden zijn tot verwijdering van school. Om
in alle groepen op een eenduidige manier met deze problematiek om te gaan hanteren we
onderstaand “pestprotocol”.
PESTPROTOCOL
Signaleren
Signalen die erop kunnen wijzen dat een kind gepest wordt: Als een kind…
- niet meer naar school wil
- niets meer over school vertelt
- nooit andere kinderen mee naar huis neemt
- op school slechtere resultaten haalt dan vroeger
- vaak dingen kwijt is of met kapotte spullen thuis komt
- vaak hoofdpijn of buikpijn heeft
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blauwe plekken heeft op ongewone plaatsen
niet wil gaan slapen, veel wakker wordt of nachtmerries heeft
haar of zijn verjaardag niet wil vieren
niet wil buiten spelen
niet alleen een boodschap durft te doen
niet meer naar de club of speeltuin wil gaan
bepaalde kleren absoluut niet meer aan wil
thuis prikkelbaar, boos of verdrietig is.

Wanneer u dit signaleert, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. Het is niet
zeker dat uw kind gepest wordt, maar het is wel belangrijk om over de signalen met de
leerkracht van uw kind te praten.
Uw kind is slachtoffer, wat te doen:
- laat uw kind voortdurend weten dat u van hem/haar houdt
- geef aan dat het kind het beste niet kan reageren
- leer het kind voor zichzelf op te komen
- bedenk samen met uw kind antwoorden of pakkende opmerkingen
- bespreek welke situaties het kind het beste kan vermijden
- maak complimenten elke keer als uw kind iets goed doet
- geef het kind verantwoordelijkheden
- stimuleer het ontwikkelen van sociale vaardigheden
- schakel de school in
- schakel indien nodig hulp van externen in
Uw kind pest, wat te doen:
- praat met uw kind
- maak duidelijk dat u het gedrag niet accepteert
- achterhaal oorzaken
- probeer het kind te laten beseffen wat hij/zij aanricht
- besteed aandacht aan uw kind
- leer ander gedrag aan
- geef het goede voorbeeld
- schakel de school in
- schakel indien nodig hulp van externen in
Stappenplan voor de leerkrachten / school:
1. Wij nemen het probleem serieus
2. Er wordt een gesprek gevoerd met het slachtoffer.
3. Er wordt een gesprek gevoerd met de pester.
4. Er wordt een gesprek gevoerd met omstanders.
5. Er worden gepaste maatregelen genomen.
6. Er vinden gesprekken met de ouders plaats over de voortgang.
7. De kwestie wordt, indien nodig, in het team besproken.
8. Er wordt verslag gemaakt van de incidenten, de gesprekken en de genomen maatregelen.
Onze school wil de kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich
harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Pesten is onacceptabel
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gedrag. Wanneer we merken dat een leerling zich aan dergelijk of ander agressief gedrag
schuldig maakt zullen we dit aan de ouders melden. Wij vinden het belangrijk een duidelijk en
helder beleid te hebben waar alle betrokkenen op kunnen terugvallen in voorkomende
gevallen. Daarom beschikt de school over een pestprotocol. Een pestprotocol is een
handelingsplan voor de school. Hierin is vastgelegd welke stappen de school gaat zetten in het
geval van pesten: Met wie wordt er gepraat, wie zijn daarbij, en wat is de volgende stap. Het
pestprotocol ligt ter inzage op school.

5.15 Sociale veiligheid
Om tot leren te komen is het van groot belang dat leerlingen zich veilig weten op school. Onze
school doet zijn best om een veilige omgeving voor de kinderen te creëren. Wij hebben
hiervoor een aantal omgangsregels opgesteld. Aan het begin van elk schooljaar bespreken we
deze regels met de kinderen.
Als er in de loop van het schooljaar aanleiding toe is kunnen de regels bijgesteld worden.
Omdat het gevoel van veiligheid zeer belangrijk is accepteren we niet dat ouders of leerlingen
inbreuk op deze regels maken.
In geval van agressie of geweld van leerlingen of ouders tegen leerlingen, personeelsleden of
materiële zaken in de school hanteren wij daarom duidelijke regels:
1. Er wordt aangifte gedaan bij de politie.
2. Er wordt onderzocht of de leerling van school verwijderd moet worden of de ouder de
toegang tot de school ontzegd moet worden.
3. Materiële schade zal worden verhaald.
Onder agressie verstaan we iedere vorm van gedrag dat erop gericht is iemand lichamelijk of
geestelijk te schaden. Als de agressie zich uit in een opzettelijke poging om ernstig
lichamelijk letsel toe te brengen spreken we van geweld.
Incidenten die met agressie of geweld te maken hebben worden door ons geregistreerd.
Andere maatregelen die we hebben genomen om de sociale veiligheid op onze scholen te
bewaken zijn de volgende: elke twee jaar ondervragen we leerlingen en personeel over hun
veiligheidsbeleving. De opbrengsten uit dit onderzoek gebruiken we om ons veiligheidsbeleid
te verbeteren.

5.16 Verwijsindex Haaglanden
Wat is de Verwijsindex Haaglanden?
De Verwijsindex is een digitaal hulpmiddel waarin begeleiders, leerkrachten en hulpverleners
een signaal kunnen afgeven voor een jeugdige waar zij zich zorgen over maken. Het gaat om
vroegtijdige signalering indien een zorg is geconstateerd. Bijvoorbeeld als een jeugdige
spijbelt, er gezinsproblemen zijn of als de ouders/verzorgers van de jeugdige kampen met een
(licht) psychiatrische stoornis, verslaving of verstandelijke beperking.
Hoe werkt het?
Als een signaal in de Verwijsindex wordt afgegeven, worden alléén algemene gegevens zoals
naam, geboortedatum en BSN in de Verwijsindex bekend gemaakt. Bij een tweede signaal
over dezelfde jeugdige door een begeleider van een andere organisatie, krijgen beide
begeleiders een email met daarin de mededeling dat er nog een begeleider is die zich zorgen
maakt. Vanaf dat moment moeten ze contact met elkaar opnemen om te overleggen hoe ze de
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jeugdige het beste kunnen helpen. Op deze manier werken de begeleiders van verschillende
organisaties samen met het doel de jeugdige beter te kunnen helpen.
Wat is het doel?
- Vroegtijdige signalering van problemen bij jeugdigen tot en met 22 jaar zodat tijdige,
effectieve en gecoördineerde hulp geboden kan worden.
- Bijdragen aan een sluitende aanpak voor jeugdigen door samenwerking te realiseren
tussen alle betrokken organisaties in de jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs en
justitiële organisaties.
Toestemming
Om informatie te mogen uitwisselen wordt toestemming gevraagd aan de ouders en/of de
jeugdige. Als toestemming is gevraagd voor uitwisseling van informatie, wordt de Wet
bescherming persoonsgegevens goed nageleefd. In enkele gevallen is geen toestemming
vereist, bijvoorbeeld op grond van geldende wetgeving zoals de Leerplichtwet. De ouders
en/of de jeugdige moeten dan wel worden geïnformeerd over het signaal. Alleen in
uitzonderlijke gevallen wordt dit niet gedaan, bijvoorbeeld als sprake is van overmacht of een
bedreigende situatie.
Wie doen er mee?
De gemeenten in Haaglanden streven ernaar dat zoveel mogelijk organisaties zich aansluiten
bij de Verwijsindex Haaglanden. Begin 2012 zijn circa 200 instanties aangesloten op de
Verwijsindex Haaglanden. Dit zijn uiteenlopende organisaties vanuit onderwijs,
jeugdgezondheidszorg, welzijnswerk, kinderopvang, jeugdhulpverlening en jeugdzorg. Een
actuele lijst van aangesloten organisaties is te vinden op de website van Verwijsindex
Haaglanden http://www.verwijsindexhaaglanden.nl.

5.17 Schoolmaatschappelijk werk
CBS De Gantel biedt u de service van een schoolmaatschappelijk werker. Onze
schoolmaatschappelijk werker is Eveline Flink en om de week een dag op CBS De Gantel
aanwezig.
Het schoolgericht maatschappelijk werk is een kortdurende hulpverlening gericht op het
welzijn van uw kind. U kunt denken aan bijvoorbeeld:
-

Sociaal- emotionele problemen; uw kind gedraagt zich druk en agressief of is juist erg stil
en teruggetrokken.
Uw kind wordt gepest.
Vragen omtrent de opvoeding.
Bij problemen binnen uw gezin waar uw kind last van heeft bijvoorbeeld echtscheiding,
woonproblemen, verslavingsproblemen of financiële problemen.

Tijdens een eerste gesprek bekijkt de schoolgericht maatschappelijk werkster samen met u
welke stappen het beste genomen kunnen worden. Vaak volgen er daarna meer gesprekken
met u en /of uw kind. Uiteraard praat de schoolmaatschappelijk werker alleen met uw kind
wanneer u daar toestemming voor geeft. Bij sommige problemen kan een andere instelling u
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beter helpen. In overleg wordt dan gekeken bij welke hulpverleningsinstantie u het beste
terecht kan. Het schoolgericht maatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis.
U kunt in contact komen met onze schoolmaatschappelijk werker op de volgende manieren:
Via de intern begeleider of via de leerkracht van uw kind.
Ook kunt u bellen of mailen met Eveline Flink: e.flinkaismw-basisschool.nl/06-28247838.

5.18 Haags Elektronisch Leerling Dossier
Het Elektronisch Leerling Dossier (ELD) is opgezet voor het Haagse basisonderwijs. Doel
van dit ELD is de samenwerking tussen de verschillende instellingen (u moet dan denken aan
de scholen, de centra voor jeugd en gezin, de jeugdgezondheidszorg, de politie) nog meer te
versterken, zodat kinderen die dat nodig hebben niet tussen wal en schip raken. Wij zijn blij,
dat we hieraan gaan meedoen, omdat we zo nog beter de zorg voor onze leerlingen kunnen
vormgeven
Het gaat hierbij dus over het proces waarbij sprake is van externe zorg. Het ELD richt zich
niet op de interne leerlingzorg van de school. Hiervoor zijn op school andere voorzieningen in
gebruik. Het doel van het ELD is om de inzet van externe zorg sneller en gerichter te laten
plaatsvinden.
De intern begeleiders en directie van de school hebben veel kennis over kinderen op hun
school en zijn een belangrijke bron van informatie betreffende de zorg voor kinderen. Het
ELD ondersteunt hen (digitaal) bij hun zorgplicht.
Het ELD wil een brug vormen tussen de school en diverse andere zorgpartijen. Om die brug te
kunnen vormen is in het ELD een functie ingebouwd, waarmee op een snelle en eenvoudige
wijze een signaal in de Verwijsindex afgeven kan worden. De intern begeleider en de
schooldirecteur zijn geautoriseerd om een signaal af te geven. Hiervoor gelden uiteraard
duidelijke richtlijnen en kaders (wanneer mag ik een signaal afgegeven, hoe verloopt de
communicatie naar de ouders, etc.) De wettelijke kaders en richtlijnen (om o.a. de privacy te
waarborgen) maken deel uit van de introductiebijeenkomst ELD.
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6. De leerkrachten
6.1 De begeleiding en inzet van stagiair(e)s van de Pabo
Wij vinden het een goede zaak om stagiair(e)s van de Pabo de kans te geven op onze school
ervaring op te doen. Zo dragen wij eraan bij de basisscholen ook in de toekomst van goed
opgeleide collega’s te voorzien.
6.2 Nascholing van leerkrachten
Regelmatig volgen leerkrachten lang- en kortlopende cursussen om in hun onderwijspraktijk
op de hoogte te blijven van allerlei nieuwe ontwikkelingen, dan wel vertrouwd te raken met
nieuwe media. Welke cursussen daarvoor in aanmerking komen en welke leerkrachten ze
gaan volgen, wordt jaarlijks vastgelegd in het nascholingsplan.
6.3 Vervanging van leerkrachten
In het geval dat een leerkracht van onze school (kort) afwezig is (bijvoorbeeld door ziekte) en
vervangen moet worden, gaan wij als volgt te werk:
Eerst proberen wij betrokkene te vervangen door een gediplomeerde leerkracht. Lukt dat niet,
dan vragen wij de hulp van andere onderwijsgevenden van CBS De Gantel. Lukt ook dat niet,
dan verdelen we de kinderen over andere groepen. In principe worden de kinderen bij
afwezigheid van hun leerkracht niet naar huis gestuurd.
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7 De ouders
7.1 Betrokkenheid van ouders bij de school
Een goede samenwerking tussen ouders en school is belangrijk. Wat doen we er aan om die
betrokkenheid waar te maken? Hoe krijgen we het voor elkaar dat u graag en gemakkelijk
naar school komt? Dit gebeurt op verschillende manieren:
- door mondelinge en schriftelijke communicatie;
- door contacten over de kinderen;
- door ondersteunende taken van ouders;
- door deelname in de ouderraad of medezeggenschapsraad.

7.2 Informatie aan ouders over onderwijs en school
Allereerst noemen we deze Gantelgids, de schoolgids die het gehele schooljaar binnen
handbereik moet liggen, evenals de jaarkalender. Dan is er ons ‘Gantelnieuws’, een
nieuwsbulletin dat u een keer per maand op de hoogte houdt van wat er zich afspeelt op onze
school.
Direct contact is echter ook belangrijk. Dit kan tijdens de rapportavonden, de informatieavond
aan het begin van het schooljaar of door middel van een telefonisch gemaakte afspraak met de
leerkracht of directie en ieder ander moment waarop u en wij het wenselijk achten.

7.3 Het rapport en de rapportavonden
Uw kind krijgt twee maal per schooljaar een rapport. Op twee ouderavonden worden de
ouders in de gelegenheid gesteld met de desbetreffende leerkrachten van gedachten te
wisselen over gedrag en leerprestaties van hun kind(eren). Dat gebeurt in
tienminutengesprekjes (ook voor de groepen 1 en 2). Het eerste gesprek is het
kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar en het twee gesprek is in februari.
Moet er uitvoeriger gesproken worden, dan kan er een afspraak gemaakt worden. Het laatste
rapport bespreken we alleen met u als er bijzonderheden zijn. De ouders van de leerlingen van
de groepen 1 en 2 worden wel uitgenodigd voor een tienminutengesprek bij het laatste
rapport.

7.4 Informatieavond
Op de informatie/-kennismakingsavond krijgt u informatie over onze school in het algemeen
en over de gang van zaken in de groep(en) van uw kind(eren). U maakt dan kennis met de
leerkracht(en) van uw kind(eren). Zij geven u informatie over wat er dat schooljaar in de
groep van uw kind gaat gebeuren.

7.5 Ouderraad
De ouderraad (OR) vervult naast de medezeggenschapsraad (MR) een belangrijke functie
binnen de school.
De OR adviseert niet alleen de vertegenwoordigers van de ouders in de MR en het team, maar
neemt ook allerlei initiatieven en stimuleert ouderactiviteiten bij veel zaken die naast het
lesgeven in de school aan de orde komen.
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7.6 Ouderbijdrage
De school int de bijdrage; de ouderraad beheert deze. De bijdrage wordt besteed aan
festiviteiten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, de sportdag, het schoolfeest, de afscheidsavond, enz.
Het zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden betaald. Ook wordt een deel
van de ouderbijdrage ingezet voor extra leermiddelen die niet door het Ministerie worden
vergoed.
Elk schooljaar wordt er verantwoording afgelegd over de besteding van de ouderbijdrage.
Hoewel de ouderbijdrage (wettelijk) vrijwillig is, is het voor het reilen en zeilen van de school
belangrijk, dat we kunnen rekenen op de storting van het volledige bedrag.
De toelating tot de school wordt overigens niet afhankelijk gesteld van financiële bijdragen
van ouders.
In overleg met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad en de
schooldirectie is de hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 verlaagd naar
een bedrag van € 42,- per leerling. De hoogte van de bijdrage is voor meerdere kinderen uit
één gezin gelijk. Daarbij gaan we er vanuit dat de bijdrage ook de komende jaren op dit
niveau kan blijven als ouders net als het afgelopen schooljaar hun vrijwillige bijdrage blijven
betalen.
De ouderbijdrage voor kinderen die gedurende het schooljaar op CBS De Gantel worden
geplaatst, wordt naar rato belast. Kinderen die vóór 1 januari worden geplaatst betalen 100%
van de bijdrage, omdat zij aan alle activiteiten meedoen. Voor kinderen die later in het
schooljaar geplaatst worden, wordt een gereduceerd tarief in rekening gebracht.
De ouderbijdrage wordt in principe eenmaal per jaar geïnd door middel van een brief die de
school aan de ouders stuurt. Deze brief dient tevens als factuur voor de betaling.
Er bestaat de mogelijkheid om gespreid (in 3 termijnen) te betalen. De termijnen zijn 1
oktober, 1 januari en 1 april. Dit dient door de ouders aan de school medegedeeld te worden.
De ouders wordt vriendelijk gevraagd de ouderbijdrage niet in contanten mee te geven aan de
kinderen, maar deze via internetbankieren over te maken op rekeningnummer NL92 ABNA
0588 4008 07 t.n.v. OR CBS De Gantel o.v.v. de naam en de groep van uw kind. U kunt ook
een machtiging afgeven aan de OR voor een automatische incasso.

7.7 Medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad (MR) hebben zowel ouders als teamleden zitting. Via de MR
wordt meegedacht en gesproken over de algehele gang van zaken op school.
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies te geven aan het bevoegd
gezag, in ons geval SCOH, dan wel al dan niet in te stemmen met beslissingen van ditzelfde
college. Het bevoegd gezag wordt vertegenwoordigd door de directeur van CBS De Gantel.
De leden van de MR worden eens per drie jaar gekozen uit en door de aangestelde
personeelsleden en uit en door de ouders of verzorgers van ingeschreven leerlingen. De MR
vergadert tien maal per jaar (voor iedereen toegankelijk als toehoorder).
De MR heeft een afvaardiging in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van
de scholen van onze stichting.
Het e-mailadres van de MR is: mr@degantel.nl.
De MR is als volgt samengesteld:
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Oudergeleding:
Carlo Reeser, Suzanne van de Weg en Akim Wildemans.
Personeelsgeleding:
Lisette Havekes, Evelijn Warning en Jolanda van de Konijnenburg.

7.8 Informatieverstrekking gescheiden ouders
Bij gescheiden ouders wordt de informatie in eerste instantie alleen aan de verzorgende ouder
gegeven. In overleg met de verzorgende ouder kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden.
Wanneer ouders van onze leerlingen gescheiden leven of gaan scheiden, hanteren wij op CBS
De Gantel de volgende afspraken:
CBS De Gantel informeert beide ouders. De ouder die belast is met het ouderlijk gezag (over
het algemeen de ouders bij wie het kind woont) wordt “actief” geïnformeerd. De andere ouder
(voor deze ouder geldt over het algemeen een omgangsregeling) wordt “passief”
geïnformeerd. Alleen in zwaarwegende omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.
De ouder die “actief” wordt geïnformeerd, ontvangt van ons het Gantelnieuws, uitnodigingen
omtrent ouderavond, contactavonden, informatie omtrent rapportages, schoolresultaten,
toetsresultaten, schoolreizen, verwijzing naar het vervolgonderwijs en andere voor ouders
relevante informatie.
Gescheiden ouders krijgen beiden de gelegenheid over hun kind te praten tenzij de
omgangsregeling anders aangeeft.

7.9 Privacy Protocol van de SCOH/SPCP
Sinds januari 2013 beschikt iedere school en peuterspeelzaal binnen de SCOH/SPCP over een
privacy protocol. Dit protocol regelt de wijze waarop zorgvuldig en met inachtneming van
alle wet- en regelgeving wordt omgegaan met alle gegevens van uw kind. Het volledige
protocol is op school ter inzage. Op school wordt veel vastgelegd als het gaat om de
ontwikkeling van uw kind. De school heeft daarin ook wettelijke verplichtingen.
In het privacyprotocol vindt u belangrijke informatie over:
- wat wordt bewaard
- wie bewaart het
- hoe lang wordt het bewaard
- wie heeft toegang tot dit alles
- aan wie mogen welke gegevens verstrekt worden
Schrijft u uw kind in bij ons op school dan kunt u direct een exemplaar van het
privacyprotocol inzien.
Wist u dat……..
- alle toetsresultaten van uw kind worden geregistreerd en bewaard?
- dat ons Leerling Volg Systeem (LVS) en ons Leerling Administratie Systeem (LAS)
gevuld zijn met gegevens die vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens
- dat u als ouder altijd inzagerecht hebt in het dossier van uw kind
- dat u daarvoor alleen maar een afspraak met de directeur hoeft te maken
- dat u het recht heeft feitelijk onjuiste persoonsgegevens te laten veranderen
- dat het toegangsbeheer nauwkeurig en zorgvuldig is vastgelegd
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8. Diversen
8.1 Actief burgerschap en sociale integratie
Op 1 februari 2006 zijn de onderwijswetten uitgebreid met een bepaling die scholen verplicht
aandacht te schenken aan actief burgerschap en sociale integratie. Dat lijkt iets nieuws, maar
is het niet. Op onze lesroosters en op de rapporten zult u dit vak dan ook niet
tegenkomen.Veel elementen van actief burgerschap en sociale integratie maken namelijk al
deel uit van andere vakken. U kunt daarbij denken aan vakken als godsdienst, geschiedenis,
wereldoriëntatie. Als het gaat om waarden en normen, om gedrag, dan komt dat uiteraard aan
de orde bij godsdienst en sociaal emotionele ontwikkeling. Maar vooral ook in de dagelijkse
omgang tussen leerkrachten en leerlingen en leerlingen onderling. Natuurlijk ligt hier ook een
relatie met de gedragsregels/huisregels die wij op onze school hanteren.

8.2 Activiteitenkalender
De activiteitenkalender, die u thuis op een handig plekje kunt ophangen, geeft u informatie
over schoolactiviteiten en belangrijke data.

8.3 Adreslijst
U krijgt een adres-/telefoonlijst van de kinderen met wie uw kind samen in de groep zit.

8.4 (Buiten)schoolse activiteiten
Jaarlijks terugkerende activiteiten voor diverse leeftijdscategorieën zijn: herfstwandeling,
bezoekjes aan musea, muziek- en toneelvoorstellingen, kinderboerderij, speeltuin, deelname
aan het voetbaltoernooi van ons bestuur en het afscheid groep 8.
Voor alle leeftijden organiseren wij jaarlijks: de sportdag, het sinterklaasfeest, het kerstfeest,
het schoolfeest, het paasfeest, een musical groep 8 en de diverse schoolreizen en -kampen.
Deze activiteiten hebben naast een educatieve ook een sociale en opvoedkundige waarde.
Samen allerlei soorten activiteiten beleven en er een eigen rol in spelen, is vormend. Je leert
jezelf in verschillende situaties t.o.v. anderen kennen. Van al deze activiteiten houden wij u
maandelijks op de hoogte via het ‘Gantelnieuws’.
Onze school maakt gebruik van de diensten van verschillende instellingen. Dat doen we om
het onderwijs aan te vullen met tentoonstellingen, cursussen, excursies en uitvoeringen en
materialen die deze instellingen ons bieden. Het zijn: de bibliotheken, de afdeling milieu van
de Dienst Stadsbeheer, het Museon, het Koorenhuis, de sportotheek en afdeling Spel en
Recreatie van de gemeente.

8.5 Culturele vorming
Koorenhuis (centrum voor kunst en cultuur)
Het Koorenhuis is een instelling die veel activiteiten aanbiedt op muzisch-creatief gebied.
Met onze leerlingen gaan we ieder schooljaar naar een toneelvoorstelling, een
muziekuitvoering, een film (groep 8) of een dans- of pantomime activiteit. Voor de jongere
kinderen vinden de voorstellingen op school plaats. Indien dit niet het geval is, vraagt het
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Koorenhuis een vergoeding voor de huur van de zaal en het vervoer. Wat uw kind te zien en
te horen krijgt, is veel meer waard dan de prijs die ervoor betaald moet worden. Betaling
geschiedt uit de ouderbijdrage.
Museumbezoek
Met onze leerlingen brengen we minimaal één keer per jaar een bezoek aan het Museon. De
kosten die de Museonlessen met zich meebrengen worden bekostigd uit de ouderbijdrage.

8.6 Eetcafé
Eetcafé van 2Schuiten
Voor de kinderen van CBS De Gantel is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de
mogelijkheid om gebruik te maken van het Eetcafé van 2Schuiten. Tussen de middag eventjes
de school uit en lunchen in een gezellige, huiselijke sfeer! Er hoeft geen eten of drinken van
huis te worden meegebracht.
De kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 worden door de pedagogisch medewerkers van
2Schuiten uit hun lokaal opgehaald. Kinderen vanaf groep 5 gaan zelfstandig naar het Eetcafé
door de achteringang van 2Schuiten, deze grenst aan het schoolplein.
Dagelijks is er bruinbrood met een divers aanbod gezond beleg. De eerste boterham wordt
belegd met hartig beleg en er wordt met mes en vork gegeten. Natuurlijk worden de kinderen
die met deze vaardigheden nog moeite hebben geholpen. Regelmatig wordt er iets extra’s
aangeboden zoals groente, vissticks, soep of knakworstjes. Er wordt rekening gehouden met
ieders eetgewoonte, zo zijn er dus ook halalproducten. De kinderen kiezen of zij melk, thee of
water drinken.
Contactgegevens:
Kindercentrum 2Schuiten
Treslonglaan 99
2548 RT Den Haag
tel: (070) – 394 27 95
mail: 2schuiten@2samen.nl
contactpersoon: Karin Verhoeff
Kindercentrum De Dwergenhut
Kindercentrum De Dwerghut verzorgt tussen de middag de lunch voor leerlingen van CBS De
Gantel. De kinderen worden door pedagogisch geschoolde medewerkers opgehaald en weer
naar school gebracht.
Op onze locatie aan de Strijplaan 93 te Rijswijk staat een gevarieerde lunch voor de kinderen
klaar. Deze bestaat uit tosti ‘s, pannenkoeken, poffertjes en brood met een eitje of een lekker
plakje worst en wat zoets op de boterham.
Heeft uw kind een probleem met eten en wilt u zelf eten meegeven, dan is dit voor ons geen
probleem. De medewerkers van kindercentrum De Dwergenhut hebben ervaring met kinderen
met voedselallergieën en kunnen in overleg met u producten kopen die uw kinderen tijdens de
lunch mogen eten.
De kosten voor Eetcafé De Dwergenhut bedragen €2,75 per keer.
Heeft u interesse of wilt u verdere informatie over eetcafé De Dwergenhut? Neem dan gerust
contact met hen op.
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Contactgegevens:
Kindercentrum De Dwergenhut
Strijplaan 93
2285GJ Rijswijk
mail: info@dedwergen.nl
contactpersonen: Mevrouw J. Brand 06-29537781 of mevrouw A.van Wolferen 06-34657875.
website: www.dedwergen.nl

8.7 Actie voor een goed doel
Op twee momenten in het schooljaar wordt aandacht besteed aan een goed doel. Naast het
daadwerkelijk, financieel steunen, wordt in de groepen aandacht besteed aan de
achtergronden van zo’n goed doel. U wordt in het Gantelnieuws hierover nader geïnformeerd.

8.8 Hoofdluisprotocol
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar
komen, kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander worden overgebracht. De
school is, ongewild, zo’n plaats. Wij zijn van mening, dat zowel de school als de ouders een
stuk verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het is de
verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de
verspreiding zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om
de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen.
Om het hoofdluizenprobleem onder controle te houden, is op onze school in samenwerking
met de medezeggenschapsraad gekozen voor een systematische aanpak. Dit houdt in dat de
school, op het moment dat er weer hoofdluis gesignaleerd wordt binnen de school, een aantal
voorzorgsmaatregelen neemt die verdere verspreiding van hoofdluis beperkt. Daarnaast
bestaat er een ouderwerkgroep die door school is ingesteld. Deze werkgroep heeft als taak op
een aantal vaste tijdstippen (5 keer per jaar) alle leerlingen op school te controleren op
hoofdluis. Tevens kan de werkgroep extra ingeschakeld worden in periodes dat de hoofdluis
weer wat actiever is. Wanneer er hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, zal dit niet aan
het kind zelf medegedeeld worden, maar zal de leerkracht van dat kind telefonisch contact
opnemen met de ouders met het verzoek het kind thuis te behandelen tegen hoofdluis. De
leerling wordt pas weer tot de school toegelaten als bij controle bij de administratie blijkt dat
het geen hoofdluis meer heeft.
Alle ouders worden vooraf via het Gantelnieuws op de hoogte gebracht wanneer de controle
zal plaatsvinden. Om de hoofdluisbestrijding doeltreffend uit te voeren, worden alle kinderen
op de volgende data gecontroleerd.
1e
controle
week van 28 augustus 2017 hercontrole
1 en 2 weken later
e
2
controle
week van 23 oktober 2017 hercontrole
1 en 2 weken later
3e
controle
week van 8 januari 2018
hercontrole 1 en 2 weken later
4e
controle
week van 5 maart 2018
hercontrole 1 en 2 weken later
e
5
controle
week van 14 mei 2018
hercontrole 1 en 2 weken later
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8.9 Huiswerk
Vanaf groep 4 krijgen de kinderen huiswerk. Het geven van huiswerk heeft een tweeledig
doel: het verwerven van kennis en het leren onder andere omstandigheden, zonder hulp van
de leerkracht (zelfstandig leren). In beide gevallen is het ook een voorbereiding op het
voortgezet onderwijs.
Wilt u er thuis op toezien, dat er uitermate voorzichtig en netjes met de schoolboeken wordt
omgegaan! Niet dubbelvouwen, niet in tekenen of schrijven enz. Voor de leermiddelen die het
kind gebruikt, is het verantwoordelijk. Opzettelijke beschadigingen en schade door
slordigheid zullen moeten worden vergoed; dat geldt overigens ook voor de materialen waar
de kinderen op school mee werken.
Om schoolboeken en -schriften mee naar huis te nemen (en weer terug!) dienen de leerlingen
een degelijke tas te gebruiken. Slappe plastic en linnen tasjes volstaan niet. Zij bieden de dure
boeken te weinig bescherming.

8.10 Jeugdtandzorg
De Jeugdtandzorg West houdt zich niet alleen bezig met het voorkomen van tandbederf ofwel
preventie. Elk half jaar kijkt de tandarts of het gebit van uw kind gezond is. Als het nodig is,
vult hij een gaatje of verricht hij een andere tandheelkundige behandeling. Voor kinderen van
de Jeugdtandzorg die een beugel nodig hebben, is er een centrum voor orthodontie.
De kosten voor de Jeugdtandzorg worden op dezelfde manier berekend als bij de huistandarts.
Op school is een formulier verkrijgbaar waarmee u uw kind kunt aanmelden bij de
Jeugdtandzorg. U kunt het volledig ingevuld opsturen naar de afdeling centrale administratie,
Calandstraat 1, 2521 AD in Den Haag. Voor de administratie is het noodzakelijk dat u met het
formulier een kopie van de zorgverzekeringspas van uw kind meestuurt. Na enige tijd krijgt u
schriftelijk bericht voor een afspraak. Nadere informatie is te verkrijgen onder
telefoonnummer (070) - 305 12 00.
Voor leerlingen van de basis- en speciale scholen die bij de Jeugdtandzorg zijn aangesloten, is
er een extra service in de vorm van een busje. Als u wilt, vervoert deze haal- en brengservice
de kinderen van de school naar de tandarts. Na de behandeling worden ze teruggebracht naar
school. Als uw kind gebruik maakt van de haal- en brengservice en u graag aanwezig wilt zijn
bij de behandeling, is dat geen enkel probleem. Het gaat de Jeugdtandzorg West er juist om
dat kinderen zich prettig voelen bij de tandarts.

8.11 Kinderopvang
In de nieuwe wet Kinderopvang welke per 1 augustus 2007 van kracht wordt, is de
verplichting vastgelegd dat basisscholen vanaf het schooljaar 2008-2009 de aansluiting met
de buitenschoolse opvang moeten organiseren.
In het verlengde daarvan is binnen onze stichting SCOH afgesproken dat CBS De Gantel in
school geen kinderen opvangt, maar de buitenschoolse opvang uitbesteedt aan onderstaande
professionele organisaties. De school beperkt zich in deze tot de rol van makelaar.
-

Stichting 2 Samen verzorgt de buitenschoolse opvang in haar eigen afdeling in de
gebouwen naast CBS De Gantel. Het telefoonnummer is: (070) - 338 55 00.
Hakuna Matata verzorgt de buitenschoolse opvang op een locatie aan de Guido de
Moorstraat 35 in het Wateringse Veld. Het telefoonnummer is: (070) - 325 01 13.
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-

Locatiemanager is Mayonne Roos, haar telefoonnummer is: 06-34 82 86 99.
Emailadres: LMwateringseveld@bsohakunamatata.nl
Kindercentrum De Dwergenhut verzorgt de buitenschoolse opvang op twee locaties:
Aan de Strijplaan 103-105 in Rijswijk. Het telefoonnummer is 06 - 29 53 77 81.
Aan de Laan van Wateringse Veld 385, 2548 BL Den Haag. Het telefoon is: (070) – 309
68 69.
ZON Buitengewone Kinderopvang, Noordweg 26, 2291 EE Wateringen. Het
telefoonnummer is : 06 - 10 27 63 00.
Kinderdagverblijf Wonderlief, Laan van Wateringse Veld 1496, 2548 DA Den Haag. Het
telefoonnummer is: (070) – 219 08 30. Emailadres: info@kdvwonderlief.nl

8.12 Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt ontstaan wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt,
dus ook op school de school van uw kind. Die misverstanden of fouten moeten natuurlijk wel
uitgepraat en opgelost worden. Als ouder richt u zich in eerste instantie tot de leerkracht van
uw kind en/of andere directbetrokkene om over zaken waar u zich niet in kunt vinden te
overleggen. Ons streven is dat elke leerkracht u en/of uw kind altijd serieus neemt en goed
naar u en/of uw kind luistert en samen met u en/of uw kind naar de best mogelijke oplossing
zoekt. Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of komt u er met de
leerkracht niet uit, dan kunt u de zaak bespreken met de directie of de contactpersoon van de
school. De contactpersoon heeft tot taak uw klacht aan te horen, u door te verwijzen naar de
directie of eventueel naar een andere instantie. De contactpersoon op onze school is Evelijn
Warning. Zij is telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer (070) - 396 72 22.
Mocht de kwestie na overleg met de directie voor u alsnog niet op een bevredigende wijze
zijn opgelost, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de Voorzitter van het College van Bestuur
van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden. U kunt ook contact opnemen met de
vertrouwenspersonen (zie hierna). Op grond van de klachtenregeling staat het u ook vrij direct
een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs, waarbij de SCOH is
aangesloten. Het beleid van de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs is er evenwel op
gericht dat klachten zoveel mogelijk binnen de (school)organisatie zelf worden opgelost. In
het kader van dit beleid verwijst de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijszaken die nog
niet voldoende binnen de organisatie zelf zijn behandeld, naar de organisatie terug teneinde te
bewerkstelligen dat binnen de organisatie alle wegen worden bewandeld om tot oplossing van
de klacht te komen.
Kan de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan neemt de
Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs de klacht uiteraard in behandeling. Gelet op het
beleid van de commissie geven wij u dringend in overweging een klacht in eerste instantie op
te lossen op schoolniveau en – indien dit niet leidt tot een voor u bevredigende uitkomst – de
zaak voor te leggen aan het bestuur van de SCOH, in de persoon van de Voorzitter van het
College van Bestuur.
Het adres van de Voorzitter van het College van Bestuur van de SCOH is:
Drs. G.J. van Drielen,
Postbus 18546
2502 EM Den Haag
Tel: (070) - 311 87 87
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Het adres van de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs
is: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.
(070) - 386 16 97
Bij klachten over seksueel geweld of seksuele intimidatie verzoeken we u direct de directeur
van de school of de algemeen directeur van de SCOH hiervan in kennis te stellen. Ook kunt u
direct contact opnemen met de vertrouwensinspecteur, telefoonnummer 0900 - 111 3 111
Vertrouwenspersonen
Als u van mening bent dat uw klacht onvoldoende serieus wordt genomen, dan kunt u altijd
contact opnemen met de extern vertrouwenspersonen van de SCOH.
De taak van de vertrouwenspersonen is na te gaan of de klacht opgelost kan worden door
bemiddeling of dat hetgeen waarover u klaagt aanleiding geeft tot het indienen van een klacht.
Desgewenst begeleiden de vertrouwenspersonen u bij de verdere procedure.
De contactgegevens zijn als volgt:
Centrum Vertrouwenspersonen Plus
Lilian Vermeulen en Anton de Leeuw
T: 070 – 2600032
M: 06-81316936
E: info@cvp-plus.nl
W: www.info@cvp-plus.nl
Elke werknemer van SCOH heeft een wettelijke Meldplicht indien er een vermoeden bestaat
dat een medewerker zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig grensoverschrijdend gedrag. Het
bestuur informeert de Landelijke Vertrouwensinspecteur (van de Onderwijsinspectie) over
alle ontvangen meldingen. De contactpersoon valt ook onder de wettelijke Meldplicht. De
Meldplicht geldt daarentegen niet voor de externe Vertrouwenspersoon. Deze heeft een
geheimhoudingsplicht.

8.13 Leerlingenvervoer
Als de school groepsvervoer van leerlingen organiseert van en naar school in het kader van
schoolactiviteiten, dan houdt zij zich aan het door SCOH gehanteerde protocol. Dit protocol
ligt op school ter inzage.

8.14 Mobiele telefoons van leerlingen
a. Leerlingen van CBS De Gantel mogen hun mobiele telefoon meenemen naar school, maar
deze staat onder schooltijd uit.
b. Leerlingen van CBS De Gantel mogen alleen in overleg met de leerkracht hun mobiele
telefoon gebruiken in geval van nood.
c. Het maken van filmpjes en foto’s op school mag alleen met toestemming van de
leerkrachten en betrokkenen. Ook het plaatsen op social media is alleen met toestemming
van betrokkenen toegestaan.
d. Leerlingen van CBS De Gantel nemen hun mobiele telefoons op eigen
verantwoordelijkheid mee naar school. Medewerkers van CBS De Gantel mogen deze niet
in bewaring nemen op het moment dat het kind hier om vraagt.
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e. Leerlingen van CBS De Gantel mogen tijdens het schoolkamp geen mobiele telefoons
meenemen. Ouders krijgen een nummer van een mobiele schooltelefoon waarnaar ze
kunnen bellen als dat nodig is.
f. Sancties: Bij foutief gebruik van mobiele telefoon in de school wordt er twee keer
gewaarschuwd. Waarschuwingen worden door de leerkracht in de schooladministratie
vermeld. De derde keer wordt de mobiele telefoon ingenomen en ingeleverd bij de
directie. De dag opvolgend na inname kan het kind zijn/haar telefoon weer ophalen.
g. Wanneer een mobiele telefoon meerdere keren afgepakt is, zal er contact met de ouders
opgenomen worden en zullen zij de mobiele telefoon moeten komen ophalen.

8.15 Nieuwsbulletin
Het ‘Gantelnieuws’, waarmee we u op de hoogte houden van activiteiten in en rond de school,
verschijnt maandelijks. Het wordt per e-mail aan de ouders verstuurd. Ouders zonder internet
kunnen een papieren versie van het Gantel bij de administratie ophalen.

8.16 Ontruimingsplan
Om bij onverhoopte calamiteiten de kinderen in veiligheid te brengen, is het noodzakelijk het
ontruimingsplan verder te ontwikkelen en dat plan in de praktijk te toetsen. In het komend
schooljaar zullen wij tweemaal een ontruimingsoefening houden. Binnen het personeel zijn
collega’s die zich bedrijfshulpverlener (BHV’er) mogen noemen.

8.17 Overblijfmogelijkheden
In samenspraak met het schoolteam en met instemming van de Medezeggenschapsraad (MR)
gelden de volgende uitgangspunten:
- De overblijf is een gezamenlijke verantwoording van ouders en school.
- Aanmelding voor de overblijf geschiedt voor onbepaalde tijd, op vaste dagen. Bij
gelijkblijvende tarieven wordt het contract dus afgesloten tot het moment dat uw kind van
school afgaat. Tussentijdse wijzigingen of beëindiging van het contract kunt u schriftelijk
aan de administratie doorgeven. Voor ouders die onregelmatig werken, en dus wisselende
overblijfdagen moeten afnemen, wordt een uitzondering gemaakt (verklaring van de
werkgever is in dit geval noodzakelijk).
- Ouders betalen de overblijf per schooljaar, uitsluitend door middel van overmaken op de
overblijfrekening (NL91 ABNA 0834 3111 51). Betalen in termijnen is mogelijk, dit
kunnen ouders aangeven op het aanmeldingsformulier.
- Incidenteel overblijven kan alleen als dit vooraf gemeld is, en als de ouders een
strippenkaart hebben gekocht.
- Incidenteel verplicht overblijven in verband met museumbezoek en dergelijke is gratis
voor ouders die op die dag geen overblijf hebben geregeld. Verplicht overblijven leidt
echter niet tot teruggave van overblijfgeld voor de kinderen die op die dag regulier
overblijven.
- Specifieke (werk)omstandigheden van ouders, die niet vallen onder bovengenoemde
punten, kunnen besproken worden met de directie. Indien nodig kan er om een
werkgeversverklaring gevraagd worden.
- CBS de Gantel werkt in het schooljaar 2017-2018 tijdens de overblijf samen met 4
medewerkers van Halo Jobbing. De medewerkers van Halo Jobbing verzorgen tijdens de
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overblijf sportieve en/of creatieve activiteiten. De activiteiten worden aangepast aan de
leeftijden van de kinderen.
Aanmelden van kinderen:
- De ouders melden op welke dagen het kind gebruik gaat maken van de overblijf. Dit zijn
vaste dagen per week. Ouders ontvangen hiervoor een aanmeldingsformulier. Per kind
dient een apart formulier ingevuld te worden.
- Het aanmeldingsformulier wordt ingeleverd bij de overblijfcoördinator. Dat is Cynthia
Treebusch. Het contract wordt afgesloten tot het moment dat uw kind van school afgaat.
Tussentijdse wijzigingen, of beëindigen van het contract kunt u schriftelijk doorgeven aan
de administratie.
- Nieuwe leerlingen moeten voor hun eerste schooldag worden aangemeld bij de
overblijfcoördinator. Het formulier dient ondertekend te zijn, waarmee ouders aangeven
op de hoogte te zijn van de regeling, en hiermee in te stemmen.
- De ouders kunnen op de website van de school het overblijfreglement inzien.
- Incidenteel overblijven is bij uitzondering mogelijk (maximaal 10x per jaar), uitsluitend
als de ouders een strippenkaart hebben aangeschaft, gelijktijdig met de jaarlijkse betaling.
Hierdoor hebben vaste overblijvers 10 “snipperdagen”; voor niet gebruikte dagen vindt
dan restitutie plaats. Een kind kan dan maximaal 10 snipperdagen per jaar extra komen.
De strippenkaart blijft in bezit van de school. De ouders melden ’s ochtends bij de
leerkracht of bij de overblijfcoördinator dat hun kind extra overblijft, dit wordt door de
overblijfcoördinator op de strippenkaart aangetekend.
- Kinderen die later in het schooljaar instromen, kunnen gebruik maken van de overblijf na
aanmelding via het aanmeldingsformulier bij de overblijfcoördinator. Betaling geschiedt
dan voor de resterende tijd.
- Wijzigingen in dagen of het aantal dagen gedurende het schooljaar is uitsluitend mogelijk
in geval van zwaarwegende omstandigheden (bv nieuwe baan, verandering in werktijd,
enz.). Hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 maand. Eventuele restitutie (indien minder
dagen / beëindiging ) is mogelijk voor de resterende periode. Wijziging vindt plaats in
overleg met de overblijfcoördinator.
- Overgebleven strippen van schooljaar 2016-2017 worden meegenomen naar het volgende
schooljaar en worden verrekend met het te betalen bedrag voor schooljaar 2017-2018. Als
het kind geen gebruik meer maakt van de overblijf, vindt restitutie plaats.
Betaling:
- De ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar de rekening voor de overblijf. De
rekening dient voor 1 oktober 2017 betaald te zijn.
- Betaling in 5 termijnen is mogelijk. (aangeven op aanmeldingsformulier) - Restitutie is
mogelijk, met in acht neming van een opzegtermijn van 1 maand.
- Betaling d.m.v. een automatische incasso is mogelijk. Bij de automatische incasso betalen
de ouders het bedrag in een keer of in 10 termijnen.
- Wanneer het kind voortijdig van school gaat, of geen gebruik meer maakt van de
strippenkaart, is restitutie van overgebleven strippen / overblijfgeld mogelijk.
Kosten van het overblijven per schooljaar:
- 1 dag per week kost € 70,-- 2 dagen per week kost € 140,-- 3 dagen per week kost € 210,-50
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-

4 dagen per week kost € 280,--

Voor incidenteel overblijven is een strippenkaart beschikbaar: 10 strippen voor € 17,50
Betaling geschiedt door overmaking op rekeningnummer NL91 ABNA 0834 3111 51 ten
name van basisschool CBS De Gantel, onder vermelding van ‘overblijf’ en de naam en groep
van het kind.
Als u in 1 keer betaalt, moet de betaling binnen zijn voor 1 oktober 2017. Als u in 5 termijnen
betaalt, dan moet de 1ste termijn voor 1 oktober 2017, de 2de termijn voor 1 december 2017, de
3e termijn voor 1 februari 2018, de 4e termijn voor 1 april 2018 en de 5e termijn voor 1 juni
2018.
De automatische incasso vindt plaatst op 1 oktober 2017, 1 november 2017, 1 december 2017,
1 januari 2018, 1 februari 2018, 1 maart 2018, 1 april 2018, 1 mei 2018, 1 juni 2018 en 1 juli
2018.
Verdere bijzonderheden:
De groepen 3 en 4 gaan gelijktijdig met de kleuters naar buiten. De kleuters blijven tijdens de
overblijf altijd op het schoolplein. Vanaf groep 3 gaan de kinderen om de dag onder toezicht
van de medewerkers van Halo Jobbing en de overblijfmoeders spelen op het schoolplein of op
het Luchtenburgplein. Op het Luchtenburgplein zijn de kinderen verplicht om een lintje te
dragen.
Overblijfmoeders dragen felgekleurde gele hesjes tijdens het buitenspelen. Dit om de
herkenbaarheid te vergroten.
Eén overblijfkracht is om vijf voor een, als het hek opengaat, volgens een rooster
verantwoordelijk voor toezicht bij het hek.

8.18 Schoolfotograaf
Eenmaal per schooljaar wordt er van de kinderen een individuele foto en een groepsfoto
gemaakt. Op verzoek kunnen broertjes en zusjes ook samen op de foto.

8.19 Schoolgids
De schoolgids komt in principe eenmaal per jaar uit aan het begin van het schooljaar. Hij
wordt samengesteld door de directie met instemming van de medezeggenschapsraad. Hij is
bestemd voor de ouders.
De schoolgids wordt alleen nog maar uitgereikt aan ouders die hun kind komen aanmelden.
Ouders van zittende leerlingen kunnen de schoolgids op de website lezen of downloaden.

8.20 Schoolmelk
Schoolmelk levert een belangrijke bijdrage aan de hoeveelheid melk die uw kind op een dag
nodig heeft. U kunt uw kind aanmelden voor schoolmelk bij Campina via de website van
Campina www.schoolmelk.nl of via een aanmeldingsformulier dat u op school kunt krijgen.
Naast een gewoon schoolmelkabonnement (5 pakjes per week) kunt u indien gewenst ook een
overblijfabonnement voor de dagen waarop uw kind overblijft nemen.
Campina, tel. 088 – 116 80 06, schoolcode 328830.
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8.21 Toelating van leerlingen
Onze school staat open voor alle leerlingen (en hun ouders/verzorgers) die de uitgangspunten
van onze school kunnen onderschrijven of op zijn minst respecteren en waarvan is vastgesteld
dat de leerling met succes het onderwijs kan volgen. Tevens dient vastgesteld te worden of er
door toelating naar verwachting geen ernstige verstoringen op het gebied van veiligheid of
orde plaats zullen vinden.
Daarom zal onze school steeds voorafgaande aan toelating onderzoeken of er
onderwijskundig, organisatorisch of wat betreft gebouw en ruimte, voldoende mogelijkheden
en waarborgen bestaan om het kind met succes het in het schoolplan beschreven onderwijs
aan te kunnen bieden.
Dat geldt zowel op het persoonlijk als het cognitief gebied.
Daarnaast zal bij derden worden nagegaan of er ernstige verstoringen op het gebied van
veiligheid of orde en/of onderwijskundige problemen zijn te verwachten.
Argumenten die leiden tot het niet toelaten van de leerling zullen schriftelijk en met redenen
omkleed aan de ouders/verzorgers bekend worden gemaakt.
Criteria die bij de toelating een rol kunnen spelen, zijn de volgende:
- groepsgrootte;
- deskundigheid personeel;
- de school kan de gevraagde zorg niet bieden;
- beschikbaarheid personeel;
- samenstelling van de groep;
- er dreigt een ernstige verstoring van orde en rust;
- benodigde middelen;
- gevergde aanpassing in de organisatie.
Bovenstaande criteria kunnen ieder apart, maar ook in onderlinge samenhang worden
gewogen.

8.22 Traktaties
Op verjaardagen adviseren wij de kinderen te trakteren op veilig snoepgoed (geen lolly’s en
dergelijke). Wilt u de traktatie niet te groot maken? Een kinderhand is gauw gevuld, het feest
op zichzelf vinden we veel belangrijker. Overleg eens met de leerkracht, als u niet weet wat u
uw kind moet laten trakteren. Buiten feestelijkheden om willen wij het snoepen, samen met u,
zoveel mogelijk beperken.

8.23Verkeersveiligheid
Rond de tijden dat de kinderen naar school of naar huis gaan, is het vaak onoverzichtelijk in
de buurt van de school, onder andere door het grote aantal kort en/of verkeerd geparkeerde
auto’s. Ons dringende advies is:
Maak, indien mogelijk, geen gebruik van uw auto, maar breng uw kind lopend of op de fiets
naar school. Komt uw kind zelfstandig naar school, laat het dan lopen (fietsgebruik uitsluitend
indien de looptijd tot school meer dan 10 minuten bedraagt).
Als u toch met de auto komt, parkeert u deze dan op een daarvoor bestemde plaats! Omdat het
aantal verkeersplaatsen rond de school beperkt is, kunt u uw auto het beste parkeren in de
straten in de omgeving van de school.
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Het is de bedoeling dat de fietsen op de daarvoor bestemde plaatsen worden gestald. Tot slot
is het niet de bedoeling dat er op de trottoirs bij school gefietst wordt.

8.24 Verzekeringen
Ons
verzekeringspakket
bestaat
uit
een
W.A.-verzekering
en
een
schoolongevallenverzekering. De W.A.-verzekering dekt de aansprakelijkheid van
bestuursleden, leerkrachten, vrijwilligers en alle personen die aan schoolse of buitenschoolse
(met de school min of meer verband houdende) activiteiten deelnemen.
De dekking van de schoolongevallenverzekering geldt gedurende schoolactiviteiten, alsmede
gedurende één uur hiervoor of hierna of zoveel langer als rechtstreeks komen naar en van
schoolactiviteiten vergt.
Hierbij de volgende kanttekeningen: Ouders die voor ons rijden, kunnen in geval van een
ongeluk voor eventuele ziektekosten van de inzittende kinderen en van henzelf een beroep
doen op deze verzekering. Dat geldt niet voor schade aan eigen en/of andermans auto;
daarvoor zal de bestuurder/ouder bij zijn of haar persoonlijke autoverzekering moeten zijn.
Afzonderlijke verzekeringen voor schoolreisjes en dergelijke hoeft de school nu niet meer af
te sluiten. Het betreft hier een basisverzekering; indien u een uitgebreide dekking wenst, zult
u die zelf moeten verzorgen.
De kosten van hiervoor genoemde verzekeringen worden uit het schoolbudget betaald.

8.25 Vulpen
Om te komen tot een prettig leesbaar en persoonlijk handschrift is goed schrijfonderwijs van
groot belang. De keuze van het schrijfmateriaal speelt hierin een belangrijke rol.
Daarom is op CBS De Gantel het schrijven met een Lamy-pen verplicht in groep 3 en 4. Door
gebruik te maken van een goede vulpen met een goede pengreep kan het handschrift goed tot
ontwikkeling komen.
Steeds vaker komen kinderen met zo’n leuk gekleurde Stabilo-pen op school. Deze pen is
echter niet voor alle kinderen geschikt. Het gebruik van een Stabilo-pen is daarom in groep 3
of 4 alleen toegestaan voor kinderen met slechte motoriek en/of pengreep, dit uitsluitend op
advies van de leerkracht of fysiotherapeut! Vanaf groep 5 is het schrijven met een Lamy pen
niet langer verplicht. In groep 5 en 6 wordt het schrijven verder geautomatiseerd, waarbij
vanaf groep 6 ook het schrijven op tempo aan bod komt. De kinderen hebben hun handschrift
dan al voor een groot deel ontwikkeld, en mogen zelf een keuze maken voor een Lamy
vulpen, een andere vulpen of Stabilo-pen. Ouders schaffen deze pen zelf aan. De school heeft
uitsluitend vullingen voor vulpennen. Schrijft een kind met een Stabilo-pen, dan moeten
ouders zelf voor nieuwe vullingen zorgen. Ieder kind ontvangt eenmalig een Lamy-pen in
groep 3. Gaat deze pen kapot, dan schaffen ouders zelf een nieuwe Lamy-pen aan, of een
andere pen naar keuze vanaf groep 5. De Lamy-pen en kroontjes hiervoor zijn tegen contante
betaling te koop bij de administratie. De prijs is afhankelijk van de leverancier, maar ligt rond
de 10 euro.

8.26 Verwijdering van leerlingen
Als de school zelf vaststelt dat een leerling niet langer met succes het onderwijs op onze
school (zoals verwoord in het schoolplan) kan volgen (door oorzaken in of buiten de leerling
gelegen) of als er sprake is van ernstige verstoringen op het gebied van veiligheid of orde kan
het bevoegd gezag (of bestuur) besluiten deze leerling van onze school te verwijderen. De
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beslissing tot verwijdering wordt, nadat de groepsleerkracht en de ouders over het voornemen
tot verwijdering zijn gehoord, schriftelijk en met redenen omkleed door de algemeen directeur
van de SCOH medegedeeld. Daarbij is het voor betrokken ouder(s)/verzorger(s) mogelijk om,
binnen zes weken na dagtekening, schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit.
Vervolgens beslist het bevoegd gezag (bestuur) binnen vier weken op het bezwaar, maar zal
wel de ouders eerst horen.

8.27 Website, internet en sociale media
Website
Onze school heeft een eigen website (www.degantel.nl). Op de website treft u naast algemene
informatie over de school ook verslagen en foto’s van groepsactiviteiten. Ook kunt u er het
laatste Gantelnieuws lezen. Vergeet u niet van tijd tot tijd te kijken, want de website wordt
regelmatig bijgewerkt door de webmaster. Hebt u als ouder bezwaar dat er een foto van uw
kind op het internet komt, wilt u dat dan schriftelijk of per email (gantel@scoh.nl) aan de
directie kenbaar maken?
Internet en sociale media
Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen. 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 ongewild delen van foto’s of andere gegevens Met
het reglement internet en sociale media dat wij hanteren kan het gesprek op school, in de klas
maar ook thuis gevoerd worden over wat er gewoon is op sociale media (en wat niet). U kunt
dit reglement vinden op onze website. De afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen
voor het gebruik van mobiele telefoons en sociale media op school en in de klas, maar ook in
het mediagebruik buiten de school.
Onder het gebruik van sociale media gaat het om programma’s waarmee online informatie
kan worden opgezocht, gedeeld en gepresenteerd. Denk bijvoorbeeld aan Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube, Snapchat maar ook alle (nieuwe) hiermee vergelijke programma’s en
apps.

8.28 Wet bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in
het onderwijs
De wet bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs is in 1999
in werking getreden. In de wet gaat het om strafbare vormen van seksuele intimidatie en
seksueel misbruik en zedenmisdrijven (zoals ontucht, aanranding en verkrachting) gepleegd
door een medewerker van de onderwijsinstelling jegens een minderjarige leerling. Kern van
de wet is een aangifteplicht voor het bevoegd gezag en een meldplicht voor het personeel.
Deze aangifte- en meldplicht geldt bij een zedenmisdrijf, gepleegd door een medewerker van
de school. Daaronder vallen niet alleen personeelsleden, maar ook personen die buiten
dienstverband werkzaamheden verrichten voor een school zoals stagiair(e)s,
schoonmaakpersoneel, uitzendkrachten en vrijwilligers.
De wet verplicht personeelsleden om het bestuur van onze school onmiddellijk rechtstreeks te
informeren als zij – op welke manier dan ook – informatie krijgen over een mogelijk
zedenmisdrijf, gepleegd door een medewerker van de school jegens een minderjarige leerling.
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Het is niet voldoende om zich te wenden tot de tussenpersoon, zoals een lid van de directie
van de school.
Het personeelslid is ervoor verantwoordelijk dat de informatie het bestuur bereikt.
In de wet is vastgelegd welke procedures het bestuur moet volgen als het informatie verkrijgt
over een vermeend zedendelict; in alle gevallen verplicht de wet het bestuur om in overleg te
treden met de vertrouwensinspecteur van ministerie. In geval de conclusie van dit overleg is,
dat er sprake is van een redelijk vermoeden doet het bestuur aangifte bij de politie. Vooraf
stelt het bestuur de aangeklaagde en de ouders van de klager hiervan op de hoogte.

8.29 Wet op de privacy
In verband met de wet op de privacy is het niet toegestaan foto’s en filmopnamen te tonen aan
derden. Wij dragen zorg voor de privacy van uw kind.
Bij educatieve doeleinden of ten behoeve van feestelijke activiteiten op school gaan we ervan
uit dat u echter geen bezwaar maakt (zie ook paragraaf 8.27 ‘Website’). Mocht u dat wel
hebben, dan verzoeken wij u dit schriftelijk of per email (gantel@scoh.nl) aan de directie
kenbaar te maken.
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9. De ontwikkeling van het onderwijs
9.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs
Elk schooljaar lichten de basisscholen de inspectie in over de veranderingen die zij willen
realiseren. In ons geval is er nog geen sprake van veranderingen. Wij houden ons bezig met
het samenstellen van een goed schoolplan.
Wij werken aan kwaliteit door middel van: goede methoden; goede leerkrachten; het
nauwlettend volgen van de ontwikkeling en de leerresultaten van de leerlingen.
In onze school wordt lesgegeven met behulp van moderne lesmethoden die in overleg met het
Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (H.C.O.) zijn aangeschaft en voldoen aan de
vastgestelde kerndoelen.
Door ons wordt gelet op de kwaliteit en de vormgeving. Kinderen moeten goed kunnen leren
met behulp van deze methoden en het materiaal moet er aantrekkelijk uitzien.
Er zijn kinderen die extra moeilijk werk aankunnen en kinderen die veel extra oefenstof nodig
hebben. We hebben erop gelet of er in onze keuze voor beide groepen kinderen voldoende en
kwalitatief goede leerstof aanwezig is.
Het werken met goede, moderne methoden is één manier om kwaliteit na te streven.
Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan
hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de lesboeken zinvol
gebruikt worden. De teamleden werken niet alleen, maar besteden veel tijd aan samenwerking
en overleg. De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe
ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Jaarlijks is er geld voor nascholing. De kwaliteit
van een school hangt dus af van de mensen die er werken en de manier waarop ze dat doen.
De kwaliteit van het onderwijs wordt ook verhoogd door het goed volgen van de ontwikkeling
en de leerresultaten van de kinderen.
Naast het observeren en toetsen, is het van groot belang dat de leerkrachten het vermogen
bezitten zich te verplaatsen in de gevoelswereld, de gedachtewereld en de logica van het kind.

9.2 Bewaking van de kwaliteit
Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken, vragen wij ons het volgende regelmatig af:
- Maken alle leerlingen voldoende vorderingen en gebeurt dat op elk
gebied?
- Voldoen onze leer- en hulpmiddelen aan de gestelde eisen? - Hoe
staat
het met onze eigen capaciteiten en activiteiten?
Antwoorden hierop verkrijgen we door middel van de eerdergenoemde toetsen en observaties,
groepsbezoeken, functioneringsgesprekken en teambesprekingen.

9.3 Link groepen (plusklas ) / onderwijs aan het ‘slimme’ kind
Op CBS De Gantel hebben we een specifiek les-aanbod voor slimme kinderen. Dit aanbod
kan gesplitst worden in 2 delen:
Aanbod in de groep
Binnen CBS De Gantel wordt gewerkt met compacten en verrijken van de lesstof. Bij
compacten wordt onnodige herhalings- en oefenstof uit de methode overgeslagen. De tijd die
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vrijkomt door compacting van de reguliere leerstof kan dan worden besteed aan het werken
met verrijkingsmateriaal. In eerste instantie vindt dit plaats binnen het groepsplan van een
vakgebied: een kind zit bijvoorbeeld in de up-groep voor rekenen en volgt het aanbod van de
up-groep. De materialen die ingezet worden voor de up-groep, komen o.a. uit de
materialenmap voor verrijking per leerjaar.
Een kind, dat op meerdere gebieden verrijking nodig heeft, werkt met een leerling
verrijkingsmap.
In deze map wordt al het extra werk van het kind verzameld, gemaakt en afgetekend door de
leerkracht. De map blijft in het bezit van het kind, en gaat mee naar de volgende groep.
In deze map vinden we:
- Een aangepast weekplan (met duidelijk vermeld wanneer er aan extra taken gewerkt kan
worden, en welk werk gemaakt moet worden).
- aanbod volgens jaarplan
- eventueel de LINK papieren (indien het kind ook deelneemt aan de LINK groep)
Aanbod volgens jaarplan:
Er zijn materialenmappen voor verrijking op taalgebied en op rekengebied. Per vakgebied is
er een afwisselende samenstelling van beschikbare materialen. Daarnaast zijn er extra
opdrachten ter verbreding beschikbaar, bv aan de gele peper opdrachten uit de pittige plus
torens.
- De leerkracht is verantwoordelijk voor het signaleren van de leerlingen, het bespreken van
de leerlingen met de IB-er en voor het aangepaste aanbod in de groep.
- De leerkracht maakt een apart weekplan voor de kinderen die met een leerlingverrijkingsmap werken.
- De leerkracht is verantwoordelijk voor het contact met ouders, en plant een gesprek voor
kinderen die starten / stoppen met verrijking, en bespreekt alle kinderen met een verrijkt
aanbod tijdens de 10- minuten gesprekken.
- De leerkracht is verantwoordelijk voor de verslaglegging in het leerlingdossier.
- De leerkracht stelt eisen aan het werk van de leerlingen, bespreekt zijn verwachtingen met
de leerling, en beoordeelt het werk.
- De leerkracht vermeldt de resultaten van het verrijkingswerk op het rapport.
- De leerkracht draagt evt. leerlingen voor voor de LINK-groep.
- Eventueel begeleidt de LINK-coördinator het kind met het extra werk in de groep.
Aanbod buiten de groep: de LINK-groep
Kinderen die ondanks het aangepaste aanbod in de groep toch nog meer uitdaging nodig
hebben, kunnen geplaatst worden in de LINK-groep.
Kinderen worden voor deelname geselecteerd op grond van observaties van de leerkracht,
toetsresultaten en een signaleringsinstrument. De LINK-groep commissie (bestaande uit
LINK-coördinator, Intern begeleider en locatie leider) beslist uiteindelijk over plaatsing.
Doelstelling van de LINK-groep:
- omgang met gelijkgestemden mogelijk maken & eventueel verbeteren van sociale
vaardigheden
- welbevinden van de leerling bevorderen
- de leerling gemotiveerd houden, prikkelen en uitdagen: leren leren - gericht werken aan
leer strategieën
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De Link- groep is bedoeld voor kinderen van groep 1 t/m 8 met uitzondering van groep 3.
Aangezien in groep 3 het beginsel van de basale vaardigheden zoals lezen en schrijven
ongestoord moeten worden aangeleerd is er in dit leerjaar geen Link- groep.
In de Link- groep wordt gewerkt met het Ontdekkasteel en de Pittige Plus Torens, beide
methodes zijn een onderwijsconcept dat speciaal ontwikkeld is voor kinderen die meer
uitdaging nodig hebben. Het Ontdekkasteel is een methode die gebruik maakt van
ontdekkend leren en wordt voornamelijk in de groepen 4 en 5 gebruikt. De Pittige Plus
Torens bevatten allerlei uitdagende opdrachten op 3 niveaus. (voor meer informatie:
www.pittigeplustorens.nl)
Kinderen werken in de Link- groep onder begeleiding van de Link- coördinator. Indien
mogelijk kiest de leerling ook een opdracht voor in de eigen groep, en werkt daaraan
gedurende tijd die beschikbaar is in het weekplan. De Link- coördinator begeleidt de leerling
bij deze opdracht.
In november 2015 is er een Link- groep gestart voor de groepen 1 en 2. De leerlingen uit de
groepen 1 en 2 werken met de Talentenlijn, een koffer vol uitdagende materialen.
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10. Schooltijden en vakanties
10.1 Schooltijden
De schooltijden op CBS De Gantel zijn als volgt:
Voor de groepen 1 t/m 4:
's morgens : 8.30 - 11.45 uur
's middags : 13.00 - 15.00 uur
Voor de groepen 5 t/m 8:
's morgens : 8.30 - 12.00 uur
's middags : 13.00 - 15.00 uur
Op woensdagmorgen werken de groepen 1 t/m 4 door tot 12.15 uur. De groepen 5 t/m 8
werken op woensdagmorgen door tot 12.30 uur. ’s Middags zijn alle groepen vrij.
Tijdens dagen waarop een studiemiddag plaatsvindt eindigen de ochtendlessen voor de
groepen 1-4 om 12.15 uur en voor de groepen 5-8 om 12.30 uur.
’s Ochtends gaan tien minuten voor schooltijd de deuren open voor de kinderen; ’s middags
gebeurt dat 5 minuten voordat de lessen beginnen. Zij gaan dan rechtstreeks naar hun lokaal.

10.2 Vakanties en vrije (studie)dagen
Vakantieregeling 2016-2017
Prinsjesdag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie











19-09-2017
16-10-2017 t/m 20-10-2017
25-12-2017 t/m 05-01-2018
26-02-2018 t/m 02-03-2018
30-03-2018
02-04-2018
27-04-2018
30-04-2018 t/m 11-05-2018 (incl. Hemelvaart)
21-05-2018
16-07-2018 t/m 24-08-2018

De studie(mid-)dagen vallen het volgend jaar op de volgende data:
maandag 18 september
maandagmiddag 9 oktober *1)
dinsdagmiddag 9 januari *1)
vrijdag 2 februari
maandag 5 februari
donderdagmiddag 15 maart *1)
vrijdagmiddag 25 mei *1)
vrijdag 8 juni
maandag 11 juni
*1) groepen 1-4 hebben les tot 12.15 uur en de groepen 5-8 hebben les tot 12.30 uur
Op de volgende middagen zijn de kinderen vrij:
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dinsdagmiddag 5 december
vrijdagmiddag 22 december
vrijdagmiddag 13 juli

10.3 Gymlessen
De gymlessen worden de gehele week door de vakleerkracht in de gymzaal gegeven. Enkele
praktische punten: gymkleding dragen is verplicht, gymschoeisel verplicht, geen sieraden. Het
is de bedoeling dat elke leerling van groep 3 t/m 8 na iedere gymles onder de douche gaat. Dit
is voor alle groepen verplicht. Vrijstelling van het verplicht douchen wordt alleen verleend als
daarvoor een geldige reden is. Het kind moet dan een briefje van de ouders of van de huisarts
kunnen tonen.
Voorts geldt:
- uw kind moet een handdoek (en eventueel badslippers) bij zich hebben;
- meisjes met lang haar moeten een elastiekje meenemen om hun haar tijdens de gym in een
staart te doen;
- er wordt niet langer gedoucht dan enkele minuten (geen doucheschuim);
- afdrogen gebeurt in de doucheruimte (de handdoek kan aan een speciaal daarvoor
aangebrachte haak worden opgehangen).
Bij uitzonderlijke gevallen kunnen leerkrachten beide kleedkamers binnentreden.

10.4 Leerplicht
Uw kind moet vier jaar zijn om te worden toegelaten tot de basisschool. Het is dan echter nog
niet leerplichtig.
Op de eerste schooldag volgend op de maand waarin uw kind vijf jaar wordt is het leerplichtig. Vanaf dat moment moet het op school aanwezig zijn. Is uw kind nog geen zes jaar,
dan is het voor vijf uren per week vrijgesteld van school. Maakt u hiervan gebruik, dan kunt u
dit melden aan de leerkracht of aan de directeur.
Daarnaast kan de schoolleiding voor nog eens vijf uren vrijstelling verlenen. In totaal kan een
vijfjarige dan maximaal tien uren per week vrijgesteld zijn van schoolbezoek. Zodra uw kind
zes jaar is geworden, vervalt deze mogelijkheid.

10.5 Schoolverzuim
Natuurlijk zullen leerplichtige kinderen weleens van school moeten verzuimen. Van
geoorloofd schoolverzuim is sprake bij ziekte of het bezoeken van een arts. U dient ons
daarvan dan wel tijdig op de hoogte te hebben gebracht, dus graag van tevoren even een
briefje of een telefoontje. Wij behoeven ons dan niet nodeloos ongerust te maken wanneer een
leerling niet op school verschijnt.
Hebben wij geen bericht ontvangen, dan zijn wij genoodzaakt u thuis of op het werk te bellen
om er zeker van te zijn dat uw kind in goede handen is.
Als uw kind ziek wordt onder schooltijd neemt de school contact op met de ouders. Is onze
conclusie dat het niet verantwoord is uw kind op school te houden (bijv. omdat het koorts
heeft) dan verwachten we van ouders dat ze hun kind komen ophalen.
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10.6 Verlofregeling
Verlofaanvragen dienen in ieder geval een week van tevoren te worden ingeleverd bij de
directie. Hoewel de gedachte bij sommige ouders leeft, dat kinderen recht hebben op 10
verlofdagen per jaar, mag slechts in een zeer beperkt aantal gevallen verlof worden verleend.
In alle gevallen dient een formulier ‘aanvraag vrijstelling schoolbezoek’ te worden ingevuld
waarop een schriftelijk antwoord volgt (formulieren op school verkrijgbaar).
Kort samengevat zijn er drie soorten verlof:
1. Artikel 11e, verlof vanwege religieuze verplichtingen.
a. Ouders hoeven dit verlof niet aan te vragen, maar moeten de afwezigheid van hun
kind minimaal 2 dagen vooraf mededelen (in de praktijk blijven wij ook bij dit verlof
gebruik maken van het aanvraagformulier voor verlof).
b. Het Openbaar Ministerie heeft een lijst van religieuze verplichtingen opgesteld die als
uitgangspunt dient. Voor bijvoorbeeld het Suikerfeest dat kort na de zomervakantie
begint, geldt de feestdag die de imam hiervoor heeft vastgesteld.
2. Artikel 11f, verlof vanwege het beroep van de ouders. De beslissingsbevoegdheid ligt
alleen bij de directeur en niet bij de leerplichtambtenaar. Voorwaarden voor dit verlof
zijn:
a. Er kan door de specifieke aard van het beroep geen enkele andere gezinsvakantie van
2 aaneengesloten weken in de rest van het schooljaar worden opgenomen.
b. Het moet redelijkerwijs worden aangetoond, dat een vakantie in de schoolvakanties tot
onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Alleen het feit dat tijdens
de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.
Verder is dit verlof uitdrukkelijk niet bedoeld voor het oplossen van roosterproblemen
van de werkgever.
c. Een werkgeversverklaring is vereist. Zelfstandigen dienen de aanvraag gemotiveerd
toe te lichten.
d. Dit verlof wordt niet toegestaan in de eerste twee schoolweken van het schooljaar.
e. Voor maximaal 10 schooldagen per jaar wordt toestemming verleend.
3. Artikel 11g, verlof wegens gewichtige omstandigheden.
a. Tot en met 10 schooldagen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de directeur; langer dan
10 dagen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de leerplichtambtenaar.
b. Voorwaarden zijn:
i.
Ouders hebben geen invloed op de gebeurtenis waarom verlof wordt
gevraagd.
ii.
Per gebeurtenis kan 10 dagen per jaar verlof worden verleend. iii. Hoe langer
het aangevraagde verlof, hoe uitgebreider de motivatie hiervoor moet zijn.
Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de directie of
de leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag wordt gezien als ongeoorloofd verzuim.
De directie is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die proces-verbaal kan
opmaken. De absentie van leerlingen wordt dagelijks door de groepsleerkrachten
bijgehouden.

CBS De Gantel

61

SCHOOLGIDS 2017-2018

10.7 Spreekuur directie
De mogelijkheid bestaat om met de directie van gedachten te wisselen. Dat kan overdag na
telefonische afspraak.

11. Gedragsprotocol, gele kaartregeling, schoolregels
Zoals we in onze visie op CBS De Gantel hebben aangegeven, streven wij ernaar om in de
volle breedte op christelijke grondslag met elkaar om te gaan. Dat betekent dat wij veel
belang hechten aan waarden als respect, hulpvaardigheid en een open communicatie. We
willen duidelijke omgangsregels op school- en klassenniveau die door iedereen binnen de
school worden nageleefd. Als team hebben we daarbij een voorbeeldfunctie en een rol in het
op een positieve wijze aanspreken van leerlingen en ouders.
Ons pedagogisch klimaat wordt gekenmerkt door voorbeeldgedrag, positiviteit, veiligheid,
respect voor elkaar en elkaars spullen, een levend pestprotocol, meer verantwoording voor
leerlingen, blijvende aandacht voor communicatie.
Preventieve aanpak van het gedrag: Een goede grondhouding bij eenieder heeft een
preventieve werking. Immers, met de juiste houding kunnen veel problemen voorkomen
worden. De volgende vier uitgangspunten bepalen onze grondhouding, ook hier vanuit de
gedachte:
“Jouw gedrag doet ertoe!”
a)
b)
c)
d)

Kies elke dag je houding
Spelen is noodzakelijk (plezier in je werk)
Maar de ander blij
Zorg dat je er echt bij bent

De uitwerking van het bovenstaande leidt tot een gedragsprotocol voor team, ouders en
leerlingen met daarin opgenomen de schoolregels. Dit gedragsprotocol ligt bij de directie ter
inzage.
De uitwerking hiervan is als volgt:
a) Wij spreken een ander aan op het gedrag, niet op de persoon.
b) Wij hebben respect voor elkaar en elkaars spullen.
c) Wij zijn hulpvaardig.
d) Wij hebben een positieve grondhouding.
e) Wij communiceren open met elkaar.
f) Wij hebben duidelijke regels op school.
g) Onze regels worden nageleefd.
h) De teamleden hebben een voorbeeldfunctie in het tonen van gewenst gedrag.
i) De teamleden spreken elkaar, leerlingen en ouders aan op gewenst gedrag.
j) Bij ons op school wordt pesten niet getolereerd.
k) Bij ons op school voelen leerlingen, teamleden en ouders zich veilig.
Gele kaart regeling de Gantel
Deze methode van afkoeling en tijdelijke uitsluiting van de groep wordt toegepast bij sterk
en blijvend storend gedrag, wanneer de veiligheid van medeleerlingen of leerkrachten in
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het geding is. Dit betreft zowel fysieke veiligheid (schoppen, slaan, met scharen dreigen
o.i.d.) als mentale veiligheid (pesten, discrimineren).
Storend gedrag dat niet direct de veiligheid in gevaar brengt kan na 1 waarschuwing leiden tot
een tijdstraf van 5, 10 of 15 min (afhankelijk van gedrag en leeftijd). Mocht het gedrag zich
direct herhalen, kan worden overgegaan tot een gele kaart.
Na drie gele kaarten volgt een officiële waarschuwing en wordt het kind voor 1 dag buiten de
klas geplaatst. Bij herhaling hiervan volgt schorsing en uiteindelijk verwijdering van school.
Het doel is drieledig:
1) de kinderen inzicht geven in hun eigen gedrag; waarom deed ik dit?
a) Aandacht vragen (bv de clown uithangen / stoer doen)
b) Macht vragen (brutaal, discussie, ongehoorzaam)
c) Wraak nemen (vernielen, pijn doen, beschuldigen)
d) Onmachtgevoelens (snel opgeven, niet mee willen doen)
2) gedrag te corrigeren
3) een signaal naar overige leerlingen te geven dat dit gedrag niet geaccepteerd wordt .
De leerlingen worden vanaf groep 5 gestimuleerd tot zelfreflectie door een aantal vragen op
een gele kaart te beantwoorden. Voor kinderen in groep 1 t/m 4 worden deze vragen
mondeling afgehandeld.
De gele kaart ligt bij directie en administratie, en wordt door het kind daar opgehaald. Het
kind vult de gele kaart daar in en mag, na goedkeuring, met de gele kaart terug naar de groep
om formeel toestemming te vragen om weer toegelaten te worden.
Bij afwezigheid van directie en administratie haalt de leerkracht de gele kaart op en brengt de
leerkracht het kind naar een andere leerkracht.
Op de gele kaart staan de volgende opdrachten/vragen:
1) denk na en schrijf of waarom je de klas moest verlaten / je de gele kaart gekregen
hebt
2) wat heb ik gedaan?
3) waarom deed ik wat ik deed?
4) Welke regel heb ik overtreden?
5) Wat kan ik doen om mijn probleem op te lossen?
Als de gele kaart naar tevredenheid is ingevuld, kan de leerling het tweede deel van de gele
kaart invullen: een formeel verzoek om weer toe gelaten te worden tot de klas.
De gele kaart wordt gescand en toegevoegd aan de gele kaart melding in het
administratiesysteem van de school.
Als de gele kaart niet serieus wordt ingevuld, wordt de leerling niet toegelaten tot de klas.
Verloren en gevonden voorwerpen
Het komt nog al eens voor dat kinderen allerlei spullen op school kwijtraken. Enkele
raadgevingen om dit te voorkomen:
- Het dragen of meebrengen van oorbellen, sieraden, kettingen, horloges, ringen en dergelijke is voor eigen risico. Laat ze liever thuis.
- Speelgoed mag (meestal) niet worden meegebracht.
- Zet namen in jassen, laarzen, sportkleding, tassen, op bekers, enz.
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- Maak wanten aan een koord vast.
- Controleer geregeld of uw kind iets kwijt is.
Indien er toch spullen vermist worden, dan kunt u terecht bij de conciërge(s).Op de
rapportavonden en op de in het Gantelnieuws vermelde data liggen de voorwerpen ter inzage
in de hal bij de hoofdingang.
Snoepen
Wij vinden het niet gepast wanneer leerlingen in school zitten te kauwen/snoepen. Bovendien
is snoep slecht voor het gebit. Zolang het niet gaat om de traktatie van een jarige verbieden
wij het dan ook.
U kunt ons helpen door er op toe te zien dat uw kind geen kauwgom of ander snoep mee naar
school neemt. Dat maakt het voor ons een stuk eenvoudiger!
Voor gevaarlijk snoepgoed als lolly’s, toverballen en dergelijke geldt, dat het altijd verboden
is.
Fietsen
Op het schoolplein is plaats voor een beperkt aantal fietsen. Daarom raden wij u aan de fiets
thuis te laten. Uitzondering: leerlingen die ver van school wonen. De school stelt zich niet
aansprakelijk voor eventuele schade of diefstal. De fietsen moeten in de daarvoor aanwezige
rekken worden geplaatst. Als blijkt dat het aantal fietsen het aantal plaatsen overtreft, zullen
wij alleen de kinderen die verder van school wonen, toestaan met de fiets te komen.
Vooralsnog geldt het advies niet onnodig met de fiets te komen.
Rookverbod
In het gehele schoolgebouw geldt een rookverbod voor allen die bij het onderwijs betrokken
zijn. Dit geldt dus ook voor ouders die op school helpen en ouders die hun kind brengen en
halen. Ook op het schoolplein mag niet worden gerookt.
Mobiele telefoons
Als kinderen hun mobiele telefoon mee naar school nemen, moet deze zijn uitgeschakeld.
Kinderen mogen hun mobiele telefoon op school dus niet gebruiken (zie ook hoofdstuk 8.14).
Halen en brengen van leerlingen
Het is belangrijk dat alle kinderen op tijd komen (gebracht worden) en dat de brengende
ouders de school weer op tijd verlaten. De lessen kunnen dan op tijd beginnen en de
buitendeuren en schoolpleinhekken kunnen gesloten worden. Kinderen die te laat zijn, kunnen
uitsluitend via de hoofdingang naar binnen (aanbellen).
Het is niet toegestaan in school te wachten op uw kind.
Na de schoolbel komen op beide locaties de 5e t/m 8e groepers zelf naar buiten op het
schoolplein. De kinderen van de groepen 3 en 4 gaan met hun juf/meester naar het
schoolplein, waar ze door hun ouders opgehaald worden.
De 1e en 2e groepers in hun lokaal, totdat ze daar door u worden opgehaald. Voor de
veiligheid en om praktische redenen hebben wij ervoor gekozen de groepen 3 t/m 8
uitsluitend via het schoolplein naar huis te laten gaan.
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12. Kledingcode
Met de komst van (kleding-)uitingen als hoofddoek en chador, en de daarbij behorende media
aandacht, is het vraagstuk rondom kledingvoorschriften relevant en actueel geworden. Dit
vraagt om duidelijk beleid met betrekking tot de toelaatbaarheid ervan op SCOH scholen.
Enige jaren geleden heeft SCOH als beleid vastgesteld dat er ten aanzien van gedragingen van
personeel1 en leerlingen, waaronder het dragen van kleding de volgende criteria worden
gehanteerd op de scholen van de SCOH:
1. Leraren mogen geen bijdrage leveren die strijdig is met de verwezenlijking van de
statutair vastgelegde grondslag en doelstelling van de Stichting SCOH, zowel in woord
als gedrag.
2. Kleding en gedrag mag niet expliciet refereren aan een andere godsdienstige overtuiging
dan het protestants-christelijke (dus geen keppeltje, hoofddoek, chador, enz.).
3. Kleding mag niet onhygiënisch zijn.
4. Kleding mag niet aanstootgevend zijn (= tot ergernis wekken)
5. Kleding mag geen statement zijn dat in verband gebracht kan worden met discriminatie
op ras, kleur, geaardheid, sexe of politieke overtuiging.
6. Kleding mag de veiligheid van de drager en anderen niet in gevaar brengen.
7. Kleding mag niet disfunctioneel zijn, i.c. het vervullen of uitoefenen van een taak of
functie belemmeren.
Voor personeel gelden de regels 1 t/m 7; voor leerlingen de regels 3 t/m 7.
8. Aan zowel ouders als leerlingen is het niet toegestaan zich met gezicht bedekkende
kleding in de school of op het schoolplein te bevinden op dagen dat er onderwijs wordt
verzorgd.

1

Onder personeel wordt hier verstaan: alle medewerkers die een contractuele binding hebben met de SCOH.
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13. Belangrijke adressen
Jeugdgezondheidszorg JGZ (hoofdkantoor)
Koningin Sophiestraat 120
2595 TM HE Den Haag
Telefoon: 0800 - 285 40 70 optie 2
Jeugdgezondheidszorg
Zonneoord 288d
2544 KM, Den Haag
Telefoon: (070) - 752 90 10/0800 – 285 54 070
E-mail: escamp@cjgdenhaag.nl
Jeugdtandzorgcentrum Escamp (centrum Churchilllaan)
Churchilllaan 490
2285 ST Rijswijk Telefoon: (070)
- 305 12 00
informatie@jeugdtandzorgwest.nl
http://www.jeugdtandzorgwest.nl/
Centrum Vertrouwenspersonen Plus
Lilian Vermeulen en Anton de Leeuw
T: 070 – 2600032
M: 06-81316936
E: info@cvp-plus.nl
W: www.info@cvp-plus.nl
Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding
Zandvoortselaan 146
2554 EM Den Haag
Postadres: Postbus 53509 2505
AM Den Haag
Telefoon: (070) - 448 28 28
http://www.hco.nl/
Bestuur Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH)
Laan van Meerdervoort 70
Postbus 18546
2502 EM Den Haag
Telefoon: (070) - 311 87 87
http://www.scoh.nl/
Ouders en Co., Vereniging voor Ouders
Christelijk Onderwijs en Opvoeding
Rijksstraatweg 150
3956 CT Leersum
Telefoon: 0343 - 51 34 34
http://www.ouders.net/
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Bibliotheek Wateringse Veld
Laan van Wateringse Veld 468
2548 CL Den Haag
Telefoon: (070) - 353 63 63
www.bibliotheekdenhaag.nl/wateringseveld/
Jeugdbescherming West (voorheen: Jeugdzorg Haaglanden)
Den Haag Zuid/Rijswijk
Neherkader 3000-3054
2521 VX Den Haag
Telefoon: (070) - 308 29 99 http://www.jeugdbeschermingwest.nl/
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Wijkcentrum Wateringse Veld
Laan van Wateringse Veld 392
2548 CJ, Den Haag Telefoon:
0800-7529040/070–7529010
www.cjgdenhaag.nl/
Inspectie van het Onderwijs www.onderwijsinspectie.nl
informatie rijksoverheid: 1400
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek
geweld, discriminatie en fundamentalisme
Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief)
http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/Vertrouwensinspecteurs
Bureau Leerplicht
Gemeente Den Haag Telefoon:
14070
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Afdeling-Leerplicht.htm
Veilig thuis (voorheen: Advies- en meldpunt Kindermishandeling (AMK) )
Telefoon: 0800-2000
http://www.vooreenveiligthuis.nl/
Praktijk voor logopedie en stottertherapie Wateringse Veld
Laan van Wateringse Veld 745
2548 BP Den Haag Telefoon:
(070) - 336 47 37 Logopedist
en stottertherapeut:
- Anneke Busser - Brenda Zwinkels Logopedist:
- Marjon Bremer
- Marleen Koeckhoven-Kuijpers
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http://www.logopediewateringseveld.nl/
Logopediepraktijk Heulweg/ Wateringen
Heulweg 11 (schuin tegenover de molen)
2291 BW
Wateringen
Telefoon: 0174 - 29 85 64
Logopedisten:
- Monique van Baarle
- Karin van Doorn
Geopend van: maandag t/m zaterdag
http://logopediewateringen.nl/
Sporthal Hoge Veld
Panamaplein 30
2548 HJ Den Haag
Telefoon: 06 - 25 48 60 03
Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)
Binckhorstlaan 145 2516 BA Den Haag.
Telefoon: (070) - 315 63 49 E-mail:
info@sppoh.nl
http://www.sppoh.nl/
Sport-intro cursussen Postbus
65783
2506 EB Den Haag
Email: sport-infolijn@denhaag.nl
Telefoon: (070) - 353 72 72
Museon en Haags Gemeentemuseum
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag
Telefoon: (070) - 338 13 38 http://www.museon.nl/
http://www.gemeentemuseum.nl/
Koorenhuis
Centrum voor kunst en cultuur
Prinsegracht 27
Postbus 857
2501 CW Den Haag
Telefoon: (070) - 707 17 22 http://www.koorenhuis.nl/
HTM Klantenservice
Telefoon: 0900 - 486 46 36
http://www.htm.nl/
Campina
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Postbus 42
3440 AA Woerden
Telefoon: 0900 - 235 63 55 Schoolcode:
1741 http://www.campina.nl/
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14. Lijst van afkortingen
BHV
BMR

bedrijfshulpverlener
afkorting van de ziektes Bof, Mazelen en Rode Hond

CJG

Centrum Jeugd & Gezin

DTP

afkorting van de ziektes Difterie, Tetanus en Polio

GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR houdt zich bezig met zaken
die het niveau van de individuele school overstijgen.

HCO

Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding

IB’er

Interne begeleider. Dit is een leerkracht met als speciale taak het coördineren van
alle zaken rond leerlingenzorg. De IB’er heeft ook een adviserende rol, zowel naar
de groepsleerkracht als naar de ouders.

IPO

Individueel Psychologisch Onderzoek

LAS
LVS

Leerling Administratie Systeem
Leerling Volg Systeem. Hiermee krijgen de leraar en de schoolleiding zicht op de
studievoortgang van een leerling maar ook op het niveau van een klas en de school.
Bij een leerlingvolgsysteem hoort vaak een set van methodeonafhankelijke,
genormeerde toetsen. Deze toetsen betreffen vooral (de voorbereiding van) de
instrumentele vaardigheden: functieontwikkeling (motoriek, rekentaal e.d.), het
lezen, hoofdrekenen, spellen, rekenen/wiskunde en begrijpend lezen.

MR

Medezeggenschapsraad. In deze raad hebben zowel ouders als teamleden zitting.
Via de MR wordt meegedacht en gesproken over de algehele gang van zaken op
school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies te geven
aan het bevoegd gezag, in ons geval SCOH, dan wel al dan niet in te stemmen met
beslissingen van ditzelfde college. Het bevoegd gezag wordt vertegenwoordigd
door de directeur van CBS De Gantel.

RT

Remedial Teacher. Dit is een leerkracht gespecialiseerd in het geven van tijdelijke,
extra ondersteuning buiten de klas, in een klein groepje of individueel. Hij/zij stelt
daartoe een handelingsplan op, waarin ondermeer het doel, de frequentie en de
termijn van de ondersteuning worden vastgelegd.

OR

Ouderraad. De OR adviseert niet alleen de vertegenwoordigers van de ouders in de
MR en het team, maar neemt ook allerlei initiatieven en stimuleert ouderactiviteiten
bij veel zaken die naast het lesgeven in de school aan de orde komen.

SCHOOLGIDS 2017 - 2018
SCOH

De Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden is een moderne en betrokken
onderwijsorganisatie in regio Haaglanden. Onder het bestuur vallen 38 protestantschristelijke scholen en 21 voorscholen en peuterspeelzalen. Bij SCOH horen
scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en
voortgezet onderwijs. Met meer dan 1200 personeelsleden is SCOH een van de
grotere schoolbesturen van Nederland.

SPPOH

Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden. Op 1 augustus 2014 treedt de
wet passend onderwijs (en daarmee een nieuw stelsel voor extra
onderwijsondersteuning) in werking. Het nieuwe stelsel Passend Onderwijs heeft
tot doel om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan ieder kind, ongeacht de extra
ondersteuningsbehoefte.
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