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SCHOOL 

VOORAF 

Onze schoolgids is: 

… een visitekaartje: u bent  een belangstellende ouder en overweegt uw kind aan 
te melden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u vertellen  wat wij 
bieden.  

… een informatiebron: ouders, medewerkers en belangstellenden vinden in deze 
gids een heleboel informatie over ons onderwijs.  

… een verantwoording: uw kind zit op Het Mozaïek. U vindt in deze gids 
informatie die u al kent en in de praktijk herkent.  

WIE ZIJN WIJ 

Gereformeerde basisschool  

Het Mozaïek is een gereformeerde basisschool. Vanuit onze identiteit  bieden we 
onderwijs waarin Bijbelse normen en waarden herkenbaar vorm krijgen. De 
school fungeert als nevenvestiging van De Triangel in Capelle aan den IJssel.  

Beide scholen maken met nog 24 andere scholen deel uit van GPO-WN, waarvan 
René Tromp de Directeur-bestuurder is. 

De ‘Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs in West-Nederland’ is 
gehuisvest in Alphen aan den Rijn. 

Het leven van een kind speelt zich grotendeels thuis en op school af. De kerk 
speelt daarbij een belangrijke rol. Zoals de drie hoeken van de triangel verbonden 
zijn zo willen wij als gezin, school en kerk ook verbonden zijn en zorg dragen 
voor de kinderen. De eenheid gezin-school-kerk ervaren wij sterk. We mogen 
samen een bijdrage leveren aan de groei en ontwikkeling van de kinderen. Het 
leven tot Gods eer staat centraal.  

De leerlingen van onze school komen vooral uit Krimpen aan den IJssel, 
Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den Lek.   
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ADRESGEGEVENS 

School 

Het Mozaïek 
Una Corda 34 
2925 BX  Krimpen aan den IJssel 
0180 518 726 
www.gbsmozaiek.nl 

 gbshetmozaiek@gpown.nl  
 

Hoofdvestiging 

De Triangel 
De Bongerd 4 
2906 VK  Capelle aan den IJssel 
010 450 89 68 
www.detriangelcapelle.nl  
gbsdetriangelcapelle@gpown.nl  

 

GPO-WN Bestuurskantoor 

GPO-WN 
’s-Molenaarsweg 1 
2401 LL  Alphen aan den Rijn 
T  (0172) 41 88 30, F  (0172) 41 88 39 
@ directiesecretariaat@gpown.nl  
W www.gpown.nl 

Ledenadministratie :                                            @ 
ledenadministratie@gpown.nl  

GPO-WN bestuursnummer  
Kamer van Koophandel nr. 
Rekeningnummer                  
Bijdrage rekening 

41646 
28113126 
NL29 RABO 037 49 43 818 

NL16 RABO 035 32 36 713 

Directeur-bestuurder Directeur GPO-WN Academie en projecten 

Dhr. R. Tromp (René) 
M  06 53 53 05 38, @ r.tromp@gpown.nl 

Dhr. H. Eilander (Henk) 
M 06  27 00 36 10, @ h.eilander@gpown.nl  

 

Opleider in de school  

Dhr. P.J. van Oudheusden (Paul) 
M 06 43 01 60 71, @ pj.vanoudheusden@gpown.nl 

 

 

http://www.gbsmozaiek.nl/
mailto:gbshetmozaiek@gpown.nl
http://www.detriangelcapelle.nl/
mailto:gbsdetriangelcapelle@gpown.nl
mailto:directiesecretariaat@gpown.nl
http://www.gpown.nl/
mailto:ledenadministratie@gpown.nl
mailto:R.tromp@gpown.nl
mailto:h.eilander@gpown.nl
mailto:pj.vanoudheusden@gpown.nl
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Raad van Toezicht GPO-WN                    

De Raad van Toezicht is te bereiken via raadvantoezicht@gpown.nl  
 
Leden van de Raad van Toezicht zijn :  
Dhr. A. Bestebreur (voorzitter),  
Dhr. R.J. de Vries, Dhr. W. De Ruiter, Dhr. J.J. Van Ginkel, Mw. H. Groenendijk-de Vries,  
Mw. S. Van den Berge-Moeleker 
 

 GMR Personeelsgeleding  

Mw. T. den Broeder (Titia) 
@ t.dbroeder@gpown.nl 

Mw. A.M.B. Koster-Poelman (Anne)  
@ a.koster@gpown.nl  

Mw. D.S.C. op de Beek-Oosterhuis (Desiree) 
@ d.odbeek@gpown.nl  

Mw. E.N. Plender-van Wuijckhuijse (Elly) 
@ e.plender@gpown.nl  
 

GMR Oudergeleding 
 

Dhr. T. Eefting (Teunis) voorzitter 
@ teunisgmr@gpown.nl 

Dhr. M. van Engeldorp Gastelaars (Matthijs) 
@ matthijs.gmr@gpown.nl 

 Mw. T. Oosterhof (Tiemenna) 
@ tiemenna.gmr@gpown.nl 

Mw. A.A. Houtman (Anneke)  
@ aahoutman@gmail.com 

 Mw. M. Bos-Steenbergen (Margreet) 
@ margreet.gmr@gpown.nl 

 

 Adressen vertrouwenspersonen GPO-WN  

Mw. Y.C. Verlind-Brouwer (Yvonne)  
T  (072) 56 26 760 @ yvonne.verlind@upcmail.nl   
Scholen Noord: Den Helder, Amsterdam, Utrecht, 
Houten, Alphen, Waddinxveen, De Cirkel, Rijswijk 
  

Mw. M.C. Kraaijeveld-Buitendijk (Gré) 
T (078) 62 59 090 @mc.buitendijk01@gmail.com 
Scholen Midden: Alkmaar, Zoetermeer, Capelle Triangel, 
Krimpen, Ridderkerk, Zwijndrecht, Rotterdam, 
Hardinxveld-Giessendam, Berkel en Rodenrijs 

Mw. E. Kamsteeg-Huijssen (Ina) 
T  (0180) 512439, 06-50879260 
 @ ina.kamsteeg@caiway.net 
Scholen Zuid: Goes, Axel, Middelburg, Oegstgeest, 
Vlaardingen, Almkerk, Spijkenisse, Velserbroek 

  

Klachtencommissie 
 

Vertrouwensinspecteur 

Klachtencommissie voor Gereformeerd Primair 
Onderwijs 
P/A GCBO, Postbus 82324, 2508EH Den Haag 
www.gcbo.nl  

Landelijk meldnummer vertrouwensinspecteur:  
T (0900) 11 13 111 

mailto:raadvantoezicht@gpown.nl
mailto:t.dbroeder@gpown.nl
mailto:a.koster@gpown.nl
mailto:d.odbeek@gpown.nl
mailto:e.plender@gpown.nl
mailto:teunisgmr@gpown.nl
mailto:matthijs.gmr@gpown.nl
mailto:tiemenna.gmr@gpown.nl
mailto:aahoutman@gmail.com
mailto:margreet.gmr@gpown.nl
mailto:yvonne.verlind@upcmail.nl
mailto:mc.buitendijk01@gmail.com
mailto:ingeborgvandriel@tiscali.nl
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MISSIE 

GELOOF IN ONTWIKKELING 

Ons onderwijs stimuleert de ontwikkeling van het kind. Daar geloven wij in. De 

inspiratie voor die ontwikkeling vinden we in ons geloof in de Here God, met de 

Bijbel als richtingwijzer. Wij vinden het belangrijk dat het kind, en de leerkrachten 
hun van God gekregen talenten en gaven ontwikkelen. Dit doen wij 

voor en met elkaar 

 

KERNWAARDEN GPOWN 

Liefde 

Passie 

Verbinding 

Vertrouwen  

Eigenaarschap 

 

 Uitgangspunten van het Mozaïek en GPO-WN 

De scholen van de Vereniging voor Gereformeerd Primair onderwijs in West 
Nederland zijn gereformeerde scholen. Dat zijn christelijke scholen die zich 
baseren op de Bijbel en de Drie Formulieren van Eenheid. 

De kern van het protestants christelijk geloof kunnen we samenvatten in vijf 
kernwoorden: 
 

• Christus alleen: in de Bijbel leren wij de Persoon en het werk van Jezus 
Christus kennen. In Hem vinden we alles wat we nodig hebben: vergeving, 
vernieuwing en eeuwig leven; vrede, vrijspraak, vreugde en kracht. Christus is 
onze Heiland. 

• De Schrift alleen: de Bijbel is het geopenbaarde Woord van God. De Heilige 
Schrift is de norm voor ons geloof en ons handelen. 

• Door genade alleen: elk moment van de dag komt God opnieuw naar ons toe. 
Hij is trouw! 
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• Door geloof alleen: het geloof is een gave van de Geest. Door de Heilige Geest 
leren we Christus kennen als onze Verlosser. 

• Alleen tot eer van God: ons leven mag gericht zijn op het eren en verheerlijken 
van God die we kennen als de Drie-enige: Vader, Zoon en Heilige Geest. 

 

 Doel van opvoeding en onderwijs 

Vanuit onze missie formuleren wij het doel van opvoeding als volgt: kinderen  
groeien  op in een gebroken wereld, waarin door het verlossingswerk van 
Christus  herstel en vernieuwing mogelijk is. Doel van christelijke opvoeding is 
dat onze kinderen groeien in hun persoonlijke relatie met God. Ouders hebben 
hierin de eerste verantwoordelijkheid. Wij sluiten op school met ons onderwijs 
en onze opvoeding hierbij aan. 

Het doel van ons onderwijs is het toerusten van kinderen voor hun leven als 
navolger van Christus en als lid van de samenleving. Om dit te bereiken 
scheppen we een pedagogisch klimaat waarin elk kind de liefde en veiligheid 
ontvangt die het nodig heeft. Door kwalitatief goed onderwijs te geven brengen 
we de unieke gaven van onze leerlingen tot ontwikkeling. We vormen onze 
leerlingen als zelfstandige, verantwoordelijke individuen in overgave aan God en 
respectvolle omgang met Zijn schepping en met de medemens. 

Onmisbaar hierbij is een goede, open communicatie en samenwerking tussen 
ouders, school en kerken. 

Geloofsopvoeding gebeurt in de Bijbellessen en in de dagelijkse gesprekken met 
de kinderen. Wij spreken kinderen en elkaar aan op grond van wat de Here zegt. 
We laten ons in ons lesgeven leiden door het gezaghebbende Woord van God.  

Dagelijks bidden de leerkrachten met hun klas en sporen de kinderen aan op een 
eerbiedige manier actief mee te doen. Ook bidden en danken de leerkrachten als 
team voor ouders, kinderen en elkaar. We leren de kinderen psalmen, gezangen 
en andere christelijke liederen. Regelmatig praten we na over een kerkdienst. We 
vieren op school de christelijke feestdagen. Jaarlijks hebben we een groots 
identiteitsproject . Tijdens een eredienst op zondag in de kerk wordt er aandacht 
aan dit project besteed.  

  



 
9 

TOELATING EN AANMELDING 

Toelatingsbeleid 

De toelating is geregeld volgens de afspraken die wij op verenigingsniveau 
(GPOWN) hebben gemaakt. Op schoolniveau wordt dit uitgevoerd door de 
directie en de identiteitscommissie. 
 
Wij verwachten van onze ouders: 

• Dat zij Jezus erkennen als de enige weg tot God 
• Dat zij actieve christenen zijn 
• Dat zij deel uitmaken van een kerkgenootschap / geloofsgemeenschap 
• Dat zij accepteren dat wij de kinderen mede opvoeden tot volgelingen van 

Jezus 
• Dat zij op betrokken wijze deel uitmaken van de schoolgemeenschap 

 
Een informatiepakket van onze school kunt u opvragen bij de administratie 
gbshetmozaiek@gpown.nl of telefonisch. Naast het invullen van het 
aanmeldingsformulier verwachten wij dat alle ouders de ouderverklaring 
ondertekenen. Deze ouderverklaring kunt u vinden op www.gbsmozaiek.nl onder 
‘voor ouders’ en dan ‘toelatingsbeleid’.  
 

Ledenbeleid van de schoolvereniging 

Ouders van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) ,van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken  en van de Nederlands Gereformeerde Kerken kunnen lid 
van de Vereniging worden. 

Ouders met een andere kerkelijke achtergrond kunnen donateur van de 
vereniging worden. 

Aanmelding van nieuwe leerlingen 

We zijn blij met de aanmelding van nieuwe leerlingen. Voor ouders die zich 
oriënteren op een basisschool voor hun kind zijn er diverse mogelijkheden:  

• een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek op school 
• een informatiepakket opvragen 
• een open ochtend / avond bezoeken in de maand februari  

Instroomregeling 

De aanmelding- en instroomprocedure is als volgt: 

mailto:gbshetmozaiek@gpown.nl
http://www.gbshetmozaiek.nl/
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• na het gesprek met de identiteitscommissie ontvangt u een 
bevestigingsbrief, een aanmeldingsformulier en de ouderverklaring.  

• in de maand juni organiseert de school een informatieavond voor 
nieuwe kleuterouders 

• ruim voordat uw kleuter vier jaar wordt ontvangt u bericht van school 
over het zogenaamde wenmoment en de instroomdatum 

• we kennen één wenochtend, in overleg met de leerkracht(en)  
• de instroomdatum ligt op de eerste maandag na de vierde verjaardag 

van uw kind 
• kinderen die na de zomer voor het eerst op school komen krijgen een 

uitnodiging voor een kennismakingsochtend voor de zomervakantie 
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PERSONEEL 

Directeur: de directeur is eindverantwoordelijk.  

Teamleider: er is één teamleider met IB-taken. Zij vormt samen met de directeur 
het managementteam en zij is verantwoordelijk voor de leerling-zorg. 

Leerkrachten: er werken parttimers en fulltimers op Het Mozaïek. 

Onderwijsassistent: de onderwijsassistent helpt de leerkracht bij de praktische 
uitvoering van de les. Ze worden vooral ingezet in grote combinatiegroepen. 

Administratief medewerker: de administratief medewerker houdt zich bezig met 
de leerlingenadministratie en de financiële administratie. 

Stagiaires en vrijwilligers: regelmatig komen op onze school studenten, die in 
opleiding zijn voor een functie als leerkracht of onderwijsassistent.  
Ze worden in diverse klassen geplaatst in overleg met het team. 
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ONDERWIJS 

ONDERWIJS - VISIE 

Wij geven kwalitatief goed onderwijs dat past bij de kinderen en deze tijd. Ons 
onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Daarom ziet u bij ons dat: 

• de identiteit zichtbaar en merkbaar is 
we werken aan doorgaande leerlijnen 

• de ontwikkeling van het kind centraal staat 
• de kerndoelen zien we als basis voor onze onderwijsdoelen  
• we ons richten op de kerndoelen van het basisonderwijs 
• we veel verantwoordelijkheid leggen bij de leerling 
• we systematisch aan SEO (sociaal emotionele ontwikkeling)  werken 
• we ruimte en begrip hebben voor verschillen 
• we rekening houden met de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind 
• we verstandig gebruik maken van ICT-hulpmiddelen 
• we een betekenisvolle en uitdagende leeromgeving vormgeven 
• we afwisselende leervormen gebruiken 
• we groot belang hechten aan samenwerkend leren  
• we leerresultaten meten en analyseren en deze terugkoppelen aan 

leerlingen en ouders 

Deze visie wordt zichtbaar in  

• Ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw 
Dit houdt in dat er aan taal- en rekendoelen gewerkt wordt in betekenisvolle 
thema’s. Op die manier leert het kind over de wereld om hem heen. Met iedere 
activiteit dagen wij het kind uit om al zijn leermogelijkheden te gebruiken, ook op 
motorisch, zintuigelijk en sociaal emotioneel gebied. Aan de hand van 
bijvoorbeeld een uitstapje worden activiteiten bedacht en kunnen kinderen 
naspelen en nadoen wat zij in het echt hebben gezien. Tijdens het spelen krijgen 
kinderen de mogelijkheid om te leren over het thema en het helemaal te beleven.  

• Thematisch onderwijs 

In de groepen 3 tot en met 8 wordt het wereld oriënterend onderwijs 
aangeboden in vier thema’s per schooljaar.  In deze thema’s komen de 
kerndoelen van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek  in 
samenhang aan bod. Kinderen kijken naar de wereld om hen heen vanuit het 
besef dat God de Schepper van alles is. Daarbij maken we vanaf schooljaar 2017-
2018 gebruik van de nieuwe methode DaVinci.  
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Voor de toekomst van onze kinderen zijn de 21e -eeuwse vaardigheden 
belangrijk. Daarom kiezen we voor een werkwijze waarin onderzoekend en 
ontdekkend leren een grote plaats heeft. Zelfstandig werken en op een goede 
manier samenwerken is daarbij onmisbaar.  

ONDERWIJS - INHOUD 

De vakken: 

Bijbelonderwijs is belangrijk op onze school. We beginnen elke dag met God 
door samen tot Hem te bidden. De Bijbel staat centraal in het vertellen van 
verhalen en het spreken over God. Voor het Bijbelonderwijs gebruiken we vanaf 
groep 1 tot en met groep 8 de methode Levend Water. We leren psalmen, 
gezangen, christelijke (opwekkings)liederen aan. De christelijke feestdagen staan 
centraal in het jaar en vieren we samen met kinderen en ouders. Tijdens de 
maandopeningen met leerlingen en personeel staan identiteitsonderwerpen 
centraal. 
 
Sociaal-emotionele vorming  

De kanjertraining is leidraad bij het systematisch en dagelijks werken aan de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We zetten de kanjertraining in 
het kader:  

We hebben respect voor God, onszelf en anderen. 

De vijf uitgangspunten van de kanjertraining zijn:  

• We vertrouwen elkaar 
• We helpen elkaar 
• Niemand speelt de baas 
• Niemand lacht uit 
• Niemand doet zielig 

 
Deze aanpak vormt een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. We gebruiken 
dezelfde ‘kanjer’taal door de hele school heen. Alle leerkrachten zijn 
gecertificeerd door het kanjerinstituut om deze lessen te mogen geven.  

Taal  

In groep 1 en 2 wordt spelenderwijs kennis gemaakt met de eerste letters. 
Binnen de thema’s wordt aan taaldoelen gewerkt. Hierbij volgen we de leerlijnen 
vanuit de methode ‘Kleuterplein’.  
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In groep 3 gebruiken we de methode ‘Veilig leren lezen’ voor het aanvankelijk 
leesproces.  

Vanaf groep 4 wordt de methode ‘Taal in Beeld’ gebruikt. In deze methode 
komen de volgende domeinen aan de orde: 

• Woordenschat 
• Spreken en luisteren 
• Schrijven 
• Taalbeschouwing (woordbouw, zinsbouw en taalgebruik). 

Vanaf groep 4 wordt voor spelling de methode ‘Spelling in Beeld’ gebruikt. In 
deze methode wordt aandacht gegeven aan de verschillende spellingstrategieën 
en spellingscategorieën en het toepassen daarvan. 

De groepen 4 tot en met 8 leren begrijpend lezen met de methode : 
Nieuwsbegrip.  

Alle groepen (1 tot en met 8) krijgen Engels volgens de methode ‘Take it easy!’ 

Rekenen  

In groep 1 en 2 wordt spelenderwijs binnen de thema’s aandacht gegeven aan 
het rekenen. De kinderen leren getalbegrip en andere rekenbegrippen. Hierbij 
volgen we de leerlijnen vanuit de methode Kleuterplein. 

In groep 3 tot en met 8 wordt gebruik gemaakt van de nieuwe methode 
‘Pluspunt’.  

 Bewegingsonderwijs  

Wij gebruiken de methode ‘Basislessen Bewegingsonderwijs‘ voor de 
gymlessen. Tijdens die lessen komen sport, spel en toestellen aan bod. 
Sportiviteit ten opzichte van elkaar staat centraal. Naast de lessen die door onze 
bevoegde leerkrachten worden gegeven kopen wij bij de gemeente gymlessen in 
voor de groepen 4 t/m 8. 

Met regelmaat doen wij mee met buitenschoolse sportactiviteiten. 

De kleuters gymmen in het speellokaal van de school. Vanaf groep 3 gaan we 
naar de gymzaal aan de Una Corda naast de school. 

 Culturele en kunstzinnige vorming  

We integreren de culturele en kunstzinnige vorming in het thema aanbod. Daarbij 
worden de kinderen uitgedaagd om hun muzikale en creatieve talenten te 
ontplooien in de vorm van drama, tekenen, handvaardigheid, muziek en dans.  
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We bieden in samenwerking met de muziekschool de leerlijn AMV (algemene 
muzikale vorming) aan in groep 4. In groep 5-6 zijn er instrumentlessen 
(keyboard en cajun).  

 Burgerschap  

Onze kinderen maken deel uit van de Nederlandse samenleving. Op school leren 
ze hun mening vormen over die samenleving en rusten we hen toe op een 
verantwoordelijke manier daarin te participeren. Dat gebeurt door diverse 
activiteiten en middelen: 

• omgang met moderne communicatiemiddelen (social media)  
• vieren van christelijke feestdagen 
• aandacht voor culturele tradities (sinterklaas, koningsdag) 
• kiezen van leerlingen voor de leerlingenraad 
• deelname in de kindergemeenteraad 
• acties voor goede doelen  
• deelname aan lokale activiteiten (SynerKri) 

 

ONDERWIJS – SNAPPET 

We werken aan reken- en taaldoelen waarbij we bij de verwerking gebruik maken 
van een tablet van Snappet.  

Snappet biedt leerstof voor de vakgebieden rekenen, woordenschat, spelling, 
begrijpend lezen, studievaardigheden en automatiseren. Iedere leerling heeft een 
7 inch android tablet waarop zij de verwerking van het leerstofaanbod maken. 

De voordelen van de inzet van Snappet  

• geeft  de leerling directe feedback op eigen werk: leerlingen zien door middel van 
een krul of een kruis of hun antwoord goed is.  

• geeft de mogelijkheid om de leerling leerstof aan te bieden die past bij zijn 
niveau. Het systeem biedt op basis van het resultaat van de gemaakte opgaven 
het niveau aan.  

• De leerkracht kan al tijdens de les via een dashboard 
volgen hoe snel en met welk resultaat de leerlingen 
de stof doorlopen. Hierdoor kan de leerkracht snel 
ingrijpen en bijsturen op het leerproces. 

Deze tablets zien we niet als doel – maar als middel!  

https://nl.snappet.org/ 

https://nl.snappet.org/
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ONDERWIJS – ZORG IN DE BREEDTE 

Het kind en zijn ontwikkeling staan bij ons centraal. Daarom hebben wij aandacht 
en begrip voor de eigenheid van elk kind en houden we rekening met verschillen 
in ontwikkelingstempo en ontwikkelingsmogelijkheden.  

Zorgteam 

Er is een zorgteam, bestaande uit de directeur en de teamleider.  

In het zorgteam worden groepsprocessen en als het nodig is individuele kinderen 
besproken. Wij hanteren op school de principes van het Handelingsgericht 
Werken. Dit houdt in dat we uitgaan van de mogelijkheden van de kinderen en 
leren de kinderen deze effectief in te zetten voor hun ontwikkeling. Leerkrachten 
sluiten aan bij hun onderwijsbehoeften.  

Interne Begeleiding door de teamleiders 

Ons jaar is opgedeeld in vier handelingsperiodes. De leerkrachten maken een 
groepsplan voor hun groep. Voor de start van een handelingsperiode bespreekt 
de teamleider de groep en het groepsplan met de leerkracht. Als het groepsplan 
niet passend is bij de mogelijkheden van het kind wordt een 
ontwikkelingsperspectief opgesteld.   
In dat ontwikkelingsperspectief staat: 

• wat het kind kan,  
• wat het kind moeilijk vindt,  
• wat het kind nodig heeft, 
• welk doel we willen bereiken, 
• wat we daarvoor nodig hebben, 
• wanneer de evaluatie is. 

Het ontwikkelingsperspectief wordt altijd opgesteld in nauw overleg met de 
ouders.  

Schoolmaatschappelijk Werk 

De schoolmaatschappelijk werker is één keer in de twee weken op dinsdag 
aanwezig. 
Schoolmaatschappelijk werk is er voor u en voor de school. 
Het schoolmaatschappelijk werk kan u helpen bij vragen of moeilijkheden waar u 
zelf niet uitkomt. Dat kan van alles zijn :  

• Misschien lopen dingen op school niet prettig en wilt u daar graag over 
praten. 

• Uw kind heeft iets vervelends of moeilijks meegemaakt. 
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• Het gaat thuis niet zo goed. 
• Uw kind voelt zich onzeker of eenzaam.  
• Het contact tussen u en uw kind loopt niet  lekker. 
• Uw kind vindt het moeilijk om contact te maken met andere kinderen. 

Schoolmaatschappelijk werk is er om samen met u en uw kind te kijken 
hoe we kunnen inspelen op de behoefte van u, uw kind en de school.  

 
Schoolmaatschappelijk werker 
Jannine Kok  
Tel. 06 11597764 
jkok@stichtingdevluchtheuvel.nl  
Om de twee weken op dinsdag aanwezig op locatie  
 
 
Het Centrum Jeugd en Gezin op school  
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, 
kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, 
opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw 
kind (van -9 maanden tot 18 jaar) ook advies en ondersteuning. 
Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen 
en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en 
opgroeien mogelijk te maken.  
 
Sinds de invoering van de nieuwe jeugdwet, is er de Krimpen Wijzer. Het loket 
voor alle inwoners van Krimpen aan den IJssel van 0 tot 100 jaar. Alle inwoners 
kunnen hier met hun vragen terecht. Als de vragen over een kind gaan, wordt de 
jeugdverpleegkundige ingeschakeld. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is dus 
onderdeel van de Krimpen Wijzer. De jeugdverpleegkundige zal samen met 
ouders gaan bespreken wat de vraag precies is, en wie er het beste zou kunnen 
helpen. Ook als een verwijzing nodig is naar een andere organisatie, zoals de 
Geestelijke Gezondheidszorg, zal de jeugdverpleegkundige dit samen met ouders 
bespreken en ook uitvoeren. 
 
De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) Krimpen aan den IJssel hebben veel contact met de basisscholen. Zij zien 
alle kinderen op school of op het CJG. Tijdens de basisschool zijn er een aantal 
standaard contactmomenten. In groep 2 en groep 7, en tijdens het vaccineren.  
 
Groep 2: meten, wegen en meer 
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw 
kind langs te komen voor een afspraak. Tijdens deze afspraak op het CJG wordt 

mailto:jkok@stichtingdevluchtheuvel.nl
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uw kind gemeten en gewogen en onderzoeken we de motoriek. Daarnaast 
nemen we een ogen- en orentest af.  
Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in gesprek over 
vragen die u heeft. Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of 
gezondheid van uw kind. Bij de uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in 
te vullen. Deze worden gebruikt tijdens het gesprek. Met uw toestemming 
bespreken we uw kind voor en worden de eventuele resultaten van deze 
afspraak met de leerkracht gedeeld, omdat we nauw met de school 
samenwerken en hij/zij uw kind dagelijks ziet.  
 
9 jaar: vaccinaties 
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP 
tegen difterie, tetanus en polio en de BMR tegen bof, mazelen en rode hond. U 
ontvangt van tevoren een uitnodiging om met uw kind langs te komen.  
 
Groep 7: meten, wegen en meer 
Alle kinderen uit groep 7 worden door de jeugdverpleegkundige op school of op 
het CJG gemeten en gewogen. Omdat er veel in deze periode gebeurt, hebben 
ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, 
emotionele ontwikkeling, omgang met sociale media etc. De 
jeugdverpleegkundige kan deze samen met u bespreken. U ontvangt vooraf een 
uitnodiging om bij de afspraak aanwezig te zijn.  
 
De jeugdverpleegkundige op school 
Iedere basisschool heeft een jeugdverpleegkundige als aanspreekpunt bij 
vragen/zorgen.  
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of 
(faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! 
En afhankelijk van de vraag kan de jeugdverpleegkundige van het CJG ook 
uitgenodigd worden om deel te nemen aan het zorgteam overleg van de school. 
U kunt zelf contact opnemen met de jeugdverpleegkundige. 
 
De jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind verbonden is: 

Angelique Akkermans 
Tel: 0180-517590 of info en advies: 
010-2010110 
Mobiel: 06-35124766 
a.akkermans@cjgrijnmond.nl  

 

Centrum Voor Jeugd en Gezin / 
Krimpen Wijzer 
Groenendaal 1  
2922 CJ Krimpen aan den IJssel 
Tel: 0180-517590 
Website: 
www.cjgkrimpenaandenijssel.nl en 
www.krimpenwijzer.nl  

 
De Jeugdarts is Greet Vink. Doktersassistente: Joke Tool. 



 
19 

PASSEND ONDERWIJS 

PASSEND ONDERWIJS 

De Wet Passend Onderwijs regelt dat ieder kind het onderwijs en de 
ondersteuning krijgt die het nodig heeft. De onderwijsbehoefte van de leerling 
staat centraal.  

Dit betekent het volgende: 

• Scholen in de regio zorgen met elkaar voor een dekkend aanbod (zie 
schoolondersteuningsprofiel) 

• Op school wordt bekeken of ze de aangemelde leerling een passende plek 
kunnen bieden.  

• Het speciaal basisonderwijs blijft bestaan voor leerlingen waarvoor het 
regulier onderwijsaanbod niet voldoet. 

ZORGPLICHT 

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben scholen en/of schoolbesturen 
zorgplicht gekregen. Ouders melden hun kind aan bij de school van hun voorkeur. 
Ouders dienen de grondslag van de school te respecteren. De school bepaalt per 
aanmelding of zij een passend onderwijsaanbod kunnen bieden. Als de 
ondersteuningsbehoefte buiten de mogelijkheden van de school valt, dan zal zij 
een andere school, regulier of speciaal onderwijs, in de regio moeten regelen, bij 
voorkeur binnen het eigen samenwerkingsverband. Uitgangspunt hierbij is dat 
ouders zelf geen ingewikkelde indicatieprocedure moeten doorlopen. 

Heeft u in onze school de school gevonden die voldoet aan uw wensen, dan 
meldt u uw kind, zo mogelijk minimaal 10 weken voor de instroomdatum, aan 
door het inschrijfformulier verkrijgbaar bij de administratie in te vullen. Bij een 
verhuizing doet u dit bij voorkeur 10 weken voordat uw kind bij ons op school 
begint.  

Als u denkt dat uw kind extra hulp nodig heeft is het belangrijk dat u dit bij de 
aanmelding doorgeeft. Hierbij kunt u ook denken aan informatie en/of adviezen 
die u voor uw kind heeft gekregen bij het consultatiebureau, de peuterspeelzaal 
of de kinderopvang. De school kan dan onderzoeken welke ondersteuning en 
begeleiding uw kind nodig heeft. In geval van een verhuizing ontvangen wij ook 
graag het onderwijskundig rapport van de school van herkomst. 

Binnen 6 weken na de aanmelding doen wij u een passend aanbod voor uw kind. 
Als blijkt dat we uw kind niet zelf voldoende kunnen ondersteunen zoeken we 
binnen diezelfde 6 weken een passende plek. We hebben de mogelijkheid om 
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deze termijn 1 keer met 4 weken te verlengen. Uw kind blijft ingeschreven op 
onze school totdat er een passende en geschikte plek is gevonden. 

Zie ook hoofdstuk toelating en aanmelding pagina 10. 

SAMENWERKINGSVERBAND 

Het  samenwerkingsverband is de organisatie waarin schoolbesturen de 
wettelijke taak van het Passend Onderwijs uitvoeren. Wanneer de school waar 
een kind is aangemeld niet zelf de benodigde ondersteuning kan geven, is het de 
verantwoordelijkheid van de school een andere school te vinden die wel een 
passend aanbod kan doen. Het Mozaïek behoort tot het Samenwerkingsverband 
Aan den IJssel, dat hoopt met haar brede aanbod aan onderwijsvoorzieningen 
alle leerlingen in haar regio, waaronder Capelle aan den IJssel, passend 
onderwijs te kunnen bieden.  

http://www.ijsselregio.nl/  

 

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 

Als ouders vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze met 
behulp van het schoolondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van de 
mogelijkheden op Het Mozaïek. In het door ons opgestelde 
schoolondersteuningsprofiel geven wij aan waar onze grenzen liggen en welke 
ambities we hebben als het gaat om voor zoveel mogelijk leerlingen onderwijs te 
bieden dat past bij hun onderwijsbehoeften. Samengevat geeft dit 
ondersteuningsprofiel antwoord op de volgende vragen: 

• Voor welke kinderen is er al een passend aanbod? 
• Voor welke kinderen hebben wij een passend aanbod met behulp van externe 

partners? 
• Voor welke kinderen kunnen of willen wij geen passend aanbod realiseren? 
• In welke richting wil de school zich ontwikkelen? 
• Welke expertise hebben wij nu al in huis? 
• Voor welke kinderen wordt in de komende periode een aanbod ontwikkeld 

wat nu nog niet aanwezig is? 

Het schoolondersteuningsprofiel is tot stand gekomen na overleg met team, 
directie, intern begeleiders en de MR. Het schoolondersteuningsprofiel is onderdeel 
van ons schoolplan en is op te vragen bij de directie en te vinden op de website van 
Het Mozaïek. Het samenwerkingsverband Aan den IJssel heeft een 
ondersteuningsplan samengesteld. Daarin staat aangegeven hoe de scholen met 

http://www.ijsselregio.nl/
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elkaar een samenhangend geheel van ondersteuning hebben gecreëerd, hoe de 
beschikbare geldmiddelen worden verdeeld, hoe verwijzing naar het speciaal 
onderwijs plaatsvindt en hoe ouders worden geïnformeerd. 
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RESULTATEN 

RESULTATEN– KWALITEIT ALGEMEEN 

Onze kwaliteitszorg vindt plaats in meerdere lagen: 

• op verenigingsniveau in het koersplan 2014-2018  
• op schoolniveau in het schoolplan 2014-2018 
• jaarlijks in het teamjaarplan  
• op groepsniveau in het groepsplan  

We gebruiken de cyclus van ‘plan-do-check-act’.  

Door te reflecteren op ons leerkracht-handelen, verbeteren wij ons handelen 
voortdurend.  

Om onze onderwijskwaliteit in beeld te brengen kijken we onder andere naar:   

• leervorderingen van de kinderen, gemeten door het Leerling-Volg-
Systeem CITO (LVS-CITO); 

• tevredenheidsonderzoeken bij ouders, personeel en kinderen. Deze 
vinden eens per 2 jaar plaats. 

RESULTATEN - LEERLINGEN 

Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig. Wij doen dat door 
gebruik te maken van: 

• CITO-Leerlingvolgsysteem, 
• methode-gebonden toetsen / snappet toetsen 
• observaties, 
• ParnasSys - leerlingvolgsysteem 
• ZIEN  (volgsysteem sociaal-emotioneel). 

RESULTATEN – RAPPORTEN - GESPREKKEN 

In februari en juni krijgt uw kind een rapport mee.  

Op verschillende momenten in het jaar is er de mogelijkheid om met de 
leerkracht van uw kind te spreken over de vorderingen:  

• September : over de onderwijsbehoeften van uw kind. Samen met de leerkracht 
wordt besproken wat uw kind nodig heeft om het handelen van de leerkracht 
daarop af te stemmen.  
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• november is er voor alle ouders een gesprek over de vorderingen van het 
kind.  

• februari : over het rapport van het kind  
• april/mei : spreekmiddagen  
• juni :  voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften  

 

RESULTATEN - UITSTROOMCIJFERS 

Opleiding 2012-2013 
8 
leerlingen 
Cito 535,1 

2013-2014 
13 
leerlingen 
Cito 534,8 

2014-2015 
11 
leerlingen 
Cito 535,3 

2015-2016 
10 
leerlingen 
Cito 537,9 

2016-2017 
18 
leerlingen 
Cito 533,7 

VWO  13 
% 

50% 23 
% 

62% 10 % 66 % 20 % 50 % 23 % 62 % 

HAVO 37 
% 

39 
% 

56 % 30 % 39 % 

VMBO-TL 25 
% 

50% 15% 38% 18 % 36 % 30 % 50 % 11 % 38 % 

VMBO 
BB/KA 

25 
% 

23 
% 

18 % 20 % 27 % 
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VEILIGHEID 

 

ALGEMEEN 

  Kinderen moeten zich niet alleen veilig voelen op school in een positief 
pedagogisch klimaat, ze behoren ook fysiek veilig te zijn. De fysieke veiligheid van 
leerlingen en personeel is dan ook een aandachtspunt op onze school. In dat kader 
zijn verschillende maatregelen getroffen.  

       Gedragscode 
Om de veiligheid van de kinderen in de schoolsituatie te waarborgen gebruiken 
wij de gedragscode personeel van GPOWN. Die is door al ons personeel 
ondertekend.    

 
      Bedrijfshulpverlening 

Meerdere van onze teamleden zijn geschoold als bedrijfshulpverlener. Deze 
teamleden dragen de zorg voor het maken en actueel houden van het vluchtplan, 
het oefenen van het vluchtplan en het beheer van de EHBO middelen. Wij 
streven naar permanent twee bedrijfshulpverleners per dag. 

 
     Veilig op school  

Kinderen moeten zich fysiek, pedagogische en psychische veilig voelen op school 
en onderweg naar en van school. Daarom is er beleid ontwikkeld op dit terrein 
onder de noemer “Veilig op school”. Het gaat daarin om zaken als geweld, 
seksuele intimidatie, social media, cyberpesten, weerbaarheid, bekendheid van 
contactpersonen, kindertelefoon e.d. Dit wordt met de kinderen besproken 
tijdens de lessen ‘kanjertraining’ en ‘wonderlijk’ gemaakt. De klachtenregeling 
maakt deel uit van dit beleid. 

 
Pesten 
Het voorkomen en eventueel aanpakken van pesten is geen apart onderdeel van 
het schoolbeleid maar is geïntegreerd in het werken aan het pedagogisch 
klimaat. Een goede onderlinge omgang heeft wekelijks de aandacht in de 
kanjerlessen. De nadruk ligt op preventie. Wanneer er desondanks toch sprake is 
van pesten wordt dit met de betrokken leerlingen uitvoerig besproken en wordt 
gestreefd naar bewustwording van het gedrag, zowel van pester als gepeste.  
Uitgangspunt is dat pesten op onze school en in de samenleving niet getolereerd 
kan worden. Op school is een anti-pestprotocol aanwezig. 
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KLACHTENREGELING 

Klachten 
Het kan voorkomen dat er iets gebeurt op school of dat er iets aan de hand is, 
waarover iemand een klacht wil indienen. “Iemand”: dat kan een ouder zijn, een 
leerling, een leerkracht, een bestuurslid of een vrijwilliger.  
Iedereen die bij de school betrokken is heeft de (wettelijke) mogelijkheid een 
klacht in te dienen over iets waar zij of hij het niet mee eens is.  
Natuurlijk kunnen heel wat probleempjes en problemen door de school zelf 
worden opgelost. De (locatie-)directeur heeft hierin een taak en zonodig kan er 
een vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Voorheen werd een 
vertrouwenspersoon alleen ingeschakeld bij ernstige klachten over 
vermoedelijke) ongewenste intimiteiten in de seksuele sfeer. In de nieuwe 
klachtenregeling, zoals die nu geldt, ook voor onze school, is de  
mogelijkheid om een vertrouwenspersoon in te schakelen, uitgebreid.  

 
Om een goede klachtenprocedure te waarborgen maken we onderscheid in het 
soort klachten: “gewone klachten” en “ernstige klachten”.  
Om de verhoudingen christelijk en juridisch zuiver te houden is het noodzakelijk 
de verschillende stappen, zoals hieronder beschreven, te volgen. 
Overigens gaan we er vanuit dat vrijwel alle problemen in een vroeg stadium in 
een gesprek opgelost worden. De school is gericht op samenwerking en wil 
open staan voor alle betrokkenen. 

 
Gewone klachten 
Onder gewone klachten vallen bijvoorbeeld klachten over de gang van zaken in 
een groep, het lesgeven, de algemene gang van zaken op school, contact tussen 
ouders en leerkrachten en tussenleerkrachten en leerlingen. Daarnaast voor alle 
overige klachten die niet te maken hebben met het strafrecht. Hoe te handelen 
wanneer u zo’n klacht heeft: 

 
• wanneer het de gang van zaken of een gebeurtenis in de groep betreft moet 

dit  besproken worden met de groepsleerkracht 
• wanneer dit gesprek geen bevredigende oplossing biedt, of als het gaat om 

algemene schoolzaken, kan de zaak besproken worden met de teamleider / 
directeur; een eventueel betrokken leerkracht moet hiervan wel door de 
‘klager’ op de hoogte zijn gesteld. 

• wanneer een gesprek met de directeur onvoldoende oplevert is het mogelijk 
te spreken met de directeur bestuurder. 

• indien dit geen bevredigend resultaat oplevert kunnen ouders met de externe 
vertrouwenspersoon spreken. 
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• blijft de klacht onopgelost, dan is er in uiterste instantie nog een 
beroepsmogelijkheid: de Klachtencommissie voor het Gereformeerd 
Onderwijs, ingesteld door Concent/LVGS (Landelijk Verband van 
Gereformeerde Schoolverenigingen), een commissie met een wettelijke 
status. Deze klachtencommissie van Concent zal dan het  “bevoegd gezag”  
advies of aanwijzingen geven hoe verder te handelen. 

 

Ernstige klachten 
Hierbij valt te denken aan problemen in de sfeer van ongewenste intimiteiten, 
seksuele intimidatie, ontucht, agressie en geweld, extreme vormen van pesten 
e.d. Vaak zal het gaan om problemen in de sfeer van het strafrecht. 
Voor klachten over dit soort zaken kan de externe vertrouwenspersoon 
ingeschakeld worden. 
De externe vertrouwenspersoon zal de zwaarte van de klacht beoordelen en 
vervolgens bemiddelen of de klager helpen de klacht verder te brengen, 
bijvoorbeeld naar de klachtencommissie. De klachtencommissie zal dan het 
centraal bestuur aanwijzingen geven hoe verder te handelen. De externe 
vertrouwenspersoon kan ook helpen bij het doen van aangifte bij politie of 
justitie. 

 
Wanneer het gaat om strafbare feiten geldt voor het personeel van de school en 
het bevoegd gezag, als men weet van dergelijke feiten, een meldingsplicht naar 
de vertrouwensinspecteur (een door de overheid aangestelde inspecteur om in 
het onderwijs op deze zaken toe te zien en te helpen bij een goede afwikkeling) 
en justitie. 

 
Ook kinderen kunnen gebruik maken van deze regeling, bijv. wanneer ze zich 
over een probleem thuis of op school onvoldoende kunnen uiten. Het is voor een 
kind moeilijk om de juiste weg te vinden. Er is op school een interne 
vertrouwenspersoon aangesteld om kinderen of ouders daarbij te helpen.  
Die bemiddelt zelf niet, maar functioneert dus alleen als “wegwijzer” 

 
Hoe dus te handelen bij een klacht over een ernstig feit? 
Een leerling gaat met het probleem naar de contactpersoon. Deze helpt het kind 
verder. Vervolgens beoordeelt de vertrouwenspersoon de klacht, bemiddelt 
zonodig, of helpt om de klacht neer te leggen bij de klachtencommissie en/of bij 
het doen van aangifte. De klachtencommissie beoordeelt de klacht, stelt het 
bestuur van de klacht in kennis en geeft aanwijzingen aan het bestuur hoe verder 
te handelen. 
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Adressen en informatie 
De volledige klachtenregeling, met toelichting, is op school in te zien. In verband 
met de gevoeligheid van sommige zaken kan de regeling ook bij de 
vertrouwenspersoon worden aangevraagd. 
De namen en adressen van de contactpersonen en de vertrouwenspersoon, 
alsmede het adres van de klachtencommissie, vindt u voorin deze schoolgids. 

VEILIGHEID - SCHOOLKLIMAAT 

Op school zijn alle leerkrachten gecertificeerd om de Kanjertraining te geven. De 
basisregels van de kanjertraining zijn: 

 

Wij geven deze training vanuit de vaste overtuiging zoals beschreven in 
Mattheus 7:12  

‘Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is 
het hart van de Wet en de Profeten.’ 

We hebben respect voor God, onszelf en anderen.  
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OUDERS 

Om de ontwikkeling van de kinderen te waarborgen is de samenwerking met de 
ouders onmisbaar. U bent welkom bij ons op school om samen met ons na te 
denken over het onderwijs aan en de opvoeding van uw kinderen. 

Om deze vorm te geven organiseren wij met regelmaat spreekmomenten met 
leerkrachten. U kunt altijd contact opnemen met de teamleider / directie om iets te 
bespreken.  

Leerkrachten informeren ouders over de activiteiten in de groep door middel van 
de app Klasbord. Alle nieuwe ouders ontvangen daarvoor een uitnodiging. Deze 
app kan gedownload worden op de smartphone of op de computer/laptop.  

Vanuit de directie ontvangt u maandelijks een nieuwsbrief.   

OUDERS - IDENTITEITSCOMMISSIE 

De identiteitscommissie staat onder voorzitterschap van de directeur van de 
school. De taken zijn: 

• het voeren van welkomstgesprekken met nieuwe ouders  
• meedenken over PR en werving van nieuwe leerlingen   
• meedenken over de vormgeving van de identiteit op school 
• actief bijdragen en aanwezig zijn bij open ochtend / avond  

OUDERS - MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

De school heeft samen met de hoofdvestiging, de Triangel, een 
medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit drie ouders en drie leerkrachten. Het 
Mozaïek wordt vertegenwoordigd door één leerkracht en één ouder.   

Zij bespreken plannen en beleidsstukken vanuit de directie. Het is reglementair 
vastgelegd waar zij instemmingsbevoegdheid dan wel adviesbevoegdheid 
hebben. 

OUDERS - ACTIVITEITENCOMMISSIE 

Ouders helpen de school ook op praktisch gebied, het begeleiden van de 
kinderen naar een excursie, organiseren van een schoolfeest, klussen in en om 
de school. Een aantal ouders vormen de activiteitencommissie, zij dragen zorg 
voor het organiseren van Christelijke vieringen, Sinterklaasfeest, educatieve 
uitstapjes, enzovoorts. en schakelen daarbij andere ouders in.  
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OUDERS – OUDERBIJDRAGE EN BESTUURSBIJDRAGE 

Voor activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die niet door 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden betaald, mag de 
school een ouderbijdrage vragen. De betaling van de ouderbijdrage is vrijwillig. 
Toelating van de leerling tot de school is niet afhankelijk van de betaling van een 
ouderbijdrage. Van de ouderbijdrage wordt het volgende betaald: educatieve 
uitstapjes, christelijke vieringen, sinterklaasfeest, sportactiviteiten, 
afscheidsavond (gr. 8), excursies en projecten. Na instemming van de MR wordt 
de hoogte van de ouderbijdrage in december vastgesteld.  

In de maand januari of februari ontvangt u een factuur van GPO-WN voor 
betaling van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage bedraagt voor één kind € 65,- 
voor twee kinderen €95,- voor 3 kinderen en meer €105,- per jaar. Voor het 
kamp in groep 8 wordt een aparte bijdrage gevraagd.  

Ouders die lid zijn van de vereniging GPOWN betalen een contributie van 
€38,50. Ouders die geen lid (kunnen) zijn van de vereniging wordt gevraagd een 
donatie van €38,50 te betalen. Deze bijdrage wordt door hen beheerd  is onder 
andere bestemd voor:  

• Bepaalde bestuurskosten (een klein deel) 
• Kosten van het lidmaatschap van de koepelorganisatie van de 

gereformeerde scholen, het LVGS (landelijk verband van gereformeerde 
scholen). Deze organisatie behartigt de belangen van het gereformeerd 
onderwijs in landelijke verbanden en bij de Rijksoverheid en adviseert 
scholen over gemeenschappelijke vraagstukken.  

Beide bijdragen zowel de ouderbijdrage als de bestuursbijdrage worden beheerd 
door GPOWN. Wanneer u problemen heeft met de betaling daarvan dan kunt u 
contact opnemen met de schooldirectie.  

Jaarlijks wordt in de informatiegids de besteding van de ouderbijdrage voor dat 
cursusjaar opgenomen.  

OUDERS - TSO 

We draaien met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen tussen de 
middag op school blijven. De leerkrachten eten met de kinderen in de klas. Na 
het eten gaan ze met goed weer naar buiten. Door ouders wordt er pleinwacht 
gelopen.  
De ouders blijven bij toerbeurt over.  
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Er zijn geen kosten voor het overblijven wanneer u als ouder/gezin meedraait in 
het pleinwachtrooster. Wanneer dat voor u niet mogelijk is dan geldt er een 
afkoopregeling.  
De afkoopregeling bedraagt € 250. 
 
 

OUDERS - BSO 

De Buitenschoolse Opvang (BSO) wordt verzorgd door BSO Speelwijs-
Maupetuus. De kinderen worden na schooltijd door een medewerker van 
Speelwijs opgehaald en meegenomen naar de locatie bij het Facet.  
Zij verzorgen na schooltijd de opvang van de kinderen op maandag-, dinsdag-, en 
donderdagmiddag.  
Voor verdere informatie en aanmelding verwijzen wij u naar hun site:  
www. speelwijs.nl  
 
Speelwijs & Maupetuus B.V. 
Postbus 92 
2910 AB Nieuwerkerk a/d IJssel 
e-mail: info@speelwijs.nl 
Directie: 
Abichail Baumgart: 06-132.41.306 
Dorine Groenevelt: 06-133.09.024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@speelwijs.nl
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LESTIJDEN, VAKANTIES EN VERLOF  

LESTIJDEN  

    Lestijden Groep 1 en 2 

 
 Lestijd ochtend Eten met lkr TSO met  

Pleinwacht- 
ouders  

Lestijd middag 

Maandag 08.30-12.00  12.00-12.15  12.15-12.45 12.45-14.45  
Dinsdag 08.30-12.00  12.00-12.15 12.15-12.45 12.45-14.45  
Woensdag 08.30-12.15     
Donderdag 08.30-12.00  12.00-12.15 12.15-12.45 12.45-14.45  
Vrijdag Vrij Vrij Vrij Vrij 

 
Lestijden Groep 5 t/m 8 

 
 Lestijd ochtend Eten met lkr TSO met  

Pleinwacht- 
ouders  

Lestijd middag 

Maandag 08.30-12.00  12.00-12.15  12.15-12.45 12.45-14.45  
Dinsdag 08.30-12.00  12.00-12.15 12.15-12.45 12.45-14.45  
Woensdag 08.30-12.15     
Donderdag 08.30-12.00  12.00-12.15 12.15-12.45 12.45-14.45  
Vrijdag 08.30-12.00  12.00-12.15  12.15-12.45 12.45-14.45  

 
 
Om 8.20  gaat de school open voor de kleutergroepen en kunnen de kleuters naar 
binnen gebracht worden.    

Om 08.25 gaat de bel als signaal dat het bijna tijd is om te beginnen en gaan ook 
de overige groepen naar binnen.  

Om 08.30 uur beginnen de lessen. 
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SCHOOLVAKANTIES EN OVERIGE VRIJE DAGEN 

Vakanties eerste dag laatste dag 
Herfstvakantie 16-10-2017 20-10-2017 
Kerstvakantie 25-12-2017 05-01-2018 
Voorjaarsvakantie 26-02-2018 02-03-2018 
Paasweekend 30-03-2018 02-04-2018 
Koningsdag 27-04-2018 27-04-2018 
Meivakantie 30-04-2018 11-05-2018 
Hemelvaart valt in meivakantie  
Pinkstervakantie 21-05-2018 21-05-2018 
Zomervakantie 16-07-2018 24-08-2018 

 
Studiedagen e.d. Datum Opmerking 
Studiemiddag Donderdagmiddag  

16 november 2017 
Alle kinderen de 
middag vrij 

Sinterklaasfeest Dinsdagmiddag          
5 december 2017  

Groep 1-3  
middag vrij 

Studiedag Woensdag  
7 februari 2018  

Alle kinderen hele dag 
vrij 

Studiedag Woensdag  
27 juni 2018 

Alle kinderen hele dag 
vrij 

Wenochtend kleuters Woensdag  
4 juli 2018 

Groep 3 ochtend vrij  

I.v.m. laatste 
schooldag  

Vrijdagmiddag  
13 juli 2018 

Hele school 12.00 uur 
vrij 
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ABSENTIE EN VERLOF 

Wanneer uw kind ziek is, of om een andere reden niet op school kan komen, 
willen  we dat aan het begin van de schooldag weten.  
U kunt uw kind ziekmelden m.b.v. de app van GPOWN te dowloaden in uw 
appstore.   

  

 Vakantieregeling & Verlof 
De school stemt zijn vakanties af op het landelijk advies "vakantiespreiding". Voor 
de zomervakantie is de periode wettelijk voorgeschreven. Voor de overige 
vakanties vindt nadere afstemming plaats met het voortgezet onderwijs en 
volgen we voornamelijk de FOKOR regeling (FOKOR is de vereniging  voor 
samenwerkende schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in 
Rotterdam).  
Naast de vakantieafspraken blijft er nog een aantal uren vrij te besteden door de 
school. Deze uren worden vooral gebruikt voor scholing en studie van het team. 
Vakantie, vrije dagen en studie zijn zo gepland, dat minimaal de verplichte 880 
lesuren voor groep 1 - 4 en 1000 lesuren voor groep 5 - 8 beschikbaar blijven. 
 
Verlof buiten de schoolvakanties 
Buiten de schoolvakanties kan slechts verlof worden verleend: 

• Bij ernstige ziekte van naaste familieleden (binnen het gezin) 
• Overlijden van bloed- en aanverwanten 
• Bij huwelijk, jubileum en overlijden van naaste familieleden (in de eerste 

t/m derde graad) 
Onder jubilea vallen alleen de algemeen erkende jubilea van 12½, 25, 40, 
50, enz jaar; dus niet bijv. de zeventigste verjaardag of het dertig jaar 
getrouwd zijn. Er kan dus geen verlof gegeven worden voor verjaardagen; 
ook niet voor de z.g. kroonjaren. 

• Verhuizing 

• Sociaal-medische omstandigheden 

• Bezoek aan een arts 

• In principe wordt er geen vrij gegeven voor een tandartsbezoek, deze 
afspraken kunnen in de meeste gevallen buiten schooltijden om gemaakt 
worden.  
  

Vakantieverlof: 
Wanneer door ziekte of door regelingen i.v.m. het werk van de ouders vakantie 
tijdens de schoolvakanties onmogelijk is en dit de enige vakantie in het jaar is, 
kan er voor maximaal 10 aaneengesloten schooldagen buiten de schoolvakanties 
verlof worden verleend. De Leerplichtwet bepaalt voor dit verlof het volgende: 
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Vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend indien de leerling vanwege de 
specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet in de zomervakantie 
op vakantie kan gaan. Het overleggen van een gewaarmerkte 
werkgeversverklaring is hiervoor noodzakelijk.; 
toestemming wordt slechts eenmaal per schooljaar verleend voor ten hoogste 
tien schooldagen; extra verlof voor de eerste twee schoolweken na de 
zomervakantie is niet mogelijk. 
  
De school verleent geen toestemming tot verlof voor o.a. het volgende: 

• goedkope vakantiemogelijkheden 

• een aangeboden vakantie 

• meerdere jaren niet op vakantie geweest 
• reeds gekochte tickets 

• als de herfst-, kerst-, voorjaars-, of meivakantie onmogelijk is.  
 
Zo vroeg mogelijk - in ieder geval 2 maanden van te voren - moet u het 
vakantieverlof aanvragen bij de directeur. 

 
 Aanvragen  

Verlof moet u schriftelijk aanvragen bij de directie. Het formulier hangt aan het 
prikbord in de gang tegenover het kleuterlokaal. U kunt het formulier ook via 
onze website downloaden.  
Het aanvragen van vakantieverlof moet zo vroeg mogelijk  - in ieder geval 2 
maanden van te voren – aangevraagd worden bij de directeur en/of teamleider 

 
Wij zijn genoodzaakt om ongeoorloofd verlof de melden aan de 
leerplichtambtenaar.  
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HANDIG OM TE WETEN  

GEVONDEN VOORWERPEN 

Gevonden voorwerpen worden verzameld en kunt u vinden in een bak in centrale 
gang naast de schuifkast.  

SCHOOLFOTOGRAAF 

De schoolfotograaf komt elk jaar op school. Er wordt een portretfoto en een 
groepsfoto gemaakt. Wanneer u meerdere kinderen bij ons op school heeft, 
kunnen ze naast de portretfoto ook samen op een ‘broertjes en zusjesfoto’.  

FRUIT ETEN 

Vlak voor of vlak na de kleine pauze wordt er wat gegeten en gedronken. We 
vragen u fruit of een gezond tussendoortje mee te geven. Voor de jongere 
kinderen is het prettig als u het ‘hapklaar’ meegeeft. Er mag geen snoep mee 
naar school gegeven worden.  

VERJAARDAG 

 De verjaardag van uw kind is een bijzondere dag, we vieren dit in de eigen groep. 
Uw kind mag trakteren in de eigen klas. Ook mag het kind het personeel 
trakteren, maar dat is niet verplicht.  

Als uw kind allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen kunt u dat doorgeven 
aan de leerkracht. Deze informatie wordt opgenomen in onze leerling-
administratie. 

GYMSPULLEN 

Uw kind heeft nodig: 

• gymschoenen met blanke zolen en profiel (klittenband of elastiek is erg 
handig), 

• vanaf groep 3 een gympakje of sportbroekje met shirt (eventueel met 
naam) 

               Zet voor zover mogelijk overal de naam van uw kind in.  

De gymspullen van de leerlingen uit groep 3-8 gaan mee naar huis. Deze 
bewaren we niet op school.  
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BUITENSCHOOLSE – BREDE SCHOOL ACTIVITEITEN 

Er vinden jaarlijks diverse sportactiviteiten / toernooien op woensdagmiddag 
plaats, zoals een korfbaltoernooi, een voetbaltoernooi en diverse activiteiten in 
het kader van Brede School activiteiten. Deze worden in Krimpen aan den IJssel 
verzorgd door SYnerKri.  

http://synerkri.nl/  

Wij wijzen u erop dat de sportactiviteiten, toernooien, alleen doorgang kunnen 
vinden wanneer er voldoende kinderen uit een groep mee willen doen en 
wanneer er voldoende begeleiding vanuit ouders kan plaatsvinden.   

U krijgt via school maandelijks informatie van SYnerKri over de verschillende 
activiteiten verzorgd door de muziekschool, bibliotheek, en andere organisaties 
zodat uw kind zich hiervoor ook kan opgeven als hij of zij wil meedoen. 
Aanmelden voor activiteiten kan op: http://www.synerkripas.nl  

HOOFDLUIS 

Aandachtspunten: 

• uw kind ontvangt van school een luizentas  
• controleer regelmatig het haar van uw kind 
• behandel het haar nauwkeurig zodra u hoofdluis constateert 
• meld het zo spoedig mogelijk op school 
• wanneer uw kind behandeld is mag hij/zij weer naar school  
• gebruik altijd de luizentas op school, dit voorkomt niet altijd dat uw kind 

luis krijgt maar wel dat de luis zich via de jassen aan de kapstok verder 
kan verspreiden. 

Na iedere vakantie controleert een team van ‘luizenmoeders’ alle groepen op 
hoofdluis. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe ‘luizenmoeders’!  

GOEDE DOELEN 

Jaarlijks kiezen we 2 projecten uit waar we geld voor gaan inzamelen. Het  
 betreft goede doelen die gericht zijn op zending of evangelisatie. 
 Via de website en de nieuwsbrief maken we dit bekend en ontvangt u de nodige  
 informatie. 
 
 
 
 

http://synerkri.nl/
http://www.synerkripas.nl/
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MOBIELE TELEFOONS  

Leerlingen mogen wel mobiele telefoons bij zich hebben, maar het aanzetten en 
gebruik hiervan is onder schooltijd niet toegestaan. Tijdens schooltijd bevinden 
deze apparaten zich in de tas van het kind.  

VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID  

De school heeft een uitgebreide WA-verzekering die de wettelijke 
aansprakelijkheid van personeel en helpende ouders regelt. 

Er is er ook een zogenaamde Scholierenongevallen verzekering afgesloten. Deze 
verzekering dekt lichamelijk letsel door ongeval en geldt tijdens de officiële 
schooluren en uitstapjes. 

SCHOONMAAK 

Voor de dagelijkse schoonmaak maakt de school gebruik van een 
schoonmaakbedrijf. 

Daarnaast organiseren we vijf maal per jaar een avond om de extra 
schoonmaakklussen aan te pakken. Van ouders wordt verwacht minimaal één 
keer per schooljaar hieraan mee te doen. U ontvangt aan het begin van het 
schooljaar hiervoor een rooster.  

SCHOOLZWEMMEN 

De kinderen van groep 4 ontvangen één keer in de twee weken zwemles in 
zwembad de Lansingh. Dit wordt bekostigd door de gemeente Krimpen aan den 
IJssel. De kinderen worden met de bus naar het zwembad vervoerd.  
De ouders van deze leerlingen worden een paar keer per jaar ingedeeld om de 
leerkracht te ondersteunen bij het begeleiden in de bus en te ondersteunen bij 
het aan- en uitkleden van de kinderen.  

VIDEO-OPNAMEN EN FOTO’S  

In het kader van schoolontwikkeling worden er door begeleiders van leerkrachten 
of door studenten af en toe video-opnamen gemaakt van diverse lessen. Deze 
opnamen worden uitsluitend gebruikt als feedback ten behoeve van de 
leerkracht/student of van hun opleiding en zullen niet openbaar gemaakt worden. 
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Naar aanleiding van diverse schoolactiviteiten of uitstapjes worden foto’s 
gemaakt van de groep en de leerlingen. Deze foto’s worden vaak op de website 
van de school geplaatst en op klasbord.  
 
Wanneer u er bezwaar tegen heeft dat van uw kind foto’s worden gemaakt 
vragen we u dat vooraf aan de school te melden. 

MOZAÏEKWIJZER – BIJLAGE VAN DE SCHOOLGIDS 

Jaarlijks verschijnt de Mozaïekwijzer als bijlage van de schoolgids.  
Hierin vindt u  

- adressen van GPO-WN – school 
- adressen en aanwezigheid van personeelsleden 
- groepsverdeling  
- adressen van leerlingen 
- adressen van diverse instanties  
- informatie over commissies  
- informatie over CJG (Centrum Jeugd en Gezin) 
- gym- en zwemrooster 
- lijst van psalmen en gezangen 
- jaarkalender 
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