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VOORWOORD
Aan de ouders en of verzorgers,
Voor u ligt de schoolgids van Protestants Christelijke Basisschool “De Horizon”.
In deze schoolgids kunt u lezen waar wij voor staan als school en waar wij met elkaar aan werken. Ook leest u
wat u van de school mag verwachten en wat wij als school voor de kinderen willen betekenen.
Voor de ouders die nog een schoolkeuze gaan maken voor hun kind kan de schoolgids een hulpmiddel zijn om
te beoordelen of de school staat voor het onderwijs dat zij voor hun kind wensen.
De schoolgids geeft u informatie over:
•

de onderwijskundige visie en beleidsdoelen

•

ter zake doende informatie over de school

•

procedures en afspraken

•

de Stichting PCPO Capelle / Krimpen aan den IJssel

Angelique de Jong
Jacqueline Tegelaar
directie PCB De Horizon
september 2020
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1.

DE SCHOOL

1.1

ALGEMEEN

De Horizon is:
•

•

•

•
•
•

een school met twee kleinschalige locaties voor christelijk
onderwijs, waarin we de kinderen de ruimte geven om God
te leren kennen.
een school waar we leerlingen zien als uniek persoon met
eigen ideeën en talenten. Elk kind is waardevol, je mag jezelf
zijn.
een school waar we willen aansluiten op de talenten van de
kinderen. Zo kunnen kinderen zich positief ontwikkelen en
ontdekken waar hun kracht ligt.
een school waarin we de ruimte willen geven om te groeien op het niveau wat bij hem of haar past.
een school waarin we graag de ouders betrekken, waardoor we samen sterk staan.
een school waar we met veel plezier en enthousiasme kwalitatief goed onderwijs bieden.

Ons onderwijs sluit aan bij alle vormen van Voortgezet Onderwijs (VO). Belangrijk is dat iedere leerling met
zijn of haar mogelijkheden uiteindelijk komt op de plek in het VO waar hij/zij thuishoort. Zorgverbreding staat
hoog in ons vaandel. Waar mogelijk is er een onderwijsassistent of een extra leerkracht naast de
groepsleerkracht, zijn stagiaires “extra handen in de klas”, waardoor leerlingen extra aandacht krijgen. Extra
zorg wordt besteed aan leerlingen die tijdens hun schoolperiode (dreigen) uit de boot (te) vallen. Wie méér
aankan dan het gebruikelijke onderwijsprogramma, krijgt dat programma in compacte vorm aangeboden,
waardoor tijd vrij gemaakt wordt voor extra, uitdagende, leerstof.
1.2 ORGANISATIESTRUCTUUR
PCB De Horizon telt ongeveer 400 leerlingen en is gevestigd op twee locaties:
locatie Roerdomplaan in de wijk Middelwatering

locatie Koggerwaard in de wijk
Oostgaarde

DE DIRECTIE
De directeuren hebben de algemene leiding van de school(organisatie) en zijn eindverantwoordelijk. Om de
dagelijkse gang van zaken goed te regelen is op beide locaties één van de directeuren zoveel mogelijk het
aanspreekpunt. Op de Roerdomplaan is dat Angelique de Jong en op de Koggerwaard Jacqueline Tegelaar.
Samen vormen ze het managementteam van De Horizon.
LEERKRACHTEN
De meeste personeelsleden van De Horizon zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de klas.
Zij zijn de juf of meester van uw kind(eren). In de teamvergadering hebben ze een zeer belangrijke stem bij
beleidsmatige zaken. Zij moeten immers het beleid vertalen in goed onderwijs voor uw zoon of dochter.
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COMMUNICATIE
Ouders /verzorgers en leerlingen gaan met vragen/problemen in eerste instantie naar de
(groeps)leerkracht, vervolgens naar de directeur. Voor algemene zaken over bijv. leerplicht, verlof e.d. is het
aanspreekpunt op de locatie de directeur. De school is op werkdagen van een half uur voor tot minimaal een
half uur na schooltijd telefonisch bereikbaar. Ziekmelden van uw kind kunt u via onze APP doen. Tevens kunt u
via de APP verlof aanvragen. Voor dringende zaken (zoals ziekmeldingen) verzoeken we u voor schooltijd naar
de school te bellen. U kunt de leerkrachten ook via e-mail bereiken voor niet-dringende zaken. Houdt u er
rekening mee dat e-mail niet direct gelezen wordt. U kunt altijd met de leerkracht een afspraak maken voor een
persoonlijk gesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden na schooltijd.
U kunt telefonisch contact opnemen met één van de directieleden bij noodgevallen zoals ernstige ziekte of
sterfgeval.
EXPERTISE-LEERKRACHTEN
Veel leerkrachten hebben een eigen specialisme ontwikkeld. Zij zijn op dat specialistische gebied het
aanspreekpunt voor hun collega’s. We denken daarbij aan onze eigen deskundigen op het gebied van o.a. taal,
rekenen, kleuters, zorgverbreding (Interne Begeleiders), ICT (op het gebied van onderwijs en computers) en
hoogbegaafdheid.
ONDERSTEUNEND PERSONEEL
Op school werken onderwijsassistenten, een conciërge en een administratief medewerkster. Zij hebben een
ondersteunende rol in de organisatie.
STAGIAIRES
Elk jaar krijgen wij van diverse PABO’s te weten: Christelijke Hogeschool Ede en de Driestar een aantal studenten
op school. Zij lopen één of twee dagen per week of een aantal weken over het gehele jaar stage in verschillende
groepen om zo het vak van leraar onder de knie te krijgen. De leerkracht waarbij zij stage lopen is hun
praktijkbegeleider. Daarnaast plaatsen we ook stagiaires van het Albeda/Zadkine/ID College (MBO
onderwijsassistent) en het VO (maatschappelijke stage) die hier een of meer dagen per week aanwezig zijn. Zij
vervullen een meer aanvullende taak in de klas.
COMMISSIES
Sommige leerkrachten en directieleden zitten in speciale commissies, om krachten te bundelen en beleid te
ontwikkelen. Hierbij kunt u denken aan: de cijfercommissie, de methodecommissie en de commissie
communicatie / PR
PROJECTGROEPEN
Een projectgroep organiseert eenmalige klussen en staat o.l.v. een teamlid. De Ouderraad (OR) is hier vaak
nauw bij betrokken. Communicatielijnen ouder - leerkracht zijn geregeld en de activiteiten zijn vastgelegd in
een draaiboek. Het gaat daarbij om vieringen, excursies en evenementen.
RELATIENETWERK HORIZON
Dit netwerk bestaat uit:
•

raad van toezicht

•

bovenschools management

•

personeel

•

ouders/verzorgers

•

leerlingen
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•

het wijkteam van stichting, Centrum voor Jeugd en Gezin

•

Sociaal Welzijn Capelle

•

overleg Veilig Opgroeien

•

gemeente Capelle a/d IJssel

•

Samenwerkingsverband

•

overleg de vreedzame wijk

Samen vormen we een school waarin mensen (leerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel, directeuren,
bestuursleden, ouders/verzorgers) kunnen werken en leven; mensen die weten waar ze mee bezig zijn en
weten wat ze willen en vervolgens hun verantwoordelijkheid nemen.
Mochten er van uw kant vragen of problemen zijn, dan hopen wij dat u daarmee naar school komt. Met elkaar
kunnen we een antwoord of oplossing vinden.
1.3

DE DIRECTIE

directeur

directeur

1.4

mevr. A de Jong

010-4505563

directie@horizoncapelle.nl

maandag, dinsdag,
vrijdag

mevr. J.N. Tegelaar
directie@horizoncapelle.nl

maandag t/m
donderdag

010-4508346

SAMENSTELLING SCHOOLTEAM/FUNCTIES EN TAKEN

LOCATIE ROERDOMPLAAN
groep

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1/2 R

juf Dana

juf Dana

juf Marianne

juf Marianne

juf Marianne

schakelklas

juf Amanda

juf Dana

juf Amanda

3/4 R

juf Anneke

juf Anneke/

juf Mieke

juf Mieke

juf Anneke

juf Mieke
4/5 R

meester Arie
Willem

meester Arie
Willem

meester Arie
Willem

meester Arie
Willem

meester Arie
Willem

6/7 R

Juf Mathilde

Juf Marloes

Juf Marloes

Juf Marloes

Juf Mathilde

7/8 R

juf Wilma

juf Wilma

juf Wilma

juf Wilma/juf
Peterina
afwisselend

juf Peterina
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intern begeleider di, woe, do

juf Jolanda Piket

onderwijsassistent di, woe, vrij

meester Hans Vliegenthart

bewegingsonderwijs

meester Chris

conciërge di t/m vrij-ochtend

meester Ed Bos

administratie

juf Ella Bos

medewerkster ma en vrijochtend
LOCATIE KOGGERWAARD
groep

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1/2 KA

Juf Vera

Juf Vera

Juf Vera

Juf Vera

Juf Vera

1/2 Kb

juf Jolanda

juf Jolanda

juf Debora

Juf Debora

Juf Debora

1/2 KC

juf Pieteko

Juf Pieteko

juf Pieteko

Juf Annelies

Juf Annelies

3K

juf Kimberley

juf Kimberley

juf Kimberley

juf Kimberley

juf Kimberley

3/4 K

juf Marscha

juf Marscha

juf Marscha

juf Marscha

juf Marscha

4K

juf Annemieke

juf Annemieke

Juf Marjan

juf Annemieke

juf Annemieke

4/5 K

juf Marjan

juf Marjan

juf Monique

juf Monique

Juf Monique

5K

juf Ilonka

juf Ilonka

juf Ilonka

Meester Hans

Juf Ilonka

6K

meester Ludwig

meester Ludwig

meester Ludwig

meester Ludwig

meester Ludwig

/juf Brenda
7K

Juf Monique

Juf Monique

Juf Sabine

Juf Sabine

juf Sabine

7/8 K

juf Quirien

juf Quirien

juf Quirien

juf Quirien/

juf Quirien

juf Brenda
8K

juf Pietertje

juf Pietertje

juf Pietertje
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juf Pietertje

juf Pietertje

intern begeleider di,woe,do

Juf Angela Zeneli

Onderwijsassistente ma, di

juf Annemarie Sauer

bewegingsonderwijs

meester Jan Evertse

conciërge do/vrij

meester Kenneth van Ampt

di-middag
administratie

meester Ed Bos
juf Corien Deddens

medewerkster do-middag

1.5

E-MAIL ADRESSEN

LOCATIE ROERDOMPLAAN
mevrouw E. Bos

ella.bos@horizoncapelle.nl

de heer E. Bos

ed.bos@horizoncapelle.nl

mevrouw M. van Breugel

marloes.vanbreugel@horizoncapelle.nl

mevrouw D. van Hoek

dana.vhoek@horizoncapelle.nl

mevrouw A. Hordijk

amanda.hordijk@horizoncapelle.nl

mevrouw M. Graaff

mieke.degraaff@horizoncapelle.nl

mevrouw A. de Jong

directie@horizoncapelle.nl

mevrouw P. de Peuter

p.peuter@stichtingpcpo.nl

mevrouw J. Piket

j.piket@stichtingpcpo.nl

mevrouw M. Prins

marianne.prins@horizoncapelle.nl

mevrouw A. Sunderraj

anneke.sunderraij@horizoncapelle.nl

mevrouw M. Titahena

mathilde.titahena@horizoncapelle.nl

de heer H. Vliegenthart

hans.vliegenthart@horizoncapelle.nl

mevrouw W. Zijlstra

wilma.zijlstra@horizoncapelle.nl

LOCATIE KOGGERWAARD
mevrouw C. Deddens

corien.deddens@horizoncapelle.nl

mevrouw Q. Banis

quirien.banis@horizoncapelle.nl

mevrouw P. Bijl

pietertje.bijl@horizoncapelle.nl

mevrouw A. Bosch

annemieke.bosch@horizoncapelle.nl

mevrouw. D. van Brummen

debora.vbrummen@horizoncapelle.nl

mevrouw M. Buijser

m.buijser@stichtingpcpo.nl

de heer J. Evertse

j.evertse@stichtingpcpo.nl
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mevrouw E. Fransen

ellen.fransen@horizoncapelle.nl

mevrouw J. de Graaf

j.graaf@horizoncapelle.nl

mevrouw I. de Jongh

i.dejongh@stichtingpcpo.nl

mevrouw P. de Koning

p.dekoning@stichtingpcpo.nl

mevrouw A. Sauer

annemarie.sauer@horizoncapelle.nl

mevrouw K. Snoek

k.snoek@stichtingpcpo.nl

mevrouw M. Snoek

m.snoek @stichtingpcpo.nl

mevrouw V. van Tienhoven

v.vantienhoven@stichtingpcpo.nl

mevrouw J. Tegelaar

directie@horizoncapelle.

mevrouw S. Veltman

s.veltman@stichtingpcpo.nl

mevrouw A. Verhoef

a.verhoef@stichtingpcpo.nl

de heer L. Versluis

l.versluis@stichtingpcpo.nl

mevrouw M. Wijnmaalen

marjan.wijnmaalen@horizoncapelle.nl

mevrouw M. van Zadelhoff

m.vanzadelhoff@stichtingpcpo.nl

mevrouw A. Zeneli

angela.zeneli@horizoncapelle.nl

1.6 PERSONEEL/VERVANGING VAN LEERKRACHTEN

Stichting PCPO Capelle – Krimpen heeft invallers in dienst om de vervanging bij ziekte te regelen. Deze
vervanging zal ingezet worden als een leerkracht ziek wordt of verlof heeft en er een tijdelijke vervanging nodig
is. Met deze invallers verwachten wij dat we ongeveer 90% van alle ziektegevallen op kunnen vangen op de
scholen.
Het wil wel eens voorkomen dat er een griepgolf is of dat er in een bepaalde periode meer vervanging nodig is.
Wanneer er geen vervanger voor handen is, worden groepen verdeeld of kijken we of een intern begeleider of
directielid voor de groep gaat. Dit kan echter alleen in hoge uitzondering, aangezien andere belangrijke
werkzaamheden onder druk komen die ook belangrijk zijn voor de kwaliteit van de school. In het uiterste geval
zal een groep naar huis worden gestuurd.
Hierover wordt u tijdig bericht
Op het moment dat de invallers niet voor een zieke leerkracht invallen, zullen de invallers ondersteunende
taken binnen de scholen verrichten. Er zijn dan extra handen in de klas.
Meer informatie vindt u op de website: www.stichtingpcpo.nl.
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2.

DOELSTELLINGEN

2.1

VISIE EN MISSIE VAN DE SCHOOL

Een school werkt altijd vanuit een visie: een richting van waaruit het team denkt, werkt en het onderwijs verder
wordt ontwikkeld. We streven ernaar om in te spelen op de ontwikkeling van het individuele kind.
ONZE VISIE IS:

‘De school gaat samen met ouders op weg naar het beste
resultaat voor de leerlingen’
De Horizon heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Kwaliteit is doen wat je belooft. Onder kwaliteitszorg
verstaan we het proces waarin de school haar doelstellingen bepaalt, weet te realiseren en de kwaliteit ervan
weet te bewaken.
Het groeidocument speelt een belangrijke rol in een continu ontwikkelproces van de school, waarin
gezamenlijk, geleidelijk en stapsgewijs wordt gewerkt aan het bereiken van de gestelde doelen. Telkens worden
activiteiten in verband gebracht met specifieke resultaten, zodat zichtbaar wordt welke activiteiten tot welke
resultaten leiden.
Wij streven naar een school waar alle kinderen, ouders en medewerkers zich veilig voelen. Als kinderen zich
onveilig voelen, stokt het leren. Als het kind structuur, betrokkenheid en steun ervaart, durft het fouten te
maken. Door het maken van fouten en de wijze waarop je vervolgens gestimuleerd wordt om het beter of
anders te doen, vindt leren plaats.
Wij willen de kinderen van de Horizon een goede basis meegeven voor hun toekomst.
ONZE MISSIE IS:
•

We zijn er voor elkaar

•

We leren van elkaar

•

We werken met elkaar

Het continu werken aan ontwikkelingen is een zaak van het team, de kinderen en de ouders. Regelmatig zal er
een beroep worden gedaan op hulp, zodat de school zich door kan ontwikkelen tot een school die investeert in
kwaliteit.
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2.2

KOERSDOCUMENT

INLEIDING
ONZE VISIE IS:

‘De school gaat samen met ouders op weg naar het beste
resultaat voor de leerlingen’
handen en voeten te geven heeft PCB De Horizon een koersdocument geschreven waarin wij duidelijk
beschrijven wat wij willen binnen onze organisatie. Voor ons is onderwijs vooral het aanbrengen van kennis,
inzicht en vaardigheden. In ons onderwijs gaat het in de eerste plaats om leren, maar leren gaat hand in hand
met opvoeden. Op die manier willen wij in samenspraak met hun ouders de kinderen bij ons op school
voorbereiden op hun toekomst.
Het koersdocument beoogt de richting aan te geven van de ontwikkelingen op de Horizon nu en in de
komende jaren. Het bevat doelen en ambities en het geeft richting aan de sturing van de organisatie waarbij het
realiseren van de beoogde kwaliteit het voornaamste doel is. Het document
geeft de kaders aan waarbinnen de ontwikkelingen gestalte krijgen. Het biedt de medewerkers de mogelijkheid
vast te stellen of de gewenste groei ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
Het koersdocument richt zich op de bekende gebieden onderwijs, personeel, materiële zaken, financiën en
communicatie. In het koersdocument zijn de richting gevers aangegeven, het onderliggende groeidocument
vormt er de uitwerking van. Aan de hand van meetbare resultaten bepaalt de organisatie of het op de goede
weg is en waar nog bijstellingen nodig zijn.
De school zal binnen de eigen organisatie aan moeten geven binnen welke termijn de ambities gerealiseerd zijn.
Dit hangt voor een belangrijk deel samen met de mate van urgentie, die van belang zijn voor de
schoolontwikkeling.

RICHTING GEVERS:
WE COMMUNICEREN OPEN NAAR ELKAAR.
Voor PCB De Horizon is de liefde van en voor God het uitgangspunt in de relatie met de kinderen, de ouders
en de werknemers. Leerlingen komen in aanraking met de inhoud van de Bijbel. Bijbelverhalen leren ons en
onze kinderen de maatschappij en de cultuur beter begrijpen. We hebben de opdracht samen te werken en
samen te leven. Dit alles komt tot uitdrukking in de missie van de school.
Scholen leggen heel veel zaken vast ten behoeve van het leerproces van de leerling. De wet op de
persoonsgegevens (privacy) is minimaal bepalend voor de informatieopslag. Over de vorderingen (of
anderszins) vindt overleg plaats met de ouders. Leerkrachten zijn in staat zodanig met ouders te communiceren
dat wederzijds het gevoel bestaat dat de leerling op een goede manier verder kan. Van het personeel wordt
verwacht dat het op een professionele manier met elkaar communiceert (helpen in plaats van de les lezen).
Leerkrachten helpen elkaar om de kwaliteit van het onderwijs op de school te verbeteren. Dit betekent dat je
elkaar zonder te kwetsen feedback kan geven. Elkaar kan aanspreken op het gedrag en niet op de persoon.

GOED ONDERWIJS IS RESULTAATGERICHT
In een maatschappij waarin de kinderen veel prikkels vanuit hun omgeving krijgen zien wij het als onze taak om
daar orde en structuur in aan te brengen. Met die structuur kunnen kinderen lijn in hun leren brengen, gebruik
makend van het model directe instructie. Essentie bepalen, opdrachten structureren, variatie in herhaling en het
regisseren van voldoende oefenmomenten maakt het handelen van onze leerkrachten effectief en staan borg
voor hoog onderwijsrendement. Met behulp van geautomatiseerde systemen houden de leerkrachten de

12

vorderingen bij. Leerkrachten bewaken ook het welzijn van de leerlingen. Als kinderen zich onveilig voelen,
stokt het leren.
DE SCHOOLLOOPBAAN IS VOOR IEDER KIND ANDERS
Leren is voor ieder kind een uniek proces. Geen kind is hetzelfde. De
leerkracht moet kennis hebben van de leerlijnen per vakgebied,
kinderen kunnen observeren in het leerproces en gebruik maken van
diverse didactische en pedagogische componenten die worden ingezet
in de les. Onderwijzend personeel zorgt voor differentiatie in het
onderwijs, zodat alle leerlingen op hun eigen niveau worden uitgedaagd
en gestimuleerd om te leren.

DE KWALITEIT VAN DE LEERKRACHT BEPAALT DE KWALITEIT VAN JE ONDERWIJS
De kwaliteit van de leerkracht bepaalt voor het overgrote deel de hoogte van de opbrengsten. Deze is in staat
de wettelijke en schooldoelen binnen de daarvoor geldende tijd te bereiken.
Het personeel draagt er zorg voor te beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om het werk te kunnen
uitvoeren. De ontwikkeling daarvan gebeurt door scholing en coaching op basis van de aanwezige competenties.
Het management bewaakt de voortgang van dit proces in gesprekken met de werknemers volgens de door het
bestuur vastgestelde gesprekkencyclus.
Op basis van huidige en toekomstige ontwikkelingen stelt het management een aantal vereiste vaardigheden op
welke in de komende tijd prioriteit krijgen.
Ieder personeelslid is verantwoordelijk voor het eigen functioneren. Het management stelt werknemers in de
gelegenheid deze verantwoordelijkheid op een professionele manier gestalte te geven welke is gebaseerd op het
“sturend coachen”.
MET BEPERKTE FINANCIËLE MIDDELEN REALISEREN WIJ HOGE KWALITEIT
Materiële ondersteuning dient om het leerproces van de leerlingen zo te laten verlopen dat het maximale
rendement realiseerbaar is. Daarbij valt te denken aan zaken als methoden, digitale middelen, materialen en
gebouwen.
De methoden sluiten aan bij de ontwikkelingen op het gebied van de directe instructie (handelingsgericht werken).
De school beschikt over kaders die nodig zijn voor een verantwoorde keuze van een nieuwe methode. Er vindt
alleen dan vervanging plaats als de methode niet meer aansluit bij de onderwijspraktijk.
De school beschikt over digitale apparatuur ter ondersteuning van het leerproces. Het gebruik van deze
apparatuur is in lijn met de didactische principes van de school.
Het gebouw verkeert in zodanige staat dat leerlingen en personeel optimaal kunnen functioneren, conform de
richtlijnen van de landelijke en gemeentelijke overheid.
2.3

TERUGBLIK EN VOORUITBLIK

TERUGBLIK OP HET AFGELOPEN SCHOOLJAAR 2019 -2020
PERSONEEL
•

Meester Bras en juf Huliselan zijn na jarenlang gewaardeerd collega’s te zijn geweest met pensioen
gegaan

•

Meester Eddie is nog steeds ziek

•

Juf Mathilde is halverwege het schooljaar van de Koggerwaard naar de Roerdomplaan gegaan

•

Juf Marloes is op de Roerdomplaan bij het team gekomen in maart

•

Per 1 maart is Juf Jolanda Piket op de locatie Roerdomplaan komen werken als IB-er
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•

We hebben een jaar met veel wisselingen in het personeel achter de rug. Juf Tamara en meester
Eric- Jan zijn weggegaan halverwege het schooljaar.

•

Juf Marloes, juf Annelies, meester Lowie, juf Gelbrich, juf Mariëtte, meester Ron hebben gedurende
een (langere) periode ons team versterkt waardoor wij zoveel mogelijk alle groepen hebben kunnen
bemannen

•

Aan het eind van het schooljaar hebben we afscheid genomen van juf Jeanette van der Werff en juf
Arina Verboom. Zij gaan elders een nieuwe uitdaging aan.

ONDERWIJS
•

Wij hebben door de corona crisis thuisonderwijs en halve dagen lesgegeven. Anderhalve meter afstand
houden en heel veel handen wassen is gewoonte geworden in de school. Ouders blijven sinds de crisis
buiten de school.

•

De bijzondere omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat wij een aantal activiteiten niet door hebben
kunnen laten gaan zoals de schoolreis, het kamp van groep 8 en de sportdag.

FINANCIEEL
•

We hebben als school wederom zelf de schoolnabije plusklas kunnen financieren

•

Op de Koggerwaard hebben we nieuwe stoelen voor de personeelskamer aan kunnen schaffen

•

Alle leerkrachten hebben aan het eind van het schooljaar een nieuwe bureaustoel gekregen

•

Voor de noodlokalen zijn diverse materialen aangeschaft zoals kasten en prikborden

•

Twee kleuterlokalen zijn voorzien van linoleum

•

Royal Kids Home heeft op beide locaties de ruimtes die zij gaan gebruiken, ingericht om te zorgen dat
zij daar peutergroepen en VSO,TSO en BSO kunnen laten plaatsvinden.

•

De noodlokalen bij de Koggerwaard zijn gerealiseerd

COMMUNICATIE
•
•
•
•
•

•

Via de HorizonAPP houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte van belangrijke informatie. Op deze
APP kunt u ook ziekmeldingen en verlofaanvragen doorsturen.
U ontving regelmatig een Horizontaaltje met een agenda en informatie die voor u van belang is.
Leerlingenraad: Twee afgevaardigden per groep (vanaf groep 5) nemen deel aan de leerlingenraad.
In de leerlingenraad worden zaken besproken die de kinderen bezighouden.
De locatie Koggerwaard neemt deel aan ‘de Vreedzame wijk’. Samen met de andere scholen in de wijk
Oostgaarde kijken we hoe we samen kunnen wonen en leven in de wijk. Tevens is er een
kinderwijkraad opgezet met leerlingen van de 4 scholen in de wijk.
De locatie Roerdomplaan is gestart met de pilot “De school als werkplaats”. Bij deze pilot wordt
intensief samengewerkt tussen school, CJG, SWC en RKH.

VOORUITBLIK OP KOMEND SCHOOLJAAR 2020 – 2021
PERSONEEL
We verwelkomen dit schooljaar:

Juf Vera van Tienhoven in groep 1/2 op de Koggerwaard
Juf Monique van Zadelhoff in groep 7 op de Koggerwaard
ONDERWIJS
•

We starten met een nieuwe aardrijkskunde methode Blink vanaf groep 5 met structurele lessen en een
voorloper wereldoriëntatie om in groepen 3 en 4 te gebruiken. Deze lessen passen goed bij de vorig
jaar ingevoerde methode Geschiedenis Blink
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•

Angelique de Jong gaat verder met haar opleiding schoolleider vakbekwaam

•

De schoolnabije plusklas wordt dit schooljaar geleid door juf Ellen Fransen. De school krijgt vanuit het
samenwerkingsverband ook ondersteuning om de doorgaande lijn op het gebied van meer- en
hoogbegaafde leerlinden beter vorm te geven.

•

We gaan werken met de door de school aangeschafte Chromebooks voor de groepen 3 tot en met 8
en met een aantal tablets voor de kleutergroepen.

FINANCIEEL
De omgeving van de locatie Roerdomplaan ondergaat de komende jaren een hele metamorfose gezien de
plannen van de gemeente t.a.v. de stadsontwikkeling. Daarnaast is er sprake van nieuwbouw voor de school.
Dit houdt in dat wij zorgen dat het gebouw wel goed wordt onderhouden, maar er zullen geen ingrijpende
verbouwingen plaatsvinden. De bouw wordt verwacht in 2023
COMMUNICATIE
•

•
•

•
•
•
•

Informatie aan ouders geven wij hoofdzakelijk via de HorizonAPP. Algemene informatie staat onder
het kopje ‘nieuws’ en informatie over de klas vindt u in het klassenboek in deze APP. D.m.v.
‘pushberichten’ geven wij de meer dringende zaken aan u door. De ouderavonden worden via het
kopje “schoolgesprek” in de App ingepland door de ouders op de door leerkrachten aangegeven data.
Het Horizontaaltje wordt voor ons steeds minder het belangrijkste communicatiemiddel naar ouders.
De brief gaat per mail naar alle ouders. Het Horizontaaltje staat ook in de APP.
Voor beide locaties is er een aparte website te vinden. Wij hebben de site zoveel mogelijk ingericht
met informatie voor eventuele toekomstige ouders. www.horizon-roerdomplaan.nl en www.horizonkoggerwaard.nl
Op Facebook geven we regelmatig inzicht in de diverse activiteiten op onze beide locaties. Op de
webpagina kunnen alleen items geplaatst worden door de school.
Wij zien ook een toename in het mailverkeer tussen ouders en leerkrachten. Via de mail kunt u een
afspraak maken om hem/haar op de hoogte stellen van niet dringende zaken.
Voor alle ouders / verzorgers staat in september een informatiemiddag gepland met informatie over
het komende schooljaar.
Alle speerpunten / verbeterpunten van de tevredenheidspeiling en de audit worden besproken in de
MR. De acties voortvloeiend uit de tevredenheidspeilingen worden geëvalueerd en de voornemens
van komend schooljaar zijn opgenomen in het beleid (groeidocument). Daarnaast betrekken we hierbij
ook de leerlingenraad. We hopen dan over een jaar in de nieuwe tevredenheidspeilingen hiervan de
resultaten terug te zien.
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3.

ONDERWIJSAANBOD

Onze methoden (leerprogramma’s) doen recht aan de doelen die vanuit het ministerie zijn vastgelegd. Daarbij
gaat het niet alleen om leerresultaten en methodische kennis, maar ook om vaardigheden, burgerschap, omgaan
met verschillen.
Bovendien vinden wij het van belang om de leerlingen in aanraking te brengen met het woord van God en de
betekenis die we als Stichting en school aan dat woord toekennen.
3.1

BASISVAARDIGHEDEN KERNDOELEN

Alle methoden waar wij op De Horizon mee werken voldoen aan de kerndoelen zoals door het Ministerie van
onderwijs bepaald. Op de Horizon werken wij aan de kerndoelen, dat zijn doelen die aangeven welk leerstof
elke school minimaal moet behandelen. De kerndoelen hebben een aanbodverplichting en de referentieniveaus
een opbrengstverplichting. Elke school moest dus aanbieden wat er in de kerndoelen staat, maar de
opbrengstverplichting van de referentieniveaus gaat iets verder: de school moet de stof niet alleen aanbieden,
de kinderen moeten de stof ook gaan beheersen.
Referentieniveaus zorgen dat het voorgezet onderwijs goed aansluit op het basisonderwijs en daarna weer op
het vervolgonderwijs (mbo, hbo, universiteit). De niveaus bepalen welke stof een kind moet beheersen in welke
fase van zijn schoolloopbaan.
De referentieniveaus zijn beschrijvingen van de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen op de verschillende
overgangsmomenten van het onderwijs. Voor het basisonderwijs gelden de referentieniveaus 1F, 2F en 1S.
Het basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen aan het einde
van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat een groot
deel van de basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat het 2F-niveau en
voor rekenen is het 1S-niveau. Als school werken wij met de kinderen toe naar het hoogst haalbare niveau.
Voor alle leergebieden zijn verder van belang:
•

goede werkhouding

•

gebruik van leerstrategieën

•

reflectie op eigen handelen en leren

•

uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens

•

respectvol luisteren en kritiseren van anderen

•

verwerven en verwerken van informatie

•

ontwikkelen van zelfvertrouwen

•

zorg voor en waardering van de leefomgeving
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In onderstaand schema kunt u lezen met welke methode gewerkt wordt om de gestelde doelen te bereiken.
Vakgebied

methode

groepen

godsdienstvorming/
levensbeschouwelijke
stromingen

Kind op maandag

1 t/m 8

Een wereld vol verhalen

6 t/m 8

Taal actief

4 t/m 8

Veilig leren lezen Kim versie

3

Timboektoe

4 t/m 8

begrijpend lezen

Grip op lezen

4 t/m 8

rekenen

Wereld in Getallen

3 t/m 8

schrijven

Pennenstreken

3 t/m 8

Engels

“Take it easy”

1 t/m 8

Wereld oriënterende vakken:
aardrijkskunde

Blink

geschiedenis

5 t/m 8

Blink

natuuronderwijs

5 t/m 8

Natuurlijk

5 t/m 8

verkeer

VVN

1 t/m 7

Kanjertraining

1 t/m 8

“Moet je doen”

1 t/m 8

basislessen bewegings-onderwijs van
Gelder

1 en 2

Zaakvakken:
Nederlandse taal
aanvankelijk lezen
voortgezet technisch lezen

Sociale redzaamheid:
sociaal emotionele
ontwikkeling
expressie
bewegingsonderwijs

3 t/m 8

In de kleutergroepen wordt gewerkt met “Ik en Ko” (R) en Schatkist (K). Veel lessen zijn verweven in spel- en
speellessen. Ook wordt de computer ingezet in de groepen 1 en 2. In de overige groepen worden de
computers ook als extra leermiddel ingezet, zodat ieder kind op zijn of haar niveau werk krijgt.
3.2

BESCHRIJVING VAN HET AANBOD IN DE GROEPEN PER VAKGEBIED

SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING

Met de methode ‘Kanjertraining’ werken we aan de ontwikkeling van de kinderen op sociaal-emotioneel gebied.
De Kanjertraining gaat uit van 5 uitgangspunten:
1.

We vertrouwen elkaar

2.

We helpen elkaar
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3.

We werken samen

4.

We hebben plezier

5.

We doen mee

De lessen worden gevuld met ervaringen uit de dagelijkse praktijk en thema’s zoals die in de Kanjerboeken zijn
uitgewerkt. De Kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, die het verlangen heeft om het
goed te doen. De Kanjerlessen zijn zo ontworpen dat ouders betrokken kunnen worden bij de lesinhoud.
We werken met het Horizonprotocol, waar de Kanjerlessen en –regels en het protocol grensoverschrijdend
gedrag deel van uit maken.
ONTWIKKELING JONGE KINDEREN

Wij bieden de jonge kinderen verschillende betekenisvolle activiteiten door zoveel mogelijk thematisch te werk
te gaan en door:
•

situaties te creëren waaruit kinderen een vrije keuze kunnen maken

•

begeleide situaties of opzettelijk georganiseerde situaties te creëren (de leerkracht stuurt de activiteit
zo nodig bij)

•

geleide situaties te organiseren (de leerkracht stuurt de activiteiten).

Eén van de gevolgen van deze keuze is dat alle kleutergroepen zijn ingericht met diverse hoeken: een huishoek,
een bouwhoek, een computerhoek, een verfhoek, themahoek, enz. Op diverse momenten van de dag kunnen
de kinderen een hoek opzoeken en aan de slag gaan. Er wordt gewerkt met een planbord waarop zij hun
kaartje neerzetten. Is de hoek vol gepland, dan zal een volgende leerling een andere hoek moeten kiezen.
TAAL-, LEES- EN SCHRIJFONDERWIJS
TAALONDERWIJS
Taal is het verwerven van woordenschat, kennis en inzicht over de betekenis en het gebruik van de
Nederlandse taal.
In groep 1 en 2 is taal geïntegreerd in de thematische, vakoverstijgende lessen. Als bronnenboek gebruikt men
de methode “Ik en Ko” op de locatie Roerdomplaan en “Schatkist” op de locatie Koggerwaard. In groep 3 is
het taalonderwijs geïntegreerd in de methode "Veilig leren lezen”. In de groepen 4 t/m 8 werkt men volgens de
taalmethode.
MONDELING TAALONDERWIJS

•

De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken
taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk,
gestructureerd weer te geven.
SCHRIFTELIJK TAALONDERWIJS

•

De leerlingen leren informatie te achterhalen uit informatieve
en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en
digitale bronnen.

•

De leerlingen leren, naar inhoud en vorm teksten te schrijven
met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren,
overtuigen of plezier verschaffen.
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•

De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een
formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar
handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.

•

De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en
informatieve teksten.
TAALBESCHOUWING, WAARONDER STRATEGIEËN

•

De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het
werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen:

o

regels voor het spellen van werkwoorden;

o

regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden;

o

regels voor het gebruik van leestekens.

•

De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen
onbekende woorden.

•

Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te
spreken.
LEESONDERWIJS
Wij onderscheiden de volgende verschillende vormen van lezen:
•

voorbereidend lezen - groep 1 en 2

•

aanvankelijk lezen - groep 3;

•

voortgezet lezen - groep 4 t/m 8; de verschillende aspecten van het lezen komen aan de orde:

•

technisch lezen, begrijpend - en studerend lezen.

•

leesbeleving/-bevordering leesplezier - groep 1 t/m 8

In groep 1 en 2 wordt de methode “Ik en Ko” en “Schatkist” gebruikt. Het lezen is geïntegreerd in de
thematische, vakoverstijgende lessen. Dat betekent dat er veel “talige” onderwerpen worden aangeboden. De
kinderen worden gestimuleerd om met letters aan de slag te gaan. Kinderen die in groep 1 of 2 al kunnen lezen
worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. In alle onderbouwgroepen wordt ook aandacht besteed aan
begrijpend luisteren.
In groep 3 wordt de methode “Veilig leren lezen” gebruikt. Iedere morgen wordt begonnen met een kwartier
lezen in alle groepen.
De groepen 4 t/m 8 gebruiken de technisch leesmethode “ Timboektoe”.
Verder worden in alle groepen kijk - en/of leesboeken gebruikt passend bij de leeftijd en het niveau van de
leerlingen om het lezen te oefenen en voor leesbeleving en leesbevordering. Het stimuleren van het lezen
vanuit de leesbeleving krijgt hoge prioriteit. In alle groepen wordt door de leerkracht voorgelezen. In de
groepen 4 t/m 8 wordt de methode “Grip op lezen” gebruikt voor het begrijpend - en studerend lezen.

De school heeft op beide locaties een schoolbieb met een uitgebreid assortiment voor alle kinderen van de
school vanaf de tweede helft van groep 3. Wekelijks kunnen kinderen hier bij de biebouders hun boek wisselen.
De schoolbieb draagt bij aan het leesplezier en leesbeleving van het kind. Het aanbod van de boeken wordt
regelmatig aangevuld en vervangen.
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SCHRIJFONDERWIJS
In groep 1 en 2 is er aandacht voor de ontwikkeling van de fijne motoriek. Een voorbeeld hiervan is het leren
van de juiste pengreep en zithouding. Groep 2 gaat zich vaker bezighouden met schrijfpatronen. Dit gebeurt op
een speelse wijze. Groep 3 t/m 8 werkt met de methode
“Pennenstreken”. Ook bij de andere vak- en vormingsgebieden corrigeert en stimuleert de leerkracht de
kinderen.
ENGELS
•

De leerlingen van gr. 1 t/m 4 leren vertrouwd te raken met een andere taal gesproken door native
speakers

•

De leerlingen van gr. 5 t/m 8 leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven
Engelse teksten.

•

De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen en zij
ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal.

REKENEN/WISKUNDE
WISKUNDIG INZICHT EN HANDELEN
•

De leerlingen leren praktische en formele reken-wiskundige problemen op te lossen en redeneringen
helder weer te geven.

•

De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van reken-wiskundeproblemen te onderbouwen en
leren oplossingen te beoordelen.

GETALLEN EN BEWERKINGEN
•

De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken,
procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.

•

De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd
uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn.

•

De leerlingen leren schattend tellen en rekenen.

•

De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

•

De leerlingen leren schriftelijk optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen volgens meer of minder
verkorte standaardprocedures.

•

De leerlingen leren de rekenmachine met inzicht te gebruiken.

METEN EN MEETKUNDE
•

De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte,
omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.

WERELDORIËNTATIE
NATUUR
•

De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en
benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

•

De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun
onderdelen.

•

De leerlingen leren onderzoek doen naar materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht,
geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

•

De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven m.b.v. temperatuur, neerslag en wind.
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•

De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm
en het materiaalgebruik.

•

De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, uit te voeren en te
evalueren.

•

De leerlingen leren dat de positie van de aarde t.o.v. de zon, seizoenen en dag en nacht veroorzaakt.

AARDRIJKSKUNDE
•

De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met andere
omgevingen in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur,
verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht
besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die recent lid werden, de Verenigde
Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Kinderen leren over de maatregelen die in
Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te
maken.

•

De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en
godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen,
tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.

•

De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en
de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.

GESCHIEDENIS
•

De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, zoals aanwezig in ons
cultureel erfgoed, en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

•

De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken
en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en
vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en
computer.

•

De leerlingen leren over de belangrijkste historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse
geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

GEZOND GEDRAG/GEESTELIJKE STROMINGEN/VERKEER/STAATSINRICHTING/MILIEU
•

De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en
anderen.

•

De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als
consument.

•

De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en hun rol als burger.

•

De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

•

De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in
opvattingen van mensen.

•

De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

EXPRESSIE EN BEWEGING
HANDVAARDIGHEID/TEKENEN/MUZIEK
•

De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en
ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

•

De leerlingen leren de beeldende mogelijkheden van diverse materialen onderzoeken aan de hand van
de aspecten kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie.

•

De leerlingen maken tekeningen en ruimtelijke werkstukken.

•

De leerlingen leren liedjes en leren ritme-instrumenten te gebruiken als ondersteuning bij het zingen.
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•

De leerlingen spelen en bewegen.

•

De leerlingen volgen lessen uit het programma “Cultuurwijzer” van de
gemeente Capelle aan den IJssel.

BEWEGINGSONDERWIJS
•

De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de
omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de
belangrijkste bewegings- en spelvormen te ervaren en uit te voeren.

•

De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier
aan bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken te maken over het
reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en
daarmee bij activiteiten rekening te houden.

ICT
ICT- onderwijs heeft te maken met de digitale vaardigheden van onze leerlingen en ook over een stukje
mediawijsheid. Met behulp van computers in de klassen, de gangen en de toevoeging van Chromebooks en
Ipads bieden wij onze leerlingen ICT – onderwijs.
We kiezen ervoor de computer in te zetten bij de zaakvakken aardrijkskunde en geschiedenis. Hier wordt
vooral gewerkt aan informatievaardigheden. Verder werken de kinderen met de computers om extra te
oefenen met rekenen, taal en spelling.
Ook werken we aan ICT-basisvaardigheden zoals het aan en uit zetten van apparatuur. Basiskennis van Office,
internet e.a. Dit bouwen we vanaf de onderbouw uit tot aan groep 8.
3.3

HUISWERK

De school hecht grote waarde aan het huiswerk. In groep 4 en 5 krijgen de kinderen incidenteel extra werk
mee naar huis om te oefenen. In groep 6 starten wij met het meegeven van huiswerk. Het doel van huiswerk is:
dat wij kinderen willen leren hoe je moet leren en het aanleren van de juiste leerhouding. Naast het aanleren
van het “leren leren” wordt er ook aandacht besteed aan het plannen van je werk, de agenda en het gebruik
van hulpmiddelen (atlas, woordenboek, internet etc.). Deze studietechnieken zijn weer toe te passen bij het
maken van presentaties die vanaf groep 6 ook aan de orde komen. De leerkracht leert de kinderen hoe ze dit
aan moeten pakken en aan welke eisen deze zaken moeten voldoen. In groep 7 en 8 krijgen de kinderen (bijna)
dagelijks huiswerk, zodat zij goed voorbereid de overstap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken. Het
huiswerk bestaat uit leer- en maakwerk.
Vanaf groep 5 neemt de leerkracht gepaste maatregelen wanneer het huiswerk niet op de afgesproken datum in
orde is. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.
3.4

ZELFSTANDIG WERKEN

Tijdens de lessen creëert de leerkracht momenten waarop het aandacht kan besteden aan individuele leerlingen
of kleine groepjes. De klas krijgt dan opdrachten om zelfstandig verder te kunnen werken. Dat betekent, dat de
leerkracht gedurende die periode niet bereikbaar is voor het kind. Eventuele problemen die zich voordoen,
moet de leerling zelfstandig oplossen, bijvoorbeeld door aan een andere leerling een toelichting te vragen. Aan
het eind van het zelfstandig werken ruimt de leerkracht tijd in om ontstane moeilijkheden door te spreken. De
tijd en omvang van het zelfstandig werken neemt bij het stijgen der leerjaren toe.

22

4.
4.1

LEERLINGEN
AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN

Ouders/verzorgers die hun kind(eren) willen opgeven, nemen contact op met een directielid. Zij nodigt hen uit
voor een kennismakingsgesprek. Hierin wordt dieper ingegaan op de identiteit, de onderwijsinhoudelijke
uitgangspunten en de organisatie van de school. Ook worden de ouders/verzorgers in de gelegenheid gesteld
het schoolgebouw te bekijken.
Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid voor de ouders om vragen te stellen. Aansluitend is er de
mogelijkheid om het kind in te schrijven. Het inschrijfformulier wordt uitgereikt tijdens of na het intakegesprek.
Onze school staat open voor kinderen met en zonder christelijke achtergrond. Wat telt is dat u als ouders het
eens bent met de onderwijsinhoudelijke uitgangspunten en dat u de identiteit van de school respecteert.
Horizonprocedure inschrijving nieuwe instroom 4-jarigen
1.

Afspraak voor het kennismakingsgesprek wordt gemaakt met een directielid.

2.

Na het gesprek volgt een rondleiding door de school en een kennismaking met de kleutergroepen.

3.

Ouders vullen het inschrijfformulier in en tekenen ervoor dat zij geen informatie achterhouden, die
van belang is voor de ontwikkeling van het kind.

4.

Als het kind een peuterspeelzaal heeft bezocht ontvangt de school in bijna alle gevallen een
overdrachtsdocument.

5.

Wendagen voor 4-jarigen hebben we als volgt georganiseerd: vier weken voor de komst van uw kind
neemt de leerkracht contact met u op. Dan wordt afgesproken op welke dag(en) uw kind kan komen
wennen.

6.

Na de meivakantie laten wij geen kinderen meer wennen in de groepen. Reden hiervoor is dat de
groepen groot zijn en dat wij niet kunnen garanderen dat het kind kan wennen bij de leerkracht die
het na de zomervakantie krijgt.

7.

Wanneer het kind op school komt vullen de ouders het “Dit ben ik” formulier en het
medicijnprotocol in en leveren het in bij de leerkracht.

8.

De kinderen krijgen in de week voordat zij officieel worden toegelaten een kaart toegestuurd met
daarop vermeld de datum van hun 1e schooldag.

Horizonprocedure nieuwe instroom leerlingen van een andere school (buiten de Stichting)

1.

Tijdens het intakegesprek wordt de te volgen
procedure besproken: er wordt contact
opgenomen met de school van herkomst over het
niveau (LVS), het gedrag, de werkhouding en de
zorg omtrent de leerling.

2.

Soms volgen er twee dagen waarin de eventuele
toekomstige leerling kan proefdraaien in de klas
waar hij/zij geplaats zou worden.

3.

Na de proefdagen is er overleg tussen directie, IB,
ouders en kind om te kijken om te bepalen of
het een goede keus is het kind een overstap te
laten maken naar de Horizon.
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4.

5.
6.

Voorwaarden om tot plaatsing over te gaan zijn:
o

De te bieden zorg moet voor de leerkracht(en) geen probleem zijn. Dit wordt met de
leerkracht(en), voordat er wordt overgegaan tot plaatsing, besproken.

o

Er wordt rekening gehouden met de groepsgrootte en het aantal zorgleerlingen dat al in de groep
zit.

o

Bij plaatsing van zorgleerlingen moeten ouders rekening houden met een doublure en/of nader
onderzoek. Wanneer het geen speciale zorgleerling is en de voorwaarden om tot plaatsing over te
gaan ook geen probleem zijn, kan de leerling worden ingeschreven op De Horizon als de ouders
akkoord zijn. Wanneer het een leerling met speciale zorg of een extra arrangement betreft dient
het een locatieteambesluit te zijn of we overgaan tot plaatsing op De Horizon.

Speciale afspraken, die met de ouders worden gemaakt, dienen op het inschrijfformulier te worden
vermeld, zodat de ouders daar ook voor tekenen.
Als na plaatsing blijkt, dat ouders of de school van herkomst informatie over hun kind hebben
achtergehouden, worden de betrokken personen hierover aangesproken.

TOELATINGSBELEID VANUIT HET BESTUUR
Uw zoon/dochter wordt toegelaten als u als ouders/verzorgers de identiteit, de onderwijsinhoudelijke
uitgangspunten en de organisatie van onze school respecteert en als (eventueel) na onderzoek blijkt dat onze
school toegerust is om uw kind te begeleiden. Indien uw kind afkomstig is van een van de andere scholen uit de
gemeente Capelle aan den IJssel/Krimpen aan den IJssel, nemen wij contact op met de directeur van de school,
waarop uw kind op het moment van aanmelding is geplaatst. Na dit overleg neemt de directeur een besluit over
de toelating. Indien uw kind niet wordt toegelaten tot onze school, stelt de directeur u als ouders/verzorgers
hiervan schriftelijk in kennis. Tegen dit besluit kunt u bij het College van Bestuur in beroep gaan.
Procedure bij weigering tot toelating
Indien de directie besluit uw zoon/dochter niet tot onze school toe te laten en u tekent daartegen beroep aan,
geldt daarvoor de volgende procedure:
a)

De directie legt de ontstane situatie voor aan de voorzitter van het College van Bestuur van de
Stichting PCPO Capelle-Krimpen. De voorzitter van het College van Bestuur hoort u als ouders.

b) De voorzitter van het College van Bestuur organiseert een gesprek tussen betrokkenen en tracht een
oplossing tot stand te brengen.
c)

Indien het geschil niet is opgelost, legt de voorzitter van het College van Bestuur de kwestie ter
advisering voor aan de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting PCPO Capelle-Krimpen.

d) Het advies wordt ingebracht bij een tweede gesprek.
e)

Indien het geschil niet is opgelost, neemt de voorzitter van het College van Bestuur, samen met de
voorzitter van de Raad van Toezicht, een besluit.

f)

De voorzitter van het College van Bestuur deelt u als de ouders het besluit mee.

Uitvoering
Conform hetgeen is vastgelegd in het directie-statuut van de Stichting PCPO Capelle-Krimpen is de directie
belast met de uitvoering van de besluiten en de regelgeving met betrekking tot dit reglement. In gevallen, waarin
dit reglement niet voorziet, beslist het College van Bestuur.
HET UITSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN
Als u, omdat u gaat verhuizen, of om andere redenen, uw kind naar een andere school wilt laten gaan, dient u
dit te melden bij de directie. Wij ontvangen gaarne een briefje met de naam en het adres van de nieuwe school.
Wij zorgen dat de nieuwe school een bewijs van uitschrijving krijgt (anders mag uw kind daar niet ingeschreven
worden) en dat de onderwijskundige informatie wordt overgedragen. De data van in- en uitschrijving moeten
met elkaar in overeenstemming zijn.
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4.2 RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS
Vanaf 1 augustus 2010 zijn de zgn. “Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen” van kracht. Er zijn twee
beheersingsniveaus: het fundamentele niveau 1F (in principe voor (bijna) alle leerlingen) en het hogere
streefniveau 1S (voor meer begaafde leerlingen). Met onze nieuwe taal- en rekenmethodes voldoen we aan
deze doelen.
Minimaal twee keer per jaar toetsen we of leerlingen vanaf gr. 3 voldoen aan deze doelen en stellen we in een
aantal gevallen ons onderwijs bij:
Eerste signalering: m.b.v. observaties / de methode gebonden toetsen.
Tweede signalering: de methode-overstijgende (CITO) toetsen voor taal, rekenen en lezen:
Bovenstaande in overleg met de IB-er. De leerkracht informeert de ouders over de extra hulp die wordt
ingezet. Wanneer de extra hulp niet het gewenste resultaat heeft gehad, gaan wij met de ouders in gesprek
over verdere stappen.
Wij lezen de CITO resultaten als volgt:
A/I of B/II score (± 50 %
van alle leerlingen)

zorgen dat leerling gemotiveerd blijft uitdaging bieden d.m.v. extra
opdrachten en/of verrijkingsstof

C/III/IV score (± 25 %)

op niveau deze leerling volgen

D/IV/V score (± 15 %)
(zwak)

diagnosticeren, waar ligt het probleem, wat heeft het kind nodig om een
hogere score of gelijk blijvend te scoren, verlengde instructie geven

E/V score (± 10 %)
(onvoldoende)

diagnosticeren, waar ligt het probleem, wat heeft het kind nodig om een
hogere score of gelijk blijvend te scoren, verlengde instructie geven,

Zitten blijven (doubleren)
Indien de achterstand van een leerling te groot is geworden, zal er op basis van zowel cognitieve als op basis
van sociaal emotionele kenmerken gekeken worden of een kind dat jaar blijft zitten. Met betrekking tot de
besluitvorming wordt altijd zorgvuldig overlegd met de ouders. In februari (10 minuten gesprek) wordt met de
ouders een mogelijke doublure besproken. Tijdens dit gesprek zullen de redenen hiervoor uitgelegd worden. In
mei / juni wordt definitief besloten door de leerkracht en het zorgteam (ib-er en directeur) of er tot doublure
overgegaan zal worden en ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. In bijzondere gevallen kan er worden
afgeweken van bovenstaande procedure. Het besluit hiertoe wordt genomen door directie na overleg met de
leerkracht en het zorgteam. De beslissing voor een doublure ligt bij de school. Wij gaan er vanuit, dat de
school de ouders heeft kunnen meenemen in het proces van besluitvorming.
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Voorwaardelijk over
In uitzonderingsgevallen kunnen we beslissen dat een kind voorwaardelijke overgaat. Bij een beslissing als deze
is het bij de school niet goed genoeg duidelijk of het kind in de volgende groep het niveau van de groep
bijhoudt. Met de betreffende ouders wordt dit zorgvuldig besproken en gelijk afgesproken wanneer de
definitieve beslissing valt om het kind te laten blijven in de huidige groep of terug te plaatsen in de eerdere
groep. In oktober/november wordt in een gesprek met ouders de beslissing kenbaar gemaakt.
Eigen leerlijn
Wanneer een leerling op één bepaald vakgebied een achterstand heeft opgebouwd en het kind niet meer op dat
gebied met de gemiddelde groep mee kan werken, kan er gekozen worden voor een eigen leerlijn. Dit houdt in
dat de leerling op dat gebied een achterstand heeft en daarom aangepaste leerstof krijgt, terwijl het voor de
rest van de vakgebieden gewoon met de leerstof van de groep meedoet. Voor deze leerling wordt een
ontwikkelperspectief vastgesteld. De leerkracht en IB-er formuleren het einddoel dat deze leerling aan het eind
van de basisschool moet behalen. Aan de hand van gestelde tussendoelen wordt het traject geëvalueerd en
eventueel bijgesteld. De school streeft er naar dat een kind pas vanaf groep 6 een eigen leerlijn volgt.
Overgang kleuters:
In het belang van ieder kind hanteren we bij de overgang van de leerlingen van groep 1 naar groep 2 en van
groep 2 naar groep 3 de volgende afspraken.
•

Alle groep 1 leerlingen geboren in de maanden september t/m januari worden individueel bekeken en
besproken door alle onderbouw leerkrachten en de IB-er, voor de overgang van groep 1 naar groep 2.

•

Uit het overgaan naar groep 2 mag niet de conclusie getrokken worden dat een kind over een jaar ook
automatisch doorschuift naar groep 3. Er wordt gekeken naar de individuele ontwikkeling van het kind.
Bij twijfel over overgang naar groep 3 wordt een kind besproken door de onderbouwleerkrachten, de
leerkrachten uit groep 3 en de IB-er.

Wanneer er bij het kind sprake is van een van de bovenstaande situaties wordt daarover altijd met u contact
opgenomen door de leerkracht. Er vinden dan gesprekken plaats om een zorgvuldige keuze voor uw kind te
maken. Bij deze gesprekken is de intern begeleider aanwezig.
4.3

LEERLINGVOLGSYSTEEM

Onze school heeft een uitgebreid systeem van zorgverbreding.
Alle leerlingen worden voor de sociale en emotionele ontwikkeling gevold via Kanvas. Het registratiesysteem wat
hoort bij de Kanjertraining. Vanaf groep 5 vullen de kinderen zelf een vragenlijst in. De leerkrachten vullen over
iedere leerling ook twee keer per jaar een vragenlijst in.
Voor de cognitieve ontwikkeling werken wij met het leerlingvolgsysteem (LVS) van ParnasSys. De leerlingen van
de groepen 1 en 2 worden m.b.v. observaties in hun ontwikkeling gevolgd. Hierbij worden allerlei aspecten van
de ontwikkeling systematisch geobserveerd en genoteerd in de ‘leerlijnen jonge kind’ en wordt, indien nodig,
extra stimulans gegeven op de nog te ontwikkelen gebieden. Dit observatiesysteem sluit aan bij het
ontwikkelingsgericht onderwijs.
In de groepen 3 t/m 8 krijgen de resultaten van de methodetoetsen van taal, rekenen, wereldoriëntatie e.d. en
observaties over onder andere tempo, inzet, concentratie een plaats in het volgsysteem.
De resultaten van deze toetsen vindt u terug in het leerlingenrapport.
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Vanaf groep 3 worden leerlingen twee keer per jaar m.b.v. CITO-toetsen systematisch getoetst op het gebied
van taal, rekenen, technisch en begrijpend lezen. In april in groep 8 de CITO eindtoets. De resultaten geven een
goed individueel-, klassen- en schooloverzicht. Ook deze toetsen vindt u in het leerlingenrapport terug.
De directie en de groepsleerkracht bespreken tijdens “kwaliteitsgesprekken” regelmatig de resultaten en
ontwikkeling van de groep. Samen met de intern begeleider bespreekt de groepsleerkracht evt.
extra hulp of andere aanpak t.b.v. zorgleerlingen (in grote lijnen de leerlingen die met de CITO-toetsen een
onvoldoende (D of E) scoren, plus kinderen en kinderen met speciale begaafdheden).
Deze kinderen komen in aanmerking voor zorgverbreding.
De rapportcijfers worden indien nodig besproken met de klassenleerkracht, de directie en de intern begeleider.
Bij beide rapporten in een schooljaar vindt er vooraf een team-leerlingbespreking plaats. Hier wordt een deel
van de zorgleerlingen besproken. Bij deze besprekingen zijn aanwezig: de intern begeleider, de directie, de eigen
leerkracht en leerkracht(en) van het vorige of volgende schooljaar.
4.4 ZORGTRAJECT / PASSEND ONDERWIJS
Onder zorgverbreding verstaan we de extra hulp aan leerlingen, die vanwege een vertraagde of versnelde
ontwikkeling in een bepaald vakgebied en/of door sociaal-emotionele of gedragsproblemen, steeds verder van
het groepsniveau dreigen te raken.
Wanneer dit voor een leerling nodig blijkt te zijn, stelt de leerkracht, zo nodig in samenwerking met de intern
begeleider, een hulpplan op. Dat kan zijn omdat het niet zo goed gaat of omdat het juist heel erg goed gaat en
er extra uitdaging nodig is. In het hulpplan staat welke begeleiding een leerling krijgt, welke doelen nagestreefd
worden, welke materialen gebruikt worden en hoe de hulp georganiseerd is. In principe wordt het hulpplan
binnen de groep door de leerkracht zelf uitgevoerd. Bij uitzondering wordt dit (deels) gedaan door een aparte
leerkracht buiten de klas.
De basisondersteuning en de extra ondersteuning van de school is niet altijd toereikend. Bij complexere
problematiek, bijvoorbeeld als bij een leerling sprake is van een combinatie van concentratie- en leerproblemen
of als een leerling onvoldoende vooruit gaat, wordt externe hulp ingeschakeld. Deze kan bestaan uit overleg
met een ambulante begeleider of een observatie door een externe deskundige.
Om deze externe hulp aan te vragen wordt gebruik gemaakt van Kindkans. Dit is een digitaal systeem waarin de
gegevens van een leerling ingevoerd kunnen worden. Een externe deskundige kan uitgenodigd worden (krijgt
een inlogcode) om mee te denken over de hulp die de leerling nodig heeft.
Wat zijn de onderwijsbehoeften van de leerling?
Wanneer er extra begeleidingsuren nodig zijn voor een leerling, kunnen wij dit d.m.v. Kindkans aanvragen. Een
commissie beoordeelt de aanvraag en kan extra gelden toezeggen. Deze komen uit het budget van het
samenwerkingsverband waarbij onze school is aangesloten, namelijk Samenwerkingsverband “Aan den IJssel”
(www.aandenijssel.nl)
Eventuele verwijzing naar een andere vorm van onderwijs zoals Speciaal Basis Onderwijs (SBO) of Speciaal
Onderwijs (SO) gaat voortaan ook via Kindkans. Alle aanvragen worden door de intern begeleiders gedaan.
Met de ouders van een kind met leer-, gedrag- of werkhoudingsproblemen wordt regelmatig overlegd over de
aanpak. Van de leerkracht hoort u dan over de ontwikkeling op school en zal er gevraagd worden naar uw
ervaringen met uw kind thuis.
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Het overleg zal erop gericht zijn om zo duidelijk mogelijk in beeld te krijgen wat de onderwijsbehoeften zijn van
uw kind. Wij willen graag de ouders betrekken bij het opstellen van de onderwijsbehoeften en de aanpak en zo
te komen tot een gezamenlijke aanpak. Ook zijn we op school bezig om de z.g.n. “kindgesprekken” te voeren
met de kinderen. Hierbij wordt de leerling zelf betrokken bij zijn leerproces en het vaststellen van de doelen.
Vragen die aan de leerling gesteld kunnen worden in een kindgesprek zijn bijvoorbeeld: “Wat vind je makkelijk
(of moeilijk) op school?”,
“Waar ben je goed/minder goed in?”, “Wat wil je de komende periode gaan leren/oefenen?” (bijvoorbeeld: de
tafels), "Wat wil je bereiken de komende periode?", “Wat helpt jou?” (bijvoorbeeld: een leerkracht die
regelmatig langsloopt of een rustige werkplek, hulp van ouders of groepsgenoten). Het kind kan tijdens het
gesprek aangeven waar het moeite mee heeft, wordt betrokken bij de aanpak en weet aan welk doel er
gewerkt wordt. De betrokkenheid motiveert het kind om mee te werken aan het plan.
4.5

RAPPORTAGE

Kinderen van groep 1 die voor 1 oktober op school komen krijgen 2 keer in gr. 1 een rapport. De kinderen
van groep 1 die voor 1 maart komen, ontvangen aan het einde van het schooljaar hun eerste rapport. De
kinderen van groep 2 ontvangen twee keer per jaar een rapport. In de rapporten van groep 1 en 2 vind u de
observaties vanuit de ‘leerlijnen jonge kind” en de observaties vanuit de Kanjertraining.
De kinderen van groep 3 t/m 8 ontvangen 2 x per jaar een rapport (januari en juni) met daarin een beschrijving
van het gedrag van de leerling op school, een rapportage van de afgenomen niet methodegebonden toetsen
(CITO), een beoordeling voor de methodegebonden toetsen van de diverse vakken.
In groep 7 krijgen de kinderen bij hun rapport in januari ook een uitdraai van de plaatsingswijzer met een uitleg
brief.
De kinderen van groep 8 maken de CITO eindtoets, ook hiervan ontvangt u een rapportage.
De drie gespreksmomenten zijn:
Wanneer wij gesprekken plannen met ouders gaan wij er vanuit dat we een of beide ouders spreken. Wanneer
er sprake is van ouders die uit elkaar zijn, gaan wij er vanuit dat de ouders elkaar op de hoogte brengen van
wat er besproken is. Mocht dit niet het geval zijn dat kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind. Wij
kijken dan wat mogelijk is om toch beide ouders te informeren. De kind-oudergesprekken en de
adviesgesprekken in groep 8 worden altijd maar één keer gevoerd.
Twee keer per jaar (november en februari) organiseren wij 10-minutengesprekken. Tijdens deze gesprekken
kunt u met de leerkracht(en) van gedachten wisselen over de voortgang van de ontwikkeling van uw kind(eren)
op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Wij vinden het zeer wenselijk om alle ouders op deze diverse
momenten te spreken.
•

In november worden alle ouders/verzorgers van groep 1 tot en met 7 uitgenodigd. Begin van het
schooljaar vind er voor de leerlingen en ouders van groep 8 een kind/oudergesprek plaats over de
leerdoelen van CITO, daardoor vervallen de gesprekken in november.

•

In februari na uitreiking van het 1e rapport worden alle ouders/verzorgers van groep 1-7 uitgenodigd.
Voor groep 7 is dat kind/oudergesprek een waarbij de doelen voor de komende periode tot juli
worden besproken. Voor de ouders van de groep 8 leerlingen vinden in januari de adviesgesprekken
plaats en komen de gesprekken in februari te vervallen.

•

In juni zijn er ook 10-minutengesprekken voor de groepen 1 tot en met 7, wanneer er aanleiding toe is
nodigt de leerkracht u uit voor een gesprek.

Naast deze 10-minutengesprekken kunnen zowel ouders als de leerkracht altijd een afspraak maken om over
de voortgang van ontwikkeling van uw kind te praten.
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4.6 OVERGANG VAN BASISONDERWIJS NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS
Tijdens de infoavond in september bespreekt de leerkracht van groep 8 met de
ouders de procedure die gevolgd wordt voor de overgang van basisonderwijs naar
voortgezet onderwijs. Halverwege groep 8 stelt de leerkracht voor elke leerling een
advies op voor een bepaald niveau (schooltype) van voortgezet onderwijs. De
leerkracht doet dit op basis van de Plaatsingswijzer en het schoolrapport. De
Plaatsingswijzer is gebaseerd op de prestaties in de middentoetsen van groep 6, 7 en
8. De niveaubepaling bestaat uit de vorderingen op het gebied van taal, rekenen en
de zaakvakken. Maar ook gedragskenmerken zoals concentratie,
doorzettingsvermogen, intelligentie (inzicht), werktempo, zelfstandigheid, “zin” om
te leren, zelfvertrouwen, samenwerking en huiswerkattitude bepalen mede het
advies. De informatiebronnen zijn: rapporten van de afgelopen perioden; resultaten van de CITO gr. 6 en 7 en
de resultaten van zelf afgenomen proeftoets van CITO.
Voor leerlingen die in aanmerking komen voor LWOO(LeerWegOndersteunend Onderwijs), wordt de
procedure in september opgestart. Komt uw kind hiervoor in aanmerking, dan wordt u als ouder hiervan op de
hoogte gesteld.
Met de groep wordt gesproken over de opzet en de werkwijze binnen het voortgezet onderwijs (brochures en
lesbrieven: “Kiezen na de basisschool”). Met verschillende scholen wordt een afspraak gemaakt voor een
bezoek. U krijgt een uitnodiging voor de voorlichting V.O.
De folders van de diverse scholen komen ter inzage. Tevens wordt u verwezen naar de persberichten, waarin
de open dagen zijn vermeld. Op het adviesgesprek wordt een voorlopig VO-advies gegeven. Ouders krijgen
toelichting op het advies. De directie is bij dit gesprek aanwezig. De groepsleerkracht voert het adviesgesprek.
Het advies van de school geldt, tenzij er nog twijfel is en er een dubbeladvies wordt gegeven. Ouders kunnen
met dit advies hun kind inschrijven bij een school naar keuze. De uitslag van de CITO-toets kan het advies
slechts in zeer extreme gevallen beïnvloeden. Bij een lagere eindscore dan verwacht blijft het advies staan. Valt
de cito score hoger uit dan verwacht en is er al in het adviesgesprek twijfel uitgesproken dan kan in overleg
met de ouders en de VO school het advies worden bijgesteld. Vervolgens wordt begin mei het OKR
(onderwijskundig rapport) door de groepsleerkracht in ParnasSys ingevuld. Daarin staat het definitieve advies
van de school. Uiteindelijk zijn de ouders verantwoordelijk voor het kiezen van de school.
De VO-school informeert naar de motivering van het schooladvies en bekijkt de Plaatsingswijzer ( alle scores
van de middentoetsen vanaf groep 6). Bij twijfel informeert de ontvangende school naar de mening van de
groepsleerkracht. Voor het aannamebeleid ligt de verantwoordelijkheid bij de ontvangende school. In
bijzondere gevallen vindt een nader onderzoek plaats op de school van aanmelding. Tot slot stelt de
ontvangende school de aangenomen leerling in de gelegenheid de school te komen bezoeken. Deze meeloop
dag is meestal half juni.
PROCEDURE CITO EINDTOETS
Voor kind en ouders wordt een informatiefolder verstrekt. Half november wordt een (proef ) CITO
afgenomen om de leerlingen te laten wennen aan het maken van een dergelijke toets. De eindtoets wordt eind
april afgenomen. Direct na de afname worden de toetsen opgestuurd naar de CITO voor verwerking. Begin
mei krijgen de leerlingen in een open envelop het leerlingenrapport uitgereikt. Wanneer de ouders aan de
leerkracht hebben doorgegeven wat de school van hun keuze is, zet de leerkracht van groep 8 een Digitaal
Overdrachts Dossier (DOD) klaar in ParnasSys. De VO school kan dit dan downloaden voor de betreffende
leerling. De VO school kan alleen het dossier downloaden van het kind dat bij hen aangemeld is. Meestal in de
loop van de maand mei ontvangen de ouders bericht over de definitieve toelating van hun kind(eren). Aan het
eind van het schooljaar stelt de ontvangende school de leerlingen voor een dag(deel) in de gelegenheid de voor
hen nieuwe school te bezoeken.
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De resultaten van de CITO-eindtoets 2019 van groep 8, zijn als volgt:
CITO
landelijk gemiddelde

535.7

locatiegemiddelde Roerdomplaan

537.4

locatiegemiddelde Koggerwaard

536

Door het Corona virus is de CITO- eindtoets niet afgenomen in 2020.
Uitstroom van leerlingen naar VO
2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Loc.R

Loc.K

Loc.R

Loc.K

Loc.R

Loc.K

Loc.R

Loc.K

Loc.R

Loc.K

HAVO/ VWO +
gymn.

11%

53%

30%

16%

28%

33%

17%

32%

15%

25%

HAVO

28%

26%

33%

32%

28%

5%

17%

14%

15%

39%

VMBO TL

11%

16%

8%

20%

24%

14%

50%

27%

39 %

25%

VMBO TL/KL

44%

5%

21%

24%

10%

10%

8%

23%

0%

4%

6%

0%

8%

8%

10%

38%

8%

4%

31%

7%

VMBO KL/BBL
( LWOO)

VMBO is de combinatie van VBO en MAVO (sinds schooljaar 98/99). De kaderberoepsgerichte leerweg is te
vergelijken met het vroegere VBO (LTS/LHNO). De basisgerichte leerweg is nog wat praktischer ingericht.
LWOO betekent Leerweg Ondersteunend Onderwijs (kleine groepen). De theoretische leerweg (TL) is te
vergelijken met de MAVO.

4.7

VROEG- EN VOORSCHOOLSE EDUCATIE (VVE)

Het doel is om samen met de peuterspeelzalen een doorgaande lijn op te zetten tot en met groep 2, waarbij de
nadruk komt te liggen op de taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De VVE-aanpak richt zich met name op de kinderen die een taalachterstand hebben of dreigen op te lopen.
Doel is om dit te voorkomen, zodat zij bij de overgang naar groep 3 voldoende startkwalificatie hebben om het
leesproces te kunnen volgen.
4.8

SCHAKELKLAS

Sinds enkele jaren hebben we op de locatie Roerdomplaan een speciale “schakelklas” voor de groepen 1 en 2.
Net als vorig schooljaar is er dit jaar een schakelklas in groep 1/2. In deze schakelklas krijgen taalzwakke
kinderen een jaar lang intensief taalonderwijs om hun achterstand in te lopen en zo een goede doorstart naar
groep 3 mogelijk te maken.
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4.9 ONDERWIJS AAN ZIEKE LEERLINGEN
Iedere school krijgt te maken met leerlingen die tijdelijk niet naar school kunnen komen omdat ze ziek zijn. De
aard van de ziekte kan heel verschillend zijn: een griepje, een levensbedreigende ziekte, een ongeval, een
chronische ziekte of psychosomatische klachten. Het protocol “Onderwijs aan zieke leerlingen” geeft aan hoe
de school met deze situaties omgaat. Dit protocol kunt u opvragen bij de directie.
4.10

LEERLINGENRAAD

Twee afgevaardigden per groep (vanaf groep 5) nemen deel aan de leerlingenraad. Hierin worden zaken
besproken die de leerlingen bezighouden. De onderwerpen worden vooraf vastgesteld, zodat de afgevaardigden
dit eerst in de groep kunnen bespreken. Zij zijn de spreekbuis van de groep. Na afloop van de leerlingenraad
vindt er weer een terugkoppeling plaats naar de kinderen in de groep.
4.11

SAMENWERKINGSVERBAND (SWV)

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband “Aan den IJssel” (www.aandenijssel.nl). Het
samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken. De belangrijkste hiervan is het maken van een
ondersteuningsplan. De inspectie van het Onderwijs ontwikkelt een concepttoezichtkader om toezicht te
houden op de naleving van deze taken.
De schoolbesturen in het samenwerkingsverband maken afspraken over hoe voor elke leerling zo goed
mogelijk passend onderwijs kan worden gerealiseerd. Ze leggen deze afspraken ten minste eenmaal in de 4 jaar
vast in een ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan zijn de schoolondersteuningsprofielen van de
deelnemende scholen opgenomen. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning
de scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden. Voordat het plan kan worden vastgesteld,
voert het samenwerkingsverband op overeenstemming gericht overleg met de gemeente(n). Ook moet de
ondersteuningsplanraad instemmen met het ondersteuningsplan.
De Ondersteuningscommissie van het Samenwerkingsverband heeft de belangrijke taak om de aanvragen van
extra ondersteuning voor individuele leerlingen te beoordelen . De
Ondersteuningscommissie zal na de beoordeling samen met u en de school bespreken wat uw kind extra nodig
heeft of waar uw kind het beste op zijn of haar plaats is.
Voor vragen kunt u zich wenden tot de directeur of intern begeleider van de school. Mocht dit naar uw beleving
onvoldoende duidelijkheid geven dan kunt u zich wenden tot het SWV. Kijkt u hiervoor op de website naar de
procedure (www.aandenijssel.nl).

4.12

WIJKTEAMS

Op school kunnen wij een beroep doen op het wijkteam van de Stichting CJG. De contactpersoon komt
regelmatig op school (minimaal1 dagdeel per week). Er vindt regelmatig overleg plaats over de leerlingen van
onze school. Samen van gedachte wisselen of de zorg delen over een leerling kan voor zowel de leerkracht of
contactpersoon heel aanvullend werken. Wanneer wij het raadzaam vinden om een kind deze hulp te willen
bieden, nemen we altijd contact op met de ouders. Zij moeten hiervoor toestemming geven. De
contactpersoon van het wijkteam zal dan eerst contact met de ouders opnemen. De contactpersoon houdt
zich in eerste instantie bezig met de problemen van de schoolgaande kinderen:
•
het kind kan niet zo goed mee komen in de klas en het is onduidelijk hoe het komt
•
het kind luistert niet
•
het kind is onrustig
•
het kind is verdrietig
•
het kind wordt gepest
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Soms hangen de problemen van uw kind samen met de problemen in het gezin. Het is dan mogelijk om na te
gaan welke hulpverlening er verder mogelijk is. De contactpersoon van de school zal in overleg met u de juiste
persoon van het wijkteam aan u koppelen. Het is natuurlijk goed om eerst met de leerkracht te gaan praten,
maar soms is het wenselijk om met iemand contact te zoeken die de weg weet naar andere hulpverlening
(psycholoog, psychotherapeut, verpleegkundige, kinderarts, pedagoog of andere hulpverleners die deel
uitmaken van het wijkteam)
De contactpersoon spreekt alleen met uw kind indien u daar toestemming voor geeft. U kunt zelf ook een
(vertrouwelijk) gesprek voeren met de contactpersoon. De contacten met Romana Brouwers en Kim Paulus ,
locatie Koggerwaard en Areanne Ferdinandusse, locatie Roerdomplaan lopen via onze intern begeleiders.
4.13 HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN
Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Capelle aan den IJssel is het centrale punt waar (aanstaande)
ouders, verzorgers en jeugd welkom zijn met alle vragen over opgroeien en opvoeden. Bij het CJG werken
professionals van de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp samen in wijkteams, zodat zij de Capelse jeugd en
gezinnen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Het CJG is onafhankelijk, maar werkt samen met de school.
Wat kan het CJG voor u betekenen?
Kinderen ontwikkelen zich razendsnel. Dat is voor u als ouder boeiend en leuk, maar het roept ook vragen op.
Wat als mijn kinderen elke dag ruzie maken? Hoe kan ik mijn kind helpen meer zelfvertrouwen te krijgen? Hoe
ga ik om met brutaal gedrag? Onze jeugd- en gezinscoaches, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en experts
denken graag met u mee.
Jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen
De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar. In groep 2 en in
groep 7 worden alle kinderen uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Het onderzoek is bedoeld om te
kijken of uw kind zich goed ontwikkelt. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk en sociaal. Daarbij is er altijd
de gelegenheid om vragen te stellen.
Daarnaast krijgt uw kind tijdens de basisschooltijd een aantal vaccinaties. In het jaar dat kinderen 9 worden,
krijgen ze een herhaling van de vaccinaties DTP en BMR. In het jaar dat meisjes 13 worden, krijgen ze een
oproep om zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker (HPV). Wanneer u vragen heeft over de
vaccinaties kunt u deze altijd stellen bij het CJG.
Jeugd- en gezinscoaches
Soms heeft u behoefte aan tips en ondersteuning bij de opvoeding. Bijvoorbeeld als het naar bed gaan elke
avond weer een strijd is, als u zich zorgen maakt om uw tiener die somber is, of als u gaat scheiden. Dan kunt u
contact opnemen met onze jeugd- en gezinscoaches. Samen met u kijken zij naar wat u en uw kind nodig
hebben. Wat kunt u zelf doen? Wie uit uw omgeving kan daar misschien bij helpen? En wat is er nodig op
school? Onze jeugd- en gezinscoaches werken op school en komen als u dat prettig vindt bij u thuis op bezoek.
Als het nodig is betrekken zij een collega jeugdverpleegkundige, jeugd- en gezinspsycholoog, jeugdarts of een
expert om mee te denken. Indien nodig en in overleg met u kunnen zij u doorverwijzen of begeleiden naar
specialistische hulpverlening.
Trainingsaanbod
Het CJG heeft een uitgebreid trainingsaanbod voor ouders en kinderen, bijvoorbeeld over opvoeden,
weerbaarheid en de overgang naar het voortgezet onderwijs. Deze trainingen zijn gratis. Op www.cjgcapelle.nl
kunt u allerlei informatie, nieuwsberichten en online folders vinden.
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Het CJG op school
Samenwerking CJG en school
U kunt zelf contact opnemen met de CJG-contactpersoon. De school kan ook, in overleg met u, het CJG
inschakelen. De contactpersoon sluit dan aan bij een SOT (School OndersteuningsTeam) om samen met u en
de school te bespreken op welke wijze het CJG u en uw kind het beste kan ondersteunen.
Het CJG vindt een goede samenwerking met u en de school belangrijk. Als er thuis of bij uw kind iets speelt
dan is het fijn als daar ook op school aandacht voor is. De medewerkers van het CJG zijn onafhankelijk van de
school. Zij registreren in een eigen systeem. Als zij overleggen met school is dat altijd met uw toestemming.
Op De Horizon Roeromplaan hebben we een pilot “De school als werkplaats” mogen starten (vanaf 1 maart
2020). Wat houdt deze pilot nu eigenlijk in?
Wij hebben gemerkt dat het voor kinderen, ouders en school fijn is wanneer hulp snel geboden kan worden als
blijkt dat dit nodig is. Hulp kan bijvoorbeeld nodig zijn bij:
• vragen over de opvoeding van een kind
• vragen over de manier van leren van een kind
• vragen over de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind
• zorgen over het gedrag wat een kind laat zien
Ook kan hulp nodig zijn n.a.v. de Coronaperiode door bijvoorbeeld:
• opa en oma al maanden niet kunnen bezoeken
• verlies van een dierbare
• verlies van uw baan en dus een inkomen
In gesprek met CJG en Sociaal Welzijn Capelle hebben we het idee gevormd dat het goed is om intensief met
elkaar samen te werken. In het voortgezet onderwijs is zo’n samenwerking al wel georganiseerd, maar voor
kinderen onder de 12 jaar nog niet. We willen onderzoeken of we de hulp die nodig is sneller kunnen
organiseren.
Om dit te kunnen doen, hebben we gezamenlijk een plan geschreven met de titel “De school als werkplaats” en
hiervoor subsidie gevraagd bij de Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze subsidie hebben wij gekregen,
waardoor wij gedurende 1 ½ jaar kunnen werken volgens ons plan.
Wat betekent dit plan nu concreet? Doordat we nu subsidie hebben gekregen, kunnen we:
•

de intern begeleider van De Horizon meer uren geven. Hierdoor kan de intern begeleider 3 dagen
per week op De Horizon werken.

•

Onze contactpersoon vanuit het CJG komt nu 2 dagen per week op school i.p.v. ½ dag per week.
Zij kan met de IB-er overleggen, observaties in de klas doen, in gesprek gaan met ouders wanneer er
vragen zijn, met leerkrachten meedenken (coaching on the job).

•

op afroep een maatschappelijk werker inschakelen vanuit Sociaal Welzijn Capelle. Deze
maatschappelijk werker is dan ook een vast contactpersoon voor de school.

•

voor de oudste kinderen komt er een jongerencoach in school. Deze jongerencoach werkt ook op
het Comenius en het IJsselcollege. Doordat het contact al in de vertrouwde en veilige omgeving van
De Horizon wordt opgebouwd, kan een jongerencoach een steun zijn voor kinderen bij de overstap
naar het voortgezet onderwijs.

Al deze medewerkers worden zo een bekend gezicht in de school voor de kinderen, de leerkrachten en voor u
als ouders.
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Contactpersoon De Horizon Koggerwaard
Kim Paulus

Contactpersoon De Horizon Roerdomplaan
Dinie de Graaf

CJG-contactpersoon op school
Even voorstellen: Wij zijn de jeugd- en gezinscoaches van het CJG. Bij ons kunt u terecht met al uw vragen over
het opvoeden en opgroeien van uw kind. Wij zorgen ervoor dat u een antwoord krijgt waarmee u verder kan!
Contactgegevens
Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel
De Linie 8
2905 AX Capelle aan den IJssel
T 010 24 23 200
info@cjgcapelle.nl
www.cjgcapelle.nl

4.14

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHAN DELING

Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling, dan handelen we zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling. Op de school is een protocol aanwezig.
Vanuit die meldcode zijn er op onze school aandacht functionarissen aangesteld. Deze dragen zorg voor de
interne implementatie van de meldcode en SISA en zorgt daarnaast voor een effectieve samenwerking met de
lokale ketens.
ISA-SIGNALERINGSSYSTEEM
Soms ondervindt een kind problemen tijdens het opgroeien. Om diegene daarbij te helpen kan het gebeuren
dat meerdere instanties tegelijkertijd hulp bieden. Het is dan belangrijk dat zij dat van elkaar weten. Zo kunnen
die organisaties er samen voor zorgen dat het kind de juiste begeleiding krijgt. Daarvoor is het SISAsignaleringssysteem ontwikkeld. (Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak). Een computersysteem dat
bijhoudt of meerdere instanties hulp bieden aan hetzelfde kind en ervoor zorgt dat die instanties contact met
elkaar houden. De Horizon is aangesloten bij het SISA systeem. Bij ernstige zorgen geven wij een signaal af bij
SISA. Dit gebeurt altijd nadat u bent geïnformeerd. Mochten er meer instanties zich zorgen maken en hebben
ook zij een signaal afgegeven aan SISA dan ontvangt u een brief waarin de instanties die een signaal afgegeven
hebben bekend gemaakt worden. Er verandert voor u en uw kind niets. SISA zorgt ervoor dat de instanties met
elkaar gaan samen werken. SISA weet dat uw kind bekend is bij een organisatie maar weet niet waarom. De
dossiers van de instanties blijven gescheiden en geheim. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de ib-er
of naar: www.sisa.rotterdam.nl.
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4.15

VERZUIM, VERLOF EN VERWIJDERING

VERZUIM
Kan uw kind door ziekte of andere oorzaak de school niet bezoeken, laat dit dan direct even weten. U kunt dit
melden via de school App tot 8.15 uur. Anders belt u s.v.p. vóór schooltijd. Het telefoonnummer is:
Roerdomplaan 010-4505563, Koggerwaard 0101-4508346
Hebben wij om 9.00 uur nog geen bericht ontvangen van afwezigheid van uw kind, dan nemen wij contact op.
Wanneer een leerkracht merkt, dat uw kind zonder geldige reden afwezig is, meldt hij dit aan de directie. De
school zoekt dan telefonisch contact met u om de reden van het verzuim te achterhalen. Wanneer het contact
niet tot een goede oplossing leidt, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld en zo nodig de officier van
justitie.
Het bezoek aan een arts, tandarts, orthodontist etc. kunt u via de App, schriftelijk, telefonisch of per email
vooraf melden bij de leerkracht.
VERLOF
Extra vakantieverlof dient twee maanden van tevoren bij de directeur te worden aangevraagd. De leerplichtwet
bepaalt voor dit verlof het volgende:
•

Vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend indien u vanwege de specifieke aard van uw beroep of
van dat van uw partner niet in de schoolvakantie op vakantie kunt gaan. Het overleggen van een
gewaarmerkte werkgeversverklaring is hiervoor noodzakelijk.

•

Toestemming wordt slechts éénmaal per schooljaar verleend voor ten hoogste tien schooldagen.

•

Extra verlof voor de eerste twee weken na de zomervakantie is niet mogelijk. Zo wil de wet
voorkomen dat kinderen de start van een schooljaar en daarmee de aansluiting bij de rest van de
groep missen.

•

De school is niet verantwoordelijk voor onderwijskundige achterstand die door het opnemen van
extra verlof is ontstaan. De kinderen krijgen geen extra- of inhaalwerk mee.

•

Een schoolleider die verlof verleent op ongegronde redenen, is strafrechtelijk aansprakelijk. De school
verleent geen toestemming tot verlof om onder andere de volgende redenen:

•

Goedkope vakantiemogelijkheden, een aangeboden vakantie, meerdere jaren niet op vakantie geweest,
reeds gekochte tickets, als herfst-, kerst-, voorjaars- of meivakantie onmogelijk is.

Regelt u dus zoveel mogelijk uitjes binnen de schoolvakanties. Probeert u een doktersbezoek e.d. zoveel
mogelijk te regelen buiten schooltijd; het is in het belang van uw kind. Lukt dit echter niet, dan kunt u dit
doorgeven aan de leerkracht.
Voor bijzonder verlof (bijvoorbeeld bruiloft of vakantie) moet u altijd bij de directie zijn
Bij uw verlofaanvraag ontvangen wij graag een kopie van de kaart van de gebeurtenis. U ontvangt altijd
schriftelijk antwoord van de directie.
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VERWIJDERING
In uitzonderlijke situaties kan het voorkomen dat een leerling niet meer op school gehandhaafd kan worden. De
verwijdering van leerlingen is binnen de Stichting PCPO Capelle-Krimpen als volgt geregeld:
ARTIKEL 1: TIJDELIJKE VERWIJDERING (SCHORSING)
1.

2.
3.

De directie kan bij wijze van tuchtmaatregel of op grond van algemeen verbindende voorschriften een
leerling tijdelijk de toegang tot de school ontzeggen. Indien er sprake is van een tuchtmaatregel geldt
dat een eerste verwijdering niet langer duurt dan één dag, een tweede niet langer dan drie dagen en
een derde niet langer dan vijf dagen.
Vooraf informeert de directie de ouders schriftelijk over de voorgenomen schorsing.
De directie vraagt de voorzitter van het College van Bestuur toestemming voor de schorsing.

ARTIKEL 2: VERWIJDERING
1.

2.

De directie kan, in overleg met de voorzitter van het College van Bestuur, een leerling de toegang tot
de school ontzeggen, indien is vastgesteld dat:
a.

Het gedrag van de leerling de voortgang van het onderwijs in de school ernstig belemmert of
het klimaat ernstig verstoort.

b.

Het gedrag van de leerling of van de ouders/verzorgers een bedreiging vormt voor de
veiligheid en/of de gezondheid van de leerlingen en/of het personeel.

c.

Ouders te kennen geven de grondslag en de doelstellingen van de school niet meer te
respecteren.

d.

Ouders weigeren een leerling op grond van een dringend advies van een onafhankelijke
instantie over te plaatsen naar een voorziening voor speciaal onderwijs.

De directie meldt een besluit tot verwijdering onmiddellijk bij de leerplichtambtenaar. Definitieve
verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorggedragen
dat een andere school, een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet
speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs bereid is de leerling
toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende acht weken zonder succes is gezocht naar een zodanig
school of instelling waarnaar kan worden verwezen, kan in afwijking van de vorige volzin tot definitieve
verwijdering worden overgegaan.

ARTIKEL 3: PROCEDURE BIJ VERWIJDERING VAN EEN LEERLING
Indien de directie besluit over te gaan tot verwijdering van een leerling, geldt daarvoor de volgende procedure:
a.
b.
c.
d.
e.

De directie legt de ontstane situatie voor aan de voorzitter van het College van Bestuur.
De voorzitter van het College van Bestuur hoort de ouders.
De voorzitter van het College van Bestuur organiseert een gesprek tussen betrokkenen en
tracht een oplossing tot stand te brengen.
De voorzitter van het College van Bestuur deelt de ouders en de leerplichtambtenaar
schriftelijk het besluit mee.
De ouders kunnen tegen dit besluit in beroep gaan.

ARTIKEL 4: UITVOERING
1.
2.

Conform hetgeen is vastgelegd in het management-statuut is de directie belast met de uitvoering van
de besluiten en de regelgeving met betrekking tot dit reglement.
In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het College van Bestuur.
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5.

OUDERS / VERZORGERS

5.1 CONTACTEN SCHOOL - THUIS

5.2

•

een informatie avond aan het begin van ieder schooljaar

•

gespreksmomenten

•

een scholenmarkt voor de ouders en kinderen van gr. 7 en gr.8

•

een nieuwsbrief, ‘Het Horizontaaltje’

•

informatie via de website

•

informatie via de HORIZON APP

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

Bestuur en directie van De Horizon vinden het belangrijk dat ouders en leerkrachten optimaal betrokken zijn
bij de besluiten die de school aangaan en zij gaan daarom graag met hen in gesprek via de MR. De MR kent
daarnaast ook een wettelijke grondslag.
In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is geregeld dat iedere basisschool in Nederland een
Medezeggenschapsraad heeft. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken.
INSTEMMING EN ADVIES
De MR heeft instemmingsrecht. Dit wil zeggen dat over bepaalde onderwerpen de MR gevraagd moet worden
in te stemmen met de voorgenomen besluiten van de school. De MR heeft ook adviesrecht. Op basis van dit
adviesrecht kan de MR gevraagd, maar ook ongevraagd advies geven aan de directie. Een volledig overzicht van
het wettelijke instemmings- en adviesrecht staat in het reglement van de MR (en uiteraard in de WMS).
SAMENSTELLING VAN DE MR
In de MR zijn zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd. Omdat onze school twee locaties heeft
(Koggerwaard en Roerdomplaan) zijn in de MR beide locaties evenredig vertegenwoordigd. De MR bestaat uit
2 ouders/verzorgers (de oudergeleding) en 2 leerkrachten (de personeelsgeleding) van beide locaties. De
directeur is doorgaans bij de vergadering aanwezig om de (school)beleidsvoornemens te bespreken namens het
schoolbestuur.
De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders/verzorgers van de school. De personeelsgeleding
van de MR wordt gekozen door de leerkrachten. Als vanuit de ouders meerdere kandidaten zich beschikbaar
stellen dan wordt een verkiezing uitgeschreven tijdens de jaarlijkse informatieavond in oktober.
COMMUNICATIE MET EN DOOR DE MR
Als een ouder/verzorger vragen of opmerkingen heeft over schoolbeleid dan is de eerst aangewezen weg dit te
bespreken met de leerkracht of de directie van de school. Een ouder kan ook de MR inschakelen door een
mailtje te sturen naar de MR. Het e-mailadres is: mr@horizoncapelle.nl. De vergaderingen van de MR zijn
openbaar en worden tevoren aangekondigd in het Horizontaaltje. Zowel ouders als personeelsleden zijn van
harte welkom op deze vergaderingen. Omdat soms onderwerpen worden besproken die
privé/persoonsgevoelig zijn of nog onder embargo zijn, vragen we u wel vooraf aan ons te melden, zodat wij
hiermee rekening kunnen houden bij het vaststellen van de vergaderagenda.
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GMR
Het schoolbestuur van onze school is in handen van de stichting PCPO (zie www.stichtingpcpo.nl). Omdat de
stichting PCPO meerdere scholen uit Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel bestuurt, is er een
Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad opgericht. De GMR buigt zich over het beleid dat voor alle
basisscholen van de stichting hetzelfde is, het zogenaamde bovenschoolse beleid. De GMR bestaat momenteel
uit een evenredige personeels- en oudervertegenwoordiging vanuit de MR. Ook niet MR-leden kunnen
deelnemen aan de GMR. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar en worden tevoren aangekondigd in het
Horizontaaltje.
5.3

OUDERRAAD (OR)

Aan iedere school is een ouderraad (OR) verbonden. De leden van deze raad ondersteunen de school bij de
uitvoering van diverse werkzaamheden. De taken en bevoegdheden van de ouderraad zijn beschreven in het
ouderreglement. Om tot ouderraadslid gekozen te worden onderschrijft u de doelstelling en de uitgangspunten
van de Stichting PCPO Capelle –Krimpen. Wanneer de OR weer ouders nodig hebben of omdat het termijn
van een ouderraadslid is verlopen dan worden er verkiezingen uitgeschreven.
Een belangrijke taak van de ouderraad is het beheren van de ouderbijdragen. De ouderraad stelt jaarlijks een
jaarrekening op over het afgelopen schooljaar, waarin de betreffende uitgaven aan de ouders worden
verantwoord. De betreffende jaarrekening wordt na bespreking met de ouderraad door de ouderraad
goedgekeurd. Deze jaarrekening wordt beschikbaar gesteld aan alle ouders en ter kennisgeving verstuurd naar
de directeur en het bestuur.

Ook als u niet in de OR zit, maar wel wilt helpen met voorkomende ouderactiviteiten dan kunt u dit te allen
tijde aan de OR-leden bekend maken. Er is in de school zoveel te doen! Bent u bereid om mee te helpen in de
ouderraad? Neemt u dan contact op met de ouderraad. U kunt contact opnemen met de ouderraad door een
mailtje te sturen naar: orroerdomplaan@horizoncapelle.nl of orkoggerwaard@horizoncapelle.nl
5.4

OUDERBETROKKENHEID

Ouders kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij school:
•
•
•
•
•
•

als hulpouder bij een activiteit;
als klassenouder;
tijdens sport- en spelactiviteiten;
als lid van de ouderraad;
als lid van de medezeggenschapsraad;
als bestuurslid van de stichting.

Het afgelopen jaar waren er meer dan 70 ouders direct betrokken bij de schoolactiviteiten. Wij zijn daar erg
blij mee. Ouderhulp stelt de school in de gelegenheid om extra (vaak leuke) activiteiten te ondernemen.
5.5

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Aanvullende kosten voor u als ouders.
De school ontvangt geld van de overheid om het onderwijs mee te betalen. Er zijn echter activiteiten die niet
door het Ministerie van Onderwijs worden vergoed, maar die wij toch belangrijk vinden, omdat ze bijdragen
aan de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op onze school.
Om deze activiteiten te kunnen betalen vragen wij van u een vrijwillige financiële bijdrage.
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a. Vrijwillige ouderbijdrage.
Enkele voorbeelden van activiteiten die uit de ouderbijdrage worden betaald zijn: sinterklaasfeest, kerstfeest,
paasviering.
De Medezeggenschapsraad bepaalt de hoogte en de bestedingsdoelen van de vrijwillige ouderbijdrage. De
hoogte van de ouderbijdrage bedraagt:
Voor gr. 1 t/m 7 € 55,- , inclusief de schoolreis
Voor gr. 8 € 127,50 , inclusief het schoolkamp
Wij zien de betaling graag voor 1 december tegemoet. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer
U KUNT DE OUDERBIJDRAGE VOOR DE LOCATIE ROERDOMPLAAN OVERMAKEN OP:
Giro: NL95INGB0006875820
Ouderbijdrage t.a.v. de Horizon Roerdomplaan
(vermelding van naam + groep van de leerling)
U KUNT DE OUDERBIJDRAGE VOOR DE LOCATIE KOGGERWAARD OVERMAKEN OP:
Giro: NL95INGB0007499514
Ouderbijdrage t.a.v. de Horizon Koggerwaard
(vermelding van naam + groep van de leerling)
Wilt u een regeling treffen om de betalingen te spreiden, dan ontvangt de directie hiervan uiterlijk 1 december
bericht.
Wilt u een regeling treffen om de betalingen te spreiden, dan ontvangt de directie hiervan uiterlijk 1
november bericht.
Als uw kind na de kerst start, is de volgende regeling van toepassing: € 2,75 voor elke maand tot aan de
zomervakantie. De schoolreis / het schoolkamp betaalt u volledig.
De bijdrage is vrijwillig. De ouderraad vertrouwt er echter op dat u de ouderbijdrage betaalt. Indien u ervoor
kiest om de bijdrage niet te betalen, dan dient u dit voor 1 december bij de directie kenbaar te maken.
Stichting Leergeld kan tegemoet komen in de kosten voor de ouderbijdrage: www.leergeld.nl
b. Schoolreis / schoolkamp
Jaarlijks gaan de kinderen op schoolreis. De bestemming bepaalt de school (in overleg met de ouderraad). De
hoogte van de kosten is voor dit jaar vastgesteld op € 27,50,-. Als u geen schoolreisgeld betaalt, blijven uw
kinderen die dag op school.
De kinderen van groep 8 sluiten het jaar af met een schoolkamp. We gaan ieder jaar naar Eersel. Voor dit jaar
zijn de kosten van het schoolkamp € 100,- De afspraken die zijn gemeld bij de schoolreis zijn ook van
toepassing op het schoolkamp.
NB Mocht u niet kunnen betalen, dan is het in een aantal gevallen mogelijk gebruik te maken van de
bijstandsregelingen van de gemeente. Bij de directie van de school kunt u een aanvraagformulier
tegemoetkoming indirecte studiekosten vragen. Dit moet u wel tijdig doen i.v.m. de verwerkingssnelheid
van de Afdeling Sociale zaken.
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c. Zendingsgeld
De school int geen zendingsgeld maar houdt ieder jaar een inzamelingsactie waarvan de opbrengst naar een
goed doel gaat wat dicht bij dekinderen ligt.
5.6

TEVREDENHEIDSPEILINGEN

Elke twee/drie jaar wordt onder leerlingen, ouders en leerkrachten een onderzoek gedaan naar de
tevredenheid over de school. We gebruiken hiervoor de vragenlijsten van “Scholen met succes”. Alle
deelnemers ontvangen hiervoor een uitgebreide vragenlijst. Voor ons levert de uitslag een aantal sterke, maar
ook een aantal verbeterpunten op. De verbeterpunten worden opgenomen in het groeidocument. Via het
Horizontaaltje wordt u regelmatig geïnformeerd over de zaken waar de aandacht op gericht wordt, hoe we
naar verbetering streven en wat het heeft opgeleverd.
5.7 PRIVACY
Onze school die onderdeel uitmaakt van Stichting PCPO C-K, gaat zorgvuldig om met de privacy van onze
leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van Stichting PCPO. De gegevens die over leerlingen gaan,
noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren
en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is.
De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren
leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en
vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste
begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). In verband met de
identiteit van onze school, willen wij graag de geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo mogelijk –
tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden. Het geven van deze informatie aan de school is niet
verplicht.
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. De vorderingen van de
leerlingen worden eveneens vastgelegd in ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot de gegevens is
beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat onze school onderdeel uitmaakt van Stichting PCPO,
worden daar ook persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het
plaatsingsbeleid.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met
persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als hij/zij inlogt. Wij hebben met
de leveranciers van deze materialen duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De
leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van
die informatie door de leverancier wordt voorkomen.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen,
moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de
school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw
rechten, kunt u contact opnemen met de schooldirecteur.
Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met privacy binnen Stichting PCPO? Kijk dan op
stichtingpcpo.nl/privacy.
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5.8

KLACHTAFHANDELING

Onze school valt onder het bestuur van Stichting PCPO Capelle-Krimpen. Voor alle scholen geldt dezelfde
werkwijze voor het oplossen van klachten. Deze informatie kunt u terugvinden op www.stichtingpcpo.nl.
1. Kan de klacht op school worden opgelost?
Ook al doen wij onze uiterste best voorkomende problemen en misverstanden op school in goed overleg en
naar beste weten op te lossen, toch kan het gebeuren dat er zaken zijn waar u niet tevreden over bent. Veruit
de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken zullen in onderling overleg tussen u als ouders, leerlingen,
leerkrachten en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Daarom raden wij u aan uw klacht eerst
met de betreffende persoon te bespreken. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kunt u met
de directeur het gesprek aangaan. Mocht dit ook niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kunt u zich
wenden tot het College van Bestuur.
2. Kan de klacht binnen de Stichting PCPO Capelle-Krimpen worden opgelost?
Indien het, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft
plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Ook kunnen er andere klachten zijn, zoals
seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, geweld en ongewenste intimiteiten. Klachten kunnen bij één van de
contactpersonen van de school kenbaar worden gemaakt. Deze overlegt met u hoe er verder gehandeld
moet worden en begeleidt u, indien noodzakelijk, naar de onafhankelijke vertrouwenspersoon. De
contactpersoon is verplicht tot geheimhouding. De plicht tot geheimhouding betreft alle zaken die hij/zij in de
hoedanigheid van contactpersoon verneemt. De plicht tot geheimhouding geldt niet ten aanzien van de
klachtencommissie en het bevoegd gezag.
De onafhankelijke vertrouwenspersoon kan met u in gesprek gaan over de klacht en doet onderzoek in de
organisatie om de klacht op te lossen.
De onafhankelijke rol van vertrouwenspersoon wordt binnen onze Stichting ingevuld door:
Ds. T.R. Schep
Eilandenweg 8
2904VJ Capelle aan den IJssel
Telefoon: 06-27594216
Mail: rubenschep@gmail.com
3. Kan de landelijke klachtencommissie een uitspraak doen?
Als het niet mogelijk is om binnen Stichting PCPO Capelle-Krimpen de klacht op te lossen, dan kunt u als
ouder een klacht indienen over een beslissing of het gedrag van de betreffende persoon. Hiervoor is de school
aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs).
Uw klacht kan leiden tot een advies van de Klachtencommissie aan de school om bepaalde dingen te verbeteren
of anders aan te pakken.
Contact GCBO
T: 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
F: 070-3020836
E: info@gcbo.nl
Bezoekadres
Gebouw Tauro
Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag
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Postadres
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
info@gcbo.nl
Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie vindt u op
www.gcbo.nl
4. Wat kan ik verder nog doen met mijn klacht?
De Onderwijsinspectie:
De inspectie behandelt zelf geen klachten over scholen. Om een beter beeld van een school te krijgen, wil de
inspectie wel een kopie van de klacht ontvangen.
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
tel: 0800 -8051 (gratis)
Het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs:
Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de
vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school
(ernstige) problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
psychisch en fysiek geweld, discriminatie en radicalisering.
Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de
vertrouwensinspecteur.
Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk
dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject
naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. In het geval dat er een vermoeden is van
seksueel misbruik (zedenmisdrijf) dan geldt in een aantal gevallen de meld-, overleg- en aangifteplicht.
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het
nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).
De contactpersonen van onze school zijn:
Locatie Roerdomplaan;
Ouder: vacature
juf Anneke Sunderraj 010 4505563
Locatie Koggerwaard;
Mevrouw Nanaz v.d. Berg 06 26958644, leerkracht vacature
De onafhankelijke rol van vertrouwenspersoon wordt binnen onze Stichting ingevuld door:
Ds. T.R. Schep
Protestantse wijkgemeente De Oosterkerk te Capelle aan den IJssel
Eilandenweg 8
2904VJ Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010-2364890
Mail: rubenschep@gmail.com
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5.9

VERZEKERING

In geval van schade/letsel gaat uw eigen verzekering altijd voor. Uw verzekeringsmaatschappij verhaalt indien
van toepassing de schade vervolgens bij de school. De school heeft een verzekeringspakket afgesloten,
bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.
ONGEVALLENVERZEKERING
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel,
vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende
invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover
de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade
(kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als diegenen die voor de school actief zijn
(personeel, vrijwilligers), dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen.
Let op! De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een
verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun
rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige
onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de lessen
bewegingsonderwijs; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door
de school vergoed. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en
laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteit door
onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk
voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
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6.

ACTIVITEITEN

6.1

ACTIES

Incidenteel kan er besloten worden een gift voor een speciaal doel te bestemmen. Zoals: actie schoenendoos,
de kinderpostzegelverkoop, de projectmarkt, kerstviering e.d. We kiezen per locatie een goed doel. Het geld
wordt altijd besteed aan kinderen. We hopen dat we als “rijke“ school iets kunnen bijdragen aan de
schoolopleiding en toekomst van kansarme kinderen.
Het volgende is hierbij van belang:

6.2

•

De actie moet passen in de activiteitenkalender van het schooljaar

•

De actie moet aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen

•

De actie moet in principe gericht zijn op doelen die belangen van kinderen behartigen.
SCHOOLREISJES EN SCHOOLKAMP

SCHOOLREIS
Eenmaal per jaar gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis.
De kinderen hebben altijd een kaartje/button op hun kleding met het logo van de school. Hierop staat het
telefoonnummer van de leerkracht of aanspreekpunt die dag, zodat een kind dat verdwaald is altijd gebracht
kan worden naar het centrale punt dat van tevoren afgesproken is. Voorafgaand aan de schoolreis neemt de
leerkracht met de klas de regels en de afspraken goed door.
SCHOOLKAMP
Groep 8 gaat niet mee op schoolreis, maar gaat 4 dagen op kamp naar Eersel. Een aantal dagen met elkaar
optrekken is weer eens iets anders dan samen in een lokaal zitten. Ook is het een leuke afsluiting van de
basisschooltijd.
6.3

SPORTACTIVITEITEN

Ook dit jaar zal onze school weer meedoen met diverse sportactiviteiten. De organisatie is in handen van de
Capelse vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Zij maken de planning voor alle wedstrijden waar wij aan
deelnemen als school. U wordt hierover via uw kind geïnformeerd.
Sportshirts zijn op school aanwezig. De kinderen krijgen hun shirt op het sportveld uitgereikt. Na afloop wordt
dit bij de coach van het team ingeleverd die ervoor zorgt dat alles gewassen wordt.
In de jaarkalender vindt u soorten activiteiten, tijden en plaatsen, en via het Horizontaaltje worden de
toernooien tijdig (opnieuw) aangekondigd.
6.4

SPEELGOEDMIDDAG

Op initiatief van de leerkrachten is er soms op vrijdag een speelgoedMIDDAG. Dan mogen de kinderen van de
groepen 1 en 2 speelgoed van thuis meenemen. Wilt u het speelgoed in een stevige tas meegeven? Ook is het
fijn als er niet al te duur speelgoed of iets dat snel kapot gaat wordt meegegeven.
6.5

PROJECT

Soms werken alle groepen aan een project Er wordt een gezamenlijk onderwerp gekozen, waaraan alle
kinderen ± twee weken werken. Als afsluiting wordt er soms een tentoonstelling georganiseerd. Ouders en
belangstellenden kunnen dan zien hoe de kinderen met het onderwerp bezig zijn geweest. Het thema van het
project wordt ruim van tevoren bekend gemaakt. Het project kan ook gecombineerd worden met een markt.
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6.6

VIERINGEN

Het kerstfeest en paasfeest vieren wij wisselend in de kerk of in de school.
Van u, als ouder, wordt verwacht dat deze vieringen worden bijgewoond door
uw kind, omdat ze deel uitmaken van onze lestijd en natuurlijk in de eerste
plaats om dit samen te beleven. Het zijn bovenal christelijke feesten die wij
vanuit onze identiteit als zeer belangrijke gebeurtenissen zien en dat willen wij
heel graag met de kinderen vieren.
6.7

EXCURSIES

Elk jaar worden er door de verschillende groepen uitstapjes gemaakt. Die hebben dan te maken met een
onderwerp dat in de klas aan de orde is. Enkele voorbeelden van excursies zijn: de bakker, een museum, de
brandweer, de bibliotheek, de kinderboerderij, het theater, de diergaarde, e.d.. Ook hiervoor kan aan de
betreffende ouders gevraagd worden ons te assisteren met hulp en/of vervoer. Bij het rijden met
personenauto’s moet men voor het aantal inzittenden rekening houden met het aantal riemen dat in de auto
aanwezig is. Vóór in de auto mogen kinderen jonger dan 12 jaar en kleiner dan 1.50m uitsluitend in een
zitverhoger worden vervoerd. Rijdende ouders moeten een inzittendenverzekering hebben afgesloten.
Ook vanuit de cultuurwijzer die wordt uitgereikt aan de scholen door gemeente Capelle wordt deelgenomen
aan culturele activiteiten, zoals toneel en muziek/dans. Iedere groep schrijft elk schooljaar in op een activiteit.
Dit kan op school, maar ook erbuiten plaatsvinden.

6.8

VERKEERSEXAMEN

De leerlingen van groep 7 leggen in het voorjaar een schriftelijk en een praktisch verkeersexamen af.
Herkansing eventueel in groep 8.
6.9

BREDE SCHOOL NETWERK

Als school hebben wij contacten binnen het Brede School Netwerk. Het Brede School Netwerk organiseert
diverse activiteiten voor de kinderen van de diverse scholen binnen de wijk. Deze activiteiten vinden altijd na
schooltijd plaats. Meestal zijn ze bedoeld voor een bepaalde leeftijdsgroep. De inschrijving hiervoor is vrij. Het
meedoen aan activiteiten, die op andere scholen worden georganiseerd, is altijd mogelijk.
6.10 SCHOOLFOTOGRAAF
Elk jaar komt de fotograaf op school. Hij maakt een foto van uw kind en eventueel een foto van uw kinderen
samen. Ook wordt er een groepsfoto gemaakt. U bent overigens niet verplicht de foto’s af te nemen.

45

7.
7.1

OVERIGE ZAKEN
SCHOOLTIJDEN

Schooltijden groep 1 t/m 8:
ma - di - do - vr :

wo :

ochtend: 8.30 - 12.00 uur

ochtend: 8.30 - 12.00 uur

middag: 13.15 - 15.15 uur
De groepen 1/2 zijn op vrijdagmiddag vrij.
In verband met bewegingsonderwijs kan een groep eerder beginnen.
BRENGEN
De leerlingen van de groepen 1/2 mogen vanaf 10 minuten voor aanvangstijd binnengebracht worden.
Ouders/verzorgers die de kinderen brengen, zorgen er natuurlijk wel voor dat de leerkracht op tijd kan
beginnen.
HALEN
Alle kinderen van de groepen 1/2 op de locatie Koggerwaard worden om 12.00 uur van het plein opgehaald.
Alle kinderen van de groepen 1/2 op de locatie Roerdomplaan worden in de hal bij de kleuteringang opgehaald.

7.2

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN

De data voor vakanties en vrije dagen worden jaarlijks vastgesteld, na overleg met de andere scholen in Capelle
a/d IJssel, Hierbij wordt ook zoveel mogelijk rekening gehouden met de vakantieregeling van het voortgezet
onderwijs.
De vakantiedagen kunt u vinden in het kalenderdeel en een aantal weken van tevoren in het Horizontaaltje.
Hierin vindt u ook een overzicht van de studiedagen, feesten, afscheid groep 8 e.d.
Vakanties
herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
Pasen
koningsdag
meivakantie
Pinksteren
zomervakantie

19-10-2020 t/m 23-10-2020
21-12-2020 t/m 01-01-2021
22-02-2021 t/m 26-02-2021
02-04-2021 en ma 05-04-2021
27-04-2021
03-05-2021 t/m 14-05-2021
24-05-2021
19-07-2021 t/m 27-08-2021

Vrije dagen
vrije middag Sint viering
vrije middag kerstvakantie

vrijdag 4-12-2020
vrijdag 18-12-2020

vrije middag zomervakantie

vrijdag 16-7-2021
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7.3

VEILIGHEID

De school moet een prettige en veilige omgeving zijn. Een plek waar kinderen en leerkrachten zich thuis voelen.
Daarom besteden wij op school extra aandacht aan een integrale aanpak van veiligheid. We werken binnen de
gemeente Capelle a/d IJssel samen met andere instanties zoals GGD en politie aan zaken die met veiligheid te
maken hebben.
In de afgelopen jaren hebben we gewerkt aan:
•

het uitvoeren van jaarlijks preventief onderhoud van de speelattributen op de schoolpleinen en in het
speellokaal.

•

specifieke zaken ten aanzien van de veiligheid van de kleuters zijn beschreven in het kleuterhandboek.

•

het jaarlijks terugkomende pestprotocol, waarbij de kinderen er aan herinnerd worden een
pestprobleem direct te melden zodat het een passende aanpak biedt voor zowel de pester als de
gepeste en hun ouders.

•

het maken van een veiligheidsplan, waarin het Arbo-beleid, de bedrijfshulpverlening, het
ontruimingsplan, de klachtenregeling, de regels en maatregelen omtrent de privacy, maatregelen om
seksuele intimidatie en machtsmisbruik tegen te gaan, enz. Namens de ouders heeft de MR dit
veiligheidsplan goedgekeurd. Ook dit plan is op school in te zien.

•

ontruimingsplan (rampenplan) en het oefenen daarmee. Op beide locaties wordt twee keer geoefend
volgens het plan.

•

het hanteren van het Horizoncontract en de regels uit de Kanjertraining aangevuld met het protocol
grensoverschrijdend gedrag met als maatregel de waarschuwings- en de strafbrief.

Jaarlijks komen de volgende zaken in de school aan de orde:
•

In de klas het bespreken van het pestprotocol .

•

Ontruimingsoefening per locatie 2 keer per jaar.

•

Zorgoverleg tussen de interne begeleiders, de schoolmaatschappelijk werk(st)er en de
wijkverpleegkundige. Daarbij kunnen gevraagd aanschuiven de leerplichtambtenaar en zorgverleners uit
het wijkteam.

•

Het uitvoeren van preventief onderhoud van de speelattributen op de schoolpleinen en verdere
uitvoering van datgene dat in het veiligheidsplan staat.

•

In mei krijgt de zandbak op het schoolplein schoon zand.

HET HORIZONPROTOCOL TEGEN PESTEN
Het protocol heeft als doel om, via samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leerlingen, het probleem van
het pestgedrag bij kinderen te voorkomen en aan te pakken en daarmee het welzijn nu en voor de toekomst
van kinderen daadwerkelijk te verbeteren.
Alle partijen die kennis hebben genomen van de inhoud van het protocol onderschrijven het volgende:
1.

2.

3.

Pesten is een wezenlijk en groot probleem. Uit onderzoeken blijkt dat zo’n 38.000 leerlingen in
Nederland slachtoffer zijn van pestgedrag. Pestgedrag is schadelijk voor kinderen, zowel voor de
slachtoffers als voor de pesters. De omvang en zwaarte van het probleem leiden tot de noodzaak van
een aanpak door alle opvoeders van jongeren, in het bijzonder door de ouders en de leerkracht.
Bestuur en directie dienen om een passend en afdoend antwoord te vinden op het probleem pesten,
uit te gaan van een zo goed mogelijke samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leerlingen
gebaseerd op afgesproken beleid gericht op deze samenwerking.
Onze school wil zich daadwerkelijk inzetten voor de samenwerking, genoemd onder punt 2.
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De school werkt volgens de “vijfsporenaanpak”.
De vijfsporenaanpak bestaat, in het kort, uit de volgende onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.

hulp aan het gepeste kind, bijv. in de vorm van adviezen
hulp aan de pester
hulp aan de zwijgende middengroep bijv. door deze groep erop te wijzen, dat hun gedrag mee kan
werken bij het oplossen van het pestprobleem
hulp aan de leerkracht: achtergrondinformatie, signalen, oorzaken, gevolgen, concrete
aanpakmogelijkheden, die pesten kunnen voorkomen of oplossen
hulp aan ouders, in de vorm van achtergrondinformatie en adviezen:
o het bewust maken en bewust houden van de leerlingen van het bestaan en van de zwaarte van het
probleem (zie de tien regels in het Horizoncontract, die een uitwerking zijn van dit protocol)
o een gerichte voorlichting aan alle ouders van de school
o het werk van de vertrouwenspersoon ondersteunen
o het beschikbaar stellen van geld waarmee wordt bekostigd: de scholing van de personeelsleden,
lesmateriaal, lezingen en andere activiteiten voor ouders en de aanschaf van boeken en andere
informatie
o het invoeren van de methode Kanjertraining om het gewenste gedrag en bewust worden van de
gemaakte afspraken te bereiken.

De 10 Kanjerregels worden duidelijk opgehangen in de klas. Wij; de
leerkrachten, de leerlingen en de ouders willen laten zien, dat wij ons
best zullen doen om samen te werken aan een goed klimaat op onze
school. Het komt ook voor dat wij de ouders vragen ons hierin te
helpen.
HORIZON-CONTRACT: PESTEN DOET PIJN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7.4

Speel samen, sluit niet iemand buiten
Scheld niemand uit (terwijl je weet dat hij/zij dat niet leuk vindt)
Luister naar elkaar en sta ook niet meteen met een oordeel klaar
Laat een ander met rust als je merkt, dat er ruzie ontstaat
Blijf van een ander zijn spullen af
Als je boos wordt reageer dan niet meteen. Het helpt als je eerst tot 10 telt
Zeg het tegen de leerkracht, als je zelf of een ander gepest wordt: dat is geen klikken!
Fluister, klets (roddel) en schrijf niet over een ander
Durf ook “sorry” tegen elkaar te zeggen
Spreek duidelijk regels af, als je met elkaar gaat spelen

GYM

GROEP 1 / 2
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen twee keer per week gym- of spelles in het speellokaal. Bij regen en in de
winter zal er extra bewegingsonderwijs in het speellokaal worden gegeven. Omdat er een speciale vloer in het
speellokaal ligt, mogen de kinderen er alleen op blote voeten of met gym- of ritmiekschoenen in. Met het oog
op eventuele voetwratten is het fijn als uw kind zulke schoenen heeft. Om optimale bewegingsvrijheid te krijgen
trekken de kinderen tijdens deze lessen meestal hun bovenkleding uit. Het is niet nodig dat de kinderen speciale
gymkleding aan hebben.
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GROEP 3 T/M 8
De lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 3 t/m 8 worden in de gymnastiekzaal gegeven.
Tijdens het bewegingsonderwijs is het dragen van gymkleding en gymschoenen verplicht. Gymkleding bestaat uit
een shirt, sportbroek/joggingbroek of gympak, waarin de bewegingsvrijheid van de leerling optimaal benut
wordt. Het dragen van schoenen voorkomt blessures en voetschimmel/voetwratten. Schoenen met zwarte
zolen zijn niet toegestaan. In verband met de veiligheid van uw kind en die van andere kinderen, is het dragen
van sieraden tijdens de gymles niet toegestaan. Wanneer een leerling zonder gegronde reden geen gymkleding
en of gymschoenen draagt wordt hij/zij uitgesloten van deelname aan de gymles!
VEILIGHEID
Wanneer er gym aan het begin van een schooltijd is, gaan de leerlingen direct vanaf huis of van het schoolplein
in de rij met de leerkracht naar de zaal. Wanneer de gymles aan het eind van een schooltijd is, gaan de
leerlingen vanaf de zaal naar huis. In het kader van het veiligheidsprotocol van de stichting is bij de les, die door
een mannelijke (vak)leerkracht wordt gegeven, altijd een vrouw aanwezig.
7.5

ONTRUIMINGSPLAN

Om aan onverwachte gebeurtenissen het hoofd te kunnen bieden en ervoor te zorgen dat u weet waar in een
dergelijke situatie uw kind zich bevindt, is er een z.g. “ontruimingsplan” opgesteld. Een exemplaar van dit plan is
in elk lokaal (en elke ruimte) op een goed zichtbare plek bevestigd en de inhoud ervan wordt in het begin van
het schooljaar met de leerlingen besproken. Jaarlijks wordt twee maal een ontruimingsoefening gehouden.
Hierin speelt een aantal personeelsleden, die BHV-er
(Bedrijfs Hulp Verlener) zijn, een rol. Bij grote calamiteiten verzamelen de groepen van de locatie
Koggerwaard zich op het voetpad naast de school en bij slecht weer in de gymzaal aan de Aleoeten. Voor de
locatie Roerdomplaan is de Montessorischool de plek waar opvang gerealiseerd wordt.
7.6

EHBO

Wanneer uw kind op school iets overkomt, proberen wij zo snel mogelijk eerste hulp te bieden. Is dat niet
mogelijk, dan doen we het volgende:
•

Wij bellen u op en u bent te bereiken. U komt uw kind ophalen en handelt verder zelf alles af.

•

Wij bellen u op, maar u bent niet te bereiken. Wij gaan met uw kind zo mogelijk naar uw eigen
huisarts en/of naar het ziekenhuis.

•

Laat het zich ernstig aanzien, dan bellen wij direct het alarmnummer.

•

In geval van een ongeluk( je) willen wij u graag op de hoogte stellen. Wilt u daarom voor uzelf het
volgende nagaan:

•

Weet u zeker dat de school altijd één van de ouders/verzorgers kan bereiken? Wilt u bij wijziging van
telefoonnummers dit zo snel mogelijk doorgeven aan de leerkracht?

•

Weet u zeker dat de naam van de huisarts op school bekend is? Geeft u ons de nodige gegevens, het is
in het belang van uw kind.
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7.7

BOEKEN

Op de basisschool mogen voor het maken en/of leren van huiswerk bepaalde boeken wel en bepaalde boeken
niet mee naar huis genomen worden. De leerlingen dienen daarom voor mee te nemen schoolmateriaal een
stevige tas bij zich te hebben. Bij zoekraken of beschadigen van schooleigendommen vragen wij om een
vergoeding.

7.8

HOOFDLUIS

HOOFDLUISCONTROLE
Op beide locaties is een groep ouders actief, die na instructie van de schoolartsassistente hoofdluiscontroles bij
alle kinderen uitvoert.
Na iedere vakantie wordt preventief gecontroleerd (luizenpluizen). Verzoek: na een vakantie i.v.m. de controle
geen gel gebruiken op woensdag en het haar niet in vlechtjes doen.

PROCEDURE
De controle vindt plaats buiten het klaslokaal (privacy). De controlerende ouders laten bij ontdekking of twijfel
altijd een tweede ouder extra controleren (discreet).

RAPPORTAGE AAN OUDERS/ VERZORGERS
De ouders van alle leerlingen van een groep met een of meer leerlingen met luizen en of neten krijgen een brief
of mail. Er zijn twee soorten briefjes:
•

bij uw kind hebben we hoofdluis en/of neten geconstateerd (gevolgd door adviezen)

•

bij uw kind hebben we geen hoofdluis en/of neten geconstateerd maar wel bij een van de klasgenootjes
(gevolgd door adviezen).

Bij ontdekking van hoofdluis en/of neten wordt de gehele groep na twee weken opnieuw gecontroleerd. Bij een
tussentijdse melding krijgen alle ouders van de leerlingen van de groep een mail of brief. De controles gaan
door totdat de hoofdluis verdwenen is.
Het blijft erg belangrijk dat ouders zelf hun kind(eren) regelmatig controleren. Bij de controle op school bestaat
de mogelijkheid dat een besmetting onopgemerkt blijft.
Ontdekt u zelf hoofdluis bij uw kind, wilt u dit dan aan de leerkracht melden? Dan kunnen wij de juiste
maatregelen kunnen treffen.
LUIZENCAPES/LUIZENTASSEN:
De school verschaft voor de kinderen die bij ons op school komen op de Roerdomplaan een luizentas. Indien
nodig kan er door de ouders een nieuwe luizencape/luizentas worden gekocht voor €2,50 .
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7.9 GEDRAGSCODE VOOR KLEDING
Op veel scholen is een discussie ontstaan over het dragen van zonnebrillen, gezichtssluiers, petten, sieraden,
hoofddoekjes etc. Onze school heeft op vier gebieden afspraken gemaakt over het dragen van kleding, sieraden
en dergelijke.
1.

COMMUNICATIE
Bij het geven van onderwijs spelen zintuigen, mimiek en uitstraling een grote rol. Het bedekken van het
gezicht maakt goede communicatie tussen leerling en leerkracht onmogelijk. Alle vormen van gezicht
bedekkende kleding achten wij daarom niet wenselijk.

2.

VEILIGHEID
Tijdens sport- en spelsituaties en het werken met mechanische apparatuur kunnen zonnebrillen,
petten, gezichtssluiers, sieraden en piercings voor onveilige situaties zorgen. De school kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor verwondingen of anderszins als het gevolg van het dragen ervan.
Het dragen daarvan is niet toegestaan.

3.

KLEDING
Ook wanneer er door het dragen van bepaalde kledij wanordelijkheden in de school dreigen te
ontstaan kan de directie passende maatregelen nemen. Wij vinden het niet gepast dat kinderen in
strandkleding op school komen.

4.

IDENTITEIT
U maakt een bewuste keuze voor het Protestants Christelijk Onderwijs, die gebaseerd is op de
grondslag welke in het statuut van de Stichting PCPO Capelle-Krimpen is verwoord. Het dragen van
hoofddoekjes, gezichtssluiers en andere hoofddeksels waarbij uiting gegeven wordt aan andere religies
passen niet in onze christelijke cultuur en maken het verwezenlijken van de grondslag van onze school
onmogelijk.

Op grond van bovenstaande motieven is het volgende op onze school van kracht:
Het dragen van kledingstukken zoals petten, gezichtssluiers, hoofddoekjes, alsmede het dragen van een
zonnebril is op onze school niet toegestaan.
7.10

ETEN/DRINKEN/TRAKTEREN

TUSSENDOORTJE VAN THUIS
U kunt uw kind een “tussendoortje” mee naar school geven. Dit kan in de pauze gegeten en gedronken
worden. Liever geen koek of snoep, maar bv. Een hartig hapje, brood, fruit en/of drinken. Wilt u dit fruit bij de
jonge kinderen van tevoren schoonmaken?
TRAKTATIES
Als de kinderen jarig zijn mogen zij rond de pauze trakteren in de klas. Zij krijgen van school een grote
verjaardagskaart, waarmee zij in het gebouw de klassen rond gaan. Het is niet de bedoeling dat er in de andere
groepen getrakteerd wordt.
Voor wat betreft de aard van de traktaties adviseren wij u het volgende: veel kinderen mogen geen plakkerige
zoetigheid ( kleurstoffen, beugels etc.) probeert u een leuke, gezonde traktatie te vinden. Een doosje thee,
oplossoep etc. is voor het hele team een traktatie die zeer welkom is en altijd op gaat. Niet het vele is goed,
maar het goede is veel!
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7.11 MOBIELE TELEFOONS EN SPELCOMPUTERS
Meegenomen mobiele telefoons mogen in school niet aan staan en ook tijdens het overblijven mag er niet mee
gebeld en/of geappt worden. In iedere klas staat een plastic doos waar de telefoons bewaard worden onder
schooltijd. Voor een smartwatch, Nintendo ds / spelcomputer geldt hetzelfde. Deze mogen alleen worden
meegenomen als de leerkracht hiervan op de hoogte is en toestemming heeft gegeven. De school is niet
aansprakelijk voor het wegraken van telefoons en spelcomputers.

7.12 AFSPRAKEN BETREFFENDE HET AFNEMEN VAN VOORWERPEN
•

Gevaarlijke (verboden) voorwerpen, zoals messen, vuurwerk, gestolen waar. Deze voorwerpen
worden in beslag genomen. De directie wordt door de leerkracht in kennis gesteld. De ouders
worden door de directie ingelicht (eventueel worden de voorwerpen aan de ouders of politie
overhandigd).

•

Onschuldige voorwerpen, waarmee de leerlingen, ondanks waarschuwingen, mee blijven spelen. De
leerkracht kan het voorwerp bij voorbaat (preventief ) op een speciale plaats leggen en na schooltijd
weer meegeven.

•

De leerkracht kan het ook afnemen en aan het eind van de dag of hooguit een week weer teruggeven
(of terug laten vragen).

7.13

FIETSEN / STEPPEN / SKATES E.D.

In verband met de veiligheid van de kinderen de volgende afspraken:
•

Er wordt niet op het plein gefietst/gestept.

•

De fietsen en steppen moeten goed in de fietsenrekken gezet worden.

•

Er staan geen steppen bij de kapstok van de groepen.

•

Wij skaten niet op het schoolplein en in de school.

Ouders, die hun kinderen dus op de fiets/step naar school laten gaan, doen dit op eigen risico. De school
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van fietsen.
Aan ouders, die in de directe omgeving van de school wonen, wordt gevraagd hun kinderen te voet naar school
te laten gaan.
7.14

VSO/TSO/BSO

Binnen de PCB de Horizon wordt de voor-, tussen en naschoolse opvang geregeld door Royal Kids Home.
Royal Kids Home is een christelijke organisatie, die aansluit bij de identiteit van school en kinderen op een
speelse manier de wereld om zich heen laten ontdekken. Een stimulerende omgeving en liefdevolle zorg staan
hierbij centraal.
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DE BSO
Op de BSO zijn de kinderen welkom op schooldagen van 07.00 tot 19.00 uur. De BSO is ook geopend tijdens
alle schoolvakanties en op aanvraag tijdens de studiedagen. De opvang van de kinderen vindt plaatst in de BSO
lokalen die in beiden schoolgebouwen aanwezig zijn. Voor de kinderen worden er leuke en leerzame
activiteiten georganiseerd.

DE TSO
De tussenschoolse opvang (overblijf) wordt op de Horizon locatie de Koggerwaard verzorgt door een aantal
bekende vrijwilligers die dit al jaren doen. Royal Kids Home is eindverantwoordelijk en ondersteund de
vrijwilligers bij het organiseren van de TSO. De kinderen eten in verschillende groepen een boterham en
mogen daarna spelen.
Op de Horizon locatie Roerdomplaan zullen de pedagogische medewerkers van Royal Kids Home zelf de TSO
verzorgen. Wij maken hier gebruik van de twee BSO lokalen en het speellokaal. De kinderen kunnen hier hun
boterham opeten en daarna mogen ze spelen. Tevens zullen de pedagogisch medewerkers ondersteund worden
door Double Sports door het aanbieden van sport gerelateerde activiteiten.
VVE PEUTERSPEELGROEP
Royal Kids Home heeft naast de voor-, tussen- en naschoolse opvang twee peuterspeelgroepen op beiden
scholen. Op de peuterspeelgroepen zal gewerkt worden met het VVE (voor- en vroegschoolse educatie)
programma Uk en Puk. Het doel van de voor- en vroegschoolse educatie is om een doorgaande leerlijn te
creëren van de peuterspeelgroep naar groep 1 met expliciete aandacht voor geïndiceerde kinderen met een
(dreigende) taalachterstand. De peuters worden op speelse wijze gestimuleerd op verschillende
ontwikkelingsgebieden waarbij de nadruk ligt op de taalontwikkeling en de sociaal- emotionele vorming. Het
VVE programma van UK en Puk biedt aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaalemotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Het VVE programma zal
aan de gehele peuterspeelgroep aangeboden worden.
De peuterspeelgroep is van maandag tot en met vrijdag open van 8.30-12.00 uur. Wij zijn alle schoolvakanties
gesloten.
INSCHRIJVEN EN CONTACTGEGEVENS
Inschrijven voor de VSO, TSO en BSO kan via de inschrijfformulieren die op school te verkrijgen zijn of via de
website. Daarnaast kunt u voor vragen met betrekking tot het beleid en het aanbod terecht bij de teamleidster
Noemi Deelen.
Royal Kids Home is bereikbaar via:
Website: www.royalkidshome-capelle.nl
E-mail: roerdomplaan@royalkidshome.nl
E-mail: koggerwaard@royalkidshome.nl
Teamleidster: Noemi Deelen
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7.15

PLEINWACHT

Zowel ‘s morgens als ‘s middags is er op de Koggerwaard tien minuten voor aanvang van de schooltijd
pleinwacht. Voor die tijd kan het team geen verantwoordelijkheid op zich nemen bij eventuele vervelende
voorvallen op het plein. Stuur uw kind(eren) dus niet te vroeg naar school!!! Royal Kids Home is tot 13.00 uur
belast met het toezicht op de overblijfkinderen. Dit geldt ook voor het buitenspelen met het diverse
spelmateriaal.
Het is voor de leidsters van Royal Kids Home zeer onoverzichtelijk als er andere, zeer vroeg op het plein
arriverende, kinderen tussendoor gaan spelen. De kinderen die tussen de middag naar huis gaan, mogen vanaf
13.00 uur weer op het plein komen.
• eenmaal op het schoolplein gaan de leerlingen niet meer zonder toestemming van de pleinwacht van
het plein af.
• De zandbak is voor leerlingen van de groepen 1 en 2.
• Als er buitenmateriaal op het plein staat, blijven de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 daarvan af.
• Wij proberen met elkaar ons schoolplein altijd keurig schoon te houden. Afval gaat dus in de afvalbak.
• Er mag niemand zonder toestemming van de pleinwacht naar binnen.
• Er wordt op het plein natuurlijk alleen met veilig speelgoed en zachte ballen gespeeld.
• De aanvang van de school wordt aangegeven door de bel.
• Als de eerste bel (8.25 uur en 13.10 uur) is gegaan, lopen de leerlingen rustig naar binnen.
• Bij de tweede bel (8.30 uur en 13.15 uur) is iedereen binnen.
• Onder schooltijd moet ieder, die door de gang loopt, rustig zijn.
• Let erop dat de buitendeur altijd goed gesloten wordt.

7.16

NIET ROKEN

Een van de doelstelling van onze Stichting PCPO is dat we naar kinderen toe in woord en daad uitdragen dat
roken schadelijk is voor de gezondheid. Daarom hebben een aantal zaken afgesproken:
UITGANGSPUNTEN
Roken is in de gehele school en op het schoolterrein verboden. Er is op geen van de locaties een ruimte die
uitsluitend door rokers kan worden bezocht en waar voor voldoende ventilatie gezorgd kan worden. Het
rookverbod geldt voor allen die in de school komen.
U kunt indien gewenst, buiten het schoolterrein roken. We verzoeken u ook in dat geval alleen te roken als dat
buiten het zicht van de kinderen gebeurt.
Begeleidende ouders/verzorgers tijdens een sportdag roken niet in op het sportveld, en zeker niet in het zicht
van de kinderen. Het sportveld moet op dat moment gezien worden als schoolterrein. Tijdens een schoolreis
of excursie kunnen ouders/verzorgers, indien zij dit nodig achten, roken tijdens het koffiedrinken of even apart,
uiteraard zo veel mogelijk buiten het zicht van de kinderen.

7.17

INZAMELEN

OUD-PAPIER
Regelmatig staat er een oud-papiercontainer bij de school. In de kalender op de APP en in het Horizontaaltje
leest u wanneer de container er staat.
OUDE KLEDING
Op het schoolplein van beide locaties staat een kledingcontainer. De opbrengst van de kleding is deels voor
een goed doel en deels voor de school.
BATTERIJEN
Ook kunnen lege batterijen ingeleverd worden. Bij de hoofdingang van de school staat een plastic bak voor
deze batterijen. De opbrengst van inzamelacties wordt bestemd voor korting op de schoolreis, uitstapje aan
het eind van het project, de schoolbieb, enz.
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KOSTELOOS MATERIAAL
De vuilniszak blijft leger als u de volgende afvalmaterialen voor ons bewaart: resten wol of katoen, kurk, hout,
en lucifersdoosjes. Bij de handvaardigheid lessen kunnen wij het goed gebruiken.
7.18

GEBRUIK MEDIA

Bij sommige lessen maken wij gebruik van t.v.-programma’s (via internet) zoals b.v het jeugdjournaal. Tevens
zoeken wij via internet naar foto’s of filmpjes passend bij de onderwerpen die wij in de klas behandelen.

7.19

SPONSORING

Onder sponsoring verstaan we:
De aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen anders dan de ouderbijdragen en niet gebaseerd
op de onderwijswetgeving, indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de
leerlingen binnen de schooltijden respectievelijk het onderwijs en tijdens de activiteiten die worden
georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen
worden geconfronteerd.
Het bestuur van de Stichting PCPO heeft afspraken geformuleerd met betrekking tot sponsoring:
•

Scholen gaan uitsluitend verplichtingen aan met sponsors, wier activiteiten niet in strijd zijn met
hetgeen in artikel 2 van de statuten (“De Stichting PCPO aanvaardt als grondslag en richtsnoer voor
haar handelen de Heilige Schrift als Gods woord, zoals beleden in de Protestants Christelijke Kerken
hier te lande”) is vastgelegd.

•

De aard van de tegenprestatie die sponsors van de scholen verwachten, is in overeenstemming met de
uitgangspunten en doelstellingen van de school. Het verwerven van naambekendheid vindt op een
dusdanige manier plaats, dat scholen niet op enigerlei wijze geïdentificeerd worden met de verstrekker
van de gelden, goederen of diensten. De wijze van reclame maken blijft binnen redelijke grenzen.

•

De directie van de school die een verplichting met een sponsor aangaat, sluit met deze een
sponsorovereenkomst, volgens een door het bestuur opgesteld model. Hierin zijn de rechten en
plichten van de school en de sponsor vastgesteld.

•

Een en ander wordt vermeld in de schoolgids. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het
Vademecum (de informatiebron voor bestuur, school en MR), op school ter inzage aanwezig.

7.20 HULP BIJ FINANCIËLE PROBLEMEN
Als het om financiële redenen niet haalbaar is schoolreiskosten o.i.d.
te betalen, kunt u een beroep doen op de “bijzondere bijstand” van
de Gemeente Capelle aan den IJssel. De formulieren hiervoor kunt
u bij de directie ophalen. Wanneer wij de formulieren van u ingevuld
terug krijgen, zorgen wij voor de verzending naar de gemeente. Wilt
u er wel tijdig om vragen wanneer u van deze regeling gebruik wilt
maken? De gemeente heeft een paar weken nodig om uw aanvraag
te behandelen. Verder is er op school informatie aanwezig t.a.v. de
zorg voor uw kind, het zogenaamde Kindpakket.
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8

COLLEGE VAN BESTUUR
BESTUUR
Onze school gaat uit van Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel-Krimpen aan
den IJssel (afgekort Stichting PCPO Capelle-Krimpen).
Contact bestuur
Stichting PCPO Capelle-Krimpen, Postbus 31, 2900 AA Capelle aan den IJssel.
Stafbureau: Kanaalweg 67, 2903 LR Capelle aan den IJssel, tel. nr. 010 - 4512 197
COLLEGE VAN BESTUUR
Voor de scholen die onder de verantwoordelijkheid van de Stichting vallen, is een voorzitter van het College
van Bestuur aangesteld. Dit is dhr. A.J. Dorst. Hij ontwikkelt in overleg met de schooldirecteuren het beleid dat
door het College van Bestuur wordt vastgesteld. Dit beleid is terug te lezen in het schoolplan.
IDENTITEIT
Alle scholen van Stichting PCPO Capelle-Krimpen werken vanuit een identiteitsnotitie waarin de intentie en de
wijze van doen beschreven zijn.
Dit is de samenvatting van het document.
MISSIE
Wij geloven in de enorme betekenis die het onderwijs heeft in levens van kinderen. Leraren zijn hierin primair
als rolmodel van doorslaggevende betekenis. Wij geloven dat het leren en leven vanuit de waarden,
uitgangspunten en verworvenheden van het christelijk onderwijs belangrijk zijn voor een ieder. Ons op het
Evangelie van Jezus Christus geïnspireerd onderwijs staat dan ook voor een ieder open.
VISIE
Het bestuur is erop gericht om scholen te laten ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke en
vernieuwende organisaties, waarin de missie herkenbaar is.
MEDEWERKERS
Alle medewerkers zijn ambassadeurs van de Stichting en zien het daarom als hun taak om kwalitatief onderwijs
te laten plaatsvinden, waarin het evangelie van Jezus Christus de inspiratiebron is. Medewerkers doen er alles
aan om de scholen te laten ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke en vernieuwende organisaties
waarin de missie herkenbaar is. Medewerkers gaan respectvol om met mensen en gedragen zich
verantwoordelijk ten opzichte van de middelen die hen zijn toevertrouwd.
BEELDEN IN DE BOODSCHAP VAN HET EVANGELIE

o

GODSBEELD
Wij geloven dat God barmhartig en rechtvaardig en liefdevol is. In de Bijbel zien we dit verwoord in de meest
bekende tekst:
“…Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft…” (Joh. 3:16)
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o

MENSBEELD
Wij geloven dat mensen de opdracht hebben om God lief te hebben boven alles en hun naaste als zichzelf. Dit
zien we verwoord in de Bijbeltekst:
“…Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met
heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op een na belangrijkste
is dit: Heb uw naaste lief als uzelf….” (Marc. 12:29-31)

o

TOEKOMSTBEELD
Zelfstandige mensen die geloof, hoop en liefde kunnen vormgeven in een onvolmaakte wereld en die uitzien
naar het totale herstel van de schepping.
DE UITGANGSPUNTEN
Kind
Elk kind is door God geschapen. Elk kind is bijzonder en waardevol. Samen met alle andere kinderen leert het
kind zich te ontwikkelen, zodat het verantwoordelijkheid leert dragen en eigen gaven en talenten voluit leert
benutten.
De school
Vanuit ons geloof in God, met de Bijbel als inspiratiebron en in navolging van Jezus willen we de kinderen
begeleiden die aan ons zijn toevertrouwd. Met dit in gedachte willen we de dag beginnen en afsluiten met
gebed, verhalen vertellen, christelijke liederen zingen, gesprekken voeren en we willen aandacht hebben voor
het delen van dagelijkse christelijke actualiteiten en ervaringen.
De methodes die wij gebruiken zijn hiermee in lijn. Bij het vieren van de christelijke feesten zullen we geen
zaken voor het voetlicht brengen die afleiden van de kern van het feest. Bezinning en rust zijn essentiële
onderdelen van de school.
We willen zorgvuldig omgaan met elkaar. Dat is herkenbaar in ons taalgebruik, in de keuzes die we maken bij
onderwerpen die we aan de orde stellen.
We handelen oprecht. We gunnen anderen evenveel geluk als wij zelf hebben. We gaan respectvol om met het
bezit dat ons is toevertrouwd, maar ook met het bezit van een ander.
Op onze scholen ontvangen we kinderen uit de breedte van onze democratische, multiculturele samenleving.
Onze scholen zijn ontmoetingsscholen, waar ook voor mensen met andere levensovertuigingen plaats is. Er is
echter geen plaats voor het praktiseren van andere levensovertuigingen.
Ouders/verzorgers
Bij inschrijving is het voor ouders/verzorgers duidelijk waar de school voor staat en welke richting de school uit
wil. We gaan er van uit dat ouders/verzorgers door hun keuze voor onze christelijke school samen met ons
willen optrekken en de christelijke identiteit respecteren.
Medewerkers
We verwachten van leerkrachten dat zij vanuit hun christelijke levensovertuiging de identiteit van de school
kunnen uitdragen op basis van de identiteitsnotitie. Studenten beschouwen wij als onze toekomstige
werknemers. Daarom werken wij vooral samen met organisaties die passen bij onze identiteit. Alle
werknemers zijn professionals. Zij dragen er zorg voor dat zij een voorbeeld zijn voor de omgeving, zij komen
afspraken na zoals zijn overeengekomen en zorgen ervoor dat iedereen behandeld wordt conform de
afspraken.
Meer informatie? Ga naar: www.stichtingpcpo.nl.
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