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Een woord vooraf 
 

 

Beste ouders, 

 

Met enige trots bieden wij u deze schoolgids aan. De schoolgids is 

onderdeel van de jaarkalender en verkorte schoolgids. Hierin vindt 

u alle informatie die voor u van belang is. Daarnaast is deze gids 

onderdeel van het pakket waarmee we potentiële nieuwe ouders 

informeren.  

Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben, aarzel 

niet om contact met ons op te nemen.  

Wanneer u na het lezen van deze schoolgids benieuwd bent 

geworden naar onze school, dan bent u van harte uitgenodigd om 

samen met uw kind(eren) langs te komen voor een 

kennismakingsgesprek en een rondleiding.  

 

Voor meer en verdere informatie verwijzen we u graag naar onze website. 

www.d4w.nl/scholen/goedeherderschool 

 

Mede namens het team, de oudercommissie, de medezeggenschapsraad en de schoolraad, hartelijk welkom! 

 

Elske van Leeuwen,  

Directeur Goede Herderschool 
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De Goede Herderschool is… 
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• Een school waar we samen op weggaan 

• Een school waar ieder kind gezien wordt 

• Een school waar we leren met plezier 

• Een school waar we werken aan 

eigenaarschap 

• Een school waar ouders van harte welkom zijn 
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Onze school een goede start.. 
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Aanmelden en uitschrijven van 

leerlingen 
 

Aanmelden 

Onze school staat in principe open 

voor elke kind (vanaf 4 jaar).  Door 

middel van een gesprek en een 

rondleiding door de school krijgt u 

informatie over het karakter van de 

school, de open christelijke identiteit, 

het meedoen aan de daaruit 

voortvloeiende activiteiten, de wijze 

waarop het onderwijs vormgegeven 

wordt en allerlei praktische zaken. 

 

Inschrijving vindt plaats door de 

directie, waarbij we de wettelijke 

voorschriften hanteren.  Inschrijving 

kan geweigerd worden wanneer er 

niet aan bovenstaande zaken kan 

worden voldaan of indien er een 

gegronde verwachting is, dat het kind 

onderwijs op school niet kan volgen 

en/of er meer zorg of voorzieningen 

nodig zijn dan de school redelijkerwijs 

kan leveren. 

 

Uitschrijven 

Het uitschrijven van leerlingen vindt 

schriftelijk en in overleg met de 

directie plaats. De overstap van 

leerlingen van Unit 3, groep b worden 

door school geregeld. 

 

Leerplicht  

Bijna alle kinderen gaan vanaf 4 jaar 

naar school. Soms kan het voorkomen 

dat voor deze kinderen de schooldag 

nog te lang is. In overleg met de 

leerkracht kan een keuze gemaakt 

worden voor het volgen van 

dagdelen waardoor het kind de kans 

krijgt om te wennen aan het naar 

school gaan. 

 

Kinderen zijn leerplichtig vanaf hun 5e 

verjaardag.  

 

Voor verdere informatie over dit 

onderwerp verwijzen we u naar onze 

website. 
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Ontdekkend leren
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Vanaf het moment dat 

uw kind vier jaar wordt, 

mogen wij als school een 

bijdrage leveren aan de 

ontwikkeling van uw kind.  
 

 

Voor het eerst naar school is voor 

de meeste leerlingen een grote 

stap met veel nieuwe indrukken. 

Om de leerlingen hier op voor te 

bereiden, krijgen de leerlingen bij 

de uitnodiging voor de eerste 

schooldag een fotoboekje in 

bruikleen. Met behulp van de 

foto’s kan uw kind al een klein 

beetje kennismaken met school. 

 

Wanneer kinderen net op school 

komen is er veel tijd en ruimte om 

zich vertrouw te laten voelen als 

basis om tot ontwikkeling te komen. 

  

De activiteiten in unit 1 (4-7 jaar) 

kenmerken zich door “spelen, 

ontdekken en leren”. Hierbij doen 

de leerlingen ervaringen op die de 

basis vormen voor hun verdere 

ontwikkeling.  

Er wordt gewerkt n.a.v. passende 

thema’s waarin de leerlingen 

zoveel mogelijk vaardigheden en 

aandachtsgebieden worden 

aangeboden. Bij deze thema’s 

wordt de wereld van buiten naar 

binnen gehaald of andersom en er 

is veel ruimte voor eigen inbreng 

van de kinderen. 

Iedere dag mag uw kind 

deelnemen aan ons gezellige 

restaurant om samen met 

klasgenoten om te eten en drinken. 

 

Binnen unit 2 (8-10 jaar) werken we 

aan de kernvakken; rekenen, taal, 

spelling en begrijpend lezen. De 

verwerking van deze lesstof vindt 

digitaal plaats. Hiervoor wordt als 

middel Snappet gebruikt. 

Waardoor kinderen aanbod op 

maat krijgen. Er is veel ruimte voor 

zelfstandigheid van kinderen. 

Naast de kernvakken is er veel 

ruimte voor creativiteit van de 

kinderen rondom de 

wereldoriëntatie gebieden. Verder 

wordt Engels hier aan het 

curriculum toegevoegd.  

 

 

In unit 3 (11-12 jaar) werken de 

kinderen aan persoonlijke doelen 

op alle vlakken. Kinderen zijn hier 

(mede)eigenaar van het 

leerproces. Ze mogen zelf doelen 

stellen en instructies inplannen. Ook 

hier is voldoende ruimte voor 

creativiteit rondom de 

wereldoriëntatie gebieden en 

worden hierbij digitale middelen 

ingezet. 

 

De manier van werken wordt 

binnen de school verder 

ontwikkeld. 

 
 



 

Schoolgids 2017-2018 Goede Herder School 
10 

Boeiend en Adaptief onderwijs 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG4PLslbfWAhWMZVAKHXB7DTgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fstock-photo-happy-little-kids-color-cardboard-shapes-preschool-group-boys-girls-diverse-looking-holding-table-image47884330&psig=AFQjCNH1NpC3uBEHaIWeu4mw768ckHJUTg&ust=1506113924276518
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Adaptief onderwijs is onderwijs dat voldoet aan een drietal basisbehoeften van leerlingen:

   

 

 

 

Relatie (Ik hoor erbij)  

 

Onder relatie verstaan we 

het gevoel erbij te willen 

horen en deel te zijn van 

de wereld om ons heen. 

Het gaat over rekening 

houden met elkaar en 

samen in een goede sfeer 

met elkaar omgaan. 

Kinderen worden daarbij 

gesteund door de 

leerkrachten. Die 

ondersteunen waar 

mogelijk. 

Competentie (ik kan het) 

 

Onder competentie 

verstaan we dat kinderen 

willen laten zien wat ze 

kunnen. Het gaat over 

hoge (en reële) 

verwachtingen en daarbij 

passende ondersteuning, 

zodat kinderen het gevoel 

hebben het te kunnen. 

 

 

 

 

Autonomie (ik kan het zelf) 

 

Onder autonomie verstaan 

we dat leerlingen weten 

dat ze (voor een deel zelf) 

het leergedrag kunnen 

sturen. Ze hebben het 

gevoel dat ze zelf kunnen 

beslissen, keuzes maken. 

Dit vraagt om een veilige 

omgeving, ruimte, 

begeleiding en 

ondersteuning..

  

 

We merken dat de kinderen die bij ons op school zitten behoefte hebben aan eigen inbreng. Wat verder opvalt is dat veel 

kinderen op een andere manier leren. De komende jaren gaan we gepersonaliseerd leren vormgeven binnen de Goede Herder 

School. We willen dit doen door goed met de kinderen af te stemmen wat ze willen leren en hoe ze dat willen doen. Binnen de 

kaders mogen kinderen dan hun eigen keuzes maken, de autonomie wordt hiermee versterkt. 
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Kwaliteit en zorg 
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Het is ons streven om de 

kinderen die bij ons op 

school zitten zo goed 

mogelijk voor te bereiden 

op het vervolgonderwijs en 

de maatschappij waarin 

wij leven. Zo vinden wij het 

belangrijk om kinderen 

naast schoolse 

vaardigheden, ook aan 

sociale vaardigheden, 

creatieve vorming en 

voldoende beweging te 

werken.  

 

De kwaliteit van het 

onderwijs wordt regelmatig 

in het team en met ouders 

besproken. 

Interne begeleiding en 

groepsondersteuning. 

 

Om leerlingen zo goed 

mogelijk te laten 

ontwikkelen en om te 

kunnen ondersteunen 

hebben wij intern 

begeleiders. Zij hebben 

onder andere de taak 

om de hulp te 

organiseren voor 

leerlingen met leer- en 

gedragsproblematiek, 

kinderen die extra 

uitdaging nodig hebben 

of op een andere 

manier ondersteuning 

nodig hebben.  

Daarnaast onderhouden 

zij contact met de 

externe partners van de 

school om extra 

ondersteuning te 

organiseren.  

 

Mocht u zich zorgen 

maken over (de 

ontwikkeling van) uw 

kind, neem dan contact 

op met de 

groepsleerkracht  

of met één van de 

interne begeleiders. In 

gezamenlijk overleg 

wordt dan gezocht naar 

een oplossing. De hulp 

aan de kinderen  wordt 

uitgevoerd door  de 

groepsleerkracht, de IB-

er of door één van de 

ondersteuners. Dit zijn 

leerkrachten of 

onderwijsassistenten die 

tijdens de les werken  

met individuele kinderen  

of groepjes leerlingen.  

 

Het  is onze doelstelling 

kinderen zo goed 

mogelijk te helpen op 

onze school,  in hun 

vertrouwde omgeving.  

Bij het grootste gedeelte 

van onze leerlingen 

doen we dat zelf. Bij een 

klein aantal schakelen 

we externe hulp en/of 

expertise in. In alle 

gevallen worden eerst 

ouders geïnformeerd 

waarna hulp voor 

kinderen plaatsvindt.  
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Kind in ontwikkeling 
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De verwijzing vanuit groep 8 was afgelopen jaar als volgt: 
VWO    22%  

HAVO    13%  

VMBO/HAVO  4%  

VMBO-t   30%  

VMBO    30% 

Toetsen 
 

Vanaf unit 1 volgen we met de kinderen twee sporen qua 

ontwikkeling op onze school.  

 

De Leerling: portfolio waarin een leerling zijn eigen werk kan 

verzamelen om dit regelmatig te presenteren. Het portfolio wordt 

vanaf dit schooljaar ontwikkeld en opgebouwd  

 

De Leerkracht: Leerkrachten beginnen met observaties van uw kind 

zodra het de school binnen komt, daarnaast gebruikt de leerkracht 

om het beeld te staven verschillende vormen van ‘toetsen’. 

Vanaf groep 3 worden methodetoetsen toegevoegd. Op deze 

manier krijgen we een goed (objectief ) beeld van de ontwikkeling 

van uw kind. 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
 

Vanuit het CJG komen er verschillende specialisten binnen onze 

school. Als kinderen vijf jaar worden, dan worden ze gescreend 

door de logopedist. Zij onderzoekt de kleuters en kijkt dan naar 

stem, spraak en taal. In groep 2 en ook in groep 7 komt de 

jeugdarts in de groep. Zij onderzoekt een aantal onderdelen van 

de ontwikkeling. 
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Top op elk niveau 
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Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. 
 

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar 

eigen unieke wijze. Hoe een kind zich 

ontwikkeld is afhankelijk van de 

mogelijkheden die een kind heeft of krijgt. 

Aanleg en omgeving zijn daarbij heel 

belangrijk. Binnen de Goede 

Herderschool werken we in de units zoveel 

mogelijk aan de ontwikkeling van ieders 

talenten. Dit vindt plaats op persoonlijke 

niveau, waarbij we werken met clusters 

op niveau. 
 

 

 

 

 

 

Extra ondersteuning of extra uitdaging 

 

De leerkracht kiest ervoor om regelmatig tijd te nemen 

om kinderen die dat nodig hebben extra instructie en 

ondersteuning te geven of te helpen bij de verwerking. 

Daarnaast is er voor de kinderen die extra 

ondersteuning nodig hebben specifiek op hen gericht 

aanbod. Deze kinderen worden in de groep of 

daarbuiten geholpen. Deze hulp kan zowel van interne 

als externe specialisten afkomstig zijn. 

 

Voor de kinderen die extra uitdaging nodig hebben we 

twee sporen, er is passend aanbod in de klas en er is 

Plusgroep. Tijdens de plusgroep evalueren de kinderen 

het proces rondom het maken van de opdrachten en 

krijgen de kinderen nieuwe uitdagende opdrachten die 

tegemoet komen aan hun interesses. Dit gebeurt buiten 

de klas maar de kinderen werken ook in de klas aan de 

opdrachten. 
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Sociale en 

emotionele 

ontwikkeling  
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Wij zijn een Vreedzame School. We leren de kinderen 

dat ze verantwoordelijk zijn voor hun omgeving en dat 

ze daarin verantwoordelijkheid hebben. De kinderen 

hebben in de school hun eigen taken en weten hoe ze 

conflicten op een positieve manier met elkaar oplossen. 

 

Als Vreedzame School zijn wij erop gericht om kinderen 

te leren: 

•  op een positieve en zorgzame manier met elkaar om 

te gaan; 

•  op een democratische manier met elkaar 

beslissingen te nemen; 

•  constructief conflicten op te lossen; 

•  verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor 

de gemeenschap; 

•  open te staan voor verschillen tussen mensen. 

 

We vinden het belangrijk dat: 

•  kinderen zich veilig voelen; 

•  kinderen zich gehoord en gezien voelen; 

•  iedereen op een positieve manier met elkaar 

omgaat; 

•  leerkrachten en leerlingen prettig werken; 

•  minder sprake is van handelingsverlegenheid bij 

leerkrachten; 

•  de eigen kracht van kinderen benut wordt. 

 
 

Naast het werken vanuit de uitgangspunten van de 

Vreedzame school vinden wij het ook belangrijk om de 

sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind te volgen, 

hierbij maken we gebruik van een specifiek 

observatieprogramma. 
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Diversiteit 
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Onze identiteit 

De Goede Herder School is een open protestants-

christelijke basisschool in Bodegraven. ‘Open’ betekent 

voor ons dat we respect hebben voor andere 

levensovertuigingen en dat iedereen welkom is bij ons 

op school die zich thuis voelt bij deze wijze van leven.  

We zorgen voor de ander en laten de ander zoveel 

mogelijk tot zijn recht komen. Vanuit dat besef 

benaderen wij elk kind. Je mag er zijn zoals je bent!  

Als school vieren we regelmatig dat we een christelijke 

school zijn. Dit doen we door met elkaar aandacht te 

besteden aan de christelijke feesten, in groeps- en in 

schoolverband, zowel zonder als met de ouders.  

 

 

 

 

 

 

Ons Onderwijs 

Op de Goede Herderschool willen we de kinderen 

onderwijs geven vanuit intrinsieke motivatie en met een 

passend aanbod. Dit geven we vorm op een zo hoog 

mogelijk persoonlijk niveau waarin de talenten van 

kinderen tot hun recht komen.  We verwachten veel 

van elkaar, zowel van  de kinderen, de leerkrachten als 

van de ouders.  

We bieden een programma aan, waarbij we de 

kinderen op hun eigen niveau of het naastgelegen 

niveau aanspreken. 

 

In de komende periode gaan we werken aan een 

grotere eigen inbreng bij leren, omdat we merken dat 

kinderen daar behoefte aan hebben. Daarnaast 

werken we aan andere manieren van leren. Deze 

manier van werken willen samen met de ouders en 

kinderen ontwikkelen door goed met de kinderen af te 

stemmen wat ze willen leren en hoe ze dat willen doen. 

Binnen de taken die moeten mogen de kinderen dan in 

overleg met de leerkracht hun eigen keuzes maken. 
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Leraar doet er toe 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj40KePirLWAhVCIVAKHXIyDrcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.hva.nl%2Ffaculteit%2Ffoo%2Fgedeelde-content%2Fnieuws%2Fnieuwsberichten%2F2016%2F12%2Fkinderopvang-van-wezenlijk-belang.html&psig=AFQjCNEFoC6Sl8Vd0oFz7q8t1o0WVzq4cA&ust=1505938886187652
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Goed onderwijs staat of valt met de leerkracht 

voor de groep. 
 

Als met kwaliteit van onderwijs alleen de resultaten van 

het onderwijs worden bedoeld, is dat een verarming 

van het onderwijs.  

De school begeleidt ieder – uniek - kind zo goed 

mogelijk om zijn talenten te ontwikkelen binnen zijn 

eigen mogelijkheden en wil niet alleen een plaats zijn 

waar kennis en vaardigheden worden overgedragen.  

 

De Onderwijsinspectie is tevreden over de wijze waarop 

wij ons onderwijs hebben georganiseerd en de kwaliteit 

waarmee dit wordt gedaan. We vinden het belangrijk 

om als team in ontwikkeling te blijven.  

 

Onze leerkrachten werken op verschillende manieren 

aan het ontwikkelen van ons goede onderwijs. We 

noemen dat op onze school ‘samen ontwikkelen en 

leren’. Ze kijken bij elkaar in de praktijk, bereiden samen 

lessen samen, bekijken resultaten en verbinden daar 

conclusies aan, maken samen aantrekkelijke 

lessenseries.  

Ook worden er cursussen en teamtrainingen gevolgd 

om verder te ontwikkelen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schoolgids 2017-2018 Goede Herder School 
24 

Communicatie met ouders 
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Contact 
 

Het contact met u vinden we 

waardevol. Wij hebben een 

aantal manieren om u op  de 

hoogte te houden van de 

vorderingen van uw kind en  

de gang van zaken op 

school. Als u iets te vragen of 

te zeggen hebt aan een van 

de groepsleerkrachten, de 

intern begeleider of de 

directie, aarzel dan niet en 

loop voor of na schooltijd 

even binnen of mail of bel 

ons. Korte mededelingen, die 

voor die dag belangrijk zijn, 

kunnen in de vijf minuten 

inlooptijd voor het begin van 

de lessen plaatsvinden. 

Vraagt het meer tijd of 

aandacht, maak dan even 

een afspraak voor een 

gesprek. 

 

Informatieavond 
 

Ieder jaar starten we met een 

avond waarin we u 

informeren over onze plannen 

voor dat jaar.  

 

 

In gesprek 
 

Omgekeerde oudergesprek 

We starten het schooljaar met 

een gesprek waarin u als 

ouder aan het woord bent. 

We horen graag van u, wie 

uw kind is en wat uw kind 

prettig vindt. Daarnaast 

worden de verwachtingen 

over en weer helder 

geformuleerd. 

 

In unit 3 worden er 

ambitiegesprekken 

gehouden waar u als ouder 

en de kinderen samen met 

de leerkracht preken over de 

ambities voor dit specifieke 

schooljaar.  

 

Speekavond 

In november hebben we een 

kijk- en spreekavond waarop 

u even binnen kunt komen 

met uw kind zodat het zijn 

portfolio aan u kan laten zien. 

 

Gesprekavond over 

voortgang 

 

Nieuwsbrief 
 

Via social schools wordt u 

door de leerkrachten 

frequent geïnformeerd over 

de praktische zaken van de 

units.  

 

Eens per twee weken is er een 

algemene nieuwsbrief  vanuit 

de school.   

 

Voor het digitaal versturen 

van informatie maken we 

veelal gebruik van social 

schools. 
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Ouders als partner… 

 

http://hetkind.org/wp-content/uploads/2014/03/ouders.jpg
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Hulp in de units 
Wij kunnen uw hulp gebruiken. Aan het 

begin van het schooljaar ligt er een lijst 

waar u zich kunt inschrijven voor 

verschillende activiteiten. 

 

Oudercommissie 
De oudercommissie bestaat uit ouders van 

de school. De oudercommissie 

ondersteunt de school waar mogelijk en 

organiseert activiteiten waar geld mee 

wordt ingezameld. Dit wordt ook weer ter 

ondersteuning aan de school ingezet. 

 

Ouderbijdrage 
Elk schooljaar wordt van  de ouders een 

bedrag per kind als vrijwillige 

ouderbijdrage gevraagd. Van dit geld 

worden alle extra activiteiten betaald: 

zoals Sinterklaas, Kerstfeest, sportdag, het 

schooljaar is. Voor de schoolreis en het 

schoolkamp vragen wij een aparte 

bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk 

van de bestemming en wordt ruim voor 

het kamp en de schoolreis bekend 

gemaakt schoolfeest etc.  In de verkorte 

schoolgids staat vermeld hoe hoog de 

bijdrage voor deze activiteiten is. 

 

Medezeggenschap 
De Medezeggenschapsraad (MR) is één 

van de organen, waarin ouders hun stem 

kunnen laten horen. In dit orgaan kunnen 

ouders meedenken en -beslissen over 

allerlei zaken die op en rond de school 

aan de orde komen. De school is wettelijk 

verplicht om een medezeggenschaps- 

raad te hebben. Deze raad bestaat uit 

twee geledingen: vertegenwoordigers 

van de ouders en vertegenwoordigers  

van het personeel. Ouders die zich 

verkiesbaar willen stellen, dienen een kind 

op school  te hebben. 

De MR heeft drie soorten rechten: 

instemmingsrecht, adviesrecht en initiatief 

recht. In de MR worden in principe alle 

zaken besproken die de school en het 

onderwijs aangaan. Denkt u maar eens 

aan het vaststellen van het 

vakantierooster, leermethodes,  

ouderbijdrage, benoemingen  van 

personeel etc. Verder  kunnen tijdens 

vergaderingen allerlei onderwerpen aan 

de  orde komen, die voor kinderen, ouders 

of leerkrachten van  belang zijn. 

Bijvoorbeeld: pestgedrag, aankleding 

schoolplein, buitenschoolse activiteiten, 

enz.  

Wilt u een onderwerp binnen  de MR aan 

de orde stellen,  schroom niet en laat het 

ons weten.  

Mr-goedeherderschool@d4w.nl. 

 

GMR 
De bestuurlijke samenwerking van de Vier 

Windstreken kent ook een gemeen 

schappelijke MR. Deze wordt gevormd 

voor alle deelnemende scholen.   

 

Actief ouderschap 
Omdat we samenwerking met ouders 

belangrijk vinden, zoeken we steeds naar 

de beste manier om dit vorm te geven. 

Het partnerschapsteam zet zich hiervoor 

in. Mocht u ideeën hebben om de 

betrokkenheid te vergroten, dan houden 

kunt u contact opnemen met de directie.   

 

Klankbordgroep 
In deze tijd is het onderwijs behoorlijk in 

beweging. We vinden het belangrijk om 

samen met ouders na te denken over de 

vormgeven hiervan. De klankbordgroep 

fungeert als een denktank en levert 

informatie aan, zodat de school 

weloverwogen besluiten kan nemen.   
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Wie wat waar…. 
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Schooltijden 
Maandag  8.30 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur  

Dinsdag  8.30 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur  

Woensdag  8.30 – 12.30 uur  

Donderdag  8.30 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur  

Vrijdag   8.30 – 12.00 uur  

* * unit 2 en 3 gaan op vrijdagmiddag ook naar school. 

 

U kunt uw kind tien minuten voor 8.30u binnen brengen. 

Om 13.00u mag uw kind wachten op het plein en gaat het 

met de leerkracht naar de klas.  

 

Halverwege de ochtend gaat iedereen eten en drinken. 

Ze mogen hiervoor van huis een beker drinken en wat te 

eten (graag iets gezonds) meenemen. 

 

Buitenschoolse opvang (BSO) 
Voor Buitenschoolse opvang werkt de Goede 

Herderschool onder  andere samen met ‘De Kameleon’ 

van stichting Quadrant, 

http://www.quadrantkindercentra.nl/locaties/bso-

kameleon/,  

Tel: 06 38 77 80 66, kameleon@quadrantkindercentra.nl. 

Adres: Cortenhoeve 51, 2411 JL, Bodegraven 

Openingstijden; Maandag, dinsdag en donderdag na 

school tot 18.30 uur en school vanaf 7.00 uur. 

 

Huiswerk 
Op onze school geven wij in unit 2 en 3 regelmatig 

huiswerk op voor verschillende vakken. (rekentafels leren 

bijvoorbeeld). We schrijven geen bepaalde agenda voor, 

maar zeggen: ‘hoe eenvoudiger hoe beter’. Dit geldt 

vanaf unit 2. 

 

Ongevallenverzekering 
Via het bestuur van de stichting is uw kind verzekerd tegen 

de financiële gevolgen van een ongeval. Vanaf een uur 

voor schooltijd tot een uur na schooltijd, tijdens 

schoolreisjes, schoolkamp of excursies geldt deze 

ongevallenverzekering. Wanneer u schade hebt aan 

goederen, die veroorzaakt is door nalatigheid van het 

schoolteam, slecht onderhoud van het gebouw of terrein, 

dan is het bevoegd gezag ook hiertegen verzekerd. 

Wanneer een kind een ander kind schade toebrengt, 

moeten de ouders van de dader rechtstreeks door u 

aansprakelijk gesteld worden. Leest u ook uw eigen W.A.-

polis er op na. Bij schade aan schooleigendommen welke 

door uw kind zijn veroorzaakt, is het mogelijk dat we u 

benaderen met het verzoek om deze bij uw 

verzekeringsmaatschappij in te dienen.
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