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Beste ouders en verzorgers,

Met veel plezier bieden we u deze schoolgids aan.  

In deze gids vindt u informatie over onze school. 

Daarnaast is de gids onderdeel van ons pakket waarmee 

we potentiële nieuwe ouders informeren. Mocht u na 

het lezen van deze gids nog vragen hebben, aarzel 

dan niet om contact met ons op te nemen per telefoon 

010-455 02 69 of per email: nessevliet@d4w.nl . Voor 

meer informatie willen we u ook nog verwijzen naar onze 

website: www.d4w.nl/scholen/de-nessevliet

Naast de schoolgids en de website komt er iedere week 

een nieuwsbrief op social schools met daarin de meest 

recente informatie en nieuws uit de groepen.

Met vriendelijke groeten,

Janneke Meijers

Directeur CBS De Nessevliet
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De Nessevliet is...
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•	 een	school	waar	kinderen	centraal	staan;

•	 een	school	waar	je	met	plezier	naar	toe	gaat;

•	 een	school	met	een	huiselijke	sfeer;

•	 een	school	waar	ouders	van	harte	welkom	zijn;

•	 een	school	waar	je	veel	leert.
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 en toelatingsbeleid
De Nessevliet

aanname
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Informatie verwerven

Ouders kunnen zich op 
verschillende manieren 
informeren over  
De Nessevliet:

• Op de website is informatie 

over de school te vinden

• Belangstellende ouders 

kunnen een rondleiding 

aanvragen met aansluitend 

een oriënterend 

gesprek met de 

directeur. 

Aanmelding en toelating 

Bij de aanmelding en 
toelating van leerlingen 
gelden de volgende regels:

• De Nessevliet verlangt van 

ouders dat zij verklaren de 

visie en uitgangspunten van 

de school te onderschrijven 

en/of te respecteren. 

• De Nessevliet hanteert een 

maximale grootte van 

18 leerlingen per 

jaargroep en 

de maximale 

capaciteit van 

de school is 

bepaald op 

145 leerlingen 

(het gebouw laat geen groter 

aantal leerlingen toe). Aan 

de hand hiervan worden de 

beschikbare kindplaatsen 

bepaald.

• Indien uw kind een ouder 

broertje of zusje op de 

Nessevliet heeft op het 

moment dat het aangemelde 

kind vier jaar wordt, heeft 

uw kind voorrang bij 

aanmelding en geldt de 

plaatsingsvolgorde niet.

• U kunt uw kind aanmelden, 

vanaf de leeftijd van 

3 jaar. Dit doet u met ons 

aanmeldformulier dat u kunt 

vinden op onze website. 

Het is eventueel mogelijk 

om een zogenaamde 

‘vooraanmelding’ te doen.  

In deze vooraanmelding 

kunt u aangeven interesse te 

hebben om uw kind op onze 

school te willen aanmelden. 

Op deze vooraanmelding 

dient echter altijd nog een 

aanmelding te volgen.

• Het aantal beschikbare 

kindplaatsen per jaargroep 

vindt u op onze website en 

onze jaarlijkse schoolgids.

• Bij het inschrijven van 

leerlingen houden 

we rekening met een 

voorrangsbeleid. De school  

is immers gevestigd in  

de gemeente Zuidplas.  
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De verschillende 

gebieden om De 

Nessevliet heen bepalen 

de plaatsingsvolgorde. 

Hieronder vindt u de 

plaatsingsvolgorde die  

we hanteren:

 1. Kinderen wonend  

 in Oud Verlaat

 2. Kinderen wonend  

 in Zevenhuizen

 3. Kinderen wonend in   

 de overige keren van  

 de gemeente Zuidplas

 4. Kinderen wonend in   

 Rotterdam

 Deze plaatsingsvolgorde 

hanteren we bij iedere 

inschrijving. 

• Per schooljaar plaatsen 

wij eerst de aangemelde 

broertjes/zusjes, daarna 

plaatsen wij de overige 

leerlingen aan de hand van 

onze plaatsingsvolgorde. 

• Binnen 6 weken na afloop 

van de aanmeldperiode 

ontvangt u van ons bericht of 

wij uw kind kunnen plaatsen 

of niet. 

• De Nessevliet beoordeelt 

of de aanmelding een 

kind betreft dat extra 

ondersteuning behoeft. 

Hiertoe kan de directeur de 

ouders verzoeken gegevens 

 te overleggen betreffende 

stoornissen of handicaps van 

het kind of beperkingen in de 

onderwijsparticipatie. Onder 

extra ondersteuning wordt 

niet verstaan ondersteuning 

ter bevordering van 

de beheersing van de 

Nederlandse taal met het 

oog op het voorkomen 

en bestrijden van 

onderwijsachterstanden.

School ondersteunings-
profiel
Binnen ons ondersteunings-

profiel hebben we als team 

in overleg met MR en 

bestuur vastgelegd welke 

ondersteuning wij binnen  

De Nessevliet kunnen bieden.  

Het schoolondersteunings-

profiel is te vinden op onze 

website.

Groepsgrootte 2018-2019
Op dit moment hebben wij 

nog ruimte voor kinderen in 

leerjaar 5.
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ontdekken 
en leren
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In eerste instantie leert uw kind door te spelen. In leerjaar 1 
t/m 3 staat dat spel dus ook centraal. Vanaf leerjaar 4 gaat 
uw kind zich anders ontwikkelen. Het leren staat dan veel 
meer voorop. Maar spel en ervaring blijft belangrijk. 

Wij werken in units. Unit 1 is leerjaar 1, 2 en 3, unit 2 is leerjaar 4,  

5 en 6, unit 3 is leerjaar 7 en 8.

In unit 1 werken wij met thema’s. De kinderen leren binnen die  

thema’s allerlei nieuwe vaardigheden. Hoewel we vanaf leerjaar 3  

meer werken vanuit methodes, sluit leerjaar 3 aan bij de thema’s  

van unit 1. De komende jaren gaan we meer werken vanuit leerlijnen,  

om nog beter aan te sluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling.

Tijdens de hele basisschoolperiode werken we samen met  

anderen om de ontwikkeling van uw kind zo gevarieerd en  

breed mogelijk te stimuleren. U moet daarbij denken aan  

de muziekschool, de kinderboerderij, sportclinics e.d..

Vanaf	het	vierde	jaar	mogen	wij	
als	school	een	bijdrage	leveren	
aan	de	ontwikkeling	van	uw	kind.	

Vroeg Engels
Vanaf leerjaar 1 krijgen de kinderen twee keer per week  

een les Engels en elke dag een korte activiteit. Dat kan  

een liedje, een verhaaltje of een spelletje zijn. Op deze 

manier groeien de kinderen op met Engels als tweede taal.  

De Nessevliet heeft het keurmerk EarlyBirdschool.
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onderwijs
adaptief
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Onder relatie verstaan 
we dat kinderen zich 
geaccepteerd weten, 
ze erbij horen, ze het 
gevoel hebben welkom 
te zijn, ze zich veilig 
voelen.

Onderwijs	waarbij	het	kind	centraal	
staat	voldoet	aan	een	drietal	
basisbehoeften	van	kinderen:

relatie competentie autonomie

Onder competentie 
verstaan we dat 
kinderen ontdekken,  
dat ze de taken die 
ze moeten doen, aan-
kunnen; dat ze ont-
dekken dat ze steeds 
meer aankunnen.

Onder autonomie 
verstaan we dat 
kinderen weten  
dat ze (in elk geval 
voor een deel) hun 
leergedrag zelf  
kunnen sturen. Ook 
eigenaarschap is 
hierbij belangrijk.

Deze basisbehoeften geldt  

zowel voor het didactisch, 

pedagogisch en 

organisatorisch handelen.

Op die manier wordt 

onderwijs vormgegeven 

waarin kinderen gemotiveerd 

zijn om aan het werk te gaan 

en waarvan ze uiteindelijk 

optimaal profiteren. Deze 

drie basisbehoeften samen 

bepalen het pedagogisch 

klimaat dat aan ons onderwijs 

ten grondslag ligt. Voor de 

leerkrachten die kindgericht 

werken, betekent dit, dat zij 

hun gedrag afstemmen op 

deze basisbehoeften.
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kwaliteit
en zorg
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Interne begeleiding en 
groepsondersteuning
Om de leerlingenzorg zo 

goed mogelijk te kunnen 

realiseren hebben wij twee 

interne begeleiders. Zij zijn 

onder andere belast met de 

organisatie van de hulp voor 

kinderen met een speciale 

onderwijsbehoefte. 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 groepsondersteuners.

Groepsondersteuners

zijn leerkrachten of

onderwijsassistenten die

tijdens de les werken

met individuele kinderen

of groepjes kinderen

Onze doelstelling is 

de kinderen zo goed mogelijk  

te helpen op onze school,  

in hun 

vertrouwde 

omgeving.  

Bij het grootste gedeelte 

van onze kinderen doen we 

dat zelf. Bij een klein aantal 

schakelen we externe hulp en/

of expertise in. In alle gevallen 

waarbij hulp voor kinderen 

plaatsvindt, worden uiteraard 

de ouders geïnformeerd. Ook 

als er anderszins externe 

deskundigen betrokken 

worden bij de zorg rond  

uw kind, gaat dit in 

overleg met de 

ouders.

Ons streven is om 
de kinderen zo goed 
mogelijk toe te 
rusten, zowel voor de 
vervolgopleiding na de 
basisschool als voor hun 
plek in de maatschappij. 
We werken dus niet 
alleen aan de schoolse 
vaardigheden die nodig 
zijn voor succes in het 
voortgezet onderwijs, 
maar zeer zeker ook aan 
de vorming als mens in 
het algemeen.

De kwaliteit en de inhoud 
van ons onderwijs wordt 
regelmatig besproken 
binnen ons team, met 
ouders en binnen de 
leerlingenraad.
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kind ontwikkeling
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Toetsen
Vanaf leerjaar 1 volgen we de kinderen op onze school.  

Dit doen we door observaties van de leerkracht en vanaf 

leerjaar 3 ook nog door middel van Citotoetsen en de 

methodetoetsen. Op deze manier krijgen we een goed 

(objectief) beeld van de ontwikkeling van uw kind.

Leerlingenraad
Een gekozen vertegenwoordiging van de kinderen 

uit unit 2 en 3 zit in de leerlingenraad. Zij hebben 

elke maand overleg met de directie van de school 

over onderwerpen die spelen op school.

VWO	10%
HAVO/VWO	20%
HAVO	15%
VMBOt/HAVO	10%
VMBOt	30%
VMBO	B/GL	15%

De verwijzing 
was de 

afgelopen 
twee jaar:

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Vanuit het CJG komt in leerjaar 2 en in leerjaar 7 de 

jeugdarts in de groep. Zij onderzoekt een aantal onderdelen 

van de ontwikkeling. Als uw kind 5 jaar wordt, is de 

screening van de logopedist.

Aandacht voor het kind door vertrouwenspersonen
Binnen De Nessevliet zijn twee vertrouwenspersonen 

aangesteld, namelijk: 

Juf Janine van den Berg

Juf Marianne Haak

U kunt met hen een afspraak maken als dat nodig is.

Schoolbibliotheek
Om het lezen en het leespleizer van uw kind te bevorderen 

is er in de school een schoolbibliotheek. Deze wordt door 

gerund door ouders en leerlingen uit unit 3. Hierbij wordt er 

samengewerkt met de Openbare Bibliotheek Zuidplas.
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Ieder	kind	ontwikkelt	zich	op	
zijn	of	haar	eigen	manier.

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. 
Dit is afhankelijk van de mogelijkheden die een kind 
heeft of krijgt. Aanleg en omgeving zijn daarbij heel 
belangrijk. 

In het aanbod van de leerstof houden wij daar rekening mee en 

kijken we naar het kind. Het ene kind leert veel door te lezen, 

een ander kind juist door kijken of handelend bezig te zijn. Er zijn 

kinderen die extra instructie nodig hebben of hulp bij verwerking. 

Wij kunnen de kinderen ook extra uitdaging of verdieping 

geven, mocht dat nodig zijn. Het onderwijs wordt zo ingericht 

dat we zoveel mogelijk tegemoet komen aan het kind. Daarbij 

zijn samenwerken, rekening houden met elkaar, eigenaarschap 

belangrijke waarden die we de kinderen mee willen geven.
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vreedzame school
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Wij	zijn	een	Vreedzame	School.	Dit	is	een	aanpak	die	zich	richt	op	de	sociaal-

emotionele	ontwikkeling	van	de	kinderen.	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	goede	manier	met	elkaar	oplossen.	

Als Vreedzame School streven we er naar 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 (eventueel met hulp van leerlingmediatoren);

•  verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;

•  open te staan voor verschillen tussen mensen.

En streven we naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin:

•  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.
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diversiteit
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Onze identiteit

De Nessevliet is een kleine school met een open 
christelijke identiteit waar kinderen, ouders en 
leerkrachten zich veilig en geaccepteerd voelen. 

Dit betekent onder andere dat we respect hebben voor 

elkaar, respect voor de verscheidenheid van opvattingen van 

kinderen, ouders en leerkrachten. Ouders die voor onze school 

kiezen, stemmen hiermee in. Als christelijke school zijn we 

een gemeenschap, waarin de liefde tot God en naar elkaar 

uitgangspunt is. We zorgen voor de ander en laten de ander 

zoveel mogelijk tot zijn recht komen. 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 Nessevliet willen we de kinderen onderwijs 
geven op een zo hoog mogelijk niveau. We 
verwachten veel van elkaar, zowel van de kinderen, 
de leerkrachten als van de ouders.

Binnen De Nessevliet werken we in 3 units. Kinderen krijgen 

zoveel mogelijk instructie op hun eigen niveau. Samen met 

de leerkracht ontdekken de kinderen waar ze goed in zijn en 

waar ze nog meer mee moeten oefenen om beter te worden. 

De leerkrachten zijn specialist en geven hun vak aan alle 

kinderen van de unit. De komende jaren 

willen we vooral handen en voeten 

geven aan de autonomie van onze 

kinderen. Hoe kunnen de kinderen 

eigenaar worden van hun eigen 

ontwikkelingsproces.

Huiswerk
Op onze school geven wij in de leerjaren 5, 6, 7 en 8 regelmatig huiswerk op voor vakken als 

aardrijkskunde, geschiedenis en engels. In de onderbouw is er soms een oefening thuis te doen 

(rekentafels leren bijvoorbeeld). Wij bevelen een stevige schooltas aan om schoolspullen in te vervoeren. 
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sterke 
leerkrachten
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Resultaten

De Onderwijsinspectie heeft het onderwijs op  
De Nessevliet een ‘goed’ gegeven. Daar zijn  
we natuurlijk enorm trots op.  

Dit geeft ons het vertrouwen om de komende jaren ons 

onderwijs toekomstbestendig te maken. De Nessevliet 

werkt met de kinderen aan de 21e eeuwse vaardigheden. 

Vaardigheden die de kinderen nodig hebben om goed 

voorbereid te zijn op hun toekomst. We doen dat door  

de kinderen zoveel mogelijk eigenaar te laten zijn van  

hun eigen leerproces, gebruik van ICT, kennis verwerken.

Het sterke team van leerkrachten, intern begeleiders, 

onderwijsondersteuners en directeur zorgt ervoor dat  

dit proces van verandering goed wordt uitgevoerd.

Goed	onderwijs	staat	of	
valt	met	de	leerkracht	
voor	de	groep.
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communicatie
             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 

worden gedaam. Vraagt het 

meer tijd of aandacht, maak 

dan even een afspraak voor 

een gesprek.

Aan het begin van het 

schooljaar krijgt u van ons 

informatie over het schooljaar. 

Daarnaast zijn er meerdere 

momenten in het jaar gepland 

voor een gesprek net de 

leerkracht over de ontwikkeling 

van uw kind.

Vanaf leerjaar 5 zijn de 

gesprekken met de kinderen 

erbij, waarbij zij zelf hun 

ontwikkeling laten zien.

De nieuwsbrief
Relevante informatie wordt, elke 

week via Social Schools aan u 

verstuurd in onze nieuwsbrief. 

Social Schools is een online 

communicatiemiddel. 
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betrokken ouders
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Ouderhulp

Wij kunnen niet alles 
alleen, wij hebben uw 
hulp nodig. 

Aan het begin van het 

schooljaar krijgt uw zoon 

of dochter een brief mee 

waarin u wordt gevraagd 

in te schrijven voor 

verschillende activiteiten.

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 en de sportdag.  

In de jaarbijlage staat vermeld hoe hoog de  

bijdrage voor 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 de  

schoolreis en het kamp bekend gemaakt.

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat 
uit ouders waarbij alle groepen 
vertegenwoordigd zijn. 

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.

Op	welke	manier	kunt	u	betrokken	zijn	als	ouder?

hulp OC bijdrage
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Schoolraad De Nessevliet

Met ingang van 1 januari 2008 bestaat 
er geen lokaal bestuur met bestuurlijke 
mandaten meer. 

Alle zaken worden behartigd door het 

algemeen bestuur van De Vier Windstreken.  

De ouderbetrokkenheid wordt vooral 

gerealiseerd door middel van een schoolraad, 

waarin ouders zitting hebben die door ouders 

worden gekozen. 

De schoolraad is de gespreks partner van 

de directie van de school betreffende de 

identiteit van de school en betreffende de 

kwaliteit van het onderwijs van de school.

schoolraad
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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 medezeggenschapsraad 

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. 

De bestuurlijke samen werking  

van de Vier Windstreken kent  

Medezeggenschapsraad Nessevliet

MR

ook een gemeen schappelijke 

MR (GMR). Deze raad 

wordt gevormd voor alle 

deelnemende scholen.  

Wilt u een onderwerp binnen  

de MR aan de orde stellen,  

schroom niet en laat het ons 

weten via: 

mr.nessevliet@gmail.com
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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 en 13.00 – 15.00 uur *

* De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.

Wanneer uw kind in unit 1 zit, kunt u uw kind tien 

minuten voor 8.30 uur en 13.00 uur in de klas 

brengen en daar afscheid nemen. Om 12.00 uur en 

15.00 uur mag u op uw kind wachten op het plein.

BSO De Nessevliet
Bso De Nessevliet is gevestigd in de gelijknamige 

basisschool in Oud Verlaat.

Bso De Nessevliet is momenteel open op maandag, 

dinsdag en donderdag. Bij voldoende kinderen kan 

ook op woensdag en vrijdag of voorschoolse opvang 

aangeboden worden. De bso is open tot 18.30 uur.

Quadrant Kindercentra | Bedrijfsbureau
Postbus 2138, 2800 BG Gouda
T 0182 689 896 | E info@quadrantkindercentra.nl

TSO
Tussen 12.00 uur en 13.00 uur is de mogelijkheid voor de kinderen 

om over te blijven op school. Dit wordt geregeld door de TSO-

coördinator samen met vrijwilligers vanuit de ouders. De kosten zijn 

2,20 per keer. 

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 hiervoor 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 WA-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.

Sponsoring
De kosten van ons onderwijs worden betaald vanuit het ministerie 

van OCW. Kosten van extra activiteiten worden betaald uit subsidies 

of sponsering. Sponsering wordt per sponsor bekeken. Uitgangspunt 

daarbij is dat het geen wederdienst van ons vraagt.
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