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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen als voor u.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. 

Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. U 
kunt lezen wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR).

We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van [school]

Hanneke van der Snoek

schoolleider Immanuelschool

Gelukkig leren voor elk kind

Voorwoord
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Contactgegevens

Immanuelschool
Kluwen 5
3421KW Oudewater

 0348561614
 http://www.d4w.nl/scholen/immanuelscho

ol/
 immanuelschool@d4w.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Hanneke van der Snoek hanneke.van.der.snoek@d4w.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stg. voor Protestants Christ. Prim. Onderw. De Vier Windstr.
Aantal scholen: 17
Aantal leerlingen: 2.783
 http://www.d4w.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Passenderwijs.
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Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

159

2019-2020

In de afgelopen jaren is het leerlingenaantal in Oudewater gedaald. De daling van het leerlingenaantal 
in Oudewater heeft tot resultaat dat we niet zulke volle kleutergroepen hebben. Voordeel van de krimp 
is dat de sfeer in de school heel fijn is omdat kinderen en ouders elkaar kennen en de lijntjes van school 
naar thuis (en andersom) kort zijn.

Kernwoorden

protestant christelijk

elk kind is uniekgelukkig leren

thematisch onderwijs groei door ontwikkeling

Missie en visie

Onze school is een open, protestants-christelijke school. Dit betekent dat alle kinderen welkom zijn bij 
ons op school! Wij zijn de Immanuelschool. De naam Immanuel betekent : ‘God is met ons’ . Deze 
belofte willen we de kinderen meegeven.

We zijn een school en dat betekent dat onderwijs geven onze kernactiviteit is. We willen elk kind 
voldoende kennis en vaardigheden bijbrengen en goed voorbereiden op het vervolgonderwijs. Deze 
kennis en vaardigheden betreffen ook hoe je omgaat met de ander en jezelf. Daar gebruiken we als 

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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uitgangspunt de belangrijke waarden en normen vanuit de Bijbel, waar God ons, door de verhalen 
heen, leert hoe we ons leven kunnen leiden. Uitgangspunt in ons onderwijs is dat elk kind een uniek 
schepsel van God is. En omdat we dit geloven is het vanzelfsprekend dat we elkaar (leerlingen, ouders 
en teamleden) respecteren. 

Prioriteiten

Uw kind staat centraal in het onderwijs van de Immanuelschool. In samenwerking met 
ouders/verzorgers creëren wij als school een leeromgeving waar uw kind de regie leert nemen over de 
eigen ontwikkeling. Uw kind ontdekt de eigen gaven en talenten en gebruikt deze tijdens het 
leerproces. We bieden hierbij structuur en regelmaat.

Kinderen krijgen levensbeschouwelijke vorming, rekenen, taal, lezen, schrijven, wereldoriënterende 
vakken en creatieve vakken aangeboden. Zij leren daarbij zelfstandig en samen vraagstukken op te 
lossen. Vaardigheden die nodig zijn in de 21e eeuw worden daarbij aangeleerd en ingezet. Voorbeelden 
hiervan zijn kritisch denken, ICT-vaardigheden, plannen en organiseren en onderzoeksvaardigheden.

Respect voor elkaar en de omgeving vormt de basis in de omgang. Vanuit een sociale en veilige 
omgeving laten we de kinderen actief en ontdekkend leren. Kinderen worden enthousiaste en 
betrokken eigenaren van hun leerproces om te groeien naar wereldburgers van de 21e eeuw.

Identiteit

De Immanuelschool is een school waar de Bijbel als inspiratie en richtsnoer voor ons handelen wordt 
gebruikt. De school wil een samenbindende factor zijn binnen de protestants-christelijke stromingen en 
door onze daden laten zien dat we willen leven naar de normen en waarden die in de Bijbel worden 
meegegeven. Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God en willen zijn voorbeeld navolgen. Als 
school geven wij betekenis aan de Bijbelse verhalen en vertalen deze naar de leefwereld van de 
kinderen. 

Ieder kind erkennen we en behandelen we als een uniek schepsel om het als zodanig tot zijn of haar 
recht te laten komen. 

De Immanuelschool wil voor kinderen een inspirerend voorbeeld zijn.
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Kinderen worden ingedeeld in hun eigen groep met leeftijdsgenoten. Naast het onderwijs in de groep 
werken kinderen ook samen tijdens groepsdoorbrekende activiteiten:

• Talentmoment; kinderen van groep 5-8 kiezen een creatieve activiteit en volgen deze in 
gemengde samenstelling

• Thematisch onderwijs; kinderen werken een periode samen aan een thema op het gebied van 
wereldoriëntatie

Daarnaast kunnen kinderen gebruik maken van kompastijd. Dit houdt in dat een leerkracht begeleiding 
verzorgd voor kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben. 
Onder leiding van een leerkracht, die zich hierin heeft gespecialiseerd, werken deze kinderen met 
elkaar aan hun doelen. 

De gymlessen worden verzorgd door een vakleerkracht van de Yellow Bellies. 

Voor muziek maken we gebruik van de methode 123Zing en daarbij bezoeken we een aantal keren per 
jaar het Muziekhuis in Oudewater. 

We maken gebruik van Kunst Centraal. Zij verzorgen een programma rondom cultuuronderwijs en we 
bezoeken als school theatervoorstellingen.

We beschikken over een grote keuken welke ingezet wordt voor kook- en bakactiviteiten. Ook maken 
we voor openingen, vieringen en presentaties gebruik van onze grote gemeenschappelijke hal.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel

Stichting PCPO de Vier Windstreken waar de Immanuelschool deel vanuit maakt, heeft een eigen 
vervangingspool met invallers.

Een verlofaanvraag wordt in eerste instantie ingevuld met een leerkracht vanuit de vervangingspool. 
Mocht dit om welke reden dan ook niet haalbaar zijn, dan wordt er intern naar een oplossing gezocht 
door te vragen of andere personeelsleden extra zouden kunnen werken of doordat ambulante 
leerkrachten voor de groep gaan.

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

levensbeschouwing
1 u 40 min 1 u 40 min

taal
5 uur 5 uur 

rekenen
2 u 10 min 2 u 10 min

werken met 
ontwikkelingsmateriaal 6 u 30 min 6 u 30 min

bewegingsonderwijs
1 u 45 min 1 u 45 min

spel (binnen en buiten)
4 u 25 min 4 u 25 min

wereldoriëntatie
1 uur 1 uur 

muziek
45 min 45 min

sociaal emotionele 
ontwikkeling

De hierboven genoemde tijden per vak zijn richttijden die wij met elkaar hebben vastgelegd. 

Mocht het voor een bepaalde groep nodig zijn om de tijd van een bepaald vak te verruimen, dan wordt 
dit in overleg met de intern begeleider gedaan.
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

sociaal emotionele ontw
30 min 30 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De onderwijstijden van de verschillende vakgebieden zijn niet precies vast te stellen. In de ochtend 
wordt met name aandacht besteed aan de kernvakken rekenen, lezen taal. Bij het werken met thema's 
is het juist de bedoeling om zoveel mogelijk geïntegreerd te werken. Dus behalve wereldoriëntatie 
komen er ook talige en rekenkundige opdrachten bij een thema aan te pas, zoals 
woordenschatontwikkeling, het maken van tabellen en grafieken. De uitwerking van een thema kan 
zich lenen voor creatieve en kunstzinnige opdrachten.

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
5 u 35 min 4 u 05 min 3 u 40 min 3 u 15 min 3 uur 3 uur 

Taal
2 u 15 min 4 u 45 min 5 u 15 min 5 u 45 min 5 u 45 min 5 u 45 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
2 u 30 min 2 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 45 min 3 u 45 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min

Levensbeschouwing
1 u 40 min 1 u 40 min 1 u 40 min 1 u 40 min 1 u 40 min 1 u 40 min

Engelse taal
30 min 35 min 45 min 45 min

schrijven
1 u 30 min 50 min 40 min 30 min 20 min 20 min

sociaal emotionele 
ontwikkeling 45 min 45 min 30 min 30 min 30 min 30 min

pauze
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

muziek
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
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• Mediatheek
• Technieklokaal
• Speellokaal
• Flexibele werkplekken op de gangen
• Flexibele werkplekken in de werkruimtes tussen de lokalen
• Stiltelokaal
• Grote keuken voor kook- en bakactiviteiten
• Grote hal voor gemeenschappelijke openingen, vieringen en presentaties

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.

De Immanuelschool werkt samen met de collega's van de Yellow Bellies die een peuteropvang leiden. 
De peutergroep zit in een lokaal naast onze kleutergroepen. Buiten onze school hebben we ook een 
samenwerking met de kinderopvangorganisatie Kind & Co. De peuters die bij ons op school starten 
worden warm overgedragen via beide organisaties.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

De hulp aan kinderen met een speciale onderwijsbehoefte is goed georganiseerd op school en wordt 
ondersteund vanuit het samenwerkingsverband Passenderwijs.

We hebben op school twee interne begeleiders, die zich bezighouden met de zorg voor kinderen met 
leer- en/of gedragsproblemen. Hierbij worden vaste procedures gevolgd die vastgelegd zijn in ons 
zorgplan.

De interne begeleider overlegt samen met de leerkracht op welke wijze hulp geboden wordt waarbij de 
extra hulp meestal in de klas wordt gegeven. Tijdens kompastijd worden kinderen begeleid door een 
leerkracht buiten de klas met het behalen van hun persoonlijke doelen.

Ouders/verzorgers worden door de leerkracht over onverwachte ontwikkelingen van hun kind 
geïnformeerd.

De hulp van de Schoolbegeleidingsdienst, Jeugdgezondheidszorg en Passenderwijs kan ingeroepen 
worden.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 1

Intern begeleider 6

Klassenassistent 5

Onderwijsassistent 5

Specialist hoogbegaafdheid 1
Kompas (buiten de klas werken 
aan persoonlijke doelen)

2

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma
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Het werken aan sociale vaardigheden is een belangrijke doelstelling binnen ons onderwijs. Een 
belangrijke voorwaarde voor leren is dat kinderen zich veilig voelen. We bieden deze voorwaarde door 
het gebruik van de methode "Leefstijl".

In de school ziet u overal de schoolregels. Deze  regels geven aan hoe wij met elkaar omgaan. De groep 
en de leerkracht bespreken de regels en oefenen ze met kinderen om er concreet inhoud aan te geven. 

De thema's van Leefstijl zijn: De groep? Dat zijn wij!; Praten en luisteren; Ken je dat gevoel?; Ik 
vertrouw op mij!; Allemaal anders, iedereen gelijk; Lekker gezond.

Door verschillende activiteiten en werkvormen betrekken we de kinderen bij de thema’s. U kunt hierbij 
denken aan kringgesprekken, spel en drama. De zes thema’s zijn verspreid over het schooljaar en 
worden schoolbreed behandeld. De thema’s starten daarom ook met een gezamenlijke opening. Als 
ouder wordt u regelmatig geïnformeerd over het onderwerp van het te behandelen thema om zo de 
koppeling met thuis te maken. Samen werken we op school en thuis aan de veiligheid van het kind.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
WMK.

WMK is een webbased kwaliteitsinstrument die goedgekeurd is door de onderwijsinspectie. WMK staat 
voor Werken met Kwaliteit.

Het instrument bevat vragenlijsten voor de ouderenquête en de leerlingenquête over sociale veiligheid 
en veiligheidsbeleving.

Daarnaast gebruiken we de signaleringslijsten van ZIEN. Zowel leerkrachten als leerlingen van groep 5-
8 vullen deze lijsten in om zicht te krijgen op de sociale veiligheid.

De Vier Windstreken hecht veel waarde aan een pedagogisch leer- en leefklimaat, waarin zowel 
leerlingen als personeel een gevoel van veiligheid en geborgenheid ervaren. Dit draagt immers bij aan 
een positieve ontwikkeling, functioneren en prestaties van alle betrokkenen. Bij leefklimaat wordt de 
fysieke schoolomgeving beoogd. Hier wordt verantwoord toezicht georganiseerd, zonder de 
toenemende zelfstandigheid van de leerlingen in de weg te zitten.

Het beleidsplan ‘sociale veiligheid’ is onderdeel van het meer algemene integrale veiligheidsplan van 
De Vier Windstreken. In het beleidsplan veiligheid staan duidelijke richtlijnen waarlangs alle scholen 
gericht beleid voeren op het terrein van fysieke en sociale veiligheid. Het doel van sociale veiligheid is 
om een zo veilig mogelijke leer- en werkomgeving te creëren voor leerlingen, professionals en ouders. 
Een leef- en leerklimaat waarin ons personeel en onze leerlingen zich veilig voelen en zich positief 
verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele 
intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en 
daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te 
voorkomen. De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze 
wens, ook een wettelijke zorgplicht is.

Educatie op het gebied van sociale veiligheid

Hoewel ieder mens uniek is en aanwijsbare culturele, sociale of fysieke verschillen kan ervaren, zijn er 
per ontwikkelingsfase gemeenschappelijke elementen herkenbaar. Met deze gemeenschappelijke 
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kenmerken als basis leren kinderen omgaan met zichzelf en anderen, hebben we als doel om een 
positieve kijk op seksualiteit mee te geven en waarden en normen met elkaar te vormen, zodat zij 
(later) verantwoorde keuzes maken in de omgang met anderen. Door gebruik te maken van een 
erkende methode willen wij deze doelen behalen en borgen. Dit doen wij door gebruik te maken van de 
methode: Veiligwijs.

Deze methode richt zich op:

• educatie
• houding/meningsvorming
• de school
• haar sociale omgeving.

Naast het methodisch lesgeven, is het onderwerp sociale veiligheid ook in het dagelijks handelen van 
de leerkracht verweven. 

Naast deze manier van werken hanteren we onze eigen gedrags- en schoolregels. Het verbieden van 
gedrag is niet constructief. Daarom zijn onze regels zo opgesteld dat gewenst gedrag wordt 
weergegeven. Binnen de aanpak voor sociale veiligheid krijgen de gedrags-, omgangs- en schoolregels 
aandacht. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. van Rosmalen. U kunt de anti-pestcoördinator 
bereiken via caroliene.van.rosmalen@d4w.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. van Rosmalen. U kunt de vertrouwenspersoon 
bereiken via caroliene.van.rosmalen@d4w.nl.
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Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, lopen zaken wel eens anders dan verwacht of bedoeld. Dat is op onze 
school niet anders. Wij vinden het belangrijk dat een klacht op de juiste manier wordt behandeld. 
Uiteraard is ons streven dat uw klacht binnen de school wordt opgelost. Bespreekt u daarom uw klacht 
eerst met de leerkracht of een andere medewerker waar de klacht ontstaan is. Als u er samen niet 
uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school om in een gesprek te bespreken 
wat er nodig is om de klacht goed af te handelen. Wanneer u het niet eens bent met de beslissingen van 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Er zijn diverse momenten waarbij ouders/verzorgers uitgenodigd worden naar school te komen om 
samen met de kinderen en de leerkrachten de ontwikkelingen van hun kind te bespreken:

1. Oudervertelgesprekken bij start schooljaar
2. kindgesprekken
3. 10-minutengesprekken
4. Spreektijd

Daarnaast zijn er diverse media om met ouders/verzorgers in contact te blijven:

1. telefoon (om individuele zaken te bespreken)
2. mail (om individuele zaken te bespreken)
3. SocialSchools (een beschermde website voor nieuwtjes uit de klas of uit de school)
4. Ouderportaal Parnassys (een persoonlijke, webbased systeem om de leerresultaten van het kind 

te volgen)
5. Koffieochtenden/klankbordgroepen

Uw kind staat centraal in het onderwijs van de Immanuelschool. In samenwerking met ouders creëren 
wij als school een leeromgeving waar uw kind de regie leert nemen over de eigen ontwikkeling. Uw 
kind ontdekt de eigen gaven en talenten en gebruikt deze tijdens het leerproces. 

Kinderen krijgen godsdienst, rekenen, taal, lezen, schrijven, wereldoriënterende en creatieve vakken 
aangeboden. Zij leren daarbij zelfstandig en samen vraagstukken op te lossen. ICT-kennis en -
vaardigheden worden daarbij aangeleerd en ingezet. 

Respect voor elkaar en de omgeving vormt de basis in de omgang. Vanuit een sociale en veilige 
omgeving laten we de kinderen actief en ontdekkend leren. Kinderen worden enthousiaste en 
betrokken eigenaren van hun leerproces om te groeien naar wereldburgers van de 21e eeuw.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

School-ouderovereenkomst

Op onze school wordt gewerkt met een school-ouderovereenkomst. Een school-ouderovereenkomst is 
een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, 
rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.

de directeur van de school, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de voorzitter van het college van 
bestuur van De Vier Windstreken, mevrouw D.M.A. Lorier-Kooi. 

De afhandeling van klachten is vastgelegd in onze klachtenregeling. Deze kunt u vinden op de website 
van De Vier Windstreken: https://www.d4w.nl/ons-beleid/klachtenregeling/

Deze klachtenregeling is bedoeld voor individuele gevallen. Als u vindt dat uw klacht niet afdoende 
behandeld is, kunt u zich rechtstreeks tot de externe landelijke klachtencommissie wenden. U kunt dan 
terecht bij de Geschillencommissie bijzonder onderwijs (GCBO). Klachtencommissies Katholiek, 
Christelijk, Algemeen Bijzonder en Gereformeerd Onderwijs Postbus 82324 2508 EH Den Haag 
Telefoon 070 – 3861697 (van 09.00u tot 16.30u) Email: info@gcbo.nl Interne contactpersoon en externe 
vertrouwenspersoon Binnen de (naam school) werken we met een interne contactpersoon. Deze 
persoon is aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en personeel bij klachten of onvrede. De interne 
contactpersoon kan u adviseren en samen met u bekijken wat de beste weg is voor uw klacht. Hij/zij 
gaat zorgvuldig met de kwestie om. Onze interne contactpersoon is: ( naam, mailadres en wanneer 
bereikbaar) Naast de interne contactpersoon kunt u kiezen voor het inschakelen van een externe 
vertrouwenspersoon om u advies te geven over de procedure van uw klacht. De externe 
vertrouwenspersoon van de (naam school) is: GGD externe vertrouwenspersoon, contactgegevens: tel: 
088-3083342, email: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl 

Hoe goed iedereen ook zijn best doet, er kan altijd iets gebeuren dat u minder prettig vindt of waar u 
zich niet in kunt vinden. De school heeft daarom een klachtenregeling. U heeft als ouder volop de 
gelegenheid om met uw vraag, opmerking of klacht aan te kloppen. Wij onderscheiden als school de 
volgende stappen: 

1. U bespreekt uw vraag, opmerking of klacht met de desbetreffende leerkracht. 
2. Indien (het resultaat van) dit overleg voor u onbevredigend is verlopen, verzoeken wij u een 

afspraak te maken met de directie. Uw opmerking of klacht wordt dan met de directie, de 
leerkracht en u besproken. 

3. Als het bovengenoemde traject voor u onbevredigend is verlopen, kunt u zich wenden tot de 
voorzitter van het college van bestuur van Stichting de Vier Windstreken, mevrouw D. Lorier. Het 
bestuur heeft de verantwoordelijkheid en de taak om beide partijen (ouders en school) hoor en 
wederhoor te geven en zo mogelijk te bemiddelen in het conflict. 

4. Als bemiddeling door het bestuur niet tot een voor u bevredigende oplossing leidt, kunt u contact 
opnemen met de contactpersoon van onze school. Die zal u helpen met de verdere 
klachtenprocedure.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00

Daarvan bekostigen we:

• Diverse activiteiten die gaandeweg het schooljaar plaatsvinden.

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Kosten voor een schoolreisje of voor een schoolkamp à € 25,-

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

• Schoolraad
• Vrienden van de Immanuelschool

De betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de Immanuelschool is groot. Ze denken mee over het 
beleid van de school in de Schoolraad en de  Medezeggenschapsraad of in de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad van ‘De Vier Windstreken’. De ouderraad organiseert verschillende activiteiten 
voor de school. Naast de verschillende raden zijn de ouders/verzorgers van de leerlingen betrokken bij 
allerlei activiteiten die de school organiseert. Ouders/verzorgers zijn bereid deze hulp te bieden om de 
onderwijstijd van hun kind zo prettig mogelijk te maken. Er zijn diverse werkzaamheden met allemaal 
een ondersteunend karakter. 

4.3 Schoolverzekering

De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen en een 
schoolongevallenverzekering. De verzekeringen zijn afgesloten via het verzekeringspakket van de 
Besturenraad Verus bij verzekeringsmakelaar Raetsheren van Orden B.V.

Ouder(s)/verzorger(s) die de verzekering willen uitbreiden tot een 24-uurs dekking, kunnen daarvoor 
zelf een verzekering afsluiten.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Ziek melden of verzuim melden 

Ziekmelding dient z.s.m. plaats te vinden, mondeling op school of telefonisch, voor aanvang van de 
lessen. Voor overige verlofaanvragen dient u, minimaal zes weken van te voren, contact op te nemen 
met de directie. 

Ziekte beleid 

Mocht u kind gedurende de schooldag ziek worden, dan wordt u als ouder/verzorger gebeld met de 
vraag of u uw kind op wil komen halen. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn, dan is een goede achterwacht erg handig. Een familielid of een 
goede buur is dan erg prettig, omdat iemand die zich ziek voelt, graag in bed wil liggen en niet langer 
rond wil blijven lopen. 

U dient er dus voor te zorgen dat de school over de juiste telefoonnummers beschikt om u te bereiken 
als dat nodig is. 

Mocht de school geconfronteerd worden met een infectieziekte, dan wel een epidemie, dan hanteert 
de school de voorschriften welke zijn opgesteld door de GGD.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat uw kind naar school moet en niet zomaar thuis 
kan blijven. In bijzondere omstandigheden kan er geoorloofd worden verzuimd. In de leerplichtwet 
staat dat bij ‘gewichtige omstandigheden’ de directie van een school een leerling toestemming mag 
geven de school te verzuimen. Hierbij moet u denken aan: 

• een verhuizing van het gezin;
• het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad; 

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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• ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad (het aantal verlofdagen 
wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar); 

• overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad;  
• viering van een 25-,40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders; 
• het 12 ½ -, 25-, 40-,50-of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders. 

Voor al deze vormen van ‘gewichtige omstandigheden’ zult u een schriftelijk aanvraag moeten indienen 
op school. Het formulier hiervoor is op school aanwezig, maar u kunt dit formulier voor aanvraag van 
een verlof ook vinden op onze website. 

Er kan een verzoek worden ingediend om vakantie op te nemen buiten de vastgestelde periode. Deze 
uitzondering wordt gemaakt wanneer het voor de ouder(s)/verzorger(s)  door zijn of haar beroep niet 
mogelijk is tijdens één van de schoolvakanties met vakantie te gaan. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Woerden. Het formulier hiervoor is op school 
aanwezig, maar u kunt dit formulier voor aanvraag van een verlof ook vinden op onze website. 

Verzoeken voor extra vrije dagen in verband met uitstapjes, eerder op vakantie gaan, goedkope reizen 
e.d. worden afgewezen. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar van 
de gemeente. Vanaf 1 april 2017 zijn wij wettelijk verplicht elk ongeoorloofd verzuim via het 
leerlingenadministratiesysteem (Parnassys) te registreren en digitaal te versturen, zodat het wordt 
opgenomen in het verzuimregister. Er is een automatische koppeling naar de overheid en de 
gemeente. De leerplichtambtenaar kan vervolgens actie ondernemen op dit ongeoorloofd verzuim 
door een proces-verbaal op te maken. Dit proces-verbaal kan tot strafvervolging door de officier van 
justitie leiden.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Door middel van toetsen, observaties, analyse van het werk van uw kind en kind- en oudergesprekken 
wordt de onderwijs- en/of ontwikkelbehoefte van uw kind bepaald en centraal gesteld. Deze onderwijs- 
en/of ontwikkelbehoeften worden door de leraar vastgelegd in een groepsoverzicht. Het 
groepsoverzicht wordt gedurende het schooljaar minstens twee keer aangepast. Het groepsoverzicht 
van juni vormt de overdracht naar de volgende groep. 

De Cito-toetsen worden halverwege en aan het einde van het schooljaar afgenomen. De resultaten van 
de toetsen worden opgenomen in ons leerlingvolgsysteem (LVS) om zo de voortgang van de 
ontwikkeling van uw kind in kaart te brengen. Naast de halfjaarlijkse methode onafhankelijke toetsen 
monitoren we ook de kortlopende doelen van de verschillende vakgebieden.

Het resultaat van toetsen geeft informatie over de individuele leerling, het groepsgemiddelde en het 
schoolgemiddelde.

Ouders ontvangen de resultaten van de Cito-toetsen bij de rapportage en bij analyse van de toetsen 
wordt gekeken of er extra zorg nodig is.   

De resultaten van de cito-toetsen van groep 6 en groep 7 geven een indicatie naar welk type 
vervolgonderwijs een leerling zou kunnen uitstromen en op welke cognitieve ontwikkelingsgebieden 
een leerling nog extra uitgedaagd moet worden. In groep 8 wordt in januari de tussentijdse Cito-toets 
afgenomen en in april de eindtoets, Route 8. Van alle toetsuitslagen ontvangen de ouders een 
rapportage welke ook terug te vinden is in ons digitaal ouderportaal.   

Uiteraard zijn de resultaten van deze toetsen voor ons belangrijk, omdat wij ons daardoor kunnen 
bezinnen op het gegeven onderwijs. We kunnen daaruit conclusies trekken, bijvoorbeeld over 
aanpassing van de didactiek of extra instructietijd voor een bepaald aspect. Elk schooljaar worden de 
resultaten van de Cito-toetsen in een teamvergadering besproken en geanalyseerd.

5.2 Eindtoets

In het schooljaar 2016-2017 is vanuit onze stichting, PCPO de Vier Windstreken, besloten dat alle 
scholen gebruik maken van de Route 8 toets i.p.v. de Cito toets, vandaar dat u hieronder twee tabellen 
vindt. 

We vinden het belangrijk dat we onze leerlingen meer bieden dan het aanbod dat in de kerndoelen 

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Wat waren de gemiddelde scores op de 
ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in 
eerdere jaren?

staat (zie onze onderwijskundige visie). Niet alles is te meten via een eindtoets. Het resultaat van de 
sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen is heel goed en er is tijd en ruimte om thematisch te 
werken en daarin kinderen te laten ontwikkelen in competenties zoals kritisch denken, samenwerken, 
ICT-vaardigheden, plannen en organiseren.

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 12,5%

Het schooladvies dat wij op de Immanuelschool uitbrengen, is gebaseerd op het beleid vanuit de 
POVO-procedure waarin de uitslagen van de cito-toetsen van groep 6, groep 7 en groep 8 bepalend 
zijn. Daarnaast nemen we ook de werkhouding, de leermotivatie en het welbevinden van de leerling 
mee in het advies. Wij geven dus een schooladvies wat volgens ons past bij het cognitieve en het sociale 
niveau van de leerling. 

In april nemen wij de Route 8 eindtoets af, wat een onafhankelijk schooladvies geeft. Als het advies 
vanuit de Route 8 hoger is dan het schooladvies, zijn wij verplicht om het schooladvies in 
heroverweging te nemen. Uiteraard nemen wij vooraf contact met u op. 

Of kinderen het niveau waarop ze ingedeeld worden ook daadwerkelijk vasthouden en behalen kan in 
de loop van het voortgezet onderwijs wijzigen. Ze kunnen zowel stijgen als zakken. De eigen inzet op 
het vervolgonderwijs is hierbij vaak bepalend. Elk jaar krijgen we vanuit het voortgezet onderwijs een 
terugkoppeling van onze adviezen. Dit nemen we mee in de evaluatie van ons beleid.
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vmbo-k 33,3%

vmbo-(g)t 16,7%

havo 25,0%

havo / vwo 4,2%

vwo 8,3%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

vertrouwen

openheidrespect

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

De Immanuelschool is een protestants christelijke school. Belangrijke waarden worden aan de bijbel 
ontleend. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij de identiteit van de school in de praktijk tot uiting 
brengen. Wij komen aan het unieke van kinderen tegemoet. Respect, openheid en vertrouwen zijn 
belangrijke elementen van het pedagogisch klimaat op onze school. Wij vinden het belangrijk om een 
omgeving te scheppen waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Hierbij vinden wij veiligheid, 
structuur en regelmaat voor ons belangrijk. Op de Immanuelschool vinden wij zowel de cognitieve 
ontwikkeling (het aanbieden van kennis, het leren) als de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
kinderen belangrijk. Wij leren kinderen verantwoordelijkheid te dragen en bevorderen de 
zelfstandigheid. Wij stimuleren hierbij de eigen inbreng van kinderen. Kinderen verschillen van elkaar 
en deze verschillen zijn uitgangspunt voor het pedagogisch en didactisch handelen. Naast het 
aanbieden van basiskennis voor alle kinderen, willen wij in onze manier van werken tegemoet komen 
aan en zorg hebben voor de individuele talenten van kinderen.

Het werken aan sociale vaardigheden is een belangrijke doelstelling binnen het onderwijs. Door onder 
andere methodes te gebruiken die op sociale vaardigheden gericht zijn, proberen wij hieraan een 
bijdrage te leveren. In de school ziet u direct onze schoolregels. Deze geven aan hoe wij met elkaar 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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willen omgaan. De regels gaan uit van het positieve standpunt: ‘Zo doen wij het hier’. De groep en de 
leerkracht bespreken de regels en maken zo nodig daar eigen routines bij: ze geven een concrete 
inhoud aan deze regels. Hierdoor worden het hun regels. Aan de hand van de sociaal-emotionele 
ontwikkelingsmethode “Leefstijl” komen de kinderen ieder jaar in aanraking met zes thema’s. De 
methode biedt verschillende activiteiten en werkvormen om de kinderen te betrekken bij de thema’s. U 
kunt hierbij denken aan kringgesprekken, spel en drama. De zes thema’s zijn verspreid over het 
schooljaar en worden schoolbreed behandeld. De thema’s starten daarom ook met een gezamenlijke 
opening. Als ouder wordt u regelmatig geïnformeerd over het onderwerp van het te behandelen 
thema. Om de koppeling met de thuissituatie te maken, nemen de leerlingen vragenlijsten en 
opdrachten mee naar huis.  

5.5 Kwaliteitszorg

De Immanuelschool maakt gebruik van de software van Werken met Kwaliteitskaarten. Hierbij wordt 
eens in de twee jaar de leerling- en de ouderenquête afgenomen. Daarnaast worden jaarlijks 
kwaliteitskaarten binnen het team afgenomen waarbij eens in de vier jaar de quickscan wordt 
gehanteerd.

Alle gegevens leiden tot inzicht van de huidige stand van zaken en daar volgen verbeterplannen uit.

Deze verbeterplannen worden opgenomen in het schoolplan van de school waarin de school 
verantwoording aflegt over de verbetering van de school in het algemeen en op specifieke 
onderwerpen.

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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6 Schooltijden en opvang

Studiedagen

6.1 Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week 
vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:15  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00  - 

Vrijdag: 's middags zijn groep 1 t/m 4 vrij

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek 1-8 dinsdag, woensdag en donderdag

Groep 1-3 gymt in het speellokaal in onze school. Groep 3 sluit na de kerstvakantie bij groep 4 aan. 
Groep 4-8 gymt in de sporthal De Noortsyde. De gym wordt verzorgd door een vakdocent van de 
Yellow Bellies.

dinsdag:

08.30-09.30 toestelles groep 4 

09.30-10.15 spelles groep 8 

10.15-11.15 toestelles groep 6/7 

11.15-12.00 spelles groep 5/6 
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Voorjaarsvakantie 22 februari 2020 01 maart 2020

Pasen 10 april 2020 13 april 2020

Meivakantie 25 april 2020 10 mei 2020

Hemelvaart 21 mei 2020 22 mei 2020

Pinksteren 01 juni 2020 01 juni 2020

Zomervakantie 18 juli 2020 30 augustus 2020

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en 
ouders, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

woensdag: 

10.30-11.30 toestelles groep 5/6 

11.30-12.15 spelles groep 4 

donderdag: 

10.15-11.15 toestelles groep 8 

11.15-12.00 spelles groep 6/7
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Studiedagen, waarop de leerlingen vrij zijn, in 2019/2020:

19-09-2019 (donderdag)

28-10-2019 (maandag)

06-12-2019 (vrijdag)

04-03-2020 (maandag)

05-03-2020 (dinsdag)

01-07-2020 (woensdag)

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

oudervertelgesprekken donderdag 12-09-2019 16.00 uur t/m 21.00 uur

10-minutengesprekken dinsdag 18-02-2020 16.00 uur t/m 21.00 uur

10-minutengesprekken donderdag 20-02-2020 18.30 uur t/m 21.00 uur

In november en mei is er een week gepland voor spreektijd na schooltijd. Ouders/verzorgers kunnen 
dan zonder afspraak de leerkracht spreken.
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