
Informatie Basisschool de Regenboog 

 

 

Reeuwijk, september 2020 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Voor u ligt de nieuwe kalender voor het schooljaar 2020-2021. 

Op de voorkant van iedere pagina vindt u de bijzonderheden en activiteiten op data, voor zover wij die 

aan het begin van het schooljaar kunnen voorzien. Op de achterkant vindt u in alfabetische volgorde 

praktische informatie die u steeds bij de hand hebt als u de kalender een zichtbaar plekje in huis geeft. 

Eventuele wijzigingen geven wij u door via Social Schools, ons interactief ouderportaal. Deze kalender 

is een onderdeel van onze Schoolgids, waarin u uitgebreid kunt lezen over onze missie en visie, wat u 

van ons kunt verwachten, wat de kinderen leren, de verschillende methodes die we gebruiken enz. enz. 

 

Wij hopen u op deze manier zo goed mogelijk geïnformeerd te hebben over onze school. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het team van De Regenboog 

 

 

 

Inhoudsopgave 

Maand  informatie op de achterkant van elke maandpagina 

 

augustus  informatie Basisschool De Regenboog, inhoudsopgave, adres van de 

          school; 

september   telefoonnummers, mailadressen teamleden; 

oktober allergieën, bestuur van de school, buitenschoolse opvang, CJG (Centrum 

Jeugd en Gezin); 

november directie - managementteam, eindtoets – route8, fietsend naar school, 

goede doelen, gymnastiek, huiswerk; 

december ICT, intern begeleiders, kanjertraining, klachtenregeling; interne en 

externe vertrouwenspersoon, kleding; 

januari KUVO, kwaliteit van ons onderwijs, leerlingenadministratie, 

leerlingvolgsysteem, luizenouder, medezeggenschapsraad, mobiele 

telefoons etc.;  

februari natuur- en milieueducatie, onderwijsontwikkeling, onderwijsondersteuning, 

ouderbrochures, oudercontact, ouderbijdrage, ouderraad;  

maart oud papier, overblijven (Tussen Schoolse Opvang), privacywetgeving, 

rapporten, schoolfotograaf, schoolgids, schoolkerkdienst, schoolfruit, 

School Ondersteuningsteam (SOT), schoolraad - klankbordgroep;  

april schoolreis, schooltas - agenda, schooltijden, social schools – social media, 

sportactiviteiten, talentmomenten,  telefoneren, uitstromen naar het 

voorgezet onderwijs (VO); 

mei vakanties, verjaardagen, verlof en leerplicht, vervanging van zieke 

leerkrachten;  

juni verzekering, vieringen en feesten, vragen, ziekteverzuim, 

juli schoollied. 

 

 
 
Adres      

Greidweide 1       

2811 JK Reeuwijk      

tel:  0182-394149      

email: regenboog@d4w.nl  

  



Telefoonnummers / mailadressen teamleden 

 

Taak: Naam Emailadres Telefoonnummer 
Directeur 

 

Nel van Galen nel.van.galen@d4w.nl 

 

06 – 12 50 93 03 

Intern begeleiders / 
Managementteamleden 

 

Joanneke Schipper – 
Hof 

Lindy Hemmes-
Reinhardt 

joanneke.hof@d4w.nl 
 

lindy.hemmes@d4w.nl 
 

 

Administratief 
medewerker /  
TSO-coördinator 

 

Anneke Blonk anneke.blonk@d4w.nl 
 
tso.regenboog@d4w.nl 

 

06 - 24 98 78 57 

Ict-er Johan Twigt johan.twigt@d4w.nl 
 

 

 

 
  

Groep Naam Emailadres  
1/2a 
ma. di.  

wo. do. vr. 

 
Maaike Verwey-Brak 

Teuna Verboom-Burger 

 
maaike.brak@d4w.nl 

teuna.verboom@d4w.nl 
 

1/2b 
ma. di. 
woe. do. vr. 

 
Linda Luiten–de Jong 
Janny Hoekstra-Tilly 

 
linda.luiten@d4w.nl 
janny.hoekstra@d4w.nl 
 

3 
ma. di. 
woe. do. vr. 

 
Riet Boef-Kaal 
Mirjam Kersseboom-Smit 
 

 
riet.boef@d4w.nl 
mirjam.kersseboom@d4w.nl 
 

4 
ma. di. (wo.) 

(wo.) do. vr. 

 
Kirsten Oudshoorn-Vermeulen  

Renske Duiveman-Stapper 
 

 
kirsten.oudshoorn@d4w.nl 

renske.stapper@d4w.nl 
 

5 
ma. t/m vr. ocht. 
vr. mid. 

 
Ariëlle Plak–van Leeuwen 
Renske Duiveman–Stapper 

 

 
arielle.plak@d4w.nl 
renske.stapper@d4w.nl 

 

6 
ma. di. 
wo. do. vr. 

 
Maria Struijs 
Rianne Slatius 
 

 
maria.struijs@d4w.nl 
rianne.slatius@d4w.nl 
 

7 
ma. t/m vr. 
 

 
Bram Baan 

 
bram.baan@d4w.nl 
 

8a 
ma. di. do. vr. 

wo. 

 
Jeroen van den Berg 

Maria Struijs 
 

 
jeroen.van.den.berg@d4w.nl 

maria.struijs@d4w.nl 
 

8b 
ma. di. 
wo. t/m vr. 
 

 
Mounique Oudijk-Slingerland 
Tessa v.d. Brink 
 

 
monique.oudijk@d4w.nl 
tessa.van.den.brink@d4w.nl 
 

Vakleerkracht 
Bewegingsonderwijs 
vr. 

 
Monique Oudijk-Slingerland 

 
monique.oudijk@d4w.nl 

Onderwijsassistenten 

di. do.  
ma. di. wo. 
ma. vr. 

 

Rebecca Rustenburg 
Judith Rijksen 
Marijke van Nieuwkoop 

 

rebecca.rustenburg@d4w.nl 
judith.rijksen@d4w.nl 
marijke.van.nieuwkoop@d4w.nl 
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Allergieën 

Als uw kind ergens allergisch voor is, wilt u ons 

daar dan van op de hoogte stellen? Vanuit school 

proberen wij met allergieën op voedingsgebied 

zoveel mogelijk rekening te houden. U kunt als 

ouder een trommeltje met lekkernijen, die uw 

kind wel mag, bij de leerkracht achterlaten. Zo’n 

trommeltje is een goede oplossing als een jarig 

kind iets trakteert wat stoffen bevat, waar uw 

kind allergisch voor is. 

 

Bestuur van de school 

Onze school maakt deel uit van de Stichting PCPO 

“De Vier Windstreken”, kortweg D4W genoemd. 

D4W bestaat uit 16 basisscholen en 1 school voor 

speciaal basisonderwijs in Gouda en omstreken. 

D4W maakt het beleid voor de scholen op 

hoofdlijnen, waarna iedere school dit voor zichzelf 

uitwerkt. Zie: www.d4w.nl 

 

De leden van de Medezeggenschapsraad (MR) 

hebben instemmings- of adviesrecht op  

het gebied van beleidszaken. Elke MR vaardigt 

een lid af voor de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR). De leden van de 

Schoolraad (SR) vormen een klankbord voor de 

directie en hebben als taak te waken over de 

identiteit en de kwaliteit van de school.  

Wanneer u meer informatie wenst over 

betreffende raden, zie dan de kopjes 

Medezeggenschapsraad en Schoolraad.  

 

Buitenschoolse opvang 

Onze school heeft een contract met Koko 

Kinderopvang afgesloten voor het verzorgen van 

professionele voor- en naschoolse opvang. Vanaf 

7.00 uur kunnen uw kinderen hier terecht en 

desgewenst kan er ook voor een ontbijt gezorgd 

worden. Ook na schooltijd kunt u bij Koko 

Kinderopvang gebruik maken van opvang. Zie 

website van Koko Kinderopvang. 

 

Tussen de middag bieden wij de gelegenheid om 

uw kind op school te laten overblijven. Wij werken 

daarbij met www.overblijvenmetedith.nl zodat u 

tot 11 uur op de betreffende dag altijd uw kind 

kunt aanmelden of juist van de lijst kunt afhalen. 

Zie voor meer informatie: Overblijven (Tussen 

Schoolse Opvang) 

 

CJG (Centrum Jeugd en Gezin) 

Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien 

van uw kind? Dan kunt u terecht bij het Centrum 

voor Jeugd en Gezin. Hier werken verschillende 

professionals samen, zoals jeugdartsen en 

jeugdverpleegkundigen van de 

jeugdgezondheidszorg en pedagogen. Iedere 

medewerker heeft eigen specifieke deskundigheid 

om u en uw kind te ondersteunen. De 

medewerkers in het Centrum voor Jeugd en Gezin 

werken op verschillende manieren samen met 

school. 
 

Jeugdgezondheidszorg 

De jeugdgezondheidszorg nodigt jaarlijks de 

kinderen uit groep 2 en 7 uit voor een onderzoek. 

Zij kijken of uw kind goed kan horen en zien, hoe 

uw kind groeit en hoe het zich ontwikkelt. Verder 

kunt u advies krijgen over bijvoorbeeld voeding, 

zindelijkheid, gedrag, omgaan met 

leeftijdsgenoten en het voorkomen van pesten. U 

kunt altijd contact opnemen voor advies of extra 

onderzoek. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige 

kan ook deelnemen aan het overleg van een 

zorgteam van school. 
Op de meeste scholen onderzoekt een logopedist 

van de jeugdgezondheidszorg, met uw 

toestemming, bij alle kinderen van vijf jaar de 

spraak- en taalontwikkeling. Dit doen we in 

gemeenten die daar extra geld voor geven. 
 

Cursus of ouderavond 

Opvoeden is een ware kunst. Denk aan een 

peuter die tegen alles ‘nee’ zegt, een tienjarige 

die erg onzeker is, of een twaalfjarige die heftig 

aan het puberen gaat. Of je bent net gescheiden. 

Elke ouder kan op sommige momenten weleens 

advies gebruiken. Voor u organiseert het Centrum 

voor Jeugd en Gezin een groot aanbod aan 

opvoedcursussen, themabijeenkomsten en 

webinars over diverse onderwerpen om u te 

ondersteunen bij de opvoeding. Er is voor ieder 

wat wils.  
Ook de kinderen zelf kunnen een cursus bij het 

Centrum voor Jeugd en Gezin volgen, 

bijvoorbeeld een weerbaarheidstraining. Kijk voor 

het volledig cursusaanbod op www.cjgcursus.nl. 
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert ook 

ouderavonden op scholen voor ouders over een 

(gezondheids)thema waar de school mee bezig is. 

Bijvoorbeeld voeding en bewegen, weerbaarheid 

of relaties en seksualiteit.  
 

Pubergezond.nl 

Voor kinderen van groep 7 heeft het Centrum 

voor Jeugd en Gezin een aparte website vol 

informatie over verliefdheid, sociale media, 

gamen, gezondheid en pesten. Met behulp van 

deze site kunt u thuis met uw kind het contact 

met de jeugdgezondheidszorg in groep 7 

voorbereiden.   
 

Online Centrum voor Jeugd en Gezin 

Veel informatie over opvoeden en opgroeien vindt 

u op de website van het Centrum voor Jeugd en 

Gezin in uw gemeente. Eten, slapen, scheiden, 

pesten, geld, seksuele opvoeding en meer. Meld u 

aan voor een cursus of bijeenkomst, lees blogs 

van andere ouders of praat mee op het forum. 

Natuurlijk staan onze adressen en openingstijden 

ook op de website. Én u vindt er onze 

Facebookpagina. 
 

 

 

http://www.d4w.nl/
https://www.kokokinderopvang.nl/locaties/buitenschoolse-opvang/32-het-papegaaiennest-reeuwijk
http://www.overblijvenmetedith.nl/


Contact 

Wilt u contact opnemen met de medewerkers van 

het Centrum voor Jeugd en Gezin op uw school, 

bel dan 088 – 254 23 84. U kunt ook online uw 

vraag stellen en chatten met medewerkers via 

onze website. 

 

Meer informatie  

www.cjghollandsmidden.nl – online CJG  

www.cjgcursus.nl – CJG cursussen 

www.pubergezond.nl – info voor kinderen 

 

Directie - managementteam 

Op elke D4W-school is een integraal 

verantwoordelijke directeur, ondersteund door 

een managementteam.  

Heeft u vragen, opmerkingen, problemen of wilt u 

gewoon kennis maken, komt u dan gerust even 

langs. Als wij u niet te woord kunnen staan, 

maken wij op zo kort mogelijke termijn een 

afspraak. U bent van harte welkom. 

 

Eindtoets – Route8 

In groep 8 maken alle leerlingen in april de 

landelijk verplichte eindtoets basisonderwijs. Wij 

hebben gekozen voor Route8.  

In onderstaande tabel ziet u de eindopbrengsten 

van onze school (Reg) in vergelijking met het 

landelijke gemiddelde (LG): 

 

 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 

Reg 213 206 215,3 217,1 - 

LG 206,2 205,8 206 206 - 

Wij zijn er bijzonder trots op dat we al jaren 

bovengemiddeld tot goed scoren ten opzichte van 

het landelijke gemiddelde. Door de coronacrisis 

heeft het ministerie besloten om de eindtoets niet 

door te laten gaan. 

 

Fietsend naar school 

De fietsen van de kinderen kunnen op de 

daarvoor bestemde plaatsen neergezet worden. 

Wij vragen u vriendelijk de kinderen alleen met de 

fiets te laten komen als de afstand te groot is om 

te lopen. Op vrijdag verzoeken wij de leerlingen 

van groep 5 t/m 8 op het betreffende dagdeel 

juist wel op de fiets te laten komen in verband 

met de gymles. 

Voor alle kinderen geldt: een sleutelhanger met  

naam maakt het terugvinden van verloren 

sleuteltjes voor iedereen een stuk gemakkelijker. 

Let op! Wij letten zoveel mogelijk op de fietsen, 

maar wij kunnen niet aansprakelijk worden 

gesteld voor schade en/of diefstal. 

 

Goede doelen 

Omzien naar anderen staat bij ons hoog in het 

vaandel. Niet alleen omzien naar elkaar, maar ook 

naar de ander verder weg. Daarom sparen we 

voor verschillende goede doelen. Elke maandag 

staat de goede-doelen-pot klaar. We sparen al 

jaren voor ons adoptiekind Harriët, die in de 

leefgemeenschap voor kinderen met een 

geestelijke beperking Hand-in-Hand in Ghana 

woont. Daarnaast sparen we in schooljaar 2020-

2021 voor Stichting Jarige Job. In Nederland zijn 

er meer dan 61.000 kinderen die hun verjaardag 

niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor 

is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door 

het geven van een verjaardagsbox t.w.v. €35,-. 

Hierin zit alles wat nodig is voor een echte 

verjaardag, thuis én op school! 

We houden u via Social Schools op de hoogte. 

 

Gymnastiek 

Kleuters 

De kleuters gebruiken op maandag en vrijdag het 

speellokaal voor een gym- of spelles. De kinderen 

doen dit meestal in hun ondergoed en op 

gymschoenen. De gymschoenen (liefst zonder 

veters) bewaren we op school. Wilt u de naam 

van uw kind in de schoenen zetten? 

 

Groepen 3 t/m 8 

De groepen 3 t/m 8 gymmen in “De Meerkoet”. 

De gymlessen worden door een vakleerkracht 

bewegingsonderwijs op vrijdag gegeven. Bij mooi 

weer wijken we met groep 5 t/m 8 wel eens uit 

naar zwembad “De Fuut”. 

De kinderen kunnen hun eigen gymkleren kiezen, 

maar dit mogen niet de kleren zijn die ze ook in 

de klas aanhebben.  

Gymschoenen (zonder zwarte zolen) zijn verplicht 

in verband met de besmetting met voetwratten. 

Wilt u de naam van uw kind in de schoenen 

zetten? 

Als uw kind niet kan of mag meedoen met een 

gymles, dan wordt dit alleen toegestaan als dit 

verzoek door de ouders/verzorgers bij de 

leerkracht wordt ingediend. 

 

Gymrooster 

Groep dag Tijd 

3 Vrijdag  08.30 – 09.30 

4 Vrijdag 09.30 – 10.30 

5 en 6 Vrijdag 10.30 – 12.00 

7 en 8 Vrijdag 13.30 – 15.00 

 

Fris na de gymles 

Een aantal leerlingen uit de bovenbouw gebruikt 

na de gymlessen deodorant. Gebruik van “deo” = 

prima maar dan wel een roller! Ook andere 

groepen willen nog graag van de kleedkamers 

gebruik maken.  

 
Huiswerk 

Regelmatig zal het voorkomen, dat leerlingen wat 

werk mee naar huis nemen om dat thuis te 

maken of te leren. Zo wordt vanaf groep 4 iedere 

week het woordpakket voor spelling online (via 

www.bloon.nl) klaar gezet. Per groep komt daar 

een opdracht bij. Doel hiervan is: 

• Het leren omgaan met huiswerk. 

• Het leren indelen van tijd. 

http://www.cjghollandsmidden.nl/
http://www.cjgcursus.nl/
http://www.pubergezond.nl/
http://www.bloon.nl/


• Het vertrouwd raken met verschillende 

studietechnieken. 

• Het verkrijgen van een goede overgang 

naar het voortgezet onderwijs. 

Kinderen die ziek zijn, krijgen (indien mogelijk) 

het werk thuis. 

 

ICT 

ICT is een belangrijk hulpmiddel binnen ons 

onderwijs. De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 

verwerken de nodige lesstof digitaal op een 

Chromebook. Dit Chromebook is in bruikleen van 

school en wordt niet mee naar huis genomen. 

Daarnaast willen we de kinderen ook specifieke 

computervaardigheden aanleren denk aan 

mediawijsheid, het zoeken naar informatie en het 

leren presenteren m.b.v. digitale hulpmiddelen. 

Rianne Slatius is de onderwijskundig ICT-er van 

de school en Johan Twigt is het eerste 

aanspreekpunt voor alle overige ICT-zaken. 

 

Intern begeleiders (IB-ers) 

Zorgverbreding is één van de belangrijkste 

uitdagingen voor een school. De intern begeleider 

speelt daarin een hoofdrol. Interne begeleiding 

omvat vooral twee zaken: de organisatie van de 

zorgverbreding op schoolniveau en de steun aan 

collega-leerkrachten bij hun hulp aan kinderen 

met problemen. Het zal in de praktijk meestal zo 

zijn dat de groepsleerkracht een probleem ervaart 

en daarbij hulp zoekt. De intern begeleiders zijn 

dan de aangewezen personen om het gemelde 

probleem nader te onderzoeken en om na te gaan 

hoe hulp geboden kan worden. Vervolgens zullen 

zij ook, als dat nodig is, deze hulp in gang zetten 

en eventuele externe hulp inschakelen. 

Onze intern begeleiders zijn: Lindy Hemmes-

Reinhardt (gr. 1 t/m 4) en Joanneke Schipper-Hof 

(gr. 5 t/m 8). 

 

Kanjertraining 

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met 

bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas 

goed te houden (preventief) of te 

verbeteren (curatief). We streven hiermee de 

volgende doelen na: 

• Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid 

in de klas. 

• Het versterken van de sociale vaardigheden 

bij leerlingen. 

• Beheersing van verschillende 

oplossingsstrategieën bij pesten en andere 

conflicten. 

• Bewustwording van de eigenheid bij 

leerlingen. 

• Leren om verantwoordelijkheid te nemen. 

• Het bevorderen van actief burgerschap en 

sociale integratie.  

Eén keer in de maand worden de Kanjerlessen 

afgewisseld met lessen relaties en seksualiteit. 

Zoals we bij de lessen Kanjertraining de kinderen 

weerbaar willen make op het gebied van sociaal 

emotionele ontwikkeling, willen we de leerlingen 

met de lessen relaties en seksualiteit weerbaar 

maken op het gebied van ongewenste 

intimiteiten. 

 

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, 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 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 en externe vertrouwenspersoon 

Binnen De Regenboog werken we met een interne 

vertrouwenspersoon. Deze persoon is 

aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en 

personeel bij klachten of onvrede. De interne 

vertrouwenspersoon 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 vertrouwenspersoon is: Janny 

Hoekstra, e-mail janny.hoekstra@d4w.nl. Janny is 

op school bereikbaar van woensdag tot en met 

vrijdag. 

Naast de interne vertrouwenspersoon 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 Regenboog is: GGD 

externe vertrouwenspersoon, contactgegevens: 

tel: 088-3083342, e-mail: 

externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl  

 

Kleding 

Wilt u er voor zorgen dat de jas van uw kind is 

voorzien van een lusje om te voorkomen dat de 

jas steeds op de grond valt? 

https://www.d4w.nl/ons-beleid/klachtenregeling/
mailto:janny.hoekstra@d4w.nl
mailto:tel:%20088-3083342
mailto:externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl


In de klas worden geen kaplaarzen gedragen.  

De kinderen zetten deze in de gang onder de 

kapstok. Rolschaatsen e.d. mogen niet in de 

school gedragen worden (graag bij de buitendeur 

uittrekken). 

In de herfst en winter mogen de kinderen sloffen 

in de klas dragen.  

In verband met het “luisvrij project” op school, 

kunt u voor uw kind een luizencape kopen. Deze 

cape kunt u bij de administratief medewerker 

kopen en kost 5,00 euro. 

 

KUVO 

Deze letters staan voor “kunstzinnige vorming”. 

Als school doen we mee aan een aantal projecten 

van het Kunstgebouw. Elk jaar is er voor iedere 

groep een activiteit. Dit kan zijn in de vorm van 

een tentoonstelling, het bijwonen van een 

muziek- of toneeluitvoering. Naast de projecten 

van het Kunstgebouw verzorgt onze school in  

het kader van cultuureducatie ook nog andere 

culturele activiteiten, zoals bijvoorbeeld een 

museumbezoek. Deze activiteiten worden ieder 

jaar opnieuw vastgesteld. 

 

Kwaliteit van ons onderwijs  

Kwaliteit van het onderwijs heeft te maken met 

de mensen die het onderwijs geven en met de 

materialen en middelen die beschikbaar zijn. 

Bij kwaliteit denken wij aan de mate waarin wij 

rekening houden met de mogelijkheden van 

kinderen en hoe er omgegaan wordt met extra 

zorg en hulp of juist extra uitdaging, die sommige 

kinderen nodig hebben. 

Verder is kwaliteit doen wat je belooft. Wij vinden 

dat wij hierop aanspreekbaar zijn om zo vorm te 

geven aan het uitgangspunt dat we als school en 

ouders gezamenlijk verantwoordelijk zijn.  

 

Leerlingenadministratie 

Als u uw kind aanmeldt bij ons op school vragen 

wij van u een aantal gegevens, die wettelijk 

vereist zijn. Om deze administratie zo actueel 

mogelijk te houden, vragen wij u om wijzigingen 

(telefoon- en 06-nummers, e-mailadressen, 

huisarts, verhuizingen, e.d.) zo spoedig mogelijk 

door te geven aan de leerkracht van uw kind of 

aan de administratief medewerker van de school. 

Verder is het erg plezierig als er op school een 

tweede telefoonnummer, een zogenaamd 

noodnummer, bekend is, waar wij in geval van 

nood naar kunnen bellen. 

 

Leerlingvolgsysteem 

Naast administratieve gegevens houden wij ook 

observatie- en toetsgegevens van uw kind bij. Wij 

noemen dit ons leerlingvolgsysteem. Op deze 

manier kunnen wij de vorderingen van uw kind 

volgen. Zo kunnen wij in onderling overleg 

bepalen of extra hulp noodzakelijk is. Als ouders 

heeft u het recht deze informatie over uw kind in 

te zien. U kunt daarvoor contact opnemen met de 

leerkracht. 

Luizenouder 

Na elke vakantie worden alle kinderen gescreend 

op neten en hoofdluis. Dit “luizenouderproject” is 

opgezet in samenwerking met de G.G.D. Door op 

elke eerste woensdag na de zomer-, herfst-, 

kerst-, voorjaars- en meivakantie alle hoofden  

na te kijken, proberen we het ongemak van 

hoofdluis zoveel als mogelijk onder controle te 

houden. 

 

Als u zelf luis of neten bij uw kind constateert,  

wilt u hier dan melding van maken op school?  

Dan kunnen we ook de andere kinderen in de 

groep controleren. 

 

Medezeggenschapsraad (M.R.) 

Onze school heeft een M.R. Een belangrijke taak 

van de M.R. bestaat uit het advies uitbrengen 

(zowel gevraagd als ongevraagd) aan de directie 

over het schoolbeleid. De M.R. heeft voor 

bepaalde zaken instemmingsrecht. Daarbij moet 

gedacht worden aan beleidszaken zoals 

verandering van onderwijskundige doelstellingen, 

de klachtenregeling en regels rondom veiligheid. 

De vergaderingen van de M.R. zijn openbaar en 

mogen door iedere ouder (op afspraak) bezocht 

worden. De data worden via deze kalender 

bekend gemaakt. 

Eén van de M.R.-leden heeft tevens zitting in de 

Gemeenschappelijke M.R. van “De Vier 

Windstreken”. 

 

MR-leden: oudergeleding 

Naam Telefoonnummer / mail 

Paola Kuipers 

(voorzitter) 

06-46905125 

mr.regenboog@d4w.nl 

Susan Keizer 06-50244711 

Marijke Struijs 06-20959602 

 

MR-leden: personeelsgeleding 

Naam 

Linda Luiten 

Kirsten Oudshoorn 

Maria Struijs 

Vertegenwoordiger GMR 

Naam 

Linda Luiten 

 

Mobiele telefoons etc. 

Steeds meer leerlingen zijn in het bezit van een 

mobieltje, i-pod, tablet of andere elektronica. Wij 

verzoeken u dringend dit niet mee naar school te 

geven. Heeft uw kind dit toch bij zich dan geldt in 

de klas de regel dat het apparaat in een daarvoor 

bestemd laatje ligt. Begint of eindigt een 

schooldag met een gymles, dan wordt het 

apparaat afgegeven bij de leerkracht en gaat niet 

mee de kleedkamer in! 

 

Eventuele schade aan deze apparatuur is altijd  

voor eigen rekening! 
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Natuur- en milieueducatie 

Iedere groep gaat één keer per cursusjaar de 

natuur in. De groepen 1 t/m 4 om kennis te 

maken met het milieu waar zij in wonen en leven. 

De groepen 5 t/m 8 leren verbanden te leggen 

tussen menselijk ingrijpen in natuur en 

natuurbeheer. Alle buitenlessen worden gegeven 

door medewerkers van “De Watersnip”, het 

natuuractiviteitencentrum van Reeuwijk. 

 

Onderwijsontwikkeling 

Bij de kernvakken rekenen, taal en spelling 

worden de kinderen meer en meer 

(mede)eigenaar van hun eigen 

ontwikkelingsproces en er wordt met de kinderen 

gesproken over de doelen waaraan ze willen 

werken. De leerlingen werken vanaf groep 5 voor 

deze vakken voornamelijk digitaal om: 

• een meer op maat afgestemd aanbod te 

kunnen bieden, 

• de kinderen aan zelf gekozen doelen te laten 

werken, 

• via dashbords in één oogopslag goed zicht te 

houden op de ontwikkeling van de leerlingen. 

Voor de groepen 4 t/m 8 is er per leerling een 

chromebook-touch beschikbaar. Voor de overige 

leerlingen zijn p.c.’s en laptops aanwezig. 

 

Vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur 

en techniek integreren we met 21-ste eeuwse 

vaardigheden als onderzoekend – ontdekkend – 

ontwerpend leren, samenwerken, digitale 

geletterdheid enz. We willen hierbij steeds meer 

thematisch gaan werken. 

 

Onderwijsondersteuning 

Voor onderwijskundige adviezen, begeleiding  

en trainingen van het team kunnen we een 

beroep doen op educatieve diensten als  

‘OnderwijsAdvies’ of ‘Driestar Educatief’ in Gouda. 

Ook voor onderzoek van individuele leerlingen 

(denk aan een intelligentieonderzoek of 

dylexieonderzoek) kunnen we bij deze diensten 

terecht. Dyslexiebehandelingen worden in de 

regel op school uitgevoerd. 

 

Ouderbrochures 

Op De Regenboog zijn folders aanwezig over 

allerlei relevante onderwerpen betreffende de 

ontwikkeling en de opvoeding van kinderen. Het 

zijn folders van instellingen als GGD, het 

opvoedbureau, naschoolse opvang, Bravo e.d. U 

vindt ze op ons folderrek in de hal van de school. 

 

Oudercontact 

We vinden een goed contact met ouders erg 

belangrijk. Daarom hebben wij gekozen voor  

een aantal vaste contactmomenten. 

Aan het begin van het jaar houden we een 

informatieavond (gr. 1/2, 3 en 8) of een 

zogenaamd kennismakingsgesprek (gr. 4 t/m 7). 

Op de informatieavonden vertellen de 

leerkrachten wat er op het programma staat in 

een schooljaar en hoe er gewerkt wordt. Bij de 

kennismakingsgesprekken komt u vooral aan het 

woord. Wat wilt u graag dat de (nieuwe) 

leerkracht van uw kind weet, waar hij/zij rekening 

mee moet houden, waar uw kind goed in is, waar 

uw kind tegenop ziet enz. enz. 

Daarnaast zijn er twee keer per jaar 

gespreksavonden. In november over de sociaal 

emotionele ontwikkeling van uw kind en in maart 

naar aanleiding van het rapport. Aan het einde 

van het schooljaar wordt samen met de MR een 

informatieavond voor het nieuwe schooljaar 

georganiseerd. Naast de geplande gespreks-

momenten kunt u altijd een afspraak met de 

leerkracht maken. U bent van harte welkom!  

 

Ouderbijdrage 

De Ouderraad vraagt jaarlijks een ouderbijdrage 

van u. Deze vrijwillige bijdrage is een dekking 

voor de te maken kosten die niet door de Rijks- 

en gemeentelijke overheid vergoed worden 

(zoals: vieringen, sporttoernooien, 

Sinterklaasuitgaven en extra 

buitenspelmateriaal). Het geld komt dus 

rechtstreeks ten goede aan alle leerlingen. 

De ouderbijdrage is voor dit schooljaar 

vastgesteld op € 32,50 per schoolgaand kind. 

Kinderen die halverwege het schooljaar op onze 

school komen, betalen € 3,25 per maand. U 

ontvangt in het voorjaar een verzoek tot betaling. 

Hoewel betaling van deze ouderbijdrage niet 

verplicht is, verzoeken wij u dit bedrag wel te 

voldoen, omdat alleen dan bovengenoemde zaken 

voor de kinderen geregeld kunnen worden. 

 

Ouderraad 

Onze school is erg blij met en trots op de vele 

ouders die ons enthousiast helpen en met ons 

meedenken. De Ouderraad, waarin van elke groep 

een ouder vertegenwoordigd is, regelt allerlei 

activiteiten op onze school. Om die taak zo goed 

mogelijk te kunnen uitvoeren, is het belangrijk 

dat suggesties, kritiek, opmerkingen en wensen 

vanuit de ouders t.a.v. de activiteiten kenbaar 

gemaakt worden. De taak van de Ouderraad  

is het verlenen van medewerking aan binnen- en 

buitenschoolse activiteiten. 

 

Ouderraadsleden: 
Groep 1/2a Christa van Spengen 

Groep 1/2b Marjan de Bruijn 

Groep 3 Bianca v.d. Heuvel 

Groep 4 Veronique Wensveen 

Groep 5 Wendy Burger 

Groep 6 Mirjam de Vries 

Groep 7 Marloes Brouwer 

Groep 8a+b Annemarie v. 
Wijngaarden 

Namens het team Ariëlle Plak 

Voorzitter Mirjam de Vries 

Penningmeester Mireille de Looij 

Secretaris Annemarie v. 
Wijngaarden 
Bianca v.d. Heuvel 



  

Oud papier 

De oud-papier coördinator zorgt ervoor dat elke 

maand ouders meehelpen met het inzamelen van 

oud papier. Hiervoor lopen iedere keer 2 

vrijwilligers mee met de gemeentelijke 

afvalwagen om de minicontainers in een ons 

toegewezen wijk te legen. Het geld dat wij 

hiervoor krijgen, wordt besteed aan de KUVO-

projecten voor de kinderen.  

De data (per wijk verschillend) voor het klaar 

zetten van de blauwe minicontainers worden via 

gemeentelijke kanalen verstrekt. Contactpersoon 

voor onze school is Anneke Blonk (tel. 06 - 24 98 

78 57). 

 

Overblijven (Tussen Schoolse Opvang) 

Tijdens de middagpauze op school blijven?  

Dat kan. De verantwoordelijkheid voor het 

overblijven ligt bij school. Er wordt gegeten onder 

toezicht van ouders. Hoe het één en ander 

verloopt, kunt u navragen bij Anneke Blonk, onze 

TSO coördinator. U kunt haar bereiken op tel. nr. 

06 - 24 98 78 57 of via e-mail: 

tso.regenboog@d4w.nl 

U kunt uw kind structureel of incidenteel (tot 11 

uur ‘s ochtends) aanmelden of afmelden via 

www.overblijvenmetedith.nl 

Het is erg fijn als u op broodtrommels, bekers 

e.d. de naam van uw kind zet. 

 

Privacywetgeving  

Vanwege de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming vragen we u om uw 

voorkeur voor het gebruik van beeldmateriaal 

voor verschillende doeleinden, zoals de 

schoolgids, de kalender, Social Schools, onze 

schoolwebsite enz. in Social Schools aan te geven. 

U kunt uiteraard deze toestemming ten allen tijde 

wijzigingen. We zullen u jaarlijks herinneren aan 

de voorkeuren die u heeft opgegeven. 

 

Rapporten 

Een kind is meer dan een verzameling cijfers en 

woorden voor leer- en vormingsgebieden. Maar 

om een redelijk inzicht te krijgen op welke wijze 

een kind zijn mogelijkheden gebruikt, wordt er 

getoetst. De uitslagen hiervan vindt u terug in 

woorden en cijfers. Daarover willen we als 

groepsleerkracht graag met u praten.  

In alle groepen krijgen de kinderen 2 keer per 

jaar een rapport mee, waarin zowel cijfer- als 

woordaanduidingen staan.  

 

Schoolfotograaf 

Elk jaar laten we de schoolfotograaf op school 

komen om portret- en/of groepsfoto’s te maken. 

De kinderen van groep 8 krijgen bij hun afscheid 

een groepsfoto aangeboden. U bent niet verplicht 

om de foto’s te kopen.  

 

Schoolgids 

In onze schoolgids kunt u meer en uitgebreidere 

informatie vinden over onze school en ons 

onderwijs. De schoolgids staat op onze website. 

Voor ouders die zich op de schoolkeuze voor hun 

kind(eren) oriënteren, hebben we een papieren 

versie van de schoolgids. Deze kunt u op verzoek 

eveneens krijgen. De schoolgids en deze kalender 

vormen samen één geheel.  

 

Schoolkerkdienst 

Dit jaar zal er voor de groepen 5 t/m 8 een 

schoolkerkdienst gehouden worden. Voorafgaand 

aan deze kerkdienst zullen de leerlingen zich in de 

klas voorbereiden op deze dienst.  

Via Social Schools houden wij u op de hoogte over 

data en plaats van samenkomsten. 

 

Schoolfruit 

Voor het schooljaar 2020-2021 geven we ons 

weer op voor het Europese 

Schoolfruitprogramma. Dit houdt in dat we 

gedurende 20 weken voor alle kinderen 3 keer 

een gratis portie groente of fruit ontvangen. De 

enige verplichting die hierbij aan scholen gesteld 

wordt, is dat ze daarna zelf door gaan met 2 keer 

per week een fruitdag in te stellen. Dat doen wij 

al: woensdag en vrijdag = fruitdag. 

 

School Ondersteunings team (SOT) 

Als een leerling meer zorg nodig heeft dan we 

binnen het basisarrangement kunnen bieden, dan 

kan de leerling besproken worden in het SOT. Het 

SOT bestaat uit de IB-ers, de onderwijsspecialist 

van D4W, een gezinsspecialist (de schoolarts), 

een orthopedagoog en de ouders van de leerling 

die besproken wordt. In dit overleg wordt 

gekeken welke extra hulp een leerling nodig 

heeft. Kan de school deze ondersteuning zelf 

bieden of kan een andere school binnen het 

samenwerkingsverband dat of moet er gekeken 

worden naar een andere vorm van onderwijs: 

speciaal (basis)onderwijs.  

 

Schoolraad – klankbordgroep 

De ouderbetrokkenheid wordt onder andere 

gerealiseerd door middel van een Schoolraad, 

waarin ouders zitting hebben die zoveel als 

mogelijk de plaatselijke kerken 

vertegenwoordigen. De Schoolraad is een 

klankbordgroep en een gesprekspartner van de 

directie betreffende de identiteit en de kwaliteit 

van het onderwijs van de school.  

Wanneer u meer informatie wenst betreffende de 

Schoolraad, kunt u deze vragen via de school. 

 

De Schoolraad bestaat op dit moment uit de 

volgende personen: 
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Functie Naam Tel. nr. 

Voorzitter Thom Maaijen 0182-300319 

Lid Annerieke Borg  

Lid David van Veen  

Lid Inge de Bruijn  

Lid Christa v. 

Spengen 

 

Lid 

(aspirant) 

Linda v. 

Rozendaal 

 

 

Schoolreis 

De groepen 1 en 2 (3) gaan jaarlijks op schoolreis 

naar een bestemming op een niet al te grote 

afstand. De groepen 3 of 4 t/m 7 gaan op 

schoolreis naar een wat verder gelegen doel. 

Groep 8 heeft een schoolkamp van drie dagen. 

 

Schooltas - agenda 

Vanaf groep 5 stellen wij het op prijs als de 

kinderen een stevige schooltas hebben. I.v.m. het 

op te geven huiswerk is het noodzakelijk dat 

kinderen in groep 7 en 8 een eigen schoolagenda 

hebben.  

 

Schooltijden 

Groep 1 t/m 4 

Dag Ochtendtijden Middagtijden 

Maandag 8.30 – 12.00  13.00-15.00  

Dinsdag 8.30 – 12.00  13.00–15.00  

Woensdag 8.30 – 12.00   

Donderdag 8.30 – 12.00  13.00–15.00  

Vrijdag 8.30 – 12.00   
 

Groep 5 t/m 8 

Dag Ochtendtijden Middagtijden 

Maandag 8.30 – 12.00  13.00–15.00  

Dinsdag 8.30 – 12.00  13.00–15.00  

Woensdag 8.30 – 12.00   

Donderdag 8.30 – 12.00  13.00–15.00  

Vrijdag 8.30 – 12.00  13.00–15.00  

 

De leerlingen zijn vanaf 8.15 uur welkom in de 

klas. In de ochtendpauze en van 12.50–13.00 uur 

houden de leerkrachten toezicht op het plein.  

 

Social Schools – social media 

We vinden het belangrijk om u als ouders goed en 

regelmatig te informeren over wat er op school 

gebeurt. Via ons interactief ouderportaal Social 

Schools houden we u op de hoogte van het 

schoolnieuws en kunt u de groepsberichten van 

de groep, waarvan uw kind deel uitmaakt, volgen. 

Op zaterdag ontvangt u per mail een “Wekelijkse 

Nieuwsbrief” waarin al deze berichten gebundeld 

zijn, voorafgaand door een voorwoord.  

Daarnaast informeren we u ook via de mail of 

uiteraard persoonlijk. 

U vindt ons op: 

Website: www.d4w.nl/deregenboog 

Twitter: @RegenboogRwijk 

Instagram: www.instagram.com/regenboogrwijk 

 

Sportactiviteiten 

Op de vrijdag voor Koningsdag organiseren wij de 

Koningsspelen, een sport- en speldag voor alle 

leerlingen.  

Daarnaast doen we als school mee aan het 

gemeentelijk damtoernooi. Vanaf de 

herfstvakantie tot de meivakantie worden er op 

donderdag van 15.00 tot 15.45 uur op school 

damlessen gegeven door Hans de Knikker van de 

plaatselijk damvereniging Denk en Zet. Deze 

damlessen zijn gratis voor kinderen vanaf groep 4 

die graag willen (leren) dammen. 

 

Talentmomenten 

Twee keer per jaar kunnen de kinderen kiezen uit 

een ruim aanbod van activiteiten. U kunt denken 

aan muziek, dans, toneel, handvaardigheid, 

programmeren, techniek, koken en sport. De 

leerlingen van de bovenbouw werken gedurende  

3 weken achter elkaar aan dezelfde activiteit, 

terwijl de leerlingen van de onderbouw elke week 

iets anders gaan doen. Zo willen we recht doen 

aan interesses en talenten van elke leerling. 

 

Telefoneren 

Het telefoonnummer van school vindt u bij de 

adressen. Wanneer u ons op school wilt bellen, 

kunt u dat het beste doen tussen 8.00 en 8.15 

uur ’s morgens, tussen 12.00 en 12.50 uur en ’s 

middags na schooltijd. We vragen u om alleen in 

geval van nood de leerkracht onder schooltijd te 

bellen. 

Als u de leerkracht van uw kind wilt spreken, 

vragen wij u een afspraak te maken ná schooltijd.  

 

Uitstromen naar het Voortgezet Onderwijs 

(VO) 

Om tot een zorgvuldig afgewogen advies voor het 

VO te komen, voeren wij aan het eind van  

groep 7 een voorlopig adviesgesprek. Hierbij 

worden de wensen van ouders en kind naast de 

opbrengsten (citoresultaten van groep 6 en 7), 

motivatie, doorzettingsvermogen, het maken van 

huiswerk en werkhouding van de leerling gelegd 

om te komen tot een voorlopig advies voor het 

VO. In januari - februari van groep 8 volgt een 

definitief advies. De landelijk verplichte eindtoets 

wordt in april afgenomen. Alleen als de uitslag erg 

afwijkt van de gemaakte keuze kan in overleg 

tussen ouders, de school en het VO een 

heroverweging plaatsvinden. 

De leerkracht van groep 8 zal het één en ander 

toelichten op de informatieavond aan het begin 

van het schooljaar. 

De laatste 3 jaar zijn de leerlingen als volgt 

uitgestroomd:  

          

2017-2018   28 leerlingen 

VMBO-Basis/Kader   4 

VMBO TL    1 

VMBO TL – HAVO         3 

HAVO              4 

HAVO-VWO    4 
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VWO     9 

Gymnasium    3 

 

2018-2019   19 leerlingen 

VMBO-Basis    1 

VMBO TL    1 

VMBO TL – HAVO         4 

HAVO              4 

HAVO-VWO    3 

VWO     5 

Gymnasium    1 

 

2019-2020   28 leerlingen 

VMBO Basis/Kader          10 

VMBO GL/TL    2 

VMBO TL – HAVO   4 

HAVO     3 

HAVO-VWO    7 

VWO     1 

Gymnasium    1 

 

Vakanties 

Herfstvakantie:  19 okt t/m 23 okt. 2020 

Kerstvakantie:  21 dec. t/m 1 jan. 2021 

Voorjaarsvakantie:  22 feb. t/m 26 feb. 2021 

Goede Vrijdag-Pasen  2 apr. t/m 5 apr. 2021 

Meivakantie    26 apr. t/m 7 mei 2021 

Hemelvaart:   13 en 14 mei 2021 

Pinksteren:   24 mei 2021 

Zomervakantie:  19 juli t/m 27 aug. 2021 

 

Vrije dag(delen):  

20 december:  middag vrij voor gr. 5 t/m 8 

17 juli          : middag vrij voor gr. 5 t/m 8 

 

Studiedagen: 

Maandag 19 februari 2021 

Dinsdag 6 april 2021 

Overige studiemomenten vinden buiten schooltijd 

plaats. 

 

Verjaardagen 

Als uw kind jarig is, mag hij/zij op school 

trakteren. Dit geldt ook als uw kind 4 is 

geworden. De vierjarige kinderen gaan dan  

alleen rond in de kleuterklassen. De 5 en  

6-jarige kleuters en leerlingen uit groep 3 en 4 

mogen op de benedenverdieping rondgaan en de 

leerlingen van groep 5 t/m 8 op de 

bovenverdieping. Wilt u bij het uitzoeken van de 

traktaties denken aan de gezondheid  

van de kinderen? Leerkrachten hoeven niet 

speciaal verwend te worden, we delen graag  

mee in de traktatie van de kinderen. 

 

Verlof en leerplicht 

Als uw kind vier wordt, gaat het naar school. In 

de weken voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het 

4 dagdelen komen wennen. De kinderen die 

hiervoor in aanmerking komen, krijgen thuis een 

kaart met de betreffende data. 

Zodra uw kind 5 jaar wordt, is het leerplichtig.  

Als leerplichtige kinderen zonder grondige reden 

of zonder toestemming van de directie afwezig 

zijn, moeten we dit melden aan de 

leerplichtambtenaar. Ongeoorloofd verzuim kan 

flinke boetes tot gevolg hebben. 

 

Extra verlof voor vakantie 

Extra verlof voor vakantie buiten de 

schoolvakanties wordt niet verleend. Op deze 

regel zijn drie uitzonderingen: 

• als ten minste één van de ouders een 

beroep heeft met seizoensgebonden 

werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de 

agrarische sector of de horeca; 

• als het gezin in geen van de 

schoolvakanties in één schooljaar met 

vakantie kan en 

• als de extra vakantie niet in de eerste twee 

weken van het schooljaar valt. 

Voor een verzoek met beroep op één van de 

mogelijkheden heeft u echter wel een schriftelijke 

verklaring van werkgever of arts nodig. Dit 

verzoek moet minstens 14 dagen van te voren 

schriftelijk bij de directie zijn ingediend. Het 

aangevraagde vakantieverlof mag niet langer 

duren dan 10 werkdagen en het mag niet 

aansluitend aan een schoolvakantie zijn. In 

andere gevallen moet u zich wenden tot de 

ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente 

Bodegraven Reeuwijk, e-mail 

leerplicht@bodegraven-reeuwijk.nl of  

via tel. 0172- 522 522. 

Om teleurstellingen te voorkomen, raden we u 

dringend aan geen vakantie te boeken of tickets 

te kopen voordat u toestemming heeft voor 

vakantieverlof. 

 

Extra verlof voor een dag(deel) 

Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding 

zijn voor een verlofdag. Dit verzoek kunt u bij de 

directie indienen.  

Het gaat dan om: 

• Huwelijk. 

• Jubilea. 

• Begrafenissen. 

• Medische consulten en behandelingen. 

• Godsdienstige verplichtingen. 

U kunt voor het aanvragen van verlof op de 

website een formulier vinden of dit bij de 

administratie verkrijgen. 

 

Vervanging van zieke leerkrachten: 

Welke stappen nemen wij bij de vervanging van 

ziekte of verlof van een leerkracht? 

• de vervangingspool van onze stichting wordt 

benaderd of er een vervanger voor de 

betreffende groep beschikbaar is; 

• de eventuele duo-collega van de betreffende 

leerkracht of een andere parttimer wordt 

gevraagd om extra dagen te werken. 

Indien er geen vervangers beschikbaar zijn, 

dienen andere mogelijkheden overwogen te 

worden om tot een oplossing te komen, zoals: 
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• de uren voor interne begeleiding of directie in 

te zetten voor lesgevende taken;  

• de groep verdelen over andere groepen 

(maximaal voor twee dagen, wanneer dit 

redelijkerwijs mogelijk is). 

Bieden voorgaande mogelijkheden geen 

aanvaardbare oplossing, dan laten we de 

desbetreffende groep naar huis gaan. In dat geval 

volgen wij de richtlijnen van de inspectie: 

• in principe niet de eerste schooldag; 

• alleen in geval van uiterste nood hiertoe 

overgaan; 

• ouders schriftelijk of telefonisch op de hoogte 

stellen en 

• voor leerlingen, die geen opvang hebben, deze 

binnen de school regelen. 

 

De ervaring leert dat er steeds moeilijker aan 

invallers te komen is en dat het tekort aan 

leerkrachten alleen maar toe zal nemen in de 

komende jaren. Uiteraard doen we ons uiterste 

best om alle lessen normaal door te laten gaan. 

 

Verzekering 

Uw kind is automatisch verzekerd op de 

ongevallenpolis, die onze stichting D4W heeft 

afgesloten. De polis geeft dekking tijdens 

schooluren, tijdens de route van en naar school, 

tijdens sportactiviteiten in schoolverband, 

excursies, kamp etc. De dekking omvat een 

uitkering bij overlijden en bij gehele of 

gedeeltelijke invaliditeit. Het omvat tevens de 

kosten van geneeskundige en tandheelkundige 

hulp voor zover deze kosten niet verhaald kunnen 

worden op uw eigen ziektekostenverzekering. Let 

op: materiële schade valt niet onder deze 

verzekering! Voor informatie kunt u bij de directie 

terecht. 

Van ouders die voor school rijden, vragen wij dat 

ze een inzittende verzekering hebben afgesloten. 

 

Vieringen en feesten 

Op onze school kennen we de volgende vieringen 

en feesten: 

• Kerstfeest Wij vieren het geboortefeest van 

Jezus Christus al dan niet samen met de 

ouders in de klas, op school of in de kerk. 

• Paasfeest: Het opstandingfeest vieren we in de 

hal van de school of in de klas. 

• Pinksterfeest: Het feest van de uitstorting van 

de Heilige Geest vieren we in de eigen klas. 

• Bid/Dankdag zijn dagen waarop we met de 

groepen in de gemeenschapsruimte 

samenkomen om te zingen, te luisteren en te 

bidden en danken.  

• Sinterklaasfeest: Na een gezamenlijk 

ontvangst van de Sint op het plein bezoekt 

Sinterklaas met zijn gevolg de diverse groepen. 

Groep 5 t/m 8 trekt lootjes om elkaar te 

verrassen. 

• Afscheidsavond groep 8: Deze laatste avond 

voor groep 8 op de basisschool vieren we met 

de ouders. 

• Verjaardagen van de juf of de meester: Dit 

feest wordt op een ochtend op school gevierd 

als meesters- en juffendag (zie kalender). 

 

Vragen 

Heeft u vragen/opmerkingen die gaan over uw 

kind of over het onderwijs aan uw kind, dan kunt 

u bij de leerkracht terecht. Heeft u vragen over de 

coördinatie van de leerlingenzorg dan kunt u 

terecht bij de intern begeleiders. Heeft u vragen 

over het beleid van de school, dan kunt u bij de 

directie terecht. U bent van harte welkom! 

 

Ziekteverzuim 

Wanneer uw kind door ziekte of andere 

omstandigheden niet op school kan komen, bent 

u als ouders wettelijk verplicht de school op tijd 

op de hoogte te stellen. Wilt u dit doen tussen 

8.00 en 8.15 uur ’s morgens? Tel. nr. 0182-

394149. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het lied van de Regenboog 

Ze zeggen: als je anders bent, 
dan hoor je er niet bij. 

ze doen alsof je niemand bent 

als je niet bent als zij. 

Refrein 
Maar kijk eens naar de Regenboog 

Zie jij het soms gebeuren 
dat van de zeven kleuren 

-bijvoorbeeld rood of groen- 
er één niet mee mag doen? 

Nee, de één staat naast de ander 
en ze zijn, zoals je ziet, 

steeds verbonden met elkander 
Kunnen mensen dat dan niet? 

 
Ze zeggen: als je anders bent 

dan doe je niet normaal 

Ze wijzen naar je kleren en  

ze lachen om je taal 

Refrein 

Ze zeggen: als je anders bent 

dan kun je beter gaan 

Alsof je nooit geboren bent 

dat is toch geen bestaan 

Refrein 

 
 


