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Beste ouders/ verzorgers, 

 

Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor ieder kind en de ouders/ verzorgers. 

Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in het totaal zo’n 7600 uren toevertrouwt aan de zorg van de juffen en de meesters van 

de basisschool? Dat is een belangrijk deel van een (kinder-) leven. Een school kies je dan ook met zorg! Scholen verschillen in 

manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig, maar aan de andere kant 

is het wel prettig dat er een keuzemogelijkheid is! 

Samen met het team en de M.R. van het Overbos is deze schoolgids voor u samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school 

voor uw kind. In deze gids beschrijven we waar we voor staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe we proberen kwaliteit te 

leveren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu al kinderen op onze school hebben. Voor hen is de gids vooral 

bedoeld als naslagwerk.  

Deze schoolgids wordt op onze website gepubliceerd (www.hetoverbos.nl). Daarnaast zullen alle ouders aan het begin van het 

schooljaar een folder ontvangen met informatie over het Overbos en de jaarkalender voor het komende schooljaar. Op de website 

kunt u de jaarkalender bekijken.  

De dagelijkse gang van zaken wordt naar ouders gecommuniceerd via Ouderportaal, dit is een afgesloten omgeving waar u foto’s 

kunt vinden, ziekmeldingen kunt doen, maar ook contact met de leerkracht van uw kind kunt opnemen. Op deze wijze verwachten 

wij u volledig op de hoogte te houden van wat zich op school afspeelt.  

 

Team obs het Overbos 
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1. Gegevens obs het Overbos  
 

School 
 
Openbare basisschool "het Overbos” 
Polderslaan 1 - 3233 VL  Oostvoorne 
Tel: 0181 - 487094  
Bankrekening nr: NL63 RABO 0304 7413 96 (voor 
ouderbijdrage) t.n.v. Schoolfonds het Overbos 
E-mail: overbos@primovpr.nl 
Website: www.hetoverbos.nl 

Schoolleiding 
 
Directeur: Caroline Stenneken 
Tel: 0181-487094 
Mobiel: 06-48469197 
E-mail:  c.stenneken@primovpr.nl    
Locatieleider: S. Lodder 
Tel: 0181-487094 
Mobiel: 
E-mail: s.lodder@primovpr.nl  
 
 
 

College van bestuur  
 
Onderwijsgroep PRIMO-vpr 
Postbus 412 
3220 AK Hellevoetsluis 
Tel: 0180-391040 
Mvr. Ingrid van Doesburg – voorzitter 
 
 

Medezeggenschapsraad 
Oudergeleding: B.Ruitinga (voorzitter,) Evelien Trouwborst, 
Cynthia Lap 
Teamgeleding: Sabine Bos, Annemarieke Dijkman en Marcel 
Smith (secretaris) 
Banknummer voor betaling van de jaarlijkse vrijwillige 
ouderbijdrage NL63 RABO 0304 7413 96 t.n.v. obs het 
Overbos Schoolfonds 
 

Ouderraad 
 
Leden: Nellie Mulder, Livia Broek, Lonneke Hille, Fay van 
Dongen, Angelique Teichman, Pernilla Triel,, Ciska de Jong, 
Karin Schouten, Babs Baars, Mariette Fontein 
 

 

 

1.1 Geschiedenis van onze school  
Onze school bestaat al meer dan 85 jaar. Het Overbos is op 1 april 1930 gestart als openbare lagere school, omdat het 
leerlingenaantal op de toenmalige “Dorpsschool” te groot werd. Het huidige gebouw (bovenbouwgedeelte) is toen in gebruik 
genomen. De plek en de naam van de school zijn bepaald door de toenmalige burgemeester de heer Bruynsing van Damsté. Van 
1935 tot 1962 werd op voorspraak van een groep ouders de school neutraal bijzonder. In 1962 werd de school weer openbaar en 
werd bestuurd door Burgemeester en Wethouders. Met ingang van 1 januari 2006 zijn we met alle openbare scholen op Voorne 
Putten en Rozenburg ondergebracht bij de stichting onderwijsgroep PRIMO VPR. 
 
1.2 Leerlingenaantal  
Bij de start van dit schooljaar 2019-2020 zitten er ruim 240 leerlingen op onze school, verdeeld over 10 groepen en 15 leerkrachten 
Het leerlingenaantal is de laatste paar jaren gegroeid door de vele verhuizingen naar Oostvoorne. 
 
1.3 Huisvesting  
De school is gebouwd in 1930. In de loop der jaren is de school verbouwd en vergroot.  
De school bestaat uit 10 lokalen, een speellokaal, verschillende werkruimtes en een personeelskamer.  
In de zomervakantie is het interieur van de school opnieuw geverfd 
 
 
1.5 Team en functies  
 
Management en schoolleiding 
Caroline Stenneken    Directeur 
Sylvia Lodder    Locatie leider 
 
 

Onze school werkt volgens het principe van gedeeld leiderschap en gedeelde verantwoording. Er wordt in samenspraak met het 
team beleid gemaakt en uitgezet. Er is een directie bestaande uit een directeur en een locatie leider. Samen sturen zij alle processen 
aan met daarin ieder hun eigen verantwoordelijkheden. 
De directeur is eindverantwoordelijk voor het onderwijsinhoudelijk beleid, financiën, het personeelsbeleid en het beheer van het 
gebouw en het omliggende terrein. 
De locatieleidster vervangt de directeur indien zij afwezig is en is eerste aanspreekpunt. 
De intern begeleidster (ib-er) is verantwoordelijk voor het coachen van de leerkrachten met betrekking tot de zorg in de klas voor 
elke leerling en het coördineren van de zorg aan leerlingen binnen de school 
  
Leerkrachten                                    groep                                        werkdagen  

Gino de Filippi Groep 1/2A Maandag t/m vrijdag 

Sabine Bos Groep 1/2B Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

Jephthade Groot Groep 1/2B Woensdag  

mailto:c.stenneken@primovpr.nl
mailto:s.lodder@primovpr.nl


 

Coördinator Leren met ouders 

 

Donderdag en vrijdag RT-werkzaamheden 

Pamela de Winter Groep 1/2C Maandag t/m vrijdag 

Wilma Caspers Groep 3 Maandag, dinsdag 

Karin Baartmans Groep 3 Woensdag, donderdag, vrijdag 

Joyce Kuijpers Groep 4 Maandag t/m vrijdag 

Marcel Smith Groep 5 Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag 

Sylvia Lodder Groep 5 Dinsdag 

Annemarieke Dijkman Groep 5/6 Maandag t/m woensdag 

Stanneke Matthijsse Groep 5/6 Woensdag t/m vrijdag 

Tara Feenstra Groep 6 Maandag t/m vrijdag 

Romy Pruysen Groep 7 Maandag t/m vrijdag 

Aleid Julien Groep 8 Maandag, dinsdag, vrijdag 

Noor Zweverink Groep 8 Woensdag, donderdag 

 
 

De groepsleerkrachten zijn direct verantwoordelijk voor alles wat er in de klas en met hun groep gebeurt en zijn ook als zodanig 
aanspreekbaar.   
 
Vakleerkrachten  
Chris Rossmolen   Gymnastiek leerkracht 
Geessien Kuipers    Plusklas 
Pamela de Winter    Engels 
 

De vakleerkrachten zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van het vakgebied dat zij verzorgen. Natuurlijk vindt 
hierover wel overleg plaats. 
 
Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) 
Anja Vet    Intern begeleider 
Stanneke Matthijsse      Vertrouwenspersoon 
Sylvia Lodder    Levelwerk  
Erica Baris Zonneveld  Onderwijsassistent/ leerkracht in opleiding   
Daney Boshuizen    Onderwijsassistent  
Lennart van Vliet    Onderwijsassistent 
Jos Weinholt    Voorschoolse opvang (vrijwilligster)    
Wout Krispijn    Onderhoud (vrijwilliger) 
Claudia Martin    Logopedie (elke maandagmiddag aanwezig) 
Karima Fagrach    Schoolmaatschappelijk werk 
 
Managementondersteuning  
Rubina van Dalen    Administratie 
 
Het onderwijsondersteunend personeel is verantwoordelijk voor al het ondersteunende werk in opdracht van de directie, de 
leerkrachten en de vakleerkrachten. Zo verlichten zij het werk van hen en kunnen we gezamenlijk meer kwaliteit leveren. 
a. Vertrouwenspersonen  
Als kinderen en ouders in vertrouwen iets over hun privésituatie kwijt willen of iets in vertrouwen willen melden dan zijn daar personen 
speciaal voor opgeleid. Op onze school is dat Stanneke Matthijsse 
b. Administratie 
Wij hebben op school de beschikking over een administratief medewerker, Rubina van Dalen. Zij is degene die onze administratie 
bijhoudt. Zij is op maandag en dinsdag aanwezig. 
1.7 Tijden  
 
Schooltijden 
Dagelijks van 8.30 uur tot 14.00 uur. 
We hebben gedurende het jaar enkele vrije dagen naast de reguliere vakanties. Op die dagen hebben de leerkrachten steeds een 
studiedag. 
Dagelijks is er vanaf 07.30 uur voorschoolse opvang. Voor de kinderen gaan de deuren 10 minuten voor aanvang van de lessen 
open, dus om 8.20 uur. U mag dan uw kind in de klas brengen of het kind mag zelf de klas in. Vijf minuten voor de aanvang van de 
lessen moet iedereen naar binnen. We willen precies op tijd starten, het is dan ook niet de bedoeling dat u na de aanvangstijd nog 
de klas in gaat. 
Wij verzoeken u nadrukkelijk te zorgen dat uw kind op tijd is. Stuurt u echter uw kind niet te vroeg naar school, er is dan namelijk 
geen toezicht en wij dragen dan ook geen verantwoordelijkheid. 
 
Vakanties en vrije dagen 
Herfstvakantie   19-10-2019 t/m 27-10-2019   
Kerstvakantie   21-12-2019 t/m 05-01-2020    
Voorjaarsvakantie   22-02-2020 t/m 01-03-2020 
Pasen   10-04-2020 t/m 13-04-2020               
Meivakantie  18-04-2020 t/m 03-05-2020 
Extra dag    05-05-2020  
Hemelvaart  21-05-2020 t/m 24-05-2020      



Pinksteren  01-06-2020       
Zomervakantie  18-07-2020 t/m 30-08-2020    
 
 
 
Studiedagen 
Komend schooljaar zijn de volgende data als studiedag voor leerkrachten ingeroosterd: 28 oktober, 20 december, 21 februari, 4 mei, 
26 mei en 17 juli 
 
Gymnastiektijden  

Groep Dag  

Groep 7 Maandag      09.15-10.30 uur 

Groep 8 Dinsdag       08.30-09.45 uur* 

Groep 3 Donderdag  08.30-09.15 uur* 

Groep 5 Donderdag  09.15-10.30 uur 

Groep 5/6 Donderdag  10.45-12.00 uur 

Groep 4 Donderdag  12.00-12.45 uur 

Groep 6 Donderdag  12.45-14.00 uur* 

 
* De kinderen van deze groep moeten op eigen gelegenheid naar de sporthal of van de sporthal terug naar huis. Wilt u ervoor zorgen 
dat ze 10 minuten voor tijd bij de sporthal aanwezig zijn (met de fiets, maar groep 3 voorlopig te voet). De groepsleerkracht is er 
dan ook. 
Alle groepen vanaf groep 4 gaan met de fiets van en naar de gymzaal/zwembad. 
 
De leerlingen van groep 4 t/m 8 krijgen 3 weken per schooljaar zwemcliniques. Dit zal van 13.00 uur tot 14.00 uur zijn volgens 
een rooster. Om de zwemvaardigheid te onderhouden. 
 
2. Het onderwijs op obs het Overbos  
 

2.1 Waar staan we voor? 
  

Uitgangspunten 
Onze school is een openbare school. Dit betekent dat wij in principe elk kind toelaten, ongeacht zijn nationaliteit, milieu, cultuur, 
godsdienst of handicap. Wij vinden het belangrijk dat je kinderen leert omgaan met elkaars verschillen, dat zij begrip en respect 
krijgen voor elkaars individuele, culturele en godsdienstige achtergrond. Wij besteden in de groepen dan ook aandacht aan alle 
godsdiensten en levensovertuigingen. 
 

Doelstellingen 
Wij zien onze school als leer- én opvoedingsinstituut. We staan voor een zo breed mogelijke vorming. Dit houdt in dat wij ons niet 
alleen verantwoordelijk voelen voor de zorg dat alle kinderen de beoogde leerresultaten bereiken, maar ook dat er aandacht is voor 
de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ons doel is om elk kind op elk gebied steeds te laten groeien door hen een volgende stap in hun 
ontwikkeling te laten maken.  
 
 

Waar je ons aan herkent: 
Onderzoekend 

▪  
▪ Juist. Nieuwsgierig was je al. Nou wij ook! Wij willen elke dag iets 

nieuws van jou ontdekken. Ontdek jij dan de wereld om je heen. 
Door rustig iets te bekijken of door gewoon te doen. Op jouw 
manier. 

Uitdagend 
▪ Ondernemende kinderen? Mooi! Laat maar eens zien wat je kunt. 

Wij zoeken de uitdaging voor jou en voor ons zelf. Een hoge lat, een 
inspirerende presentatie? Prachtig. En… fouten maken is OK. 

Sociaal 
▪ Sociaal? Voor ons betekent dat:  

Jezelf laten zien, nieuwsgierig zijn naar de ander. 
Jezelf zijn én de ander aanmoedigen dat ook te doen. 

 
 

Visie  
Op het Overbos is ieder kind welkom. Wij bieden een gegarandeerd curriculum met effectieve basisinstructie volgens het EDI-
model (effectieve directe instructie). EDI is een effectieve en efficiënte manier om de instructie aan te bieden aan leerlingen door de 

leerkracht. Er wordt aandacht besteed aan de emotionele- en sociale ontwikkeling, om een goede cognitieve ontwikkeling te 

kunnen verwezenlijken. De leerkrachten zijn hierbij tevens coach en begeleider. Ouders en verzorgers worden als partners in dit 
proces gezien, met wie open gecommuniceerd wordt. Samen leiden we de kinderen op tot echte wereldburgers! 
 
Sfeer en Pedagogisch klimaat 
Natuurlijk is bij dit alles een goede open sfeer op school onontbeerlijk. In de groepen, op het plein, tijdens de lunch, maar ook met 
allerlei buitenschoolse activiteiten proberen we contacten tussen de kinderen onderling en met de leerkrachten en natuurlijk ook met 
de ouders te optimaliseren. Gesprekken voeren is een zeer belangrijk hulpmiddel bij het bereiken van een goede sfeer. Belangrijk is 
ook dat alle kinderen zich veilig voelen. Verschillen in mogelijkheden, vaardigheden, vermogen en emoties worden geaccepteerd en 
gerespecteerd. Er is waardering voor ieders inbreng.  



 

Leerlingbegeleiding 
De kinderen op onze school trachten wij zo goed mogelijk te begeleiden. Bij het bepalen van onze grenzen voor de zorg (= 
zorgbreedte) kijken wij in eerste instantie naar het belang van het betreffende kind: is dit kind erbij gebaat om bij ons op school te 
blijven, al dan niet ondersteund door ons en/of door hulp van externe deskundigen? In tweede instantie worden ook de belangen van 
de overige kinderen bekeken: zijn we in staat om alle leerlingen voldoende aandacht te geven wanneer wij dit kind in de groep 
houden? Deze zorg staat of valt bij een goede organisatie. Bij ons is deze als volgt:  
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de zorg en ontwikkelingsgroei op alle gebieden voor alle kinderen in zijn/haar groep.  
Op schoolniveau werken we met een Intern Begeleider die de taak heeft om de zorg te coördineren en te beheren. Ze is er vooral 
om de leerkrachten aan te sturen en te ondersteunen. De ib-er is een deel van de week hiervoor vrij geroosterd en zorgt dat ze door 
bij- en nascholing steeds op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen binnen de zorg. Een aantal keer per jaar worden er leerling- 
besprekingen gehouden, waar de gehele onder- of bovenbouw bij aanwezig is. Om zo met elkaar de zorg voor de alle leerlingen in 
kaart te brengen en te bespreken. Op deze manier kan de groepsleerkracht met mogelijk nieuwe ideeën aan de slag met deze 
leerling. Wanneer er niet voldoende vooruitgang is geboekt dan wordt er na overleg met de ouders/verzorgers nader onderzoek 
gedaan door de leerkracht, interne begeleider en eventueel iemand vanuit Kindkracht (het Samenwerkingsverbanden) kijken we 
gezamenlijk hoe we de handelingsverlegenheid van de leerkracht met dit kind kunnen oplossen. Na het onderzoek vindt er een 
oudergesprek plaats met alle betrokkenen (intern begeleider, leerkracht en Kindkracht). N.a.v. dit onderzoek besluiten we of de 
leerkracht verder met het kind aan de slag kan of dat er een nader deskundigheidsonderzoek via Kindkracht of een extern deskundige 
moet plaatsvinden. 

 
De taak van de intern begeleider 
De intern begeleiders (ib-er), Anja Vet, coördineert de leerlingenzorg. Zij kan waar nodig diagnosticerende toetsen afnemen, houdt 
het CITO-leerlingvolgsysteem up to date, maar coacht en ondersteunt bovenal de leerkrachten bij het bieden van zorg in de groep.  
 
Schoolondersteuningsplan  
Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is het een wettelijke verplichting voor scholen om een schoolondersteuningsprofiel 
op te stellen, conform de inhoudelijke eisen die de onderwijsinspectie stelt. Ons samenwerkingsverband maakt hiervoor gebruik 
van het online Schoolondersteuningsprofiel van Perspectief op School. Dit Schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks herzien 



waardoor onze school en Samenwerkingsverband over een actueel overzicht beschikt van onderwijskundige informatie in relatie tot 
passend onderwijs.  
Perspectief op School geeft inzicht in de ondersteuning die onze school een leerling kan bieden, in de ambities die wij hebben om 
ons te ontwikkelen en hoe die ontwikkeling verloopt. Deze ondersteuning is vastgelegd in een schoolrapportage. Voor ouders is er 
een beknopte ouderrapportage beschikbaar waarin wordt samengevat welke ondersteuning wij uw kind kunnen bieden op onze 
school.  

 
Externe deskundigen  
Hieronder verstaan we alle deskundigen die buiten onze hiervoor vermelde schoolzorgbreedte vallen. Het komt voor dat wij, omdat 
het samenwerkingsverband Kindkracht deze deskundigheid niet in huis heeft, een externe deskundige raadplegen voor een 
specifieke hulpvraag. Het spreekt voor zich dat wij dan de adviezen in onze plannen meenemen. Indien u zelf een externe deskundige 
in wilt schakelen, neemt u dit dan op met de groepsleerkracht. Indien het werk dat de externe deskundige doet met uw kind onderdeel 
is van het door de leerkracht en u samen overeengekomen plan, kan er natuurlijk altijd overleg zijn tussen leerkracht en externe (wel 
altijd in het bijzijn van de ouder). 
Indien de extern deskundige op uw verzoek met uw kind aan de slag gaat, dan kan dat alleen buiten onze schooltijden plaatsvinden.     
 
Logopedie 
Elke maandagmiddag is de schoollogopediste Claudia Martin bij ons op school. Zij onderzoekt alle kinderen die 5 jaar zijn geworden 
en de kinderen waarvan de leerkracht vindt dat ze onderzocht moeten worden. De kinderen die dat nodig hebben worden onder 
schooltijd wekelijks door haar begeleid (of indien dat er te veel zijn, doorverwezen naar een andere logopedist). Contact hierover 
loopt via de groepsleerkracht. 
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Onze schoolmaatschappelijk werker, Karima Fagrach, is in dienst van Kwadraad en wordt via de gemeente op school ingezet.  
De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt voornamelijk ouders die moeilijkheden met hun kind(eren) ervaren. Bijvoorbeeld als 
er vragen of zorgen zijn rondom de ontwikkeling, opvoeding en het gedrag thuis of op school van hun kind.   

• Het kind zit niet lekker in zijn vel, maar de ouder weet niet waardoor.  

• De ouder heeft praktische problemen die ook invloed hebben op het welbevinden van het kind en weet niet waar er hulp 
verkregen kan worden.  

• De ouder gaat scheiden en weet niet hoe hiermee om te gaan naar de kinderen toe.  

• Er is iemand overleden in de omgeving, dit heeft veel invloed op het welbevinden en het gedrag van het kind.  

• Het kind kan druk zijn, niet luisteren, bedplassen, teruggetrokken zijn, slecht slapen, verdrietig zijn, enz. Dit kunnen 
tekenen zijn dat hij/zij spanningen ervaart waarvan de ouder niet weet waar het vandaan komt of wat eraan gedaan kan 
worden.  
 

Vaak hebben verschillende zaken met elkaar te maken en samen met de schoolmaatschappelijk werker kan er gezocht worden 
naar oplossingen, in de vorm van adviezen, korte ondersteunende begeleiding, of verwijzing.   
Het kan ook voorkomen dat de schoolmaatschappelijk werker op verzoek van de school (en na toestemming van de ouders) 
contact legt met een kind en/of de ouders naar aanleiding van bepaalde signalen. Dit om samen te kunnen zoeken naar 
oplossingen, waarbij vanzelfsprekend altijd geprobeerd zal worden rekening te houden met de behoeften van het kind, de school 
en de ouders.   
Via onze ib-ers, kunt u een afspraak maken met de maatschappelijk werker.  
 
Leerlingvolgsysteem en toetsen 
Vanaf het moment dat uw kind bij ons binnen komt gaan we de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig volgen. We doen dit door veel 
met u te overleggen. Zo kunt u al tijdens de aanmelding veel over uw kind kwijt en na 6 a 8 weken hebben wij met u een wengesprek, 
waarin de afgelopen weken met u besproken worden. Daarna zullen wij steeds uw kind blijven observeren en met uw kind en u 
natuurlijk in gesprek blijven. Verder hebben we ook een schriftelijk volgsysteem. De eerste 2 a 3 jaar volgen we uw kind met het 
Ontwikkelingsvolgmodel Jonge Kind. Tijdens de kleuterperiode zal u elk half jaar een ontwikkelgesprek hebben met de leerkracht van 
uw kind. Daarnaast maken wij binnen onze school gebruik van het “CITO - leerlingvolgsysteem”. Het systeem heeft als doel de 
ontwikkeling van het kind van groep 1 t/m 8 te volgen en in kaart te brengen, het bestaat uit observaties en toetsen. Deze toetsen worden 
bij alle kinderen (vanaf groep 2) 2 x per schooljaar (januari en mei/juni) afgenomen en zijn, doordat ze landelijk gestandaardiseerd en 
genormeerd zijn, een extra controle op een helder verloop van het leerproces. Over het algemeen is het resultaat een bevestiging van 
wat de leerkracht en u al over de vorderingen van uw kind weten. Via Snappet worden de dagelijkse vorderingen van leerlingen 
bijgehouden op rekenen en automatiseren.  
 
De doelstellingen die we hierbij hebben  
1. Elk kind moet van de ene tot de andere toets periode tenminste volgens de gemiddelde groeilijn groeien; 
2. Elke groep moet van de ene tot de andere toets periode tenminste volgens de gemiddelde groeilijn groeien. 
 
We nemen voor ons leerlingvolgsysteem de volgende toetsen af (waarvan u de resultaten netjes in een grafiek op papier krijgt zodat u 
ook de ontwikkeling van uw kind in kaart hebt): 
 
 

Groep 2 Taal /lezen  Rekenen 

 Gericht op:  

• Passieve woordenschat 

• Kritisch luisteren 

• Klank en rijm 

• Laatste- en eerste woorden 
horen 

• Schrift oriëntatie 

• Auditieve synthese  

Gericht op: 

• Getalbegrip 

• Metten 

• Meetkunde 



Groep 3 t/m 8 • Drie minuten test (DMT) 

• AVI 

• Spelling  

• Begrijpend lezen 

Rekenen en wiskunde  

 
 Sociaal emotionele vorming 
Eenmaal per jaar wordt ZIEN afgenomen. Dit is een vragenlijst die door de leerkracht en vanaf groep 5 tegelijkertijd door de kinderen 
ingevuld wordt. Uit deze toets komen kenmerken als: zorgvuldige werkhouding, wenselijkheid, emotionele stabiliteit, sociaalgedrag, 
zelfvertrouwen, relatie met de leerkracht, relatie met andere leerlingen en schoolbeeld. De aandachtspunten, zowel voor het 
individuele kind als voor de hele groep, nemen we op in ons groepsoverzicht en indien nodig in individuele groeiwerkdocumenten. 
 
Resultaten van deze toetsen 
De uitslagen van de toetsen kunnen we indelen in onderstaande vijf niveaus, allen gemeten t.o.v. leeftijdsgenoten in Nederland: 
 
Niveau I:   Goed tot zeer goed  
Niveau II:    Ruim voldoende tot goed 
Niveau III:   voldoende tot matig 
Niveau IV:   Matig tot zwak  
Niveau V:    Zwak tot zeer zwak 
 
Daarnaast krijgt u van elk getoetst onderdeel een grafiek zodat de ontwikkeling van uw kind voor dat vakgebied goed zichtbaar is. 
En of uw kind nu een I of een V scoort: ons doel is dat uw kind in de periode tussen deze toets momenten goed groeit in zijn/haar 
ontwikkeling. Indien wij ons of u zich enigerlei wijze zorgen maken/maakt over uw kind nemen wij contact met elkaar op. 
 
CITO- entreetoets en eindtoets groep 8 
In mei/juni nemen we in groep 7 de CITO- Entreetoets af en in groep 8, in september de NIO en in april de IEP-eindtoets. De uitslag 
van de eerste geeft ons een indicatie welke aandachtspunten er zijn voor groep 8 en geeft de ouders alvast een indicatie voor welke 
school voor voortgezet onderwijs het kind volgens deze toets geschikt is. De Iep eindtoets, het LVS, de NIO, de CITO-Entreetoets 
en de observaties van de leerkrachten geven ons een onderbouwing voor de schoolkeuze na de basisschool. De ouders worden 
schriftelijk op de hoogte gesteld van de score van de door hun kind gemaakte toetsen.  
 
Meerjarenbeleidsplan 
Onze school is een lerende organisatie. Wij zijn innovatief bezig. Dit houdt in dat we ons steeds trachten te verbeteren, steeds 
verder te ontwikkelen. Wij werken dan ook met een meerjarenbeleidsplan dat steeds vier jaar beslaat. Binnen dit 
meerjarenbeleidsplan staat wat er de komende vier jaar gebeuren moet om nog beter onze visie uit te dragen en onze missie te 
kunnen volbrengen (nieuwe methoden, scholing van leerkrachten en andere aandachtspunten). In het schooljaar 2019-2020 zal 
het accent vooral liggen op:    

• Lesgeven volgens het EDI-model 

• Borgen van de nieuwe taal/spellingsmethode   

• Leerlijnen Programmeren en Robotica implementeren  

• Aanscherpen van het rekenonderwijs 

• Aanscherpen van het begrijpend leesonderwijs 

• Een duurzame school worden 
 
Gegarandeerd curriculum 
Als school zijn wij steeds bezig om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.  Wij bieden een gegarandeerd curriculum. Dit 
houdt in dat alle leerlingen een basisaanbod krijgen met effectieve basisinstructie. Na 8 jaar zullen zij de basiskennis en 
basisvaardigheden beheersen. Om te zorgen dat alle leerlingen dit gegarandeerde curriculum behalen werken wij met het EDI-
model (effectieve directe instructie). EDI is een effectieve en efficiënte manier om de instructie aan te bieden aan leerlingen door de 

leerkracht. Er wordt evidence-based gewerkt. Leerkrachten onderzoeken de effecten van vernieuwingen, voordat deze ingezet 

gaan worden om het onderwijs te verbeteren. Alle vernieuwingen worden regelmatig geëvalueerd en aan de hand van deze 
evaluatie zal de vernieuwing mogelijk aangepast worden. 
 
Snappet 
Sinds het schooljaar 2014/2015 werken wij met Snappet in de groepen 4, t/m 8 voor de vakken rekenen, woordenschat, 
studievaardigheden en burgerschap. 
Hoe werkt het? De leerkracht geeft de gewone lesinstructie met behulp van het digibord. De verwerking (opgaven) doet de leerling 
echter via de tablet en niet meer in een schrift. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? 
Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren. Directe feedback: niet meer wachten tot de leerkracht de antwoorden heeft 
nagekeken, maar direct zien of je het goed of fout doet en leerlingen kunnen direct extra uitleg vragen. 
Maar er is meer. De leerkracht kan via de computer meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt door de leerlingen. De leerlingen 
zijn met naam te zien op de computer van de leerkracht. Achter de naam ziet de leerkracht of een opdracht goed of fout gemaakt is 
of verbeterd. Ook kan de leerkracht zien hoever de leerling is gevorderd met de leerstof.  
Leerkrachten kunnen een verlengde instructie inzetten voor leerlingen die de lesstof nog niet helemaal begrepen hebben. 
Stel dat er een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt gemaakt, dan kan de leerkracht deze opdracht nogmaals klassikaal 
uitleggen. Hiermee kan extra geoefend worden of leerstof herhaalt. 
De leerkracht kan via het digibord laten zien hoe de klas heeft gewerkt en waar nog aan gewerkt moet gaan worden. De toetsen voor 
rekenen worden gemaakt via Snappet, Hierdoor kan de leerkracht gelijk starten met het analyseren van de gegevens en hoeven niet 
meer handmatig nagekeken te worden. Leerkrachten kunnen met deze analyse de vervolgdoelen voor de leerlingen bepalen. 
De tablets zullen voor rekenen, automatiseren en wereldoriëntatie vanaf groep 4 ingezet gaan worden. Als de kinderen klaar zijn met 
de opdrachten kunnen ze aan ‘doelen’ gaan werken. Zoals u weet zijn er per jaar leerdoelen opgesteld m.b.t. wat een kind moet 
kunnen. Daar gaat de leerling dan mee oefenen via opdrachten (vragen). En als de leerling de opdracht goed maakt, is de volgende 
opdracht iets moeilijker. Als een leerling het fout heeft, wordt de volgende opdracht makkelijker. Zo werkt iedereen op zijn niveau en 



blijft ieder kind gemotiveerd om verder te gaan met oefenen (en dus met de leerdoelen). Niet onbelangrijk: de snelle leerlingen hoeven 
niet meer te wachten tot de hele klas klaar is. Ze kunnen zelfstandig aan hun doelen werken en worden uitgedaagd doordat ze steeds 
iets moeilijkere opgaven krijgen.  
Ook denken we dat de leerkracht minder tijd kwijt is aan het analyseren van de stof en het nakijken, dat doet de software immers. 
Hierdoor kunnen de leerkrachten zich nog meer richten op de onderwijsinhoud en verbetering van het rendement. De leerkracht heeft 
meer tijd om de antwoorden van de kinderen goed te analyseren en daardoor kan hij/zij beter onze kinderen begeleiden en lesgeven. 
We verwachten dat dit een hogere kwaliteit van onderwijs zal opleveren.  
 
Wat zijn de voordelen?  
- De leerlingen krijgen directe feedback;  
- Betere leerresultaten door motivatie en concentratie;  
- Meer individuele differentiatie mogelijk;  
- Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en de individuele leerling;  
- Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse;  
- Meer doel- en opbrengstgericht werken; Doordat Snappet de opgaven heel sterk richt op de einddoelen staat niet meer de     
  Methode centraal, maar het eindresultaat.  
 
Wat ziet u binnen de school/in de groep? 
Op het bord is het dagprogramma zichtbaar, met daarbij de doelen van de specifieke lessen, zodat de kinderen weten wat er gaat 
gebeuren en wat er van hen verwacht wordt. Bij binnenkomst kunnen ze direct starten of verder werken aan het werk van de dag 
ervoor. 
De leerkracht loopt vaste routes door de klas zodat elk kind persoonlijk aandacht krijgt. Kinderen die extra uitleg nodig hebben worden 
uitgenodigd aan de instructietafel waar de leerkracht het kind verder op weg helpt, waarna het kind weer teruggaat naar de eigen 
plek en de leerkracht weer zijn route kan lopen. We proberen kinderen positief te benaderen en succeservaringen te laten beleven. 
 
Plusgroep het Overbos  
Het Overbos heeft een Plusgroep. Om aan de behoeften van de leerlingen te blijven voldoen, hebben wij besloten om leerlingen 

die meer aan kunnen één ochtend per week samen in een groep te plaatsen.  De plusklas staan onder leiding 

van Geessien Kuipers. Een leerkracht met een specialisatie op meer- en hoogbegaafdheid. Tijdens deze ochtend zullen er 
verbredende lessen gegeven worden. Denk hierbij aan zelf ontdekkend onderwijs, waarbij leerlingen zelf op onderzoek uitgaan 
binnen een opdracht, zoals bouw een brug van spaghetti tussen twee tafels, ook valt te denken aan filosofie of andere nadenk- en 
samenwerkingsopdrachten. 
 
Levelwerk 
Voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben naast het werk in de klas, bieden wij Levelwerk. Levelwerk wordt ingezet in de 
groepen 1 t/m 8. Deze leerlingen krijgen eenmaal per week in een klein groepje instructie. Door levelwerk in te zetten, kunnen wij 
de leerlingen meer uitdaging bieden.  
 
Leren met ouders 
Op het Overbos wordt samen met ouders gewerkt aan de ontwikkeling van de leerlingen. Leerlingen die meer een-op-een 
aandacht nodig hebben, komen voor dit project in aanmerking. Deze leerlingen worden aangedragen door de leerkracht, in overleg 
met de intern begeleider. Na een training worden ouders ingezet om de leerstrategieën goed in te laten slijpen. Dit gebeurt 
maximaal drie keer per week van half 9 tot 9 uur, waarna om 9 uur de instructie van de leerkracht start. Tussen half 9 en 9 uur 
heeft de leerkracht minder leerlingen in de klas, waardoor hij/zij meer tijd heeft om de leerlingen in de klas extra begeleiding te 
geven.  
 
Programmeren, Robotica en ICT 
Sinds het schooljaar 2016-2017 wordt er op het Overbos aandacht besteed aan programmeren en robotica.  
Het Overbos wil leerlingen opleiden voor de toekomst. Het doel van leren programmeren is leerlingen abstract inzicht meegeven, het 
creatieve oplossingsgerichte vermogen te stimuleren en ze kennis mee te geven van digitale systemen, zodat zij in de toekomst goed 
kunnen overleggen met technici over wat zij nodig hebben om bijvoorbeeld het werk te vergemakkelijken of het werkproces te kunnen 
versnellen. De communicatie zal beter verlopen doordat leerlingen over een stukje basiskennis beschikken.  
Verder hebben wij hierin leerdoelen gesteld voor leerlingen:  
Computational thinking: leerlingen moeten leren hoe zij computers voor hen kunnen laten werken. 
Basale ict-vaardigheden: Leerlingen moeten leren wat de basale werking van computersoft- en hardware is. 
Mediawijsheid: leerlingen moeten leren om verantwoord om te gaan met digitale veiligheid en privacy. 
 
Vanaf groep 1 maken leerlingen kennis met het programmeren van robotjes. In de groepen 1 tot en met 4 ligt de focus op spelen en 
interesseren. Vanaf groep 5 zullen leerlingen naast het programmeren van robotjes ook les krijgen in het programmeren op zich. Dit 
gebeurt met het programma van Bomberbot. Hierbij leren ze door middel van unplugged (zonder computer) activiteiten met de 
leerkracht. Denk hierbij aan het analyseren van het probleem, opknippen van het probleem in stukjes, nadenken over een oplossing 
per stukje, bijvoorbeeld toegepast op een rekenopdracht.  Waarna ze het geleerde verwerking in een computerspel. In de groepen 5 
en 6 ligt de nadruk op leren en ontdekken en in de groepen 7 en 8 ligt de focus op creëren.   
Ook dit jaar zal meegedaan worden aan de First Lego League door leerlingen van groep 7 en 8. Bij deze wedstrijd draait het om het 
programmeren van de Lego Mindstorms, het goed kunnen samenwerken en het uitvoeren van een onderzoek bij het thema van het 
jaar. Dit jaar is dit “City Shaper”. 
 
Computers/ tablets 
Vanaf groep 1/2 maken de kinderen kennis met computers/tablets en leren zij hiermee omgaan. De computers worden bij ons op 
school vooral onderwijsondersteunend gebruikt, wat inhoudt dat we ze gebruiken voor het maken van extra werk indien de kinderen 
klaar zijn, bij het zelfstandig werken en het extra oefenen van bepaalde onderdelen. 
Vanaf groep 4 werken de kinderen met tablets. Deze Snappet tablets dienen als vervanging van de boeken en schriften van de 
kinderen op een aantal vakgebieden. 



 

Schoolafspraken 
Op school hebben we een aantal afspraken die tot schoolregels gemaakt zijn. Ze hangen goed zichtbaar in de gangen en zijn allemaal 
positief geformuleerd: 

• Je toont waardering voor iedereen voor wat hij/zij is, zegt en doet; 

• Je bent op tijd op school; 

• Je houdt de school en haar omgeving schoon en netjes; 

• Als je niet op tijd op school kunt komen laat je dat even weten; 

• Op het plein loop je met de fiets aan de hand; 

• Parkeer je fiets of stepje netjes in de stalling; 

• Ruzies praat je meteen uit; 

• Je tas en al je andere spullen hang je aan de kapstok; 

• In ons schoolgebouw ben je rustig; 

• Je gaat netjes met andermans spullen om; 

• Dieren blijven buiten de school en het schoolplein. 
 

We gaan ervan uit dat iedereen zich aan deze afspraken houdt, leerkrachten, kinderen en ouders! Ook verwachten we dat iedereen 
elkaar hierop aanspreekt. 
 
Klassenafspraken 
Deze afspraken verschillen per klas omdat de kinderen die samen met de leerkracht maken. Omdat de afspraken gemaakt worden 
vanuit het gemeenschappelijke kader van respect hebben voor elkaar, elkaar de ruimte geven en het veiligheidsgevoel, komen veel 
klassenafspraken wel op hetzelfde neer: rustig werken, elkaar uit laten spreken, niemand buitensluiten, netjes werken, alles opruimen 
en elkaar helpen. 
 
 
2.2 Methoden en vakgebieden  
 
Methoden als hulpmiddel 
Zoals eerder gezegd hebben wij ons ten doel gesteld een gegarandeerd curriculum met effectieve basisinstructie te realiseren. Dat 
stelt hoge eisen aan de leerkrachten, maar ook aan de leiding en de organisatie, want hoewel elk kind verschillend is en dus ook 
verschillende capaciteiten heeft, streven wij wel na dat alle kinderen de kerndoelen, zoals die voor elk vakgebied staan omschreven 
in de Wet Primair Onderwijs, bereiken. Naast deze opdracht hebben we ons ook ten doel gesteld aandacht te besteden aan de 
creatieve, sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen. Voor elk gebied zijn er 
verschillende methoden op de onderwijsmarkt en voor al die vakgebieden hebben wij moderne methoden aangeschaft waarin het 
bereiken van eerdergenoemde kerndoelen centraal staat. Iedere acht jaar kijken we of we de methode moeten vervangen. In ons 
onderwijs hanteren wij altijd de volgende uitgangspunten: al onze methoden zijn gericht op het ontwikkelen van zelfstandig werken, 
zelfstandig keuzes maken, zodat wij tijd vrij kunnen maken om elk kind aandacht te kunnen geven. Toch zijn methoden maar een 
hulpmiddel. Het is het vakmanschap van de leerkracht dat bepaalt welke lessen vanuit de methode geschikt zijn voor haar/zijn klas. 
Hieronder volgt een beschrijving van alle vakgebieden/methoden. 
 
Schrijven 
Grove en fijne motoriek vallen onder de motorische ontwikkeling, een gebied dat vanaf groep 1 uitgebreid in de gaten wordt gehouden 
en aanbod komt. Pas als uw kind de fijne bewegingen goed beheerst kan het werkelijke schrijven starten. Dat is soms al bij de 
groepen 1/2 het geval, maar meestal pas in de loop van groep 3.  
 
Onze schrijfmethode heet Pennenstrepen en in groep 3 loopt het schrijfproces zoveel mogelijk synchroon met het leesproces. In 
speciale schrijfschriftjes oefenen de kinderen om tot een eigen, goed leesbaar handschrift te komen. Bovendien zijn er oefeningen 
voor het schrijven van blokletters, sierletters en voor het zogenaamde creatief schrijven. Deze schrijfschriften worden gebruikt t/m 
groep 8.  
 
Lezen 
Voorbereidend lezen/ beginnende geletterdheid 
Vanaf groep 1/2 wordt de taal-/denkontwikkeling van elk kind gevolgd en op een bepaald moment (voor elk kind verschillend) kan 
het leesproces starten. In de groepen 1/2 is daar o.a. een lees-/schrijfhoek voor ingericht. Ook komt er veel voorbereidend lezen 
aanbod binnen de thema's. Kinderen die toe zijn aan lezen of dit al kunnen lezen worden hierin verder begeleid. 
 
Aanvankelijk lezen (start in groep 1/2 voor de leerlingen die daar behoefte aan hebben en groep 3) 
Onze aanvankelijke (= leren lezen) leesmethode heet ‘Veilig leren lezen’. Dit is een methode die uitgaat van het aanleren van letters 
zodat de kinderen al snel zelf woorden kunnen maken. De methode is zo opgezet dat er op meer dan één niveau gestart kan worden 
met lezen, zodat kinderen die al kunnen lezen niet alles opnieuw hoeven te leren.  
 
Voortgezet lezen (groep 4 t/m 8) 
We werken met de voortgezette leesmethode Estafette. Deze werkt met een gedifferentieerd instructiemodel zodat we kinderen op 
verschillende leesniveaus instructie kunnen geven en zo elk kind goed leesonderwijs kunnen geven. Op onze school hebben alle 
leerlingen van groep 4 t/m 8 twee tot vier keer per week voortgezet lezen.  
 
Begrijpend en studerend lezen 
Leesbegrip en de wijze waarop je een onderscheid kunt maken tussen hoofd- en bijzaken en leren samenvattingen maken, vallen 
onder dit vakgebied. Dat gebeurt pas vanaf groep 4, omdat daarvoor de kinderen hun handen vol hebben aan het leren lezen. Sinds 
enkele jaren werken we met de digitale methode Nieuwsbegrip XL. Daarnaast gebruiken wij de CITO-hulpboeken voor begrijpend 
lezen om leerlingen het beantwoorden van vragen goed in te laten oefenen. Ook wordt er ingezet op woordenschatonderwijs om het 
voor leerlingen makkelijker te maken een tekst te begrijpen. 



 
Leesstimulering 
Van lezen genieten doet ieder op zijn eigen manier. Leren genieten van lezen is soms erg moeilijk. Toch willen wij dat wel stimuleren. 
Zo hebben wij een schoolbibliotheek en een uitleensysteem. Verder zijn er uitgebreide activiteiten tijdens de jaarlijkse 
Kinderboekenweek, zoals een voorleeswedstrijd, thema-activiteiten, een boekenmarkt en een tweedehands boekenruilbeurs. 
Jaarlijks worden er een aantal boekpromotie- en leesplezier lessen gegeven in alle groepen door een medewerker van de bibliotheek. 
 
Taal 
In schooljaar 2018-2019 is de methode Taal Actief geïmplementeerd. Deze goed opgebouwde leergang bestaat uit een taal- en een 
spellinggedeelte. Het taalgedeelte besteedt veel aandacht aan woordenschat, taal verkennen, spreken & luisteren en schrijven met 
differentiatie op drie niveaus. De methode is opgedeeld in thema’s van vier weken. 
Het spellingsgedeelte bestaat uit 38 categorieën onveranderde woorden en 10 categorieën werkwoorden. Er zal tijdens de 
spellingslessen 1 categorie per week aangeboden worden. Vanaf groep 6 wordt er aandacht besteed aan werkwoordspelling. Ook 
hierbij kan gedifferentieerd worden in drie niveaus. 
 
Engels 
Engels wordt in alle groepen gegeven, vanaf groep 1 wordt er twee keer per week Engels geven. In de groepen 1 t/m 3 wordt hiervoor 
de methode My Little Island gebruikt worden en in de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 de methode Our Discovery Island. Eénmaal per week 
worden de Engelse lessen gegeven door een hiervoor opgeleide leerkracht. 
 
Rekenen/ Wiskunde 
Vanaf groep 1/2 wordt de reken- en ruimtelijke ontwikkeling van elk kind gevolgd. 
Vaardigheden als tellen heen en terug en met sprongen en begrippen als hoeveelheid, meer, minder, evenveel worden vaak 
geoefend. Dit komt veel aan bod binnen de thema's. 
Bij een reken/wiskundemethode wordt gestimuleerd dat de kinderen zelf naar een oplossing zoeken op basis van (aan)geleerde 
vaardigheden. Zo’n methode is dus gericht op het vergroten van het rekeninzicht in plaats van het alleen maar leren van vaardigheden 
en ‘trucjes’. Wij werken met de methode van Wereld in Getallen.  
 
Wereldoriëntatie 
In de groepen 1 t/m 8 wordt het onderwijs in de oriëntatie 
op de wereld in samenhang aangeboden. De kinderen 
“verkennen” de wereld om hen heen samen met de 
leerkracht aan de hand van verschillende thema’s die bij 
de groepen 1/2 een week of 4 duren en vanaf groep 3 
ongeveer 6 a 7 weken duren. We werken met veel 
aanschouwelijk materiaal zoals materiaal uit de 
bibliotheek en schooltelevisie. We werken met de 
methodiek Topondernemers vanaf groep 3. 
 
TopOndernemers 
TopOndernemers is een methodiek die kinderen de 
wereld laat ontdekken aan de hand van goed 
uitgewerkt en concreet ondersteunend thematisch 
onderwijs. Kinderen worden met Topondernemers 
uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en 
creatief te zijn. Zo bouwen ze zelfvertrouwen op in het 
vinden van antwoorden op eigen vragen. Met 
TopOndernemers weten ze deze zelfstandig te vinden. 
Kinderen krijgen bewust een grote verantwoordelijkheid 
op dit gebied, onder begeleiding van de leerkracht. Met TopOndernemers wordt de onderwijsinhoud over mensen, de natuur en de 
wereld in samenhang aangeboden. Ook onderwerpen uit andere leergebieden worden betrokken op de ‘oriëntatie op jezelf en de 
wereld’. Activiteiten die veel voorkomen zijn: het lezen en maken van teksten (begrijpend lezen), het meten en het verwerken van 
informatie in tabellen, tijdlijn en grafieken (rekenen/wiskunde) en het gebruik van beelden en beeldend materiaal (kunstzinnige 
oriëntatie).  De kinderen gaan aan de slag met een opdrachtkaart met een probleemstelling. Dit moet uitgewerkt worden in kleine 
groepjes of alleen. De kinderen werken tot een product, zoals bijvoorbeeld een muurkrant, een poster of een PowerPoint. Dit 
product presenteren ze uiteindelijk aan de klas, waardoor de kinderen leren van hun klasgenootjes. In de groepen 5 t/m 8 plannen 
ze van tevoren hoe ze de opdracht willen aan gaan pakken. Wat moet er gedaan worden, wat wordt de taakverdeling, aan welke 

doelen moeten we voldoen enz.   
Door het werken met TopOndernemers leren wij onze leerlingen om de juiste informatie te vinden, de informatie te filteren en 
waarderen (informatievaardigheden)  
 
 
Burgerschapsvorming 
Sinds 1 januari 2006 is burgerschapsvorming officieel opgenomen in de wet: “Het onderwijs is mede gericht op de bevordering van 
actief burgerschap en sociale integratie”. 
Er zijn vele documenten waarin het begrip burgerschapsvorming gehanteerd wordt, zonder dat er eenduidigheid ontstaat. De 
overheid schrijft bewust voor: “Het is aan de school om te bepalen hoe zij hier mee om gaat”. Heel nadrukkelijk vermeldt de Memorie 
van Toelichting dat “de brede maatschappelijke opdracht aan de school niet door de rijksoverheid kan worden ingevuld. Elke school 
is weer anders en dat heeft te maken met regionale verschillen en verschillen tussen leerlingen en ouders in een bepaalde buurt”. 
Er is een model leerplankader ontworpen vanuit drie domeinen: democratie, participatie en identiteit. Nadrukkelijk wordt gesteld dat 
het beslist niet de bedoeling is een nieuw vak(gebied) te introduceren. Het gaat er juist om de school zelf een actieve omgeving te 
laten zijn waarin actief burgerschap en sociale integratie daadwerkelijk vormgegeven worden door middel van actieve participatie 
van kinderen in een democratische organisatie. 
Begrippen die hierbij worden gebruikt zijn sociale competentie, waarden, normen en burgerschap. 



Sociale competentie is het vermogen om adequaat te handelen in sociale situaties. Met adequaat handelen bedoelen we dat iemand 
zowel rekening houdt met zijn eigen belangen als met die van een ander, gelet op de waarden en normen die in een samenleving of 
sociale groep gelden. Om sociaal te kunnen functioneren, heeft iemand kennis, vaardigheden en een bepaalde houding nodig. 
Iemand moet weten wat sociaal competent gedrag is in een bepaalde situatie; hij moet over vaardigheden beschikken om die kennis 
toe te kunnen passen en hij moet dat ook daadwerkelijk willen doen. Door te reflecteren op zijn eigen handelen en op het handelen 
van een ander, krijgt iemand inzicht in zichzelf en in sociale situaties. 
Een waarde is iets dat we belangrijk vinden om na te streven en dat daardoor richting geeft aan ons handelen. Waarden geven 
richting aan het handelen, omdat zij ons ondersteunen als we beslissingen nemen of als we keuzes maken. We doen iets omdat we 
het belangrijk vinden dat we het doen. Iedereen heeft zijn eigen waarden. Daarnaast kent een samenleving of een sociale groep een 
aantal gemeenschappelijke waarden die bijna iedereen belangrijk vindt. Deze gemeenschappelijke waarden zijn een voorwaarde 
voor de saamhorigheid in een samenleving. 
Normen zijn afspraken en regels voor gedrag die grenzen aangeven. Normen komen voort uit waarden, uit dingen die we belangrijk 
vinden. Normen vertellen wat mag en niet mag en geven daarmee grenzen aan. Dat heeft tot gevolg dat we verwachtingen hebben 
over het gedrag van andere mensen. We verwachten dat mensen zich aan afspraken en regels houden. 
Burgerschap is het vermogen adequaat te handelen in een samenleving. Bij burgerschap heeft iemand het vermogen om bij te dragen 
aan de samenleving of aan sociale groepen. Dit doet hij door in verschillende situaties niet alleen zijn eigen belang en waarden, maar 
ook een algemener belang en algemene waarden na te streven. Burgerschap is dus eigenlijk sociaal competent gedrag in de 
samenleving. Het gaat om verantwoordelijkheid willen nemen. 
Er wordt niet met een methode gewerkt. Op school is een lijst aanwezig van onderwerpen die gedurende de basisschool aan bod 
komen bij diverse vakgebieden. 
 
Sociale Media en Mediawijsheid   
Wat zijn sociale media? Sociale media worden ook wel sociale netwerken genoemd. Het zijn media waarbij mensen met elkaar in 
verbinding staan, bijvoorbeeld door online ‘vrienden’ met elkaar te worden.  Op sociale media deel je informatie met elkaar, 
bijvoorbeeld een foto, nieuwtje of filmpje. Anderen kunnen daarop reageren en/of de informatie ook delen.  Sociale media moeten 
leuk en veilig zijn. Daar hebben we zelf een rol in. Dat noemen we mediawijsheid. De kinderen krijgen les mediawijsheid. Een 
belangrijk vraagstuk bij sociale media is privacy. De informatie die via sociale media wordt gedeeld, is immers interessant voor 
bedrijven én criminelen. Bij het gebruik van digitale media moet je als gebruiker altijd stilstaan bij de vraag: wie kan deze informatie 
zien en wat mag diegene van mij weten?  Het Overbos werkt niet met een vaste methode, maar heeft haar visie op 
burgerschapsvorming in een beleidsdocument verwerkt. Dit document ligt op school ter inzage. Op Snappet staat er ook het vak 
Burgerschap. 
 
Werkstukken/ presentaties 
In groep 5 t/m 8 moeten de kinderen werkstukken en/of presentaties maken voor Topondernemers. In deze groepen zal een 
werkstuk/presentatie in principe volledig op school gemaakt worden.  
Leerlingen worden in de groepen 3 en 4 voorbereid op het maken van een werkstuk/presentatie. Naar mate ze verder komen in hun 
ontwikkeling zullen de eisen voor dit werkstuk/presentatie toenemen. 

 

Verkeer 
Onze verkeersmethode is de methode “Veilig verkeer Nederland”. Het is een methode die erg op de verkeerspraktijk is gericht. Het 
uiteindelijke doel van ons verkeersonderwijs is de kinderen veilig verkeersgedrag bij te brengen. In groep 7 doen de leerlingen 
praktisch en theoretisch verkeersexamen. Indien ze hiervoor niet slagen, krijgen ze een herkansing in groep 8. 
 
Bewegingsonderwijs 
De leerkrachten van de groepen 1 en 2 verzorgen zelf hun lessen spel en beweging in het op school aanwezige speellokaal en buiten 
op het plein. Tevens krijgen deze leerlingen 1 x in de 5 weken een gymles van de vakleerkracht. Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen 
1x per week les van vakleerkracht gymnastiek in de gymzaal in de sporthal De Meander in Oostvoorne.  
De groepen 4 t/m 8 krijgenen aantal weken per jaar zwemles aangeboden om de zwemvaardigheid te onderhouden. 
 
Vervoer naar gymnastiek en zwemmen 
Zwemmen en gymnastiek vinden zoals eerder vermeld plaats in de sporthal De Meander. Vanaf groep 4 t/m 8 gaan de kinderen per 
fiets onder begeleiding naar de sporthal en terug. In verband met de verantwoordelijkheid en de veiligheid tijdens het fietsen hebben 
wij uw hulp als fietsouder hard nodig. Het is op onze school gebruikelijk dat ouders zich, indien enigszins mogelijk, op de fietsouderlijst 
laten zetten. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen wij u benaderen met de vraag of u een keer als fietsouder wilt optreden. 
De kinderen uit groep 3 zullen voorlopig te voet gaan en gaan later in het schooljaar op de fiets. 
 
De lessen zwemmen en gymnastiek 
De lessen gymnastiek en zwemmen worden gegeven door vakleerkrachten. De verantwoordelijkheid bij het zwemmen ligt bij de 
groepsleerkracht, omdat de zwemonderwijzers geen verantwoording mogen dragen. 
  
Geestelijke stromingen 
Wij zijn een openbare school en geven ons onderwijs dus niet vanuit een godsdienstige visie. Dat neemt niet weg dat wij wel vinden 
dat kinderen iets moeten weten over de achtergronden van alle godsdiensten en levensbeschouwingen. Wij leven immers in een 
multiculturele samenleving en we hebben het respecteren van andere meningen en gedachten hoog in ons vaandel staan.  
In onze lessen zullen we dus regelmatig aandacht besteden aan deze godsdiensten, levensbeschouwingen en de bijbehorende 
feestdagen.  
 
Expressie 
Muziek, tekenen en handvaardigheid vallen bij ons onder dit vakgebied. Beleving en creativiteit staan op het eerste plan. De lessen 
expressie worden volledig verzorgd door de groepsleerkracht. 
 
Sociale en emotionele ontwikkeling/sociale veiligheid 
Heel belangrijk vinden wij dat de kinderen opgroeien tot zelfstandige individuen met een eigen mening en die respect hebben voor 
anderen. Samenwerken, kring- en klassengesprekken, een veilig groepsgevoel, een goede relatie met duidelijke grenzen waarbinnen 



de kinderen zelfstandig leren keuzes te maken en beslissingen te nemen, zijn zaken die veel aandacht van ons krijgen. Wij zorgen 
ervoor dat elk kind zich zo goed mogelijk sociaal en emotioneel kan ontwikkelen. Als ondersteuning werken we in elke klas met 
tenminste 25 SoEmo-kaarten waarop steeds een sociaal en of emotioneel aandachtspunt wordt besproken met de kinderen. De 
nadruk van deze kaarten ligt op preventieve ondersteuning. Door structureel bespreken van deze kaarten in alle klassen proberen 
we de sociaal-emotionele competentie bij elk kind te vergroten en zo te voorkomen dat er problemen als pesten, vechten en andere 
uitwassen plaatsvinden. Onder sociaal-emotionele competentie verstaan wij het vermogen van het kind om op adequate wijze om te 
gaan met zichzelf, met andere kinderen, met volwassenen en de wereld om zich heen. Het ontstaan van emotionele competentie is 
afhankelijk van een drietal voorwaarden: 

• Kennis en inzicht verwerven in sociaal-emotionele woorden, begrippen. Deze dimensie richt zich op het leren kennen van 
jezelf (zelfconcept), de ander en de relatie daartussen; 

• Sociaal emotionele vaardigheden verwerven. Deze dimensie heeft betrekking op het op het in de praktijk kunnen omgaan 
met zichzelf en de ander; 

• Het vermijden van sociaal-emotionele vergissingen. Binnen deze voorwaarden spelen normen en waarden een belangrijke 
rol.   

We volgen de kinderen m.b.t. hun sociaal-emotionele ontwikkeling tijdens hun schoolloopbaan d.m.v. ZIEN die we eenmaal per jaar 
afnemen om zo de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen bij ons op school te volgen. Een keer per jaar zal de vragenlijst 
uit WMK-PO (sociale veiligheid) afgenomen worden onder leerkrachten, leerlingen en ouders. 
 
Jeugdgezondheidszorg GGD-basisonderwijs 
In de periode dat uw kind op de basisschool zit, wordt er twee keer een onderzoek door de GGD in opdracht van het CJG uitgevoerd. 
De jeugdarts en de assistente onderzoeken uw kind uitgebreid in groep 2. U wordt schriftelijk uitgenodigd om bij dit onderzoek 
aanwezig te zijn. Ook krijgt u het verzoek om een lijst met vragen over de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind in te vullen.  
Als uw kind in groep 7 zit, wordt door de jeugdverpleegkundige een onderzoek uitgevoerd. Ze controleert lengte en gewicht, bekijkt 
de lichamelijke ontwikkeling en houding en test zo nodig de ogen. Ook krijgt u het verzoek een lijst (SDQ) met vragen gericht op de 
ontwikkeling en het welzijn van uw kind in te vullen. Ouders kunnen bij dit onderzoek aanwezig zijn. 
Tevens wordt er in groep 7 een onderzoek uitgevoerd in de vorm van een klassikale vragenlijst met onderwerpen die belangrijk zijn 
voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. De GGD wil hiermee een beeld krijgen van de gezondheid, het welzijn en de 
leefgewoonten van de kinderen op die leeftijd. 
Heeft u zelf vragen over het welbevinden of de gezondheid van uw kind, dan kunt u een afspraak maken. Alle kinderen en hun ouders 
uit groep 1 t/m 4 kunnen terecht bij de jeugdarts. Ouders met kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen een afspraak maken met de 
jeugdverpleegkundige verbonden aan onze school. Afspraken lopen via het CJG. 
 
Accenten 
Nu u een redelijk overzicht heeft van al de vakgebieden die aan bod komen, willen we u wel duidelijk maken dat we géén specifieke 
nadruk op bepaalde vakken en vaardigheden leggen, maar aan alle onderdelen evenveel waarde hechten. Natuurlijk is het wel zo dat 
we accenten leggen. De accenten liggen vooral op taal, spelling, rekenen, en begrijpend lezen, maar er is ruimte gemaakt in ons 
aanbod voor creatieve vakken. 
 
 
3. CONTACTEN 
 
3.1 Contacten met ouders/verzorgers   
 
Hulpouders 
Ouders spelen een belangrijke rol op onze school. Zonder hulp van ouders kunnen heel veel activiteiten moeilijk plaats vinden. Een 
kleine opsomming van ouderhulp: 

• Koekjes bakken begeleiden in groep 1 en 2; 

• Hulp bij sportactiviteiten;   

• Bibliotheekouder; 

• Begeleider bij excursies  

• Klusouder; 

• Activiteitenondersteuning; 

• Medezeggenschap lid. 

• Ouderraad lid 
 
Aan het begin van het schooljaar kunnen de ouders aangeven bij welke activiteiten ze willen helpen of ondersteunen op Ouderportaal. 
Soms zal op Ouderportaal een verzoek om incidentele hulp worden gedaan. Alle ouderhulp vindt plaats onder verantwoordelijkheid 
en na duidelijke instructie van de groepsleerkracht. 
 
 
Aanmelding en plaatsing 
U kunt uw kind op Het Overbos aanmelden via onze directeur of locatie leider. U maakt met haar een afspraak voor een schoolbezoek. 
Tijdens dit bezoek wordt u door de directeur/ locatie leider rondgeleid in school en heeft u een gesprek met haar waarin u uw vragen 
kwijt kunt. U krijgt een informatiefolder van ons mee naar huis. Een definitieve aanmelding vindt plaats door een inschrijfformulier in 
te vullen en een “Dit ben ik’ formulier. Middels dit formulier vragen we u een zo goed mogelijk beeld te geven van uw kind. Ongeveer 
6 weken voor uw kind 4 jaar wordt, nodigen wij u uit voor een intakegesprek op school met de leerkracht waar uw kind bij in de klas 
komt. Tijdens dit intakegesprek nemen we beide bovenstaande formulieren met u door en maken we een afspraak voor de wendagen 
van uw kind. Vanaf 4 jaar mag uw kind elke dag naar school komen en na 6 a 8 weken maakt de leerkracht een afspraak met u. We 
bespreken hoe de eerste weken op school zijn gegaan en bekijken nogmaals samen het “Dit ben ik”-formulier. Vanaf 5 jaar is uw 
kind leerplichtig. Bij aanmelding van een kind voor groep 2 en hoger gaat dit op dezelfde manier, behalve natuurlijk de termijn van 
tevoren en het wennen. Toch is er ook een verschil. Omdat uw kind van een andere school komt, zullen wij m.b.v. het onderwijskundig 
rapport van die school komen tot een juiste plaatsing. 
 
 



Wengesprek                                                                                                                                                                
Wanneer uw kind zo'n 6 a 8 weken bij ons op school zit, wordt u uitgenodigd voor een wengesprek met de leerkracht. Samen met 
de leerkracht wisselt u dan van gedachten over uw kind met voor de school als belangrijkste doel om zo veel mogelijk zicht te krijgen 
op de onderwijsbehoeften van uw kind, zodat de leerkracht altijd tot de juiste aanpak/begeleiding komt. 
 
Startgesprekken 
Vanaf groep 3 worden met de ouders begin september startgesprekken gehouden. Dit zijn gesprekken tussen ouders, het kind en 
de leerkracht over de ontwikkeling van het kind. Hierbij vindt er een wederzijdse kennismaking plaats en wordt er gekeken naar het 
kind en hoe er in samenspraak het beste met het kind gewerkt kan worden. Wederzijdse verwachtingen kunnen in dit gesprek geuit 
worden. 
Vanaf groep 5 zitten de leerlingen bij een deel van het gesprek, zodat zij zelf kunnen aangeven wat ze nog willen leren en waar ze 
hulp bij nodig hebben. 
 
Informatie over de ontwikkeling van uw kind  
In de groepen 1 en 2 worden de vorderingen via een Ontwikkelingsvolgmodel Jonge Kind met u besproken. Deze gesprekken vinden 
elk halfjaar plaats. Vanaf groep 3 krijgt uw kind twee keer per jaar een rapport en éénmaal een signaalrapport mee naar huis in een 
portfolio. Vanaf groep 3 is het eerste contact met de leerkracht van uw kind een heen- en weergesprek na ongeveer een maand. In 
november krijgen alle leerlingen een signaalrapport mee. Dit geeft u een beeld van de vorderingen van uw kind tot dan. In februari 
en juli krijgen de kinderen een uitgebreid rapport mee, waarin de cito leerlingvolgsysteemresultaten meegenomen worden. In februari 
zal er een zogenaamde ‘tien-minutenavond’ georganiseerd worden, waar u met de groepsleerkracht van gedachten wisselt over de 
vorderingen van uw kind. Wij verwachten iedereen op deze gespreksmiddagen/ avonden. Voor het tweede rapport vinden alleen 
indien noodzakelijk gesprekken plaats. Indien wij ons zorgen maken over uw kind zal de leerkracht sneller en vaker contact opnemen 
met de ouders. Indien u zelf iets merkt aan uw kind verwachten wij dat u contact met ons opneemt. 
 
Communicatie en klachten 
Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met onze directie of één van de teamleden? Sinds 1998 is er een wettelijke 
klachtenregeling voor het basis- en voortgezet onderwijs waar ouders en leerlingen hun klacht kunnen melden. Maar het is natuurlijk 
veel prettiger als een officiële klacht niet nodig is.  
U kunt het probleem ook samen met ons op school oplossen. Door met elkaar te praten en vooral goed te luisteren zullen veel 
problemen nooit een klacht worden! Misschien kiest u ervoor om zelf op onderzoek uit te gaan, bespreekt u het probleem met de leerkracht 
of vraagt u de vertrouwenspersoon of counselor om advies. Zo heeft iedereen zijn/haar eigen stijl. U kunt het beste zelf bepalen wat 
in uw situatie de beste aanpak is. Problemen zijn er om in een vroeg stadium onderkend en herkend te worden. Nog even de kat uit 
de boom kijken draagt niet bij aan een snelle oplossing. Al vaak krijgt het probleem daardoor de tijd om door te woekeren, waardoor 
de effecten alleen maar worden versterkt.  
 
Hieronder wordt in 8 stappen aangegeven hoe u het best kunt werken aan een vroegtijdige oplossing van problemen. Wij hanteren deze 
stappen zelf ook als wij ergens een probleem mee hebben: 
  
1. Spreek de juiste persoon aan. Dat is altijd het personeelslid dat het meest direct betrokken is bij het probleem. In de meeste 

gevallen is dit de leerkracht. Vraag hem/haar altijd naar zijn/haar visie op het probleem; 
2. Wacht niet te lang met het signaleren van het probleem. Hoe eerder u aan de bel trekt hoe beter het is. Ook als de leerkracht 

weinig weet van het probleem, is het verstandig om actie te ondernemen. Wie kennis heeft van een probleem, zal er in ieder 
geval over gaan nadenken. Dat is het begin van de oplossing; 

3. Maak snel een afspraak. Doe dat niet al te formeel; benader degene met wie u wilt praten liefst voor of na de les even om een 
afspraak te maken; 

4. Geef duidelijk aan wat het probleem is. Beperk u tot de hoofdlijnen, vermijd details; 
5. Voorkom machtsongelijkheid. De leerkracht met wie u praat, is een deskundige op onderwijsgebied. U bent een deskundige op 

het gebied van opvoeden van uw kinderen. Zo moet u die gelijkwaardigheid beleven en van daaruit een gesprek ingaan; 
6.  Bedenk mogelijke oplossingen. Het probleem stellen is één, een oplossing aandragen is twee. Voorstellen voor oplossingen kunnen het 

gesprek in de goede richting duwen; 
7. Maak, als u er samen niet uitkomt, gebruik van een onafhankelijke persoon. Soms kunnen de emoties tijdens de gesprekken hoog 

oplopen. Dan kan het verstandig zijn om samen af te spreken een neutraal, onafhankelijk persoon aanwezig te laten zijn bij uw 
gesprek; 

8. De leerkracht schrijft op wat is afgesproken. Een kort verslag van elk gesprek dat door beide partijen voor gezien getekend wordt, 
is wel zo handig. Vooral als een van beide zich naderhand iets niet meer kan herinneren. 

 
Klachtenregeling 
Waar gewerkt wordt ontstaan wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Een school is nu eenmaal een omgeving waar 
mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden meestal in onderling 
overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand hier een klacht over wil indienen. Die mogelijkheid is er. 
Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is, op school in te zien. Op 
aanvraag kunt U bij de directeur kosteloos een afschrift van deze regeling krijgen. 
De school is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: "De Landelijke 
Klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (LKC)". De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na 
een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen 
verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbeveling de uiteindelijke 
beslissing. 
Een klacht kan rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan 
U daarbij behulpzaam zijn als U dat wenst.  
Meer informatie vindt u op www.onderwijsgeschillen.nl 
 
Informatie-/ kennismakingsavonden 
Elke leerkracht organiseert aan het begin van het schooljaar een informatie/ kennismakingsavond voor de ouders/verzorgers van de 
kinderen uit zijn/haar groep waarin hij/zij met u kennis maakt en het onderwijsprogramma voor het komend schooljaar met u 



bespreekt. Wij gaan er vanuit dat u deze avond aanwezig bent. Bent u verhinderd, laat dit dan even weten.  
 
Folder  
Elk schooljaar krijgt u een folder waarin alle schoolactiviteiten, vakanties en vrije dagen staan vermeld evenals de belangrijkste 
informatie van de school. 
 
Medezeggenschapsraad (M.R.) 
In het kader van de Wet Medezeggenschap Onderwijs functioneert op onze school de M.R., waarin ouders en personeel zijn 
vertegenwoordigd. Een M.R.- lid wordt voor een periode van drie jaar gekozen en kan zich daarna weer herkiesbaar stellen. De M.R. 
is bevoegd om alle aangelegenheden van de school met het bevoegde gezag te bespreken. Voor een aantal belangrijke beslissingen 
m.b.t. de school heeft het bevoegd gezag instemming, dan wel advies nodig van de M.R. De vergaderingen van de M.R. zijn openbaar. 
De M.R. maakt jaarlijks een verslag.  
 
Open dag 
Elk jaar organiseren we een open dag op school samen met alle andere scholen. Elke belangstellende kan dan een kijkje nemen in 
onze school en in elke klas lessen bijwonen en meedoen met een les.  Het doel is de school en wat wij doen meer bekendheid te 
geven. We willen zo veel mogelijk belangstellenden trekken en zullen hier uitgebreid bekendheid aan geven. 
 
Spreektijd directeur 
Omdat onze directeur Caroline Stenneken de verantwoordelijkheid heeft voor meerdere scholen, nl. Het Overbos en obs de Bosrand 
in Oostvoorne, is zij niet altijd aanwezig. Zij is echter wel altijd bereikbaar. U kunt als u haar wilt spreken een afspraak maken door 
haar te bellen op telefoonnummer 06-48469197 of te mailen c.stenneken@primovpr.nl Indien het een groepsaangelegenheid betreft, 
dient u altijd eerst een gesprek aan te gaan met de groepsleerkracht. 
 
Spreektijd groepsleerkrachten 
Als u de leerkracht van uw kind wenst te spreken, kan dat natuurlijk altijd. Doet u dit echter niet voor schooltijd (hoogstens om een 
kort berichtje door te geven). Maakt u a.u.b. een afspraak voor een geschikt tijdstip na schooltijd.  
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
In Nederland is onderwijs tot 18 jaar in principe gratis. Toch zijn er zaken waar het rijk ons geen geld voor geeft. Excursies en feesten 
worden niet door het rijk en ons bestuur gefinancierd. Daarom vragen wij een ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is vrijwillig en wordt 
gebruikt om alle activiteiten (Sint, Kerst, Pasen, verjaardagsfeest) en excursies te bekostigen. Ook wordt de bijdrage gebruikt om een 
deel van de informatie die voor ouders bestemd is (folder, e.d.) te financieren. Jaarlijks wordt de ouderbijdrage schriftelijk financieel 
verantwoord en de nieuwe bijdrage vastgesteld. De bijdrage voor het komende schooljaar is € 55,00 per leerling voor de groepen 1 
t/m 7. Voor leerlingen uit groep 8 is dit € 35,00 plus € 205,00 voor de 5-daagse natuurwerkweek op Texel, dus totaal € 240,00).  
Indien u problemen heeft met de betaling van deze ouderbijdrage neemt u dan even contact op met de directeur. U kunt de bijdrage 
storten op de IBAN-rekening NL63 RABO 0304 7413 96 t.n.v. Schoolfonds Het Overbos o.v.v. de naam van uw kind en de groep 
waar uw kind in zit. 
 
Vragen over onderwijs? 
Ondanks alle informatie in deze gids, kan het voorkomen dat u nog vragen heeft. Vragen over de school kunt u stellen aan een van 
de teamleden of aan de directeur/locatie leider. Vragen over onderwijs in het algemeen en vragen die u liever eerst met een 
onafhankelijk iemand wilt doorspreken, kunt u voorleggen bij 5010, de vraagbaak voor ouders over openbaar onderwijs. Telefoon: 
0800 5010 toets 4, op schooldagen tussen 10 en 15 uur (www.50tien.nl). Op de site vindt u veel vragen en antwoorden en heeft u 
de gelegenheid om zelf een vraag te stellen, die per email wordt beantwoord. 
 
Bij 5010 kunt u terecht voor al uw vragen over openbaar onderwijs. Nadat u 0800 5010 heeft gekozen, toets u 4 voor vragen over 
openbaar onderwijs. 
 

3.2 Contacten/samenwerking met andere scholen  
 
Basisonderwijs 
Met alle basisscholen in onze regio hebben wij regelmatig contact. Dat gebeurt vooral op directieniveau, maar er zijn ook 
bijeenkomsten voor alle Intern Begeleiders van de basisscholen in de regio om de zorg op school te bespreken. Uitgangspunt hierbij 
is voor ons steeds: “Van elkaar kun je leren!”.  
 
Voortgezet onderwijs 
Het openbare basisonderwijs van de stichting PRIMOvpr werkt samen met het openbaar voortgezet onderwijs van de stichting Gallileï 
in Hellevoetsluis, Brielle en Spijkenisse. Er zijn overlegdagen tussen de scholen over de aanmelding van de leerlingen en de 
voortgang. Wij volgen de kinderen tot het eindexamen. Belangrijke gegevens die bepalend kunnen zijn voor het wel en wee en de 
prestaties van de leerlingen worden uitgewisseld en besproken. Zo kan de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs voor het 
kind zo soepel mogelijk verlopen.  
 
De aanmelding 
De aanmelding van uw kind voor het voortgezet onderwijs is de verantwoordelijkheid van u als ouder. Natuurlijk geven wij u advies 
over de richting van onderwijs waarvoor wij uw kind geschikt achten. 
 
Voortgezet onderwijsadvies 
Wij werken op school met een adviescommissie, bestaande uit: leerkrachten van groep 7 en groep 8, de directeur en de intern 
begeleider. Samen bepalen zij het schooladvies dat gebaseerd is op resultaten op school en kind kenmerken als 
doorzettingsvermogen, planningsvermogen, concentratie, werkhouding, faalangst, e.d.  
Naast dit schooladvies is het voor HAVO en VWO ook wettelijk verplicht een tweede onafhankelijke advisering te hebben. Dat mag 
de CITO-eindtoets of NIO zijn maar ook een andere erkende toets uitslag. 
De keuze van een school en richting voor voortgezet onderwijs ligt geheel bij de ouders/verzorgers en de kinderen. De 



toelatingscommissies van de betreffende v.o.-scholen bepalen de plaatsing. 
 
Resultaten van onze kinderen in voortgezet onderwijs 
Over “kwaliteit” van een school gesproken! Regelmatig verschijnen er berichten in de pers over de resultaten van scholen. Hiermee 
wordt dan bedoeld: de CITO-score van scholen en naar welke school voor voortgezet onderwijs de kinderen van die scholen gaan. 
Meestal zijn de conclusies: hoe hoger de CITO-score en hoe meer kinderen er worden doorverwezen naar het V(oorbereidend) 
W(etenschappelijk) O(nderwijs), des te hoger is de kwaliteit van de betreffende basisschool. Als “Het Overbos” alleen deze criteria 
zou hanteren zijn wij een goede school. Er gaat een flink aantal kinderen naar de HAVO en VWO-brugklassen. Toch moeten we hier 
twee kanttekeningen maken: ten eerste is er de tendens dat steeds meer kinderen met een Speciaal Basis Onderwijsadvies niet 
meer in het Speciaal Basisonderwijs terecht komen, maar binnen het reguliere basisonderwijs blijven. Dit kan CITO-scores 
beïnvloeden.  
Wij vinden dat we echte kwaliteit leveren als elk kind als mens en qua opbrengsten goed groeit en wij zijn daar samen met u 
verantwoordelijk voor. Wij volgen de kinderen nauwkeurig in hun groei acht jaar lang op onze basisschool en volgen ze daarna nog 
tot het 3e leerjaar VO. Zo hebben en houden we goed zicht op de kwaliteit die we leveren. 
 
Hoe gaan wij daar mee om? 
Natuurlijk is ook voor ons de kwaliteit van onze school heel belangrijk! We zijn er dagelijks mee bezig. Met betrekking tot de eerste 
kanttekening merken wij het volgende op: ook bij ons zitten kinderen die vroeger naar het Speciaal Basis Onderwijs zouden zijn 
gegaan. Dat zij bij ons kunnen blijven, komt juist door de kwaliteitsverbetering. Toch zullen wij onze grenzen hierbij steeds goed in de 
gaten moeten houden. “Wat kunnen we nog wel en wat niet meer!” Steeds weer maken we die overweging, want anders kun je geen 
onderwijs leveren en het belang van het kind staat voorop! Hoewel niet alle scholen ons voorbeeld volgen laten we ook deze kinderen 
de Cito-toets maken. De CITO wordt op onze school dan ook door alle kinderen gemaakt en elk van hen krijgt een score overzicht. 
Wat betreft de tweede kanttekening: wij vinden het heel belangrijk dat het kind direct op het juiste type van het Voortgezet Onderwijs 
terecht komt en daar succeservaringen heeft. Mislukken kan namelijk op deze leeftijd (puberteit) grote gevolgen hebben voor de 
verdere schoolcarrière. Hier ligt dan ook onze norm: zijn onze kinderen goed doorverwezen?! We volgen hiervoor de kinderen tot en 
met het eindexamen. Naar ons idee is dat ruimschoots voldoende om te meten of onze advisering goed is geweest. Ons advies 
wordt bepaald door de schoolprestaties en inzet, en door het beeld omtrent motivatie, doorzettingsvermogen, etc. Ter ondersteuning 
van ons advies maken we gebruik van de Iep toets. Aan de hand van algemene cijfers geven wij hieronder de resultaten van de 
schoolverlaters aan. Daarna volgt nog de advisering en de plaatsing van de huidige schoolverlaters van het afgelopen schooljaar. 
 
Uitslag Iep-eindtoets bepalend voor schooladvies? 
Antwoord: Neen. Het schooladvies wordt door ons adviesteam vastgesteld (bestaande uit leerkrachten groep 7 en 8 en IB’er. Het 
onderwijskundig rapport, zoals het schooladvies ook wel heet, wordt gebaseerd op de jarenlange relatie tussen leerling en school, 
de rapportages in het leerlingvolgsysteem en de observaties van de leerkracht. Dit staat niet in verhouding tot de Iep-toets, die een 
momentopname is. De Iep-toets kan worden gebruikt als check van het schooladvies, een soort second opinion. In verreweg de 
meeste gevallen komt het schooladvies overeen met de uitslag van de Iep-eindtoets. Als de score niet overeenkomt met het 
schooladvies, moet toch de meeste waarde worden toegekend aan het schooladvies. 
Mocht de Iep toets hoger uitvallen dat het schooladvies, dan zal het schooladvies naar boven bijgesteld worden. Dit geld niet 
andersom. 
 
Uitstroomprofiel van de leerlingen op het Overbos: 

 
schooljaar Praktijk 

onderwijs 
LWOO VMBO 

basis 
VMBO 
Kader/ 

gemengd 

VMBO 
theoretische 

leerweg 

VMBO 
TL/ 

HAVO 

HAVO HAVO/ 
VWO 

VWO 

2018-2019 0 0 0 3 7 0 6 3 11 

2017-2018 0 2 3 5 4 1 7 3 8 

2016-2017 0 0 1 2 8 2 6 6 6 
Tabel 1: uitstroomprofiel het Overbos 

  
Waar gaan de schoolverlaters heen?  

• Openbare Scholengemeenschap “Maerlant” in Brielle              

• Christelijke Scholengemeenschap “Bahurim” in Brielle        

• Christelijke Scholengemeenschap ”Jacob van Liesveld” in Hellevoetsluis    

• Openbare Scholengemeenschap “Helinium”  in Hellevoetsluis      

• Wellant College in Brielle         
 
Onderwijskundig rapport              
Over iedere leerling die de school verlaat, stellen wij ten behoeve van de nieuwe school een uitgebreid onderwijskundig rapport op. 
Dit rapport geven wij mee aan de ouders (ter inzage en ondertekening), maar is bestemd voor de nieuwe school en dient daar ook 
afgegeven te worden. 
 
 
4. Overige informatie van a tot z 
 
Afmelden 
Indien uw kind om wat voor reden dan ook niet naar school kan komen, verwachten wij van u dat u dit meldt via het Ouderportaal.. 
Dit geldt ook voor gymlessen die uw kind moet missen. Indien uw kind niet naar gymes kan, dient hij/zij toch naar school te komen. 
 
Afspraken tandarts/huisarts/specialist 
Wilt u proberen de afspraken voor huisarts en tandarts voor uw kind zo veel mogelijk buiten schooltijd te maken? Met specialisten 
ligt dat wat moeilijker, maar proberen kunt u het altijd. 
 



Alcoholbeleid 
Op school willen wij het goede voorbeeld geven. Op het moment dat kinderen bij activiteiten voor ouders/verzorgers aanwezig zijn 
schenken we voor de betreffende ouders alleen alcoholvrije drankjes.  
 
Beschadiging schoolspullen  
Kinderen krijgen veel spullen op school in gebruik. Boeken, een tablet, een liniaal, en in vanaf groep 3 een pen en potlood. Wij 
verwachten van de kinderen dat zij zuinig met deze spullen omgaan. Als schoolmaterialen door onzorgvuldig gedrag onbruikbaar 
worden, zullen wij u vragen om voor vervanging zorg te dragen.  
Aansprakelijkheid tablets: De afspraak is dat alle tablets in de hoezen blijven zitten. Dit om schade te voorkomen. Mocht uw kind 
zijn/haar tablet uit de hoes halen en de tablet loopt hierdoor schade op, dan zullen wij u vragen om dit op uw verzekering te 
verhalen. Dit is ook het geval als uw kind de tablet beschadigt.  
 
Bibliotheek 
Alle kinderen mogen op donderdag bibliotheekboeken ruilen in onze prachtige schoolbibliotheek. Zorgt u ervoor dat de kinderen de 
boeken niet langer dan drie weken thuishouden? Het ruilen wordt geregeld door onze bibliotheekouders en onze biebbaasjes. Elk 
kind krijgt van hen een bibliotheekkaartje. Indien uw kind een boek kwijt is of per ongeluk heeft beschadigd, dient dit boek door u te 
worden vergoed. 
 
Buitenschoolse opvang (B.S.O): voorschoolse (vso), naschoolse (nso) 
Wij hebben op school een samenwerkingsovereenkomst met de stichting Kinderopvang Humanitas. Wij hebben met hen afgesproken 
dat wij zelf de voorschoolse opvang (vso) verzorgen. Dit wordt helemaal geregeld door de vrijwilligersgroep "Het Overblijfbos".  
De naschoolse opvang (nso) wordt verzorgd door stichting Humanitas na schooltijd in vakanties en tijdens studiedagen. Deze opvang 
realiseert de stichting op dit moment voor de kinderen van de Oostvoornse scholen op twee locaties: een ruimte op het 
kinderdagverblijf en een ruimte in de basisschool de CNS.  
Heeft u interesse en denkt u erover om uw kind van het aanbod bij de naschoolse opvang van Kinderopvang Humanitas gebruik te 
laten maken, neem dan gerust contact op met één van hun medewerkers op het regiokantoor. U kunt hen tussen 8.00 uur en 17.30 
uur bereiken op telefoonnummer 010-4074700. Uiteraard kunt u ook een e-mail sturen; regiozuidholland@kov.humanitas.nl. Tevens 
kunt u contact opnemen met Joke Stolk, locatiemanager Rockanje (Middelweg 54, 3235 NN Rockanje), mobielnr. 06-20541645, 
www.kinderopvanghumanitas.nl.  
 
Voorschoolse opvang is bedoeld om kinderen voor schooltijd op te vangen. Op alle schooldagen kan het kind vanaf 07.30 uur op 
school worden gebracht. Het kind kan, als het thuis nog niet gegeten heeft, het meegenomen brood op school opeten. Heeft het wel 
gegeten dan kan het kleuren, knutselen, een spelletje spelen of een boekje lezen. Om 8.20 uur worden de kleuters onder begeleiding 
naar hun lokaal gebracht. De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen ook gelijk naar hun lokaal. 
U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de voorschoolse opvang door van tevoren een e-mail te sturen naar: overbos@primovpr.nl. 
Ook is het mogelijk om uw kind(eren) telefonisch aan te melden. Dit kan bij onze Locatieleider Sylvia Lodder op het telefoonnummer 
van onze school: 0181-489074. 
De kosten van de voorschoolse opvang zijn: € 4,- per keer. U kunt een strippenkaart van 10 keer aanschaffen voor  € 40,- U kunt uw 
voorschoolse kaart kopen door het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer NL 20 RABO 0308 3401 91 t.n.v. het 
Overbos. met vermelding van de naam (namen) en de groep(en) van uw kind(eren). De kaart wordt uitgeschreven zodra het geld op 
onze rekening staat. Als de kaart vol is, wordt deze aan u verstuurd, zodat u kunt zien dat u een nieuwe kaart moet kopen.  
 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)                            
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren, ouders/verzorgers of aanstaande ouders en u als 
professional terecht kunnen voor advies, begeleiding en hulp bij het opgroeien en opvoeden van kinderen. In het CJG wordt intensief 
samengewerkt door onder andere de Gemeentelijke Gezondheidsdienst, het consultatiebureau en Bureau Jeugdzorg. Dit is het 
basisaanbod waaruit uw CJG bestaat. Het CJG Westvoorne kan nog meer diensten aanbieden op de vestigingslocatie. Neemt u 
maar eens contact op of neemt u een kijkje in het CJG. Adres; CJG Westvoorne, Woonzorgcomplex Stuifakkers, Briggemandreef 2, 
3235 DZ Rockanje, tel. (0181) 326539.  
 
Excursies 
Elke groep gaat eenmaal per jaar op "excursie". Dit is een activiteit die past bij de lessen of thema's die op dat moment behandeld zijn. 
Bestemmingen wisselen per leerkracht. Voorbeelden zijn: een raffinaderij, de bakker, het gemeentehuis, een herfstwandeling, een 
waterzuiveringsinstallatie, de brandweer. Maar er zijn natuurlijk ook andere bestemmingen mogelijk. Indien uw kind van u géén 
toestemming heeft om mee te gaan, dient u dit schriftelijk bij de directeur kenbaar te maken. Uw kind moet dan wel naar school 
komen. 
 
Filmen en foto's maken door ouders tijdens schoolevenementen 
Zoals u weet is sinds 25 mei 2018 een nieuwe privacywet in werking getreden. 
Momenteel worden wij als school steeds directer geconfronteerd met de nieuwe privacy wet. 
Er zijn verschillen van wat ouders wel en niet mogen en wat de school wel en niet mag. 
Voor nu komt er voor Het Overbos een aantal richtlijnen m.b.t. tot het nemen van foto's door ouders. 
Het komt voor dat ouders het vervelend vinden dat andere ouders of leerlingen foto's maken van hun kind(eren). Ook bij ons 
hebben een aantal ouders dit kenbaar gemaakt. De school wil voor alle kinderen een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar 
leerlingen(en) en ouders bang hoeven te zijn dat ze steeds worden gefotografeerd. Een schoolgebouw (plein) is niet zomaar een 
openbare plaats waar iedereen toegang heeft. De school kan voorwaarden aan het verlenen van toegang stellen door ouders en 
leerlingen te vragen terughoudend te zijn met het maken en publiceren van foto’s en /of het stellen van bepaalde regels. 
Als school ben je alleen verantwoordelijk voor de foto's die jezelf als school neemt of in opdracht laat maken. Een leerkracht die 
foto's op facebook zet: dat is de verantwoordelijkheid van school. De school is niet verantwoordelijk voor een ouder die tijdens 
een schoolevenement foto's maakt en dit deelt. 
Obs het Overbos neemt het volgende standpunt in: 

• Ouders mogen foto's nemen en filmen voor privégebruik 

mailto:regiozuidholland@kov.humanitas.nl
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• Wij verbieden ouders beeldmateriaal waar andere leerlingen dan hun eigen kind op staat publiek te delen op wat voor 
wijze dan ook. Omdat ouders wel te maken hebben met privacybescherming van andere ouders/ hun kinderen 
volgens de auteurswet/portretrecht. Wij vragen ouders toestemming of er bij een schoolgelegenheid foto's gemaakt 
mogen worden. 

Hoofdluis 
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan deze besmetting van de ene 
op de ander worden overgebracht. De school is, ongewild, zo’n plaats. Wij zijn van mening dat zowel school als ouders een stuk 
verantwoordelijkheid dragen met de betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school een 
aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de 
verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen. Om hoofdluis onder 
controle te houden is gekozen voor een systematische aanpak. Dit houdt in dat er op school, op het moment dat er weer hoofdluis 
gesignaleerd wordt binnen de school voorzorgsmaatregelen genomen worden die de verdere verspreiding van hoofdluis beperkten. 
Bijvoorbeeld: melden van hoofdluis op Ouderportaal, lokalen extra stofzuigen, poppenkleding wassen enz. Daarnaast zijn er 
‘luizenouders’. Ze hebben als taak om op de maandag na elke vakantie alle leerlingen op school te controleren op hoofdluis. Tevens 
worden deze ouders extra ingeschakeld in periodes dat het hoofdluisprobleem weer wat actiever is. Wanneer er hoofdluis bij een 
kind geconstateerd wordt, zal dit niet aan het kind zelf meegedeeld worden, maar zal de contactpersoon van de school telefonisch 
contact opnemen met de ouders van het kind. Wanneer u vragen heeft over deze procedure, kunt u contact opnemen met onze 
directeur. 
 
Leerplicht  
Uw kind is gedeeltelijk leerplichtig op het moment dat het vijf jaar wordt. Volledige leerplicht start bij zes jaar is. Indien u hem/ haar 
een of meerdere dagen van school wilt laten verzuimen, dient u hiervoor toestemming te vragen bij de directeur/ locatie leider. U 
moet een daarvoor bestemd formulier invullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de directie. Verlof wordt alleen verleend indien u voldoet 
aan de voorwaarden zoals die aan de achterzijde van het formulier vermeld staan. Zie verder bij de vakantie- en verlofregeling. 
 
Mobiele telefoons  
Veel kinderen beschikken tegenwoordig over een mobiele telefoon. Deze zullen wij aan het begin van de dag innemen en aan het 
eind van de schooltijd weer teruggeven. Wij vinden dat de lessen niet door telefoongebruik gestoord moeten worden. Voor 
dringende boodschappen kunt u ons altijd via de schooltelefoon bereiken. Bij schoolreizen, sporttoernooien en andere 
schoolactiviteiten in het algemeen worden mobieltjes niet meegenomen. Het begeleidend personeel is altijd mobiel bereikbaar.  
De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/beschadiging van de betreffende telefoon als deze toch naar school 
wordt meegenomen. 
 
Nablijven  
De groepsleerkracht houdt zich het recht voor om een leerling na schooltijd op school te houden om het werk af te laten maken of 
een gesprek te hebben. Het spreekt vanzelf dat u als ouder daarover telefonisch tijdig op de hoogte wordt gebracht. 
 
Onderwijsinspectie basisonderwijs  
De inspecteur van de onderwijsinspectie bezoekt regelmatig de school en kan dan in verschillende groepen een les bijwonen. De 
inspectie toetst of de school aan de wettelijke eisen voor het primair onderwijs voldoet. De gegevens van onze CITO LVS-scores, 
IEP-eindtoets, schoolplan, jaarplan en het jaarverslag worden ieder jaar aan de inspectie doorgestuurd.  
 
Ontruimingsplan  
In de school is een ontruimingsinstallatie en ontruimingsplan aanwezig. Elk jaar wordt het plan met de kinderen geoefend. De 
verzamelplaats is bij de kerk aan de overkant.   
Minimaal twee teamleden zijn bedrijfshulpverlener (BHV-er), een van hen is coördinator bij een eventuele calamiteit. Ieder jaar 
gaan de BHV-ers op herhalingstraining.  
 
Politie 
Onze school doet mee aan het school adoptieplan van de politie Rotterdam - Rijnmond. Maatschappelijke onderwerpen die veelal te 
maken hebben met criminaliteit, komen tijdens de lessen van de wijkagent aan de orde. Het doel van het school adoptieplan is 
driedelig. De politie wil haar steentje bijdragen aan de opvoeding van de jeugd. Daarnaast is het de bedoeling dat de kinderen een 
positief beeld van de politie krijgen.  
 
Rookvrije school 
Wij zijn een rookvrije school. Dit houdt in dat er in school en op het plein nooit gerookt mag worden. Verder rookt ons personeel niet in 
de buurt van de school om het goede voorbeeld te geven. We besteden in de groepen 7 en 8 structureel aandacht aan rook- en 
alcoholpreventie.  
 
Schooltijden  
Wij hanteren het 5-gelijke dagen model. De leerlingen gaan elke schooldag van 8.30 uur tot en met 14.00 uur naar school en eten 
tussen de middag in hun eigen lokaal met de leerkracht. Het buitenspelen tijdens de lunchpauze gebeurt tevens onder toezicht van 
leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel.  
 
Schoolverzekering  
Het bestuur heeft voor onze school een collectieve verzekering afgesloten bij een grote verzekeringsmaatschappij. Voor ouders is 
het van belang te weten dat de polis de volgende twee onderdelen dekt:  

• Aansprakelijkheid voor al diegenen die namens het bestuur/de schoolleiding op school werkzaam zijn (leerkrachten, 
stagiaires, overblijfmoeders); indien een van hen iets doet of nalaat waardoor een ander schade berokkend wordt, is hij/zij 
daarvoor aansprakelijk. Via de verzekering kan de bedoelde schade worden vergoed. Leerlingen zijn niet voor wettelijke 
aansprakelijkheid verzekerd. Die verzekering dienen ouders particulier af te sluiten.  



• Ongevallen voor al diegenen die in of om de school lichamelijk letsel oplopen. Materiële zaken vallen niet onder deze 
verzekering.  

 
Sponsoring 
Indien er op school sprake is van sponsoring zoals in de wet geschreven staat, sluiten wij ons aan bij het Convenant “Sponsoring” 
zoals dat in 1997 is afgesloten. De tekst van het Convenant ligt op school ter inzage. Indien u de school wilt sponsoren, neemt u dan 
a.u.b. even contact op met onze directeur. 
 
Toelating, schorsing, verwijdering 
De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. Dit is voor ons het bestuur van de stichting 
PRIMO-vpr. In principe laten we elke leerling toe, alleen toelating van leerlingen afkomstig van een school voor/ of met een verwijzing 
naar speciaal basisonderwijs vindt slechts plaats in overeenstemming met de ouders en het bevoegde gezag. Met schorsing en 
verwijdering wordt hier bedoeld schorsing en verwijdering wegens wangedrag of een ernstige verstoring van de rust of veiligheid op 
school door een leerling. De directeur is onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag belast met de onderwijskundige, 
organisatorische en huishoudelijke leiding van de basisschool. Als zodanig zal deze dan ook een eventuele verwijdering of schorsing 
van een leerling aan het bevoegd gezag ter beslissing voorleggen. Voordat besloten wordt tot verwijdering of schorsing hoort het 
bevoegd gezag de betrokken leerkracht en de ouders van de betrokken leerling.  
 
De school mag pas verwijderen, als er een alternatief (lees: andere school) is en daar alle moeite voor is gedaan. Dit geldt niet voor 
schorsen, dat is altijd mogelijk.  
 
De procedure die wij hiervoor op school hanteren is: 

❖ Indien een leerling zich misdraagt of zorgt voor ernstige verstoring van de rust of de veiligheid op school, stelt de 
directeur samen met de groepsleerkracht de ouders hiervan op de hoogte d.m.v. een gesprek op school; 

❖ Indien de school het nodig vindt, wordt de leerling voor een bepaalde periode geschorst; 
❖ Ouders en bevoegd gezag worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld; 
❖ Indien de school vindt dat de leerling verwijderd dient te worden, wordt er gezocht naar een alternatief (andere school). 

Dit wordt voorgelegd aan de ouders en het bevoegd gezag. 
 
Vakantieverlof vanwege het beroep van één van de ouders   
Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes die zijn vastgelegd. Vrij of extra verlof opnemen 
voor de vakantie, het verlengen van een vakantie of een korte vakantie mag niet.   
Dit kan alleen als de leerling door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders niet binnen de schoolvakanties met 
hen op vakantie kan (artikel 11 lid f van de Leerplichtwet). Dit verlof van maximaal twee aansluitende weken per schooljaar mag 
niet vallen in de eerste twee lesweken van het schooljaar. De directeur van de school moet om bewijsstukken vragen, waaruit o.a. 
blijkt dat door de aard van het beroep van één van de ouders een gezamenlijke vakantie van twee aansluitende weken, binnen de 
gewone schoolvakanties, onmogelijk is. Als het gezin al een gezamenlijke vakantie heeft gehad, is het niet meer mogelijk om verlof 
aan te vragen in dat schooljaar.   
Bij het begrip "specifieke aard van het beroep" kunt u denken aan seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in 
bedrijfstakken die in de zomervakantie een piekdrukte kennen. Het moet redelijkerwijs worden aangetoond, dat een vakantie in de 
schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Alleen het feit dat tijdens de schoolvakanties een 
belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende. Dit verlof is uitdrukkelijk niet voor het oplossen van roosterproblemen 
van de werkgever of eigen bedrijf.   
Dagelijks worden de absenten genoteerd. Ongeoorloofd verzuim moet door ons bij de leerplichtambtenaar gemeld worden. Ook als 
vergeten wordt het verzuim van de kinderen door te geven.  
Bij ongeoorloofd schoolverzuim kan een boete opgelegd worden.  
Mocht de school in gebreke blijven en ongeoorloofd verzuim goedkeuren of niet melden, worden er boetes opgelegd die in de 
duizenden euro’s lopen, gerelateerd aan het budget en de grootte van de school.  
Is uw aanvraag afgewezen en vindt u, dat dit niet op de juiste gronden is gebeurd? Dan kunt u hiertegen in bezwaar gaan bij de 
leerplichtambtenaar van Westvoorne mevr. T. Speelpenning-Vorstenbosch.  
In gevallen van verhuizing, trouwerijen, begrafenissen, ambts- en huwelijksjubilea of andere naar het oordeel van de directie 
belangrijke redenen, kan verlof worden aangevraagd. Het verlof wordt uitsluitend verleend indien:  

• Het verlof vooraf door middel van het aanvraagformulier extra verlof is aangevraagd.  

• Het geen verlof betreft zoals een lang weekend of en dag eerder vertrekken of later terugkomen van vakantie. 
 
Verjaardagen  
Het is gezellig als uw kind op zijn of haar verjaardag op wat gezonds trakteert. Een aparte traktatie voor de groepsleerkrachten is 
niet nodig. Kinderen die bepaalde voedingsstoffen niet mogen, hebben de mogelijkheid om een eigen trommeltje in de groep te 
zetten. Maar het is leuker wanneer u zelf, als ouder van een jarig kind, aan deze kinderen denkt. In groep 1/2 bent u van harte 
welkom om de verjaardag van uw kind mee te vieren.  
 
Werkweek Groep 8 
Groep 8 gaat, mede als afsluiting van hun basisschooltijd, vier dagen op kamp. Vaste bestemming is Jeugdherberg Stayokay op 
Texel. Vanaf school gaan we per bus naar Texel, vanwaar we verder gaan op gehuurde fietsen. In de jeugdherberg hebben we vol 
pension. We hebben een heel leuk uitgebalanceerd programma samengesteld. De week staat volledig in het kader van de natuur 
zoals vogels kijken, wadlopen, vissen, strand- en duinverkenning, jutten enz.  
We verkennen het hele eiland en doen hele leuke dingen. De kosten van de werkweek zijn verwerkt in de ouderbijdrage. Dit bedrag 
kan in één keer of in termijnen betaald worden. Voordat we op werkweek gaan is er een ouderinformatieavond over het 
werkweekprogramma. 
 
 
 
 
 



5. Overige adressen 
 
Schoolmaatschappelijk Werk   
Kwadraad Maatschappelijk werk  
Servicepunt Westvoorne  
3235 AP Rockanje  
servicepunt@westvoorne.nl  
 
Schoolarts   
Annemieke Zegers, CJG Hellevoetsluis   
Vliet 2 (t.o. Polikliniek Weergors)  
3223 HE  Hellevoetsluis  
010 – 44 44 646  
 
Schoolbegeleiding      
Vera Baljon, orthopedagoge in dienst van PRIMO vpr  
Bureau Jeugdzorg Spijkenisse  
Oostkade 18  
3201 AM Spijkenisse  
0181- 6 25022  
 
Inspectie Onderwijs www.onderwijsinspectie.nl info@owinsp.nl  
Vragen over onderwijs: tel 0800-8051   
Leerplichtambtenaar   
Mevrouw T. Speelpenning-Vorstenbosch  
Bureau Welzijn, Onderwijs en Sport tel: 0181 - 40812 
 
 
 
 
 
 
 
 


