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Voorwoord 
 
 
Beste ouders en belangstellenden, 
 
Graag bieden wij u onze schoolgids 2017-2018 aan. Misschien zit uw kind al bij ons op 
school en bent u bekend met GBS Kleurrijk. Of wellicht bent u nog op zoek naar een school 
voor uw kind en kent u ons nog niet. In beide gevallen hebben we er naar gestreefd om 
met deze schoolgids een helder beeld voor u te schetsen wie wij zijn, hoe wij hier op 
school werken en waarom. 
 
Onze schoolgids is daarmee een informatiebron voor degenen die graag de achtergronden 
van de schoolpraktijk nog eens rustig na wil lezen en een visitekaartje voor wie ons nog 
niet kent. Mochten er na het lezen van de schoolgids nog vragen overblijven of heeft u 
vragen naar aanleiding van informatie uit de schoolgids, dan bent u van harte welkom om 
daar over door te praten. 
 
Met de keuze voor onze basisschool, vertrouwt u uw kind vijf dagen per week aan ons toe. 
Vijf dagen per week mogen wij uw kind begeleiden in zijn of haar sociaal-emotionele en 
cognitieve ontwikkeling en voorbereiden op de volgende belangrijke stap in de 
ontwikkeling. Wij zijn ons zeer bewust van deze verantwoordelijkheid en willen deze graag 
samen met u vormgeven. 
 
Vanuit onze identiteit bieden we onderwijs waarin de Bijbelse normen en waarden 
dagelijks vorm krijgen en zichtbaar zijn.  
 
Deze schoolgids is vastgesteld na advies en instemming van de MR. 
 
Overal waar in de schoolgids wordt gesproken over ouders, kunt u lezen 
ouders/verzorgers. Bij het onderwijzend personeel wordt standaard gesproken over 
zij/haar en bij de leerling over hij/zijn. In beide gevallen wordt hij/zij, zijn/haar bedoeld. 
 
De schoolgids is maar een document, we hopen dat u tussen de regels door onze liefde 
voor het onderwijs, de school en de leerlingen proeft. En onze wens om ons ook dit 
cursusjaar weer in te zetten voor het geven van prachtig onderwijs aan al onze 
leerlingen. 
 
Met vriendelijke groet, namens het team, 
 
 
Clazien Sonneveld 
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1. De school 
 
Naam en adresgegevens   
Basisschool ‘Kleurrijk’    
Lindengaarde 17a 
2742 TP Waddinxveen  
     
Tel: 0182-612341 
 
email administratie: administratiekleurrijk@gpown.nl  
website: www.gbskleurrijk.nl  
 
Identiteit 
Kleurrijk is een christelijke basisschool in Waddinxveen, met hart voor alle kinderen! 
 
Wij geloven dat God de oorsprong is van al het leven. Hij heeft elk mens uniek geschapen, 
met eigen gaven en talenten. Vanuit deze overtuiging is het onze missie om kinderen te 
helpen leren, samenwerken en elkaar te zien als waardevol! 
 
Onze leerkrachten leven hen voor om zichzelf en de ander te accepteren en te waarderen. 
Wij brengen de kinderen bijbelse kennis en vaardigheden bij, zodat ze als actieve christenen 
kunnen functioneren in de maatschappij. Wij vragen van onze ouders om samen met ons 
de leerlingen te leren hoe mooi het is om een geliefd kind van God te zijn. In hoofdstuk 3 
staat vermeld hoe wij dit binnen onze missie en visie vormgeven. 
 
Ons onderwijs is erop gericht om elke leerling op een persoonlijk excellent niveau van de 
bassischool te laten uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast is het onze 
missie om leerlingen te leren omgaan met 21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, 
creatief denken en onderzoeken.  
 
Vanuit onze identiteit hebben wij op schoolniveau gekozen om de waarden veiligheid, 
vertrouwen en duidelijkheid als uitgangspunt te gebruiken in ons sociaal samenzijn en het 
onderwijs wat we geven. 

mailto:administratiekleurrijk@gpown.nl
http://www.gbskleurrijk.nl/
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3. Missie en visie  
 
Centrale visie 
Kleurrijk biedt onderwijs voor alle kinderen en ouders die vanuit een christelijke 
levensovertuiging bewust kiezen voor ons onderwijs. 
Op onze school staat de liefde voor God en de naaste centraal. Wij geloven in de 
ontwikkeling van kinderen met hun unieke gaven en talenten. Met al hun verschillen zijn ze 
waardevolle kinderen voor God, voor ons en voor elkaar. Wij mogen hen voorleven en leren 
zichzelf en de ander te accepteren en te waarderen. 
 
Missie 
Ons onderwijs is er op gericht om het individuele kind mee te helpen ontwikkelen in zijn 
talenten en gaven.  
 
Wat bieden wij? 

 Met de bijbel als bron, leert elke leerling op onze school dat hij of zij een geliefd kind 
is van God. 

 Wij spannen ons in om alle leerlingen op een persoonlijk excellent niveau naar het 
voortgezet onderwijs te brengen. De beschikbare moderne middelen worden op 
onze school gebruikt om leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau te laten 
oefenen met de basisvaardigheden. 

 Kinderen leren omgaan met creatief denken, samenwerken en onderzoeken. Vanuit 
deze vaardigheden benutten wij de mogelijkheden en verschillen van alle leerlingen.  

 Elk kind wordt gevolgd en van elk kind worden de onderwijsbehoeftes in kaart 
gebracht. Ouders zijn hierin een onmisbare partij. De school geeft het onderwijs en 
samen met ouders volgen wij de ontwikkeling van het kind. 

 
Toelating 
Onze school is aangesloten bij GPO-WN en heeft een sterke identiteit als merk. Dit 
betekent dat wij van al onze ouders verwachten dat zij van harte uitdragen dat wij kinderen 
van God zijn. Zowel kinderen, ouders én leerkrachten zijn identiteitsdragers van onze 
school. Bij de aanmelding van leerlingen is er een gesprek over de onderwijsbehoefte van 
de leerling én over het samen dragen van de identiteit. 
 
GPO-WN 
Kleurrijk is onderdeel van de vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs West-
Nederland. Meer informatie vindt u op de website: www.gpown.nl.  

http://www.gpown.nl/
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4. Onderwijs 
 
Inhoud 
Ons onderwijs; 
 gaat uit van de principes van het handelingsgericht werken; 
 draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen; 
 zorgt voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden; 
 krijgt invulling vanuit het actief burgerschap; 
 voldoet aan de kerndoelen/referentieniveaus van het basisonderwijs. 
 
Tablets 
Het onderwijs wordt vanaf groep 4 vormgegeven door het gebruik van tablets, met het 
systeem van Snappet. 

Kleurrijk streeft naar het beste leerresultaat voor elk kind. Met Snappet heeft ieder kind op 
een eigen tablet toegang tot les- en oefenmateriaal op het geschikte niveau. Snappet is 
beschikbaar voor groep 4 - 8 van het basisonderwijs. Het sluit aan op de meest gebruikte 
lesmethodes en is ondersteunend aan de leerkracht. 

Snappet voordelen voor leerlingen en leerkrachten: 

 Verbeterd leerresultaat. Snappet tabletonderwijs leidt tot betere leerresultaten door 
verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen, hogere productie, directe 
feedback en meer individuele differentiatie. 

 Direct inzicht en overzicht. Leerlingen zien hun voortgang en leren met eigen 
leerdoelen te werken. De leervoortgang van de klas en de individuele leerlingen is 
op ieder moment zichtbaar voor de leraren. Dat helpt zowel direct in de klas, als bij 
de evaluatie en planning. 

 Minder werkdruk. Snappet geeft rust in de klas omdat alle kinderen tegelijk op 
geschikt niveau aan het werk zijn. Tabletonderwijs creëert meer tijd voor instructie, 
lesvoorbereiding en extra inoefening door automatisch nakijken en foutenanalyse. 

De Kerndoelen 
Wat kinderen moeten leren is vastgelegd in de kerndoelen en referentieniveaus. 
Kerndoelen zorgen ervoor dat kinderen zich in hun schoolperiode blijven ontwikkelen en ze 
garanderen bovendien een breed en gevarieerd onderwijsaanbod. 
 
Met als leidraad een aantal kerndoelen per vak- en vormingsgebied biedt dit hoofdstuk een 
overzicht van onze onderwijsactiviteiten. 
 
Nederlands 
Het onderwijs in de Nederlandse taal is er op gericht dat kinderen in de beheersing van 
deze taal in en buiten school steeds competentere taalgebruikers worden. Goed 
taalonderwijs is dus van belang voor het succes dat kinderen in het onderwijs zullen 
hebben en voor de plaats die ze in de maatschappij zullen innemen. Het taalonderwijs 



 

 
 

8 

beslaat verschillende deelgebieden, zoals: mondeling taalgebruik, schriftelijk taalgebruik, 
taalbeschouwing, technisch lezen en begrijpend lezen. 
 
Op school besteden we ruim 8 uur aan taalonderwijs per groep per week. Niet alleen 
vanuit de methodes, maar ook door kringgesprekken, spreekbeurten, vieringen, 
leesactiviteiten en verhalen vertellen. 
 
Engels 
We willen onze leerlingen zo jong mogelijk bekend maken met de Engelse taal omdat 
kinderen op jonge leeftijd zeer taalgevoelig zijn en gemakkelijk een nieuwe taal leren. We 
willen ze al jong voorbereiden op de internationale samenleving waarin ze opgroeien en 
waarvan ze deel uit maken. Wij maken in alle groepen gebruik van de methode ‘Take it 
easy’, waarmee kinderen door middel van een native speaker het Engels interactief leren.  
 
Rekenen/Wiskunde 
In de loop van het basisonderwijs worden kinderen geleidelijk vertrouwd met getallen, 
maten, vormen en structuren. Er wordt hierin onderscheid gemaakt in rekenen/wiskunde 
en meetkunde. Meetkunde heeft vooral te maken met ruimtelijk inzicht. Niet alleen vanuit 
de methode, maar vooral binnen betekenisvolle situaties. In de rekenles leren kinderen een 
probleem wiskundig op te lossen en een oplossing in wiskundetaal aan anderen uit te 
leggen. Ze leren met respect voor ieders denkwijze wiskundige kritiek te geven en te 
krijgen. Door het uitleggen, formuleren en noteren en door het elkaar bekritiseren leren 
kinderen het denken te ordenen, te onderbouwen en fouten te voorkomen. 
 
Rekenen/Wiskunde wordt door de hele school heen gegeven. Gemiddeld besteden we hier 
5 uur per week, per groep aan. We gebruiken naast de methode ook aanschouwelijk 
materiaal, puzzels en computerprogramma’s. 
 
Oriëntatie op jezelf en de wereld 
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze zijn voortdurend op zoek om zichzelf en de 
wereld te leren kennen en te verkennen. Die ontwikkelingsbehoefte is een aangrijpingspunt 
voor dit leergebied. Tegelijk stelt de samenleving waarin kinderen opgroeien haar eisen. 
Kinderen vervullen nu en straks taken en rollen, waarop ze via onderwijs worden 
voorbereid. Een voorbeeld van een dergelijke rol is de rol als consument van goederen en 
diensten. Kennis over en inzicht in belangrijke waarden en normen en weten hoe daarnaar 
te handelen, zijn voorwaarden voor samenleven. Respect en tolerantie zijn er 
verschijningsvormen van.  
Bij het leren kennen van de wijze waarop mensen hun omgeving inrichten, spelen onder 
andere sociale, economische en culturele aspecten een rol. Het gaat daarbij om datgene 
wat van belang is voor betekenisverlening aan het bestaan, om duurzame ontwikkeling, om 
veiligheid en gezondheid en om technische verworvenheden. 
Bij het oriënteren op de natuur gaat het om jezelf, om dieren en planten en 
natuurverschijnselen. Bij de oriëntatie op de wereld gaat het om de vorming van een 
wereldbeeld in ruimte en tijd. Leerlingen ontwikkelen een geografisch wereldbeeld aan de 
hand van gebieden en met behulp van kaartvaardigheden, zowel in het heden als in het 
verleden. Waar mogelijk worden onderwijsinhouden over mensen, de natuur en de wereld 
in samenhang aangeboden. Dit bevordert het ‘begrijpen’. Ook inhouden uit andere 
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leergebieden worden betrokken op de ‘oriëntatie op jezelf en de wereld.’ Hierbij valt te 
denken aan het lezen en maken van teksten (begrijpend lezen), het meten en verwerken 
van tabellen, tijdlijnen (rekenen/wiskunde) en het gebruik van beelden en beeldend 
materiaal (kunstzinnige oriëntatie). 
 
Gemiddeld genomen besteden we per groep 5 uur aan ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’. 
 
Cultuureducatie 
Cultuureducatie omvat kennismaken met, kennis opdoen van, beleven en leren waarderen 
van kunst, culturen en cultureel erfgoed. Waardering van kunst en cultuur wordt gedragen 
door de erkenning dat dit gaven van God zijn. Gaven waarvan we mogen genieten en die 
we mogen ontwikkelen. Bij cultuureducatie zijn kinderen niet alleen toeschouwer, zij zijn 
ook zelf actief. Kinderen leren zich uiten in muziek, drama, tekenen en handvaardigheid. 
Naast de lesmethode voor cultuureducatie bezoeken wij zo nu en dan musea en optredens. 
Hiervoor participeren wij, zo mogelijk, onder andere in het plaatselijke aanbod op gebied 
van natuur, kunst en cultuur. 
 
Bewegingsonderwijs 
Kinderen bewegen veel en graag. Dat zien we bijvoorbeeld op het schoolplein tijdens het 
buitenspelen van de kleuters. Het behouden van die actieve leefstijl is een belangrijke 
doelstelling van dit leergebied. Om dat doel te bereiken leren kinderen in het 
bewegingsonderwijs deelnemen aan een breed scala van bewegingsactiviteiten zoals 
motorische aspecten, maar ook sociale vaardigheden. Leerlingen ervaren de 
hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen in aansprekende 
bewegingssituaties. Het gaat daarbij om bewegingsvormen als balanceren, springen, 
klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen en bewegen op muziek. Maar ook spelvormen 
als tikspelen, doelspelen, jongleren en stoeispelen. 
 
Gemiddeld genomen besteden we 75 minuten per week aan bewegingsonderwijs, zowel 
in de gymzaal als buiten. 
 
Godsdienstonderwijs 
Door het luisteren naar de vertelling krijgen de kinderen kennis van de inhoud van de bijbel. 
Tegelijkertijd werken wij aan vaardigheden zoals diverse gespreksvormen, het samen 
zingen, het lezen en opzoeken in de bijbel, het uit het hoofd leren en het maken van 
verschillende soorten opdrachten. Zo proberen we de kinderen bij te brengen God lief te 
hebben en te begrijpen hoe bijbelse normen en waarden hun leven bepalen en daarin 
doorwerken. De kinderen leren in hun gedrag te tonen dat er sprake is van het aanvaarden 
van de ander als schepsel van God en laten dat naar anderen zien door een positieve 
houding aan te nemen. Dit werkt door in het hele onderwijs. We beginnen iedere morgen 
met godsdienstonderwijs. Hiervoor gebruiken we de methode ‘Levend Water’. 
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Op onze school staat de liefde van en voor God en de liefde voor onze naaste centraal. Wij 
willen de kinderen opvoeden en begeleiden op basis van wederzijds respect, zodat 
iedereen zich geliefd voelt. Naast dat dit terugkomt in onze bijbellessen, willen we de 
kinderen ook leren welk gedrag er aansluit bij deze waarde. Daarom bieden wij onze 
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kinderen in de groepen de Kanjertraining aan. Ieder jaar worden de basisprincipes herhaald 
en leren de kinderen nieuwe vaardigheden en inzichten. In de kleutergroepen werken we 
met de observatiemethode ‘Kijk’. ‘Kijk’ brengt de ontwikkeling van jonge kinderen in kaart 
waarna een passend aanbod gemaakt kan worden zodat het effect op de kinderen gevolgd 
kan worden.  
Ook werken we binnen de school met het leerlingvolgsysteem ZIEN!, dat zich richt op het 
sociaal-emotioneel functioneren. ZIEN! geeft op basis van een analyse van observaties 
(leerkrachtvragenlijst) en de beleving van kinderen (leerlingvragenlijst), concrete doelen en 
handelingssuggesties, indien gewenst of noodzakelijk. 
 
Groepsvorming 
Kinderen zitten samen op school. Dit betekent dat zij leren samen te werken en 
verantwoordelijk zijn voor het welzijn van zichzelf en de ander. Binnen een groep staan 
vriendjes en vriendinnetjes op de tweede plaats. Ze leren vooral hoe ze met elkaar groep 
kunnen zijn. Aan het begin van het schooljaar wordt er actief gewerkt aan groepsvorming, 
door middel van het boek ‘Goed van Start’. Hierin staan groepsactiviteiten die een goed 
pedagogisch klimaat tot doel hebben. Leerlingen worden actief betrokken bij klassenregels 
en wenselijk gedrag. De onderbouw leerlingen zijn nog meer gericht op zichzelf en de juf, 
zij krijgen andere vormen van groepsactiviteiten aangeboden. 
 
Gewenst en ongewenst gedrag 
Vanuit onze visie op onze omgang met elkaar, gaan we uit van gewenst gedrag. We 
spreken kinderen aan op wat we graag zien en hoe we met elkaar omgaan (positive 
behavior support). We gaan er van uit dat we elkaar met liefde en respect behandelen. 
Soms krijgen we ook te maken met gedrag dat we niet willen accepteren. Wanneer een 
kind grensoverschrijdend gedrag laat zien op school, zowel fysiek als verbaal, hanteren wij 
hierbij een protocol dat aanwezig is op school.  
 
Actief Burgerschap 
Onze visie op actief burgerschap is verwoord in het document Beleidsplan Actief 
Burgerschap. Hieronder staat ons onderwijsaanbod bij de verschillende doelen vermeld. 
 
Wij verwachten dat onze kinderen zich - naar leeftijd  - in de maatschappij kunnen begeven 
als zelfstandige christenen. 
 
In elke leergroep besteden wij aandacht aan de identiteit (het kind zijn van God) en de 
sociale vaardigheden als zelfbeeld, zelfredzaamheid, samenwerken, behulpzaamheid, 
omgaan met een ander, feedback geven etc.  in het licht van de bijbel. 
Wij gebruiken hierbij de methode “Levend Water”, “Sociale Talenten” en de 
Kanjertraining. Door middel van deze methodes wordt structureel aandacht gegeven aan 
wie het kind is, waar hij vandaan komt, waar hij heen gaat en hoe om te gaan met de ander 
die zijn pad kruist.  
 
De leerlingen kennen het begrip democratie en kunnen daarnaar handelen. 
 
In alle leergroepen wordt aandacht besteed aan het luisteren naar elkaar, kunnen 
argumenteren, debatteren, elkaar respecteren en accepteren. Dit doen wij door middel van 
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onze bijbelmethode en de methoden die wij gebruiken voor de zaakvakken. Op deze manier 
wordt structureel inhoud gegeven aan de kennis en vaardigheden die bij het begrip 
“democratie” horen. De vaardigheden worden o.a. toegepast tijdens de zaakvakken. Deze 
vaardigheden dienen naast de verschillende leerstijlen ook het doel van het naar elkaar 
luisteren, verschillende meningen ontwikkelen, bij elkaar brengen van meningen en 
informatie en het respecteren van elkaar. Verder behandelen wij actuele thema’s  en 
aangeboden projecten. 

 
Wij leren onze leerlingen actief betrokken te zijn op de samenleving, gericht zijn op 
samenwerking. Ze zijn organisatorisch vaardig en kunnen verantwoordelijkheid nemen voor 
anderen.  
 
Ons pedagogische handelen is gericht op aandacht voor de naaste. Op deze manier streven 
wij ernaar dat de leerlingen de basisprincipes van het samenwerken bij te brengen. Naast 
ons onderwijs op school streven wij ernaar te participeren in projecten, die gericht zijn op 
de hulp aan onze naaste. Te denken valt aan inzamelacties voor goede doelen. 
 
De leerlingen hebben kennis genomen van de verschillende denkbeelden, religies en 
seksuele diversiteit die in de samenleving aanwezig zijn. Ook weten zij om te gaan met 
deze verschillen. 
 
Vanaf groep 1 worden kinderen geconfronteerd met onze identiteit. Vanuit onze 
gereformeerde identiteit is kennismaken met andere denkbeelden en religies en seksuele 
diversiteit een logisch gevolg. Dit krijgt structureel aandacht door het gebruik van onze 
methodisch onderwijs vanuit de bijbel en de zaakvakken. Door middel van gesprekken, het 
vormen van meningen en het leren respecteren van de ander (bijbelse waarde) streven wij 
ernaar dat de leerlingen respectvol omgaan met de ander. Vanuit onze identiteit zijn wij 
overtuigd dat wij door de genade en liefde van onze God leven krijgen. Wij hopen dat onze 
medelander dit inzicht gaat delen, maar zullen dit niet afdwingen.  
De leerlingen krijgen onderricht in het christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, 
atheïsme en andere minder voorkomende religies. Omdat onze leerlingen vanuit een 
christelijke achtergrond komen, leven wij voor hoe je respectvol omgaat met de naaste. Dit 
geldt zowel voor religie, levensvisie als seksuele diversiteit.  
 
De leerlingen hebben kennis van de geschiedenis en cultuur van Nederland en de invloed 
van de geschiedenis en de cultuur op de huidige samenleving. 
 
Het onderwijsaanbod is afgestemd op de kerndoelen en de daarbij horende leerlijnen. Dit 
doen wij door het methodisch materiaal van de zaakvakken. Daarnaast streven wij ernaar 
deel te nemen aan cultuureducatie door mee te doen aan het (kunst en cultuur) aanbod 
Vonk in Waddinxveen. Naast deze zaken bezoeken wij musea en andere culturele 
exposities of gebouwen. 
 
Resultaten en toetsen 
Resultaten 
De resultaten worden gemeten in ‘kennisdoelen’ en ‘vaardigheidsdoelen’. Kennisdoelen 
worden gemeten door methodetoetsen, vaardigheidsdoelen zijn minder goed te meten. 
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Deze laatste doelen worden gemeten tijdens de lesverwerking en de algemene 
kwaliteitsmeting van de school. Leerkrachten stellen doelen en streven ernaar de 
vaardigheidsdoelen zichtbaar te maken in gedrag en lesverwerking. Onze missie is er op 
gericht om leerlingen mee te helpen ontwikkelen in hun unieke gaven en talenten. In de 
onderwijsvergaderingen wordt voortdurend gekeken of ons onderwijs voldoet aan onze 
missie.  
 
De school heeft de volgende streefdoelen: 
Schooldoel: Ten minste een score van 536 gemiddeld op de eindtoets  
Groepsdoel: Ten minste 70 – 75 % van onze leerlingen zitten op de hoofdvakgebieden op 
CITO niveau I/II, maximaal 20% op niveau III en maximaal 10% op niveau IV/V.  
 
De streefdoelen zijn vastgesteld op basis van de schoolpopulatie (76% MBO/HBO). Deze 
streefdoelen worden geëvalueerd na de CITO toetsen. Onze visie gaat er van uit dat elk 
kind (en dus ook elke klas) uniek is. Afwijken van streefdoelen is dus acceptabel, mits dit 
past bij de groep. 
 
Toetsen 
Om het onderwijs aan de kinderen te meten, worden methodetoetsen en niet-
methodetoetsen afgenomen. De resultaten van de toetsen worden gebruikt om het 
onderwijs bij te stellen, waar nodig. De niet-methodetoetsen (CITO) worden afgenomen in 
januari/februari en juni/juli. Deze toetsen worden klassikaal afgenomen met de standaard 
CITO toets voor alle leerlingen. Om de gegevens van leerlingen goed te kunnen vergelijken 
in een groepssituatie, is er op GPO-WN niveau afgesproken dat elke school volgens de 
richtlijnen van CITO werkt.  
Dit betekent dat alle leerlingen een standaard toets krijgen, die klassikaal wordt 
afgenomen.  
Voor leerlingen met dyslexie en/of een ontwikkelingsperspectief geldt dat er de 
mogelijkheid is om af te wijken van de standaard toets, bijvoorbeeld een toets op niveau, 
een toets op A3 formaat, aangepaste toetstijd, toetsen in meerdere delen en/of een 
gesproken toets. Begrijpend Lezen en Technisch Lezen zijn hierop een uitzondering. Van 
deze toetsen mag geen gesproken versie worden gebruikt.  
 
Leerlingbegeleiding 
Handelingsgericht werken 
Kleurrijk werkt volgens handelingsgerichte principes: 
 

1. Waarnemen en signaleren van onderwijsbehoeften. 
2. Begrijpen en analyseren van de resultaten en onderwijsbehoefte. 
3. Plannen van leerdoelen. 
4. Realiseren van groepsoverzichten en groepshandelingsplannen1. 
5. Evalueren van de begeleidingsopbrengsten. 

                                                
1 Handelingsplannen worden zoveel mogelijk op groepsniveau gemaakt, in uitzonderlijke gevallen 
wordt er een individueel handelingsplan opgesteld. Meestal gaat dit gepaard met een 
onderwijsperspectief. 
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6. Een eventuele bijstelling van de begeleiding en het overgaan in het 
groepshandelingsplan van de nieuwe periode. 
 

Het handelingsgericht werken gaat uit van een begeleidingscyclus, waarin leerlingen op 
hooguit drie instructieniveaus de lesstof aangeboden krijgen. De lesstof wordt aangeboden 
volgens leerlijnen, die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen en als 
resultaat het eindniveau van groep 8 nastreven. In een enkel geval zal hiervan worden 
afgeweken, door een aangepaste leerlijn aan te bieden.  
Aanpassing van het verwachte eindniveau wordt in een zogenaamd onderwijsperspectief 
vastgelegd en met de ouders besproken. In het onderwijsperspectief wordt verwoord 
welke einddoelen worden nagestreefd.  
 
Een instructieniveau is niet hetzelfde als een niveaugroep. Het indelen in een 
instructieniveau kan namelijk per vakgebied verschillen. Een leerling kan bijvoorbeeld voor 
rekenen een verlengde instructie geven, waar dat voor taal helemaal niet nodig is.  
Als leerlingenresultaten n.a.v. van een les goed zijn, kun je zelfs in een herhalingsles ervoor 
kiezen om een leerling met een ander instructieniveau mee te laten doen. Het is dus zaak 
dat de onderwijsbehoefte meespeelt in het handelingsgericht werken. 
 
Aansturing leerlingenbegeleiding 
De leerlingbegeleiding wordt gecoördineerd door de Intern Begeleider (IB-er).  
 
Lesperiode  
Om goed zicht te houden op de hulp die geboden wordt aan kinderen die dat nodig 
hebben, werken we op Kleurrijk met lesperioden.  
Kort samengevat houdt dit het volgende in: Een schooljaar wordt verdeeld in twee 
lesperioden. Hierbij zijn de toetsen van de Cito leidend in de eindevaluatie van de 
lesperiode. De Cito-toetsen worden afgenomen rond januari en juni. Tijdens 
oudergesprekken stelt de groepsleerkracht ouders op de hoogte in welke niveaugroep de 
leerling participeert. Halverwege de lesperiode volgt een tussenevaluatie. Tijdens deze 
evaluatie worden leerlingen met een afwijkende leerontwikkeling besproken.  
 
Passend onderwijs 
Ons onderwijs richt zich op het verbinden van talenten op cognitief niveau en op niveau van 
vaardigheden.  
De school probeert zoveel mogelijk om onderlinge verschillen te benutten, in plaats van 
onderlinge verschillen te verscherpen. Verschil in leren mag er wel zijn, elk kind is immers 
uniek. Dit betekent dat leerlingen de basis op drie instructieniveaus aangeboden krijgen 
(instructie én verwerking). In het breder aanbod van ons onderwijs doen alle leerlingen mee 
met wereldoriëntatie, Engels en het talentenuur.  
 
Leerlingen die verlengde instructie nodig hebben 
Op het moment dat een kind meer moeite heeft met de basisstof van een vak (b.v. 
rekenen/taal of spelling) , krijgt hij in de klas verlengde instructie. We letten dan o.a. op het 
tempo van het leren en de manier van informatieverwerking van het kind. Ook kan er extra 
begeleiding ingezet worden voor wat intensievere instructie. In sommige gevallen zal extra 
huiswerk noodzakelijk blijken. We vinden het belangrijk om naast deze intensievere 
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begeleiding het kind ook voldoende ruimte te geven zich te ontspannen en met andere 
vaardigheden bezig te zijn. In een enkel geval zal er afgeweken worden van de reguliere 
leerlijnen en een aangepast programma aangeboden worden. 
 
 
Leerlingen die op een gemiddeld niveau de basisstof aankunnen 
Deze leerlingen volgen de basisinstructie. Zij werken vervolgens na de basisverwerking aan 
hun eigen doelen. Extra begeleiding wordt door de groepsleerkracht gegeven.  
 
Leerlingen die versneld de basistof kunnen doorlopen 
Deze leerlingen kunnen op één of meerdere vakgebieden de leerstof versneld doorlopen. 
Zij volgen beperkt de basisinstructie en werken na de basisverwerking aan hun eigen 
doelen. Extra begeleiding is bij deze leerlingen niet noodzakelijk. Aan deze leerlingen 
worden hogere eisen gesteld in verwerking en leerstof.  
 
Hoogbegaafde leerlingen 
Uitgangspunt voor het leren van hoogbegaafde kinderen is dat deze kinderen niet in het 
onderwijssysteem passen. Zij denken en leren op een andere manier, zijn onverzadigbaar. 
In ons onderwijs worden hoge eisen gesteld aan het werk van deze kinderen. Daarnaast 
worden deze leerlingen uitgedaagd in het ‘leren’ leren, in verbinding met andere leerlingen. 
Dit doen wij middels het talentenuur en de Pittige Plus Torens. Centraal staat 
probleemoplossend / onderzoekmatig leren, het leren plannen, organiseren en uitdenken 
van activiteiten, waarbij het proces door de leerkracht (of een andere medewerker) wordt 
gevolgd en begeleid. Leerlingen mogen falen (dit is leren) en worden gestimuleerd om na 
te denken wat ze kunnen verbeteren.  
 
Bij kinderen van 4 – 6 jaar is het hoogbegaafd zijn moeilijk vast te stellen omdat deze 
kinderen in tegenstelling tot de oudere kinderen sprongsgewijs leren. Op het moment dat 
bij deze kinderen kenmerken van hoogbegaafdheid worden vermoed, spreken wij van een 
ontwikkelingsvoorsprong. 
  
De school spreekt van een ontwikkelingsvoorsprong wanneer deze kinderen; 

1. snel zijn van begrip; 
2. grote denk- en leerstappen maken; 
3. een groot probleemoplossend vermogen bezitten en komen met creatieve 

oplossingen; 
4. brede interesse, analytisch vermogen hebben; 
5. taalvaardig zijn en met taal kunnen spelen; 
6. geestelijk vroegrijp zijn; 
7. uitdagingen aangaan en doorzettingsvermogen tonen; 
8. behoefte hebben aan een hoge mate van autonomie; 

 
Vaststellen meer- en hoogbegaafdheid 
Voor het vaststellen van meer- en hoogbegaafdheid en het onderwijsaanbod voor deze 
leerlingen hanteert Kleurrijk de volgende route: 
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1. Meer- en hoogbegaafdheid wordt gesignaleerd door middel van het 
leerlingvolgsysteem, de observatie van de leerkracht (signaleringsinstrument 
hoogbegaafdheid) en gesprekken met leerling en ouders. Er volgt geen officiële 
diagnose, tenzij er reden is om een diagnose onderzoek af te nemen bij een leerling. 
Ouders hebben de mogelijkheid om de leerkracht te vragen om de signaleringslijst 
in te vullen. 

2. ‘Risico’ leerlingen (hoogbegaafdheid in combinatie met een kindkenmerk als ADD, 
ADHD, PDDNOS) worden doorverwezen naar externe instanties. De complexiteit 
van de onderwijsbehoefte van deze leerlingen overstijgt de expertise van de school. 
 

Schoolondersteuningsprofiel 
Elke school geeft een basisondersteuning aan kinderen. Bij aanmelding van nieuwe 
leerlingen is deze basisondersteuning leidend. Op het moment dat een leerling buiten de 
basisondersteuning valt, zal de school geen passend onderwijs kunnen bieden. In dat geval 
wordt er gekeken naar mogelijkheden die het samenwerkingsverband kan bieden. De basis 
die Kleurrijk kan bieden is omschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Dit profiel is via 
de website te downloaden.  
 
Samenwerkingsverband 
Passend onderwijs is geen schooltype; kinderen zitten niet op ‘passend onderwijs’. 
Passend onderwijs is de nieuwe vorm waarin scholen gaan samenwerken en onderling 
afspraken maken om ervoor te zorgen dat alle kinderen passend onderwijs en 
ondersteuning krijgen. Kleurrijk valt onder het samenwerkingsverband SWV Primair 
Onderwijs Midden Holland.  
 
Dit samenwerkingsverband heeft een missie: thuisnabij passende ondersteuning en 
onderwijs bieden aan alle kinderen zodat zij zich optimaal en ononderbroken kunnen 
ontwikkelen. In het systeem van passend onderwijs krijgt het samenwerkingsverband geld 
om passend onderwijs mogelijk te maken voor kinderen die extra ondersteuning nodig 
hebben. In het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over hoe de extra 
ondersteuning geregeld is en hoe het geld wordt ingezet en verdeeld. 
 
In de naam van het samenwerkingsverband, SWV PO Midden Holland, staat PO voor 
primair onderwijs. Het samenwerkingsverband voor primair onderwijs bestaat uit 89 
basisscholen, 3 speciale basisscholen en 8 scholen voor speciaal onderwijs. Dit zijn speciale 
scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met een lichamelijke beperking 
(cluster 3) en speciale scholen voor kinderen met gedrags- en opvoedingsmoeilijkheden 
en/of kinderen die langdurig ziek zijn (cluster 4). De schoolbesturen binnen deze 
gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs en 
ondersteuning aan ongeveer 18.500 leerlingen 
 
Voor meer informatie: http://swv-po-mh.nl/ 
 
  

http://swv-po-mh.nl/
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Externe individuele extra begeleiding 
Informatie vanuit de school 
Waneer ten behoeve van een leering een arrangement wordt toegekend vanuit het 
samenwerkingsverband, worden extra middelen beschikbaar gesteld om kinderen te 
begeleiden.  
Op het moment dat er geen arrangement wordt toegekend en kinderen gebaat zouden zijn 
bij meer hulp, worden de mogelijkheden van passend onderwijs op Kleurrijk besproken met 
de ouders. 
 
Het jonge kind 
Vanuit de literatuur is de visie van de school dat het jonge kind zoveel mogelijk vanuit de 
relatie met de ander in een spelsituatie tot ontwikkeling komt. Het onderwijs wordt 
gearrangeerd door middel van thema’s, waarbij de verwerking van de reken- en 
taalvoorwaarden in de hoeken en instructiegroepen wordt aangeboden. De thema’s sluiten 
zoveel mogelijk aan bij de beleving van de kinderen. Leerlingen leren vanuit de thema’s de 
wereld om zich heen te begrijpen, te ordenen en te onderzoeken.  
Om tegemoet te komen aan de uniciteit van kinderen wordt er gedifferentieerd in 
instructie, denkstappen en verwerking. Voor het onderwijs aan het jonge kind gebruikt de 
school de methode ‘Kijk’. 
 
Najaarskinderen  
Leerlingen die instromen in de periode augustus tot december stromen in het daarop 
volgend schooljaar (volgens de regels) in principe door naar groep 2. De leerlingen vanaf 
oktober worden besproken in februari. Op het moment dat er aanwijzingen zijn om deze 
leerlingen nog een jaar te laten ‘kleuteren’, worden ouders eind maart/begin april op de 
hoogte gesteld. 
 
Huiswerk 
De kinderen krijgen regelmatig huiswerk mee. Op deze manier leren wij kinderen plannen 
en bereiden wij ze voor op het voortgezet onderwijs. Daarnaast is het geven van huiswerk 
bedoeld om kinderen te ‘leren’ leren. Wetenschappelijk is bewezen dat het geven van 
huiswerk hogere leerresultaten geeft bij kinderen. Van kinderen wordt dan ook verwacht 
dat zij het huiswerk maken of leren. Verjaardagen en andere feestelijkheden zijn niet 
leidend in ons huiswerkbeleid. Het is de bedoeling dat kinderen het huiswerk minstens een 
week van te voren op krijgen. Met het meegeven van huiswerk, beseffen wij dat elk kind 
eigen gaven en talenten heeft. De een maakt het huiswerk gemakkelijker dan een ander. 
Wij gaan er van uit dat het huiswerk gemaakt wordt, tenzij in overleg met de leerkracht 
anders besloten wordt. In groep 6, 7 en 8 krijgen de kinderen een agenda van school. In 
deze groepen wordt het zelfstandig omgaan met huiswerk (ook het noteren van huiswerk 
in de agenda) bevorderd. Het maken van het huiswerk valt dan steeds meer onder de eigen 
verantwoordelijkheid van de kinderen. 
Voor het leesonderwijs is het belangrijk dat u thuis veel leest/voorleest, vooral met 
kinderen van groep 3. Onderzoeken geven aan dat dit het leesproces van de kinderen ten 
goede komt en mogelijke problemen kan voorkomen, of verminderen. Dyslectische 
kinderen hebben hier vooral baat bij. 
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Lesboeken worden niet meegegeven, slechts bij hoge uitzondering. Tablets worden niet 
meegegeven. 
Wij verzoeken u voor een stevige schooltas te zorgen, waarin spullen beschermd kunnen 
worden opgeborgen. 
 
Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs. 
Het laatste jaar op de basisschool, groep 8, is een belangrijk jaar. Een nieuwe school moet 
worden gekozen. Ten einde het proces zo goed mogelijk te begeleiden wordt de volgende 
procedure gehanteerd: 

 In groep 7 wordt in april de Entreetoets van het CITO afgenomen. Op basis van 
deze uitslag én het leerlingvolgsysteem wordt er na de entreetoets een voorlopig 
advies gegeven. 

 De kinderen krijgen het leerling-rapport van de Entreetoets en het voorlopige advies 
vanuit de basisschool meteen mee naar huis. 

 In de loop van het nieuwe schooljaar houden veel scholen open dagen. Alle 
leerlingen ontvangen via onze school informatie over het Voortgezet Onderwijs. 
Soms krijgt onze school informatie (folders etc.) van het VO te laat. Het is daarom 
van belang dat u zelf de websites van de diverse scholen in de gaten houdt. 

 In maart moet de aanmelding van de groep 8 leelring bij de VO school naar keuze 
gedaan zijn. Checkt u de website van de school voor de definitieve datum. De 
groepsleerkracht coördineert de aanmelding. 

 In april wordt de CITO eindtoets afgenomen. Voorafgaande aan de Eindtoets CITO 
oefenen de kinderen van groep 8 in het maken van Cito-toetsen. Deze oefening 
heeft meer tot doel dat de kinderen wennen aan de vraagstelling. 

 
Jeugdgezondheidszorg op school 
Schoolarts 
De kinderen uit groep 2 en 7 krijgen een gezondheidsonderzoek. Leerlingen uit andere 
groepen bij wie een vorige keer problemen werden gesignaleerd, gaan voor een 
controleonderzoek. De onderzoeken worden verricht door de afdeling Jeugdzorg van de 
GGD Hollands Midden, Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda (tel. 088-3083200). De 
medewerkers van de GGD willen graag helpen zoeken naar oplossingen voor situaties 
waarover ouders of leerkrachten zich zorgen maken. 

Logopedie 
Elk jaar komt de logopedist op onze school. De logopedist helpt de kinderen die problemen 
hebben met stem, spraak en taal. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die last hebben 
van dergelijke problemen, ernstig kunnen worden gehinderd bij het leren en in hun 
ontwikkeling. De logopedist is, evenals de schoolarts, in dienst van de GGD Hollands 
Midden. 

Het werk van de logopedist bestaat uit twee delen: 

 Het vroegtijdig opsporen en onderzoeken van kinderen met stem-, spraak- en 
taalproblemen. Dit gebeurt o.a. door elk jaar de kleuters rond hun vijfde jaar te 
onderzoeken. Het gaat hier om een screening. Voordat dit plaatsvindt, krijgen de 
ouders schriftelijk bericht met uitleg over het onderzoek. Bij de screening wordt 
gekeken naar: taal, taalgebruik/taalbezit, begrijpen van gesproken taal, uitspraak, 
adem en stem, vloeiendheid, mondgedrag. Na de screening krijgen de ouders 
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bericht over het resultaat van dit onderzoek en over een eventueel vervolg. De 
screening is voor de ouders kosteloos. Aanmelding kan ook op vraag van 
ouders/verzorgers of door de leerkracht na overleg met de ouders.  

 Het behandelen van kinderen met stem-, spraak- en taalproblemen. Als na 
screening blijkt dat het kind langdurige hulp nodig heeft, kan de behandeling 
plaatsvinden op school en onder schooltijd. De langdurige hulp is niet kosteloos, 
maar wordt door de verzekeraars vergoed. De behandelingen worden door de 
GGD bij de ziektekostenverzekering gedeclareerd. 

 
Sociaalteam 
Wanneer er vragen zijn die samenhangen met het opgroeien en opvoeden van uw kind, kan 
er in samenwerking het sociaalteam gekeken worden welke begeleiding gewenst en 
mogelijk is. Het sociaalteam is een extern loket dat in opdacht van de gemeente voorziet in 
hulpverlening aan gezinnen. 
 
Uitstroom 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
VWO 7  4 6 
HAVO 5 2 7 
VMBO Theoretisch 5  2  0 
VMBO Kader 1 3 0 
VMBO Basis 3   0 0 
Totaal  21 11 13 
 
 
Eindresultaten onderwijs (groep 8) 

  
 
De schoolresultaten van 2017 zijn boven het landelijk gemiddelde, passend bij de 
uitstroommogelijkheden van de leerlingen. De resultaten worden gebruikt om het 
onderwijs voortdurend kritisch te volgen en waar nodig te verbeteren. 
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5. Schoolorganisatie 
 
Schooltijden 
Groep 1 t/m 8 ochtend: 08.45 uur tot 12.10 uur (wo. tot 12.30 uur) 
 middag: 13.00 uur tot 15.10 uur 
Groep 1 en 2 iedere woensdag vrij 
Groep 1  16 vrijdagen vrij (zie activiteitenkalender achterin de adressengids) 
 
Urenberekening 2017/2018 
De onderwijsinspectie vereist een minimum aantal uren onderwijs.  Deze minimumtijd 
bedraagt 7520 uur over acht schooljaren. In groep 1 – 4 moeten leerlingen minimaal 3520 
uur naar school, in groep 5 – 8 minimaal 3760. De totale marge voor het schooljaar 2017-
2018 is 32.25  uur. Deze marge gebruiken wij eventueel voor calamiteiten of extra 
ingelaste vrije dagen door ziekte van personeelsleden. De urenberekening en lestijden zijn 
door de MR goedgekeurd. De margeuren bouwen zich op in de acht jaar dat een leerling 
onderwijs krijgt. 

 

Vakantierooster 2016/2017 
In het vakantierooster volgen wij de richtlijnen van Waddinxveen. Tijdens de studiedagen 
van het team zijn de leerlingen vrij. De vrije (mid)dagen vindt u in het adressenboekje. 

Herfstvakantie (ma) 16/10/2017 tot (vr) 20/10/2017 
Kerstvakantie (ma) 25/12/2017 tot (vr) 05/01/2018 
Voorjaarsvakantie (ma) 26/02/2018 tot (vr) 02/03/2018 
Pasen (vr) 30/03/2018 tot (ma) 02/04/2018 
Koningsdag (vr) 27/04/2018   
Meivakantie (ma) 30/04/2018 tot (vr) 11/05/2018 
Pinksteren (ma)21/05/2018   
Zomervakantie (ma) 14/07/2018 tot (vr) 24/08/2018 
 
Pauze 
 De kleine pauze is van 10.30 tot 10.45 uur en op woensdag van 10.45 tot 11.00 

uur. 
 De middagpauze begint voor alle groepen om 12:10 uur en duurt tot 13.00 uur. 
 
In de groepen 1 en 2 is er een speciale fruitpauze van een kwartier. Wij stellen het op prijs 
als u uw kind een tas met een goedsluitende beker drinken en een bakje fruit of koek 
meegeeft. Het fruit graag in kleine stukjes en in kleine hoeveelheden. Geef uw kinderen 
liever geen snoep mee. Het is niet alleen slecht voor de tanden, maar het is ook niet leuk 
voor de anderen. Het meest praktische is een grote tas waar naast een beker en 
trommeltje ´s middags ook nog papieren in mee gegeven kunnen worden. 

Vanaf groep 3 is er geen speciale fruitpauze meer. Ongeveer vijf minuten voor het begin 
van de pauze worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld meegebracht eten en drinken 
te nuttigen.  
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De school is tot een kwartier na het eind van de lesuren verantwoordelijk voor de 
leerlingen. 

Overblijven en pleinwacht (TSO) 
Op Kleurrijk maken veel kinderen gebruik van de TSO. Om een veilig, gestructureerd en 
gezellig overblijfmoment te garanderen voor onze leerlingen, is er een TSO commissie. 
Deze zorgt voor de coördinatie en organisatie van de TSO. Met een vast team van 
coördinatoren wordt de veiligheid en continuïteit gewaarborgd. Om de TSO te kunnen 
regelen worden de ouders ingeschakeld van de kinderen die op school blijven eten. Zij 
worden volgens een rooster ingedeeld als TSO-ouder. Door dit systeem kunnen we de 
kosten laag houden, en krijgt u als ouder de kans om een kijkje te nemen in het schoolleven 
van uw kind. U ontvangt hiervoor een (kleine) vrijwilligersvergoeding. Ook de leerkrachten 
draaien mee in het systeem. De overblijfkinderen eten allemaal in de eigen klas, samen 
met een TSO-ouder. 
Er wordt gelezen uit de bijbel en de kinderen eten ieder aan hun eigen tafel. Na het eten 
gaan de overblijfkinderen onder begeleiding van de TSO-ouders buiten spelen. 
  
De kinderen die thuis eten mogen vanaf 12:55 uur, als de eerste bel gaat, weer op het 
plein komen. Tot 12:55  uur is het TSO tijd en wordt verwacht dat de kinderen hun tijd 
thuis doorbrengen. 
  
De TSO-bijdrage is per kind €0,60 per dag. Het bedrag wordt geïnd via een factuur, 
eenmaal per jaar (rond februari) door GPO-WN uitgeschreven. Dit is een verzamelfactuur, 
naast de TSO staat er ook de bestuursbijdrage, de ouderbijdrage en indien van toepassing, 
een bijdrage voor het kamp op. 
  
De contactpersoon en eindverantwoordelijke voor de TSO is Angenieta van den Berg 
tsokleurrijk@gpown.nl   
 

Aanmelding 
Ouders melden hun kind aan bij de administratie van de school. 
Er volgt een gesprek met de directeur of teamleider en/of leden van de 
identiteitscommissie. Na het gesprek ontvangen ouders bij toelating voor elke leerling een 
inschrijfformulier. Dit formulier wordt ingeleverd bij de administratie. Tijdens het gesprek 
wordt gevraagd naar motivatie van aanmelding (identiteit), onderwijsbehoefte (passend 
onderwijs) en mogelijke andere aandachtspunten. 
 
Toelating kleutergroepen 
Wanneer u uw kind heeft ingeschreven bij ons op school en er geen omstandigheden zijn 
die de toelating beïnvloeden, neemt de leerkracht van de toekomstige groep van uw kind 
contact met u op voor het maken van een afspraak om uw kind te laten wennen op school 
en krijgt uw kind hiervoor een uitnodiging, uiterlijk een maand voordat de leerling 4 jaar 
wordt. Het wennen gebeurt in overleg met de leerkracht, voor maximaal 5 dagdelen, 
voorafgaand aan de vierde verjaardag van het kind.  

Omdat kinderen pas vanaf vijf jaar leerplichtig zijn, kunt u na de vierde verjaardag met de 
leerkracht overleggen over een eventuele opbouw en over de hoeveelheid dagen of 
dagdelen in de week dat uw kind in het begin naar school zal gaan. 

mailto:tsokleurrijk@gpown.nl
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Kinderen mogen in principe de eerste maandag na hun vierde verjaardag op school komen. 
Indien er sprake is van één enkele combinatiegroep 1 / 2 én er meerdere kinderen in een 
kalendermaand instromen, krijgen ouders bericht op welke datum hun zoon of dochter mag 
instromen. Er is dus (in principe) elke week een instroommoment met de maandag als 
startdag. De ouders hebben de vrijheid om hun kind, in overleg met de school, geleidelijk in 
het schoolritme te laten groeien.  
Indien nodig (in verband met de leerlingenaantallen) hanteert de school een leerlingenstop 
vanaf 1 mei. Dit doet de school in samenspraak met de MR. 
 
Ouders van vijfjarige kinderen zijn verplicht om hun kind naar school te sturen op de eerste 
maandag van de maand volgend op die waarin het kind vijf jaar geworden is.  
Voor ‘nieuwe’ belangstellende ouders wordt er een infoavond gepland omstreeks maart.   
 
N.B.: De school voert het beleid dat ieder kind dat wordt toegelaten zindelijk is. Een 
incident is altijd mogelijk. Indien ‘broekplassen/poepen’ vaker dan 1 x per week voorkomt, 
dienen de wettelijk vertegenwoordigers zelf voor verschoning te zorgen. 
 
Het team 
Het team bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistent(en) en een interne begeleider. De 
directie bestaat uit een locatiedirecteur en een teamleider. De administratie wordt verzorgd 
door de administratieve medewerkster.  

Elk teamlid beschikt over een eigen e-mailadres. Het e-mailadres is als volgt opgebouwd:  
voorletter punt achternaam@gpown.nl  bijv. : a.goossens@gpown.nl .  
Voor de administratie geldt: administratiekleurrijk@gpown.nl 
De directie is bereikbaar via c.sonneveld@gpown.nl  
 
Leerkrachten 
Dieke Bevelander  Leerkracht groep 1/2 
Esther Borst-Beekhuis  Leerkracht groep 1/2 
Vacature Leerkracht groep 3/4 
Linda Dreschler – Nap Leerkracht groep 3/4 
Janet Marskamp Leerkracht groep 4/5 

Intern begeleider 
Marieke Scholma Leerkracht groep 4/5 
Corinne Goudriaan Leerkracht groep 6/7 
Riëtte Bouwmeester  Leerkracht groep 6/7 
Paula Troost Leerkracht groep 8 

Teamleidster 
Carola Dreschler Leerkracht groep 8  
 

  

mailto:achternaam@gpown.nl
mailto:a.goossens@gpown.nl
mailto:administratiekleurrijk@gpown.nl
mailto:c.sonneveld@gpown.nl
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Aan de groepen wordt als volgt lesgegeven: 
Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
1/2 Esther Esther vrij Dieke Dieke 
3/4 Vacature Vacature Vacature Linda Linda 
4/5  Marieke Marieke Janet Janet Janet 
6/7 Corinne Corinne Corinne Riëtte Riëtte 
8 Paula Paula Carola Carola Carola 
 
Directie 
Het directieteam bestaat uit een meerscholen directeur (Clazien Sonneveld) en een 
teamleidster (Paula Troost). De teamleidster is aanwezig van maandag tot en met 
donderdag, waarvan woensdag en donderdag beschikbaar zijn voor teamleiderstaken. 
 
Onderwijsondersteunend personeel 
De school heeft een administratief medewerker in dienst, Annet Goossens, voor met name 
administratieve werkzaamheden.  Zij is dinsdag en woensdagochtend op school aanwezig. 
Zij is bereikbaar op administratiekleurrijk@gpown.nl.  

Veiligheidsbeleid 
Vertrouwenspersoon 
Op de scholen van GPO-WN zijn er contactpersonen aangesteld. Die contactpersoon is 
betrokken bij de school en daarom gemakkelijk toegankelijk voor leerlingen, ouders en 
schoolpersoneel.  
Een contactpersoon is, net als een vertrouwenspersoon, een aanspreekpunt bij klachten 
over ongewenst gedrag op school. U kunt in dit verband denken aan seksuele intimidatie, 
agressie, geweld, pesten, discriminatie etc. De klachten kunnen gaan over een leerling of 
over een leerkracht.  
Doordat een contactpersoon ‘dicht op’ de school zit, kunnen er situaties voorkomen waarbij 
hij een loyaliteitsconflict voelt, bijvoorbeeld bij een probleem tussen een leerkracht en een 
leerling die hij beiden goed kent.  
Daarom is er naast de interne contactpersoon ook een externe vertrouwenspersoon 
aangesteld. Extern wil zeggen dat hij van buiten de school komt, dat hij losstaat van de 
schoolorganisatie.  
Dat is voor u als (ouder van een) leerling met name van belang bij klachten over een 
leerkracht en voor u als leerkracht met name van belang bij klachten over de directie.  
De ‘afstandelijke’ positie heeft het voordeel dat advisering objectiever kan plaatsvinden en 
dat gemakkelijker bemiddeld kan worden.  
Dus als u een klacht hebt en u wilt die buiten de directe schoolsfeer om aan de orde 
stellen, kunt u bij de vertrouwenspersoon terecht.  
 
Contactgegevens 
De contactgegevens van de vertrouwenspersonen zijn vermeld in de adressengids van de 
school. Deze ontvangen ouders bij aanvang van het nieuwe schooljaar. 
 

mailto:administratiekleurrijk@gpown.nl
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Klachten 
Op Kleurrijk zijn verschillende regelingen van kracht inzake geschillen en klachten. Het 
regiobestuur is aangesloten bij het Landelijk Verband van Gereformeerde 
Schoolverenigingen (LVGS) dat een aantal commissies heeft samengesteld inzake 
geschillen en klachten. De adresgegevens staan vermeld in het adressenboekje dat u elk 
jaar ontvangt. 

 

De klachtenregeling bij ons op school 
Elke ouder of elk kind kan een beroep op haar doen als er problemen zijn (van welke aard 
dan ook) waar ouders of kind niet met een ander over wil of durft te praten. Als het nodig 
is, wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon en/of de 
onafhankelijke klachtencommissie van de besturenorganisatie LVGS waarbij wij als school 
zijn aangesloten. Het regiobestuur heeft het landelijk model klachtenregeling ondertekend.  

In geval van seksuele intimidatie wendt u zich rechtstreeks tot de externe of interne 
vertrouwenspersoon (zie adressenboekje). GPO-WN heeft deze externe 
vertrouwenspersoon aangesteld. 

 

Sociale veiligheid 
De sociale veiligheid wordt gewaarborgd door het toepassen van PBS (Positive Behavior 
Support), Goed van Start en de Kanjertraining. Onder het hoofdstuk onderwijs wordt 
beschreven hoe de school hiermee omgaat. 
 
Veiligheidscoördinator 
De veiligheidscoördinator is de PBS coach op school.  
 
Veiligheidsbeleving 
De veiligheidsbeleving van leerlingen wordt jaarlijks gemeten door middel van het 
tevredenheidsonderzoek en/of andere instrumenten. De resultaten worden gebruikt omhet 
veiligheidsbeleid te evalueren en te verbeteren. 
 
Pestbeleid 
De school heeft een pestbeleid, waaronder een pestprotocol. Dit beleid wordt ingezet bij 
een structureel signaal van pestgedrag. Zowel de pester als de gespeste hebben een rol in 
het geheel, waar nodig zal dit worden onderzocht. Desbetreffende ouders en leerlingen  
worden op de hoogte gesteld wanneer een pestprotocol wordt ingezet. 
 
Schorsingsbeleid 
Bij extreem fysiek of mondeling geweld zal de school het schorsingsbeleid hanteren. Doel 
van het beleid is om te voorkomen dat een leerling verder geweld vertoont. De 
scheidingslijn inzake schorsing is zeer dun, emoties spelen altijd een rol in deze. De school 
zal de betreffende leerling en de ouders een waarschuwingsbrief zenden. Bij onvoldoende 
resultaat zal de school na aantoonbare inspanning van school, ouders en kinderen 
uiteindelijk overgaan tot schorsen, altijd in afstemming met het bestuur. 
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Peuterspeelzaal en voor- en naschoolse opvang 
Onze school is een samenwerking aangegaan met de Christelijke BSO Zie uit!. Deze BSO 
biedt een peuterspeelzaal en voor- en naschoolse opvang. 
Deze buitenschoolse opvang vindt plaats in Kleurrijk zelf. De BSO heeft een aparte ingang 
en is gesitueerd in de onderbouwvleugel. Voor meer informatie: www.zieuit.nl.  
 
Diverse zaken 
Privacy van persoonsgegevens 
Wet 
Kleurrijk gaat zeer zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking 
van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Wet bescherming  
persoonsgegevens voor: 
a. de organisatie of het geven van het onderwijs, de begeleiding van leerlingen, 
deelnemers of studenten, dan wel het geven van studieadviezen; 
b. het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen; 
c. het bekend maken van informatie over de organisatie en leermiddelen als bedoeld, onder 
a en b, alsmede informatie over de leerlingen, deelnemers of studenten, bedoeld in het 
eerste lid, op de eigen website; 
d. het bekendmaken van de activiteiten van de instelling of het instituut op de eigen 
website; 
e. het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en 
bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten, waaronder 
begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen; 
f. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole; 
g. de uitvoering of toepassing van een andere wet. 
 
Met betrekking tot het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen wordt 
gebruik gemaakt van digitale leermiddelen van Malmberg, Zwijssen, Snappet, CITO, 
Nordhoff en Thiememeulenhof. Voor de toegang tot deze leermiddelen wordt 
gebruikgemaakt van Basispoort. Voor de infrastructuur van de school maken wij gebruik 
van SKOOL. Voor de administratieve gegevens en leerling resultaten worden Parnassys en 
Kijk gebruikt. 
 
De wettelijke rechten van leerlingen, ouders en leraren van wie persoonsgegevens worden 
verwerkt zijn te vinden op de website www.mijnprivacy.nl <http://www.mijnprivacy.nl> . 
 
Gebruik van gegevens op school 
Op het centraal kantoor worden persoonsgegevens gebruikt voor de ledenadministratie. De 
scholen leveren deze gegevens aan. Op GPO-WN niveau is er ook inzage in de 
onderwijsresultaten van de school. 
Elke werknemer van GPO-WN tekent een gedragsprotocol, waarin ook het omgaan met 
persoonsgegevens is vermeld. Elke werknemer van GPO-WN, werkzaam voor Kleurrijk 
heeft het recht om leerling gegevens in te zien en te bespreken, welke noodzakelijk zijn 
voor het onderwijs aan de leerlingen. Het expertise centrum van GPO-WN valt onder de 
informatieverstrekking.  De school kan anonieme casussen indienen bij externe 
hulpverlenende instanties en zal toestemming vragen aan de ouders op het moment dat er 
persoonsgerichte hulpvragen worden behandeld. 

http://www.zieuit.nl/
http://www.mijnprivacy.nl/
http://www.mijnprivacy.nl/
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Stagiaires mogen in het kader van hun opleiding leerling gegevens inzien. Wel zal de school 
zorgvuldig omgaan met het selecteren van de informatie die stagiaires krijgen. In sommige 
gevallen zijn stagiaires verbonden aan de OPLIS (werken en leren) van GPO-WN. Zij dienen 
zich te houden aan het gedragsprotocol van GPO-WN.  
Goede doelen (sponsoracties) maken gebruik van digitale middelen om het voor leerlingen 
eenvoudiger te maken om de actie uit te voeren. Indien gegevens van deze instantie 
openbaar zijn terug te vinden, zal de school niet aan de actie meedoen, of kiezen voor de 
papieren versie van de actie. 
 
Gebruik van software 
Het gebruik van software is gebonden aan regels. Uitgeverijen gebruiken de gegevens om 
het werk van leerlingen te verwerken en de leerling en school van analyses en feedback te 
voorzien. De uitgeverijen gebruiken de gegevens verder om hun software te verbeteren, 
zodat zij het juiste aanbod kunnen blijven geven.  
 
Schade aan tablets 
De tablets zijn geen eigendom van de school. Hiervoor wordt borg betaald. Wanneer het 
scherm van een tablet vervangen moet worden, wordt hiervoor 150 euro in rekening 
gebracht. De school kan zich voor deze schade niet verzekeren. Wanneer het scherm van 
de tablet van een kind kapot is, worden de kosten verhaald op de ouders. Vaak kan deze 
schade verhaald worden op uw verzekering. 

Bewegingsonderwijs 
Bewegingsonderwijs wordt voor de groepen 3-8 op woensdag gegeven in de sporthal 
achter de school. Groep 1 en 2 gymmen in het speellokaal of buiten.  
Het is verplicht uw kind een paar gym- of sportschoenen en een gympakje of kort broekje 
met t-shirt mee naar school te geven. Dit geldt ook voor de kleuters. Voor hen zijn 
schoenen met klittenband of iets dergelijks ideaal; veters strikken bij ongeveer 25 kinderen 
vraagt erg veel tijd. Schrijf in beide schoenen de naam van uw kind. De zolen van de 
schoenen mogen niet zwart zijn in verband met het ontstaan van strepen op de vloer.  
Uit hygiënisch oogpunt nemen de leerlingen de gymspullen regelmatig mee naar huis. 
 
Leerlingenvervoer 
Omdat onze school een streekschool is, wordt er voor leerlingen uit Gouda collectief 
leerlingenvervoer geregeld.  

Voor ouders zonder eigen vervoer en/of rijbewijs wordt er een busje ingezet. Een 
vervoersstichting is opgericht om de ouders te ondersteunen met de regelingen voor het 
vervoer. Verder verzorgt de stichting de vervoersbijdrage voor de ouders die kinderen naar 
school rijden en is zij verantwoordelijk voor het op de rit houden van het schoolbusje.  

Over het aanvragen van een vervoersvergoeding worden de betrokken ouders 
geïnformeerd door de vervoerscommissie. Namen en adressen vindt u achter in deze gids.  

De vervoerskosten: € 100 per kind per jaar (met een maximum van € 200 per jaar). Bij de 
gemeente Gouda kan een beperkte subsidie aangevraagd worden, deze subsidie wordt 
door de ouders aan de stichting overgedragen. 
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Aanvang lessen 
De kinderen mogen om 8:30 uur naar binnen. Vanaf 8:35 uur verwachten wij dat alle 
kinderen naar binnen gaan. Elke leerkracht begroet de leerlingen met een handdruk. Zo 
beginnen wij de dag met persoonlijke aandacht. Kortdurende actuele mededelingen kunnen 
gedaan worden in een schrift, dat bij de ingang ligt. Vragen over het onderwijsproces van 
kinderen of andere vragen die meer tijd nodig hebben dient u met de leerkracht een 
afspraak te maken.  

De lessen beginnen om 8:45 uur. Tot die tijd mogen ouders in het lokaal komen. 

Parkeren 
In verband met de veiligheid van de leerlingen en op verzoek van de buurtbewoners, wordt 
u verzocht het parkeren aan de Lindengaarde zoveel mogelijk te beperken of geheel na te 
laten. Op het parkeerterrein van het NS-station Waddinxveen-Noord is voldoende 
parkeergelegenheid. Indien u wel parkeert bij school vragen we u om niet te parkeren voor 
de garageboxen en uw auto achteruit in de parkeervakken te parkeren zodat men veiliger 
kan vertrekken. Als Kleurrijk willen wij graag de buurt laten merken dat wij vanuit onze 
identiteit rekening houden met de buurtbewoners! 

Speelgoed 
Op donderdag mogen de kinderen van groep 1-3 één eigen speelgoed mee naar school 
nemen. Het meenemen van speelgoed gebeurt op eigen risico. 

Plakboeken (groep 1 en 2) 
Wilt u uw kind, wanneer het voor het eerst op school komt, een plakboek meegeven? De 
juf kan dan van ieder thema een werkje inplakken. Het meest praktische is een groot 
plakboek zodat wij de werkjes die vaak groter zijn dan A-4 niet dubbel hoeven te vouwen. U 
wordt verzocht ook aan het begin van het tweede schooljaar een plakboek (evt. dezelfde) 
mee te geven. 

Kleurplaten jongste kinderen 
In de groepen 1, 2  mogen de kinderen een kleurplaat inkleuren voor jarige ouders en 
grootouders. Wilt u aan het begin van het jaar deze data op een briefje aan de juf geven? 
Wij schrijven de gegevens op de groepskalender. Uw kind kan dan op tijd met kleuren 
beginnen. 

Kosteloos materiaal 
Wij stellen het op prijs als u ons wilt helpen met het verzamelen van kosteloos materiaal. 
Verschillende soorten dozen, Olvarit potjes, boterbakjes enz. zijn  welkom! U kunt het 
materiaal in de voorraadbakken bij de kleuteringang deponeren. We vragen u dit pas te 
brengen als de juffen daarvoor een oproep hebben gedaan in de nieuwsbrief!  

Christelijke liederen 
Zingen en lofprijzen is een onderdeel van ons christen zijn. Onze school brengt dit tot uiting 
middels het zingen van psalmen, gezangen en andere christelijke liederen. De school 
hanteert hierbij het lied van de week, waarbij alleen de psalmen (als gezongen vertaling van 
de bijbelse psalmen) worden geleerd door de kinderen van groep 5 tot 8.  De lijst ‘het lied 
van de week’ is opgenomen als bijlage van het adressenboekje. 
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Ziekte of afwezigheid 
Wij verzoeken u ziekte of afwezigheid van uw kind telefonisch of mondeling aan ons door 
te geven. U kunt dit tijdens schooltijd doorgeven aan de administratie of voor schooltijd aan 
de leerkrachten. Vanaf 8:30 uur is de school telefonisch bereikbaar. Tevens bestaat er een 
gratis GPO-WN SchoolApp waarmee u ziekmeldingen voor onze school kan doen.   

Verlofaanvraag buiten schoolvakanties om is aan regels gebonden. Extra vakantieopname 
onder lesgebonden uren wordt gezien als luxe verzuim en moet worden gemeld bij de 
leerplichtambtenaar. 

Een verlofaanvraag gebeurt door een verlofaanvraag formulier. Dit formulier kan worden 
opgevraagd bij de administratie of is te downloaden op de website. 

Geoorloofd verzuim 
Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van naar school gaan. Voorbeelden wanneer een 
leerling niet naar school hoeft zijn: 

 ziekte; 
 schorsing; 
 een religieuze feestdag; 
 een huwelijk; 
 een begrafenis. 

 
Ouders en leerlingen moeten voldoen aan de voorwaarden bij geoorloofd schoolverzuim. 
Bij ziekte moet de schoolleiding dit op tijd horen. Heeft de leerling een verplichting vanuit 
zijn geloofsovertuiging? Ook dan moeten de leerling en ouders het schoolleiding van te 
voren informeren. Afwezig zijn door een huwelijk of begrafenis mag alleen als de 
schoolleiding vooraf toestemming heeft gegeven. 
Heeft u door uw beroep of dat van uw partner geen mogelijkheid om tijdens 
schoolvakanties op vakantie te gaan? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen 
voor vrijstelling. In dat geval kan uw kind onder bepaalde voorwaarden maximaal 10 dagen 
per jaar extra vrij krijgen. De voorwaarden zijn te lezen op de site van de rijksoverheid. 
  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen.html
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6. Ouders 
 
De medezeggenschapsraad ( MR) 

Onze school heeft een medezeggenschapsraad, welke bestaat uit evenveel leerkrachten als 
ouders. Het team kiest uit hun midden de ene helft van de raad, de oudergeleding wordt 
gekozen door de ouders. Minstens eenmaal per jaar komt de MR bijeen met de 
locatiedirecteur van de school. De taken van de MR zijn o.a.: 

 Schoolplan 
 Vakantierooster 
 Schoolgids 
 Ouderbijdrage 
 Adviseren groepsindeling  

Verder biedt de MR ondersteuning in zaken waar nodig. 

Natuurlijk zullen identiteitscommissie, directie en leerkrachten graag rechtstreeks luisteren 
naar wat ouders bezig houdt. Het bestaan van de MR geeft echter een regelmatige, wat 
verplichte, communicatie. Het is van grote betekenis dat leerkrachten en ouders zich willen 
inzetten voor het werk van de MR. 

De MR functioneert het best als de ouders hun problemen, vragen en ideeën aan de MR-
leden ter kennis brengen. Uw vragen moeten wel gaan over zaken die niet slechts één 
ouder raken. Deze puur individuele zaken kunnen rechtstreeks met de betrokken leerkracht 
dan wel met de locatiedirecteur worden besproken. In het MR-regelement zijn de 
onderwerpen vastgesteld waarover de MR advies of instemming geeft. 

De MR zal, door middel het Lindeblaadje, een eigen vergadering of een mailing, de ouders 
raadplegen of informeren als dit nodig is. Ouders kunnen ook zelf contact opnemen met 
leden van de MR. 

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin 
leerkrachten en ouders van leerlingen van de diverse basisscholen van GPO-WN zitting 
hebben. 

Contact met ouders 
Algemeen 
Contact tussen ouders en school is belangrijk.  

Na schooltijd is er gelegenheid om de leerkrachten te spreken, zij staan dan op het plein. 
Ook kunt u hen bellen tot 16:30 uur. Leerkrachten zijn ’s avonds niet beschikbaar voor 
oudercontacten. 

Nieuwsbrief 
Om de drie weken op donderdag verschijnt ‘In geuren en kleuren’. Hierin staan zaken die 
voor alle ouders van belang zijn en het huiswerk voor de volgende week. De nieuwsbrief  
wordt digitaal verstuurd. Kopij voor de nieuwsbrief kan gestuurd worden naar 
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administratiekleurrijk@gpown.nl. Op de website www.gbskleurrijk.nl wordt ook diverse 
informatie gegeven. Actuele mededelingen voor de eigen groep van het kind en/of 
oproepen, worden gedaan via de mail. 

Ontmoetingsavond 
Deze avond wordt voor de ouders van elke groep gehouden vroeg in het nieuwe 
cursusjaar. Die avond maken de leerkracht en de ouders van de groep kennis met elkaar en 
wordt informatie gegeven over de gang van zaken in het komende schooljaar.  
 
Startgesprekken 
Aan het begin van het cursusjaar zijn er startgesprekken voor groep 1 – 8 in de school. De 
gesprekstijd per kind is 15 minuten. Tijdens de startgesprekken kan de ouder de leerkracht 
een beeld geven van stimulerende en belemmerende factoren (vanuit de thuissituatie en 
het perspectief van ouders), zodat de leerkracht dit kan verwerken in de groepsoverzichten. 
Het is de bedoeling dat een leerling zelf ook meekomt naar het gesprek, om een 
gezamenlijke start te maken met leerling – ouders – leerkracht. 

Rapport 
In november krijgen de leerlingen een kort rapport mee naar huis, waarin het welbevinden 
van uw kind centraal staat. In januari en juni, aansluitend aan de Cito-toetsen, krijgen de 
kinderen een uitgebreid rapport mee.  

Kijk- en spreekavonden 
Naar aanleiding van het rapport in november hebben de ouders en kinderen gelegenheid 
om contact te hebben tijdens een inloopavond. Er is die avond geen geplande ruimte voor 
een uitgebreid gesprek met de leerkracht.  Mocht u dit toch wensen, dan kan er een aparte 
afspraak worden gemaakt.  Tevens worden de ouders twee maal per jaar uitgenodigd voor 
een kijk- en spreekavond. Het doel van deze avonden is om het rapport van de leerling met 
de leerkracht door te spreken.  

Bij de uitnodiging is een overzicht van mogelijke bespreekpunten.Wanneer ouders over een 
specifiek onderdeel meer geïnformeerd willen worden, kan dat kenbaar gemaakt worden 
op het formulier dat u bij de uitnodiging ontvangt. De gesprekstijd per kind is 10 minuten. 
Voor of na het gesprek kunt u het werk van uw kind(eren) bekijken. Indien u de directie wil 
spreken, dient u hiervoor een afspraak te maken. In bijzondere situaties kunt u een afspraak 
maken met de Intern Begeleider. 

Ouderavonden 
Ouderavonden worden vooral georganiseerd voor actuele thema’s of zaken die in het 
betreffende schooljaar de aandacht vragen. Ouderavonden worden lopende het jaar 
gecommuniceerd. 

Open ochtend, middag of dag  
Voor de ouders is er gelegenheid om een deel van een ochtend, middag of een dag de 
lessen bij te wonen. De open ochtenden vinden tenminste drie maal per jaar plaats, waarbij 
u binnen een week gelegenheid heeft in de klas van uw kind te komen kijken. Ook zijn er 
ieder jaar twee open dagen, waarop alle scholen in Waddinxveen zich openstellen.  

Ouderbijdrage 
Voor activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het 
Ministerie van Onderwijs worden betaald, mag de school een ouderbijdrage vragen. De 
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betaling van de ouderbijdrage is vrijwillig. Toelating van de leerling tot de school is niet 
afhankelijk van de betaling van een ouderbijdrage. Van de ouderbijdrage wordt het 
volgende betaald: schoolreisje, sinterklaasfeest, christelijke vieringen, sportactiviteiten, 
afscheidsavond (gr. 8), excursies en projecten. De hoogte van de bijdrage wordt voor de 
kerstvakantie vastgesteld.  

Elk jaar wordt de ouderbijdrage voor het volgend kalenderjaar vastgesteld, dit gebeurt 
meestal in november van het lopende kalenderjaar.  

Voor het 1e, 2e en 3e kind betaalt u 45 euro per kind. Vanaf 4 kinderen betaalt u 21,50 euro 
per kind.  
De ouderbijdrage is niet verplicht. De school vraagt een bijdrage voor het organiseren van 
het schoolreisje, groepsactiviteiten die niet uit de reguliere middelen komen ( 
museumbezoek o.i.d.) en het bekostigen van activiteiten die vanuit de AC worden 
georganiseerd. De inning voor het kamp groep 7 en/of 8 vindt afzonderlijk plaats. 
 

U ontvangt jaarlijks in de maand januari of februari een acceptgirokaart van het 
administratiekantoor voor betaling van de totale ouderbijdrage, de contributie en de TSO. 

Ouders die  i.v.m. vervoer van leerlingen voor bijv. een excursie of schoolreisje meer dan 
10 km rijden kunnen de vervoerskosten declareren. Een declaratieformulier is bij Annet 
Goossens verkrijgbaar.  

 
Contributie GPOWN 
Om lid te worden van de vereniging GPO-WN kunt u zich wenden tot de administratief 
medewerkster van de school Annet Goossens. 
Het bestuur vraagt van elke ouder deze bijdrage. Van dit bedrag (€ 35,-) worden kosten 
betaald voor lidmaatschappen van o.a. LVGS, PO-RAAD (GPO-WN wordt hiervoor 
aangeslagen per individuele leerling), bestuurskosten (vergaderingen, reiskosten, 
administratiekosten) en algemene kosten.  
Leden ontvangen hiervoor jaarlijks een nota. Ook bestaat de mogelijkheid om donateur te 
worden van de vereniging. U bepaalt dan zelf wat u wilt bijdragen. Niet-leden worden 
opgeroepen om een bestuursbijdrage te betalen. Het administratiekantoor OHM zorgt voor 
de inning van de ouderbijdrage en contributie. Zij doet dit d.m.v. een acceptgirokaart die zij 
aan ouders en leden stuurt in het eerste kwartaal van het jaar. 
 
Verzekering 
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een 
ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.  

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten 
(leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) 
uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en 
tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van 
betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte 
bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel het personeel op school als zij die voor de 
school actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als 
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gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die 
vaak aanleiding zijn tot misverstand. 

Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat 
tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval 
zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden 
vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De 
school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is 
van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort 
zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder 
dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld 
daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de 
aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.  

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van 
leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf 
verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens 
andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade 
veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is 
dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering 
afsluiten. 

Ouders die met leerlingen vervoeren (bijv met een schoolreisje), dienen te beschikken over 
een WA ongevallen-inzittendenverzekering. 

 

Financiële gegevens 
Algemeen: IBAN NL29 RABO 0374943818 (GPO-WN), inzake ‘Kleurrijk’ 

Waddinxveen’ 
Vervoerscommissie: NL71 INGB 0003 5317 73, Stichting Schoolbus Kleurrijk te 

Waddinxveen 
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De schoolgids komt tot stand met instemming  
van de medezeggenschapsraad. 


