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Op de basisschool ontdekken kinderen hun plek in de wereld. Een basisschool kies je dan ook niet 
zomaar. Je vertrouwt je kind voor een belangrijk deel van z’n leven toe aan de zorg van de leerkrachten. 
Daarom wil je weten waar een school voor staat en welke keuzes de school maakt.We willen onze 
leerlingen zoveel mogelijk kennis en vaardigheden laten ontwikkelen om later succesvol deel te kunnen 
nemen aan de maatschappij. Voorwaarde is een positief en prettig leerklimaat. We baseren ons zoveel 
mogelijk op wetenschappelijk onderzoek, bewezen benaderingen en wereldwijde voorbeelden van 
effectieve scholen.We bieden een uitdagend en kennisrijk curriculum dat is gebaseerd op de 
kerndoelen en we hebben hoge verwachtingen van al onze leerlingen. We zorgen dat kennis vooraf 
gaat aan vaardigheden en werken thematisch, waardoor leerlingen inhoudelijke samenhang in hun 
kennis kunnen aanbrengen. We geven les op basis van expliciet directe instructie, doelmatig oefenen 
en zelfstandig toepassen. Door in alle groepen structureel Engels aan te bieden, begeleiden we onze 
leerlingen om leergierige wereldburgers te worden.In deze schoolgids leggen we uit hoe we dat doen.  

Drs. Ralf Tienhooven

Directeur Daltonschool Rijnsweerd

Voorwoord
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Contactgegevens

Daltonschool Rijnsweerd
Jan Muschlaan 24
3584GV Utrecht

 0302523172
 http://www.daltonschoolrijnsweerd.nl
 ralf.tienhooven@spoutrecht.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Ralf Tienhooven ralf.tienhooven@spoutrecht.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht
Aantal scholen: 36
Aantal leerlingen: 10.000
 http://spoutrecht.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Utrecht PO.

2

http://www.daltonschoolrijnsweerd.nl/
mailto://ralf.tienhooven@spoutrecht.nl
mailto://ralf.tienhooven@spoutrecht.nl
http://spoutrecht.nl/


Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

872

2019-2020

De grafiek geeft een vertekend beeld, omdat het de leerlingen van Daltonschool Rijnsweerd en de 
Internationale School samen optelt. Dit omdat zij hetzelfde Brinnummer hanteren (zelfde financiële 
eenheid). Wat betreft Daltonschool Rijnsweerd:

De school heeft vanaf schooljaar 2020-2021 16 groepen. Het gemiddeld leerlingaantal ligt rond de 26 
kinderen. Wij streven naar een maximum van 30 kinderen per groep. Het aantal kleutergroepen 
bedraagt 4. Vanuit deze groepen ontstaan twee groepen drie. De school heeft dus van ieder leerjaar 
twee parallelgroepen. De school heeft rond oktober gemiddeld ongeveer 400 kinderen. Deze zijn 
vooral afkomstig uit Rijnsweerd, maar ook uit de omliggende wijken. 

Kernwoorden

Evidence-informed 

Vakmanschap leerkrachtDalton

Kennis staat centraal Uitdagend curriculum

Missie en visie

Solide wetenschappelijk onderzoek, in de praktijk bewezen benaderingen en wereldwijde voorbeelden 
van effectieve scholen vormen de basis van ons onderwijs. We hebben hoge verwachtingen van al onze 
leerlingen. Door kennis over te dragen, ontwikkelen ze hun interesse en motivatie. Het vakmanschap 

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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van de leerkrachten staat centraal. Onze leerkrachten beheersen hun vak goed en hebben actuele 
kennis van didactiek. Ze passen relevant onderzoek, uit onder andere de cognitieve psychologie, in hun 
dagelijkse praktijk toe. We werken thematisch, waardoor leerlingen de kans krijgen om samenhang in 
hun kennis aan te brengen. Doelen worden binnen thema's behaald door middel van expliciet directe 
instructie, gerichte oefenactiviteiten en effectieve leerstrategieën. Door het geven van goede 
instructie, begeleid oefenen en voortdurende feedback kunnen leerlingen succesvol de leerdoelen 
behalen. Door rust, regelmaat en structuur zorgen we op school voor een veilig klimaat waar 
wangedrag en pesten niet wordt getolereerd. Met de opgedane kennis kunnen onze leerlingen hun 
vaardigheden verder ontwikkelen. Zo helpen we onze leerlingen om uiteindelijk nieuwsgierige 
wereldburgers te worden. 

Prioriteiten

1. Ontwikkelen van een kennisrijk, uitdagend en gegarandeerd curriculum dat past bij onze doelgroep 

2. Ontwikkelen van een heldere visie op leren 

3. Focus op expliciete directe instructie 

4. Werken in professionele leergemeenschappen 

5. Onderwijspedagogiek en sociaal-emotionele ontwikkeling 

6. Persoonlijk leiderschap en dalton 

Identiteit

Als openbare school staat Daltonschool Rijnsweerd open voor alle kinderen, ongeacht hun 
achtergrond. De school erkent culturele en levensbeschouwelijke verschillen. Kinderen leren op school 
respectvol om te gaan met andersdenkenden. Zij spelen en werken actief samen met anderen, 
ongeacht culturele of levensbeschouwelijke verschillen. Dit uitgangspunt geeft ook richting aan de 
manier waarop wij als SPO-school omgaan met (religieuze) vieringen. Er wordt aandacht besteed aan 
verschillende feesten vanuit een onderwijskundige benadering, gericht op het bereiken van het 
betreffende onderdeel uit Kerndoel 38 voor het Primair Onderwijs: “De leerlingen leren hoofdzaken 
over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol 
spelen.”

Vormingsonderwijs:

Het is bij wet geregeld dat in elke openbare basisschool lessen godsdienstig of humanistisch 
vormingsonderwijs worden gegeven als ouders daar om vragen.  Deze lessen worden verzorgd door 
bevoegde vakdocenten van diverse levensbeschouwelijke richtingen. Er kan worden gekozen voor 
boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants vormingsonderwijs. 
Deze vormingslessen zijn niet verplicht, ze worden alleen gegeven op verzoek van ouders.  Als ouders 
van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, dan kunnen wij deze lessen 
aanvragen bij de organisaties die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt. Er zijn 
voor u of onze school geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Meer 
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informatie is te vinden op www.vormingsonderwijs.nl. Heeft u interesse in vormingsonderwijs? Neem 
dan contact op met Ralf Tienhooven. 

Kleding personeel, ouders en kinderen:

Op onze school leven en werken we samen en is ontmoeting een belangrijk aspect. Als openbare school 
hebben wij respect voor verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Daar hoort ook bij dat wij 
respect tonen én verwachten voor religieuze symbolen als het dragen van een kruisje of een 
hoofddoekje. Visueel contact en het kunnen zien van emoties op gezichten zijn belangrijke aspecten 
van de communicatie en ontmoeting binnen de school en van groot belang voor het pedagogisch 
klimaat. Daarom is het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de school en op het schoolplein niet 
toegestaan.Om veiligheids- en gezondheidsredenen is tijdens de gymles het dragen van gymkleding en 
gymschoenen verplicht, het dragen van sieraden verboden en het dragen van een hoofddoekje alleen 
toegestaan in de vorm van een elastische hoofddoek.Wij verwachten dat personeel, ouders en kinderen 
kleding dragen die voldoet aan de algemene Nederlandse fatsoensnormen. Voor personeel geldt dat zij 
daarin voor kinderen ook een voorbeeldfunctie vervullen.

Burgerschap

De kinderen van onze school komen uit onze wijk en enkele omliggende wijken. Om de kinderen te 
leren dat er meer is dan de kinderen uit de directe omgeving, doen wij aan actief burgerschap. Hiermee 
willen we tolerantie bevorderen en discriminatie bestrijden. Bewust maakt de school dus ruimte voor 
thema’s zoals respect, identiteit en wereldburgerschap. 

Daltononderwijs

De daltonwaarden vinden we belangrijk om toe te passen in ons onderwijs: verantwoordelijkheid, 
zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en doelmatigheid. Dit zijn de trefwoorden waarin het 
Daltononderwijs kan worden gevangen en die de basis vormen voor de manier waarop wij met kinderen 
willen omgaan. Wij vinden verantwoordelijkheid essentieel voor de ontplooiing van de persoonlijkheid 
van een mens. Kinderen leren met verantwoordelijkheden om te gaan binnen de ruimte die wij hen 
bieden (vrijheid in gebondenheid). Daltonschool Rijnsweerd wil kinderen opvoeden tot zelfstandig 
denkende mensen die hun verantwoordelijkheden ten opzichte van zichzelf en anderen niet uit de weg 
gaan. Op onze school scheppen we een sfeer waarin ieder mens zich geaccepteerd en gerespecteerd 
voelt. De aandacht die deze aspecten krijgen, loopt als een rode draad door de school. Kinderen 
moeten zowel bij de leerkracht als bij elkaar terecht kunnen. Een goede basis van onderling vertrouwen 
is hierbij van groot belang. Daarbij zorgen we voor een onderwijsleersituatie na die het mogelijk maakt 
een continu proces te bewerkstelligen op alle onderdelen van de ontwikkeling van kinderen.   

Participatie

Ouders en school zijn partners in opvoeden en leren. Een goede samenwerking vinden we dus erg 
belangrijk, waarbij we korte communicatielijnen nastreven. Sinds enige tijd hanteren we hier onder 
andere de communicatietool 'Social Schools' voor: een app die een vlotte uitwisseling makkelijk maakt. 
Hiernaast is sinds vorig schooljaar het aantal formele oudergesprekken verhoogd naar vijf per jaar. Een 
aantal van deze gesprekken is facultatief, wat betekent dat ouders zich kunnen inschrijven als ze graag 
een gesprek willen. Ook kan de leerkracht de ouders inplannen als hij/zij dit wenselijk vindt. Naast de 
contacten over de ontwikkeling van het eigen kind zijn er veel andere momenten waarop de school en 
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ouders samenwerken. Een belangrijk formeel orgaan op school is de medezeggenschapsraad, waarin 
ouders en leerkrachten meedenken met de schoolleiding. Zij hebben soms recht om in te stemmen en 
soms om advies te geven aan de directie. Naast de MR heeft de school een actieve ouderraad, die de 
school in praktische zin steeds meer ondersteunt bij de organisatie van activiteiten, zoals de 
Sinterklaas- en Kerstviering, etc. Bijzonder is dat onze school ook een aparte stichting kent: 'Stichting 
Vrienden van Daltonschool Rijnsweerd', die door ouders wordt beheerd. De school kan af en toe een 
beroep doen op gelden uit deze stichting om het onderwijs te verrijken. Door deze stichting kan de 
school extra ontwikkelingen oppakken die vanuit overheidswege niet gefinancierd worden. Dit 
schooljaar is de stichting bijvoorbeeld bereid om een deel van de aanschaf van nieuwe 
bibliotheekboeken voor haar rekening te nemen. Verdere samenwerking vindt onder andere plaats in 
de vorm van klassenouders, die de schakel vormen tussen de leerkracht van een bepaalde groep en de 
ouders. Zo zorgen de klassenouders bijvoorbeeld voor het regelen van ouderhulp bij excursies en 
andere schoolactiviteiten.  
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Aanvullende informatie m.b.t. begeleiding en inzet van stagiaires van Hogescholen

Alle scholen van de SPO Utrecht begeleiden stagiaires van de PABO/ALPO. Veel scholen zijn een 
gecertificeerde Opleidingsschool. Zo ook Daltonschool Rijnsweerd. Deze certificering staat voor een 
bepaalde mate van kwaliteit in begeleiding en opleiding. We hebben op onze school afgesproken dat in 
principe elke ervaren leerkracht ieder jaar stagiaires begeleidt. We zien de meerwaarde in de assistentie 
die de stagiaire verleent in de groep naast onze inspanningsverplichting naar de maatschappij om 
goede nieuwe leerkrachten op te leiden. Naast de PABO-stagiaires bieden we ook onderwijsassistenten 
in opleiding een stageplaats.

Vanaf dit schooljaar nemen we een zij-instromer in dienst. Deze collega volgt gedurende twee jaar een 
intensief leertraject waarin hij wordt begeleid door de schoolopleider. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel

Het vervangen van zieke of om andere reden afwezige leerkrachten wordt gecoördineerd door het 
bureau Werving en Selectie van de Stichting Primair Onderwijs (SPO). Daarnaast maken we ook graag 
gebruik van oud-stagiaires die de school goed kennen.   

Een groot tekort aan invallers heeft tot gevolg gehad dat de SPO een invallerspool in het leven heeft 
geroepen. Desondanks worden wij nog wel eens bij afwezigheid van een van de vaste leerkrachten 
geconfronteerd met het feit dat er geen vervangers beschikbaar zijn. De school heeft daarom pro-actief 
diverse leerkrachten aangesteld voor extra taken. Als er geen vervanging beschikbaar is, dan 
verschuiven deze taken (indien mogelijk) en neemt de betreffende leerkracht een groep over.

Mocht er geen vervangende leerkracht beschikbaar zijn, dan proberen we met allerlei 
noodmaatregelen de kinderen zo goed mogelijk intern op te vangen: Stagiaires worden ingezet, de 
groep kinderen wordt verdeeld over andere groepen of pedagogisch medewerkers begeleiden de 
groep.

In uitzonderlijke gevallen zijn we genoodzaakt om een groep naar huis sturen. Dat gebeurt overigens 
pas als de ouders hiervan op de hoogte zijn gesteld. Deze noodmaatregelen nemen we alleen in het 
uiterste geval. Op die momenten rekenen we ook op het begrip en de medewerking van ouders.   

Bij afwezigheid van de vaste leerkracht wordt zoveel als mogelijk het reguliere programma afgewerkt. 
Door het werken met taken, kunnen kinderen ook een gedeelte van de dag prima zelfstandig aan de 
slag. Indien van het programma afgeweken moet worden (bijv. als de kinderen verdeeld worden) dan 

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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krijgen ze aanvullend werk mee. Op deze manier wordt de onderwijstijd toch goed benut.   

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Drama Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Zie 'onderwijstijd leerjaar 3-8'

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Regelluwe school

Onze school neemt deel aan het traject 'regelluwe scholen'. Door deze participatie hoeft de school niet 
te voldoen aan het minimum aantal lesuren. Echter, doordat er heldere afspraken zijn gemaakt met de 
medezeggenschapsraad over het aantal studiedagen, komen we toch ruim boven het minimale aantal 
uit. Als richtlijn voor de invulling van de lesuren per week, gebruiken we de verschillende handleidingen 
uit de methoden. 
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2.3 Extra faciliteiten

Wij bieden op onze school geen extra faciliteiten aan.

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

Partou is gehuisvest in het zelfde gebouw als de school. Hierdoor gaan vrijwel alle kinderen die het 
kinderdagverblijf bezoeken, bij het bereiken van de vierjarige leeftijd naar Daltonschool Rijnsweerd. 
Tussen school en Partou wordt goed afgestemd. 

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

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

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

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

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen 
uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. 
Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo 
goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Voor leerlingen 
die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp 
bieden. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de 
ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de 
ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. 

Naast de basisondersteuning, heeft de school enkele specialisten in huis om kinderen extra te 
bedienen. vanaf schooljaar 2020-2021 zijn dat een expert-leerkracht Taal, Het Jonge Kind, 
Hoogbegaafdheid, Rekenen en Expliciete Directe Instructie

De ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 

Door op handelingsgerichte wijze te werk te gaan, wordt zoveel mogelijk geprobeerd aan de specifieke 
behoeften van ieder kind tegemoet te komen. Bij deze werkwijze wordt gekeken naar: hoe kunnen we 
zo goed mogelijk tegemoet komen aan de behoeften van dit kind, deze ouders, in deze groep, met 
deze leerkracht binnen deze school. Deze behoeften worden waar mogelijk geclusterd binnen de 
groepsplannen. Bij sommige leerlingen is de specifieke onderwijsbehoefte zodanig dat een individueel 
hulpplan nodig is. Naast het groepsplan met de 3 instructieniveaus is het mogelijk dat er een aantal 
individuele plannen voor enkele kinderen wordt opgesteld en uitgevoerd. In deze plannen wordt de 
werkwijze die specifiek voor deze leerling geldt beschreven.Indien een leerling bijvoorbeeld een hiaat 
heeft opgelopen, proberen we dit te 'repareren' met behulp van een individueel handelingsplan. In 
principe voert de leerkracht dit plan uit. Indien de leerkracht/Ib-er denkt dat de inzet van de RT-er nodig 
is, kan deze voor een korte periode worden ingezet. Ouders die een Persoons Gebonden Budget 
ontvangen voor hun kind, kunnen dit in overleg met de school ook op school inzetten. In overleg met de 
IB-er kan worden gekeken hoe we dit budget zo effectief mogelijk kunnen inzetten.In enkele gevallen 
gaat de problematiek onze competentie te boven en kunnen wij niet voldoende tegemoet komen aan 
de (specifieke) onderwijsbehoeften van een leerling. Deze leerling heeft meer nodig dan de 
basisondersteuning en meer dan wat wij als school zelf extra kunnen bieden. In dat geval schakelen we 
de hulp in van een leerlingbegeleider van ‘Zien in de klas’ voor tips en/of diagnosestelling. Daarnaast 
hebben wij de mogelijkheid om bij het Samenwerkingsverband Utrecht PO extra ondersteuning aan te 
vragen. Dit kan variëren van een eenmalig consult tot een langlopend arrangement, waarbij we de 
leerling extra individuele ondersteuning kunnen bieden binnen of buiten de groep. Vaak gaat het hierbij 
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om leermoeilijkheden en/of gedragsvragen. Voor kinderen waarbij sprake is van auditieve en/ 
communicatieve problematiek kunnen wij een beroep doen op de expertise van Auris. Als er sprake is 
van een visueel probleem kunnen wij extra ondersteuning aanvragen bij Bartiméus.  Per jaar stellen we 
het maximaal in te zetten aantal begeleidingsuren en onderzoekuren vast en tweemaal per jaar 
bepalen we naar aanleiding van leerlingbesprekingen (die voortkomen uit de groepsbesprekingen) 
welke kinderen voor een specifiek onderzoek in aanmerking komen.  De leerlingbegeleider doet haar 
onderzoek altijd in de school en onder schooltijd. Het verslag van een dergelijk onderzoek bespreken 
we eerst met de ouders voordat er een behandeling of extra oefensituatie plaatsvindt. 

Soms blijkt dat het voor de leerling nodig is een Ontwikkel Perspectief Plan (OPP) op te stellen. Hiervan 
is sprake wanneer uit het onderzoek blijkt dat de leerling het eindniveau van groep 7 aan het eind van 
groep 8 niet zal kunnen behalen. Met het opstellen van een OPP worden de reëel te verwachten 
einddoelen voor het betreffende kind zo zorgvuldig mogelijk in beeld gebracht. Het OPP wordt 
opgesteld door de IB-er en de leerkracht en besproken met de ouders en het kind.   

Soms moeten we kinderen verwijzen naar een andere vorm van onderwijs. Dit gebeurt als de grenzen 
van de mogelijkheden van onze school zijn bereikt. We monitoren dit proces door te praten over deze 
grenzen aan het passend aanbod, door het bespreekbaar maken van de volgende 5 punten: 

Relatie: is het nog mogelijke een relatie te onderhouden met deze leerling?

Ontwikkeling: is er nog perspectief op leren voor deze leerling?

Veiligheid: vormt de leerling een bedreiging voor zichzelf, de leerkracht of andere leerlingen?

Welbevinden: heeft de leerling structureel een negatieve beleving van de school en zichzelf; is de 
persoonsontwikkeling bedreigd?

Balans in de groep: verstoort de leerling structureel de balans in de groep, waardoor de leerkracht de 
andere kinderen tekort doet?  

Als blijkt dat een leerling niet langer passend onderwijs kan volgen op een reguliere basisschool, dan 
zullen we een verwijzingsprocedure opstarten. 

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO 

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school 
ontvangt van het samenwerkingsverband (SWV) een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in 
de school die passend onderwijs mogelijk maakt. Als de hulp van de school niet tot de gewenste  
resultaten leidt, dan kunnen school en ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Utrecht 
PO. Dit kan in sommige gevallen leiden tot de afgifte van een arrangement, dit is een budget waarmee 
extra ondersteuning geboden kan worden. Wanneer de school niet kan voldoen aan de 
onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing 
is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening 
die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijv.in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. 
Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht 
PO.  www.swvutrechtpo.nl Perudreef 90, 3563  VE Utrecht. 030-3036410 (info), info@swvutrecht.nl  

Buurtteam 

Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/verzorgers ondersteunt en kan 
begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/verzorgers kan de school het buurtteam 
inschakelen. Ouders/verzorgers kunnen dit ook zelf doen. 
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Meldcode huiselijk geweld 

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk 
geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding 
moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze 
meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode. Onze 
school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.  

Medisch handelen  

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft.  Als uw kind ziek wordt op school, is 
het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook 
wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of 
bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, 
bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze 
medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de 
aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen 
misverstanden kunnen bestaan.  Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties 
of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze 
medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt 
doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen 
SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt. 

Doubleren / verlengde kleutertijd

Bij kleuters kan het voorkomen dat kinderen niet door gaan naar een volgende groep. Dat valt niet 
onder 'doubleren'. Pas vanaf groep 3 kunnen kinderen blijven zitten. Als wij denken dat dit de 
ontwikkeling van het kind ten goede komt, kunnen we gedurende het schooljaar besluiten dat een kind 
niet overgaat naar de volgende groep. Uiteraard hebben we gedurende het schooljaar daar al met 
ouders over gesproken. Uiteindelijk ligt de eindbeslissing bij de school.   

Het Protocol Leesproblemen, Dyslexie en Dyscalculie 

Kinderen met dyslexie en dyscalculie hebben een vastgestelde leerhandicap. Door extra oefeningen en 
ondersteuning komen deze kinderen ook tot ontwikkeling. Dit zal echter langzamer gaan en het 
streefniveau zal, indien mogelijk, later dan andere kinderen worden behaald. Om kinderen met dyslexie 
en dyscalculie goed te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling, maakt de school gebruik van enkele 
compenserende middelen. Binnen onze school is aandacht voor kinderen met dyslexie. Bij een 
vermoeden van dyslexie zal na inzet (middels verschillende handelingsplannen) binnen de groep en/of 
RT, en overleg tussen ouders, leerkracht en intern begeleider overgegaan kunnen worden tot 
onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een orthopedagoge. Leidraad hierin is het Protocol 
Leesproblemen en Dyslexie.

Gediagnostiseerde leerlingen krijgen binnen onze school extra ondersteuning binnen de groep. Ook bij 
toetsen wordt rekening gehouden met deze leerlingen. Ook beschikt de school over een 
dyscalculieprotocol: het protocol voor Ernstige rekenproblemen en Dyscalculie. Dit is een 
gestandaardiseerd protocol. D.m.v. ervaringen in de komende periode zal dit protocol steeds meer 
worden afgestemd op de mogelijkheden en visie van de school. 

12



Schoolarts / Logopedie

De leerlingen van groep 2 worden door de schoolarts uitgenodigd voor onderzoek. In groep 7 zal de 
verpleegkundige ook een onderzoek verrichten. Daarnaast vindt er eenmaal per jaar bij de kinderen van 
groep 2 een screening plaats door een logopediste. Bijzonderheden worden vanzelfsprekend aan de 
ouders en indien nodig aan de groepsleerkrachten doorgegeven. Er kunnen natuurlijk ook redenen zijn 
om uw kind tussentijds op te roepen. Het extra inschakelen van de schoolarts kan door de school of de 
ouders gebeuren.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 12

Rekenspecialist -

Remedial teacher 7

Specialist hoogbegaafdheid -

Taalspecialist -

Het jonge kind -

Expliciete Directe Instructie -

Dalton -

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

We gebruiken de methode 'Goed Gedaan' en Taakspel.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau.

Jaarlijks onderzoeken wij de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. Op basis van een analyse van de 
resultaten gaan we na of er maatregelen ter verbetering nodig zijn. We geven de resultaten van de 
veiligheidsmeting jaarlijks door aan de onderwijsinspectie. Uit deze monitoring komen weinig 
bijzonderheden: op alle rubrieken wordt de beleving duidelijk positiever gescoord dan gemiddeld.

Veiligheidsbeleid 

Wij willen een zo veilig mogelijke omgeving voor onze leerlingen en ons personeel creëren. Dit betreft 
zowel de fysieke als de sociale veiligheid.  In ons schoolveiligheidsplan hebben we beschreven wat we 
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op dit punt aan preventie doen, wat we doen om de veiligheid te monitoren en hoe we ermee omgaan 
als er onveilige situaties ontstaan. Het schoolveiligheidsplan ligt op school ter inzage.   

Risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid 

Ook maken wij periodiek een risico-inventarisatie, waarin de veiligheidsrisico’s onderkend worden. Als 
dat nodig is maken we op basis van deze risico-inventarisatie een plan van aanpak om knelpunten te 
verhelpen. Wij hebben afspraken gemaakt om bij calamiteiten snel adequate hulp te kunnen 
bieden. Deze afspraken betreffen o.a. het ontruimingsplan, de opleiding bedrijfshulpverleners, de 
aanschaf van voldoende middelen (o.a. EHBO- en brandblusmiddelen) en de jaarlijkse 
ontruimingsoefening.  Onze bedrijfshulpverleners worden jaarlijks getraind en dragen zorg voor 
preventieve maatregelen/controles, alarmeren en evacueren van personen uit de school, het bestrijden 
van een beginnende brand en het  behandelen van eerste hulp bij ongevallen 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. De Graaf. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
richelle.degraaf@spoutrecht.nl.
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

De school en de ouders werken samen

School en ouders zijn partners in opvoeden en leren. Als school willen we de onderlinge communicatie 
dan ook veel aandacht geven. U kunt altijd na schooltijd een afspraak maken met de groepsleerkracht 
van uw kind. Hij of zij is de belangrijkste persoon voor u in het contact met school. Vanaf dit schooljaar 
vergroten we het aantal ingeplande contactmomenten naar vijf. Daarbij krijgt een deel van deze 
momenten een facultatief karakter: ouders en/of school kunnen aangeven of een gesprek wenselijk is. 
Wanneer er van beide kanten geen behoefte of noodzaak is, wordt er geen gesprek ingepland. Door het 
aantal contactmomenten te vergroten, maar ook door het in gebruik nemen van het 
communicatieplatform Social Schools, hopen we de afstand tussen ouders en school verder te 
verkleinen.     

Aannamebeleid

Wanneer uw kind twee wordt, kunt u hem of haar vooraanmelden. Dit vooraanmelden heeft het 
karakter van het tonen van belangstelling en er is geen juridische status aan verbonden die bijvoorbeeld 
voorrang geeft bij plaatsing. Als uw kind 3 jaar is geworden, kunt u uw kind aanmelden op onze school. 
Daarvoor kunt u gebruik maken van het formulier dat u op de website kunt vinden. Als er sprake is van 
aanmelding van een kind waarvan vermoed wordt dat extra ondersteuning nodig is, gaan we daarover 
met u in gesprek. Er kan mogelijk een nader onderzoek nodig zijn, en er kunnen gegevens worden 
opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van deze bevindingen besluit de 
directeur over de toelating. Binnen 6 weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u 
schriftelijk/per mail geïnformeerd over de toelating van uw kind. Deze termijn kan met ten hoogste 4 
weken worden verlengd.

Informatie aan de ouders over de school

U bent altijd welkom op school wanneer u zich zorgen maakt of het anderszins belangrijk is dat er 
contact is tussen u en school. Veel van de informatie-uitwisseling gaat via Social Schools. Via deze weg 
krijgt u berichten vanuit de klas van uw kind en ook meer algemene berichten vanuit de directie. Twee 
keer per jaar zijn er algemene ouderbijeenkomsten waarin de school aangeeft wat de plannen zijn, hoe 
het gaat en aan welke ambities er wordt gewerkt.   

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Klachtenregeling

Onvrede of klacht 

Als er iets is of u bent ontevreden, dan kunt u altijd het beste eerst naar de leerkracht gaan. De 
leerkracht is altijd de eerst aangewezen persoon wanneer het over uw kind gaat. Komt u er samen niet 
uit, dan kunt u terecht bij de directeur. De ervaring leert dat de meeste problemen op deze manier goed 
kunnen worden opgelost. Aanvullend hanteert SPO Utrecht een klachtenprocedure; deze vind u op 

De gesprekkencyclus concreet:

Zoals aangegeven wordt u vijf keer per jaar uitgenodigd om in gesprek te gaan over de ontwikkeling 
van hun kind. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd naar behoefte om af te stemmen tussen 
ouders, kind en de leerkracht.   

Bij de start van het schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor een startgesprek. Tijdens dit gesprek 
informeren de ouders de leerkracht over hun kind. Bij de uitnodiging voor dit gesprek ontvangen de 
ouders een vragenlijst die als uitgangspunt bij het gesprek gebruikt kan worden.   Daarnaast wordt aan 
het begin van het schooljaar een ouderavond georganiseerd. Tijdens deze ouderavond maakt u (nader) 
kennis met de leerkracht(en) van uw kind en wordt de gang van zaken voor het komende jaar 
besproken.           

Er worden jaarlijks twee rapporten opgesteld over de vorderingen van de ontwikkeling van de kinderen. 
Ouders worden in de gelegenheid gesteld om deze vorderingen met de leerkracht te bespreken.   Naast 
deze gesprekken is het altijd mogelijk om gedurende het jaar met de leerkracht een gesprek te 
plannen, als daar aanleiding voor is. Met name wanneer er kinderen zijn die meer dan reguliere zorg 
nodig hebben, zullen er vaker gesprekken zijn.  

Gescheiden ouders

De informatievoorziening richting gescheiden ouders staat beschreven in het protocol in de bijlage.

Ouderportaal 

Ouders kunnen het gehele jaar de ontwikkeling van hun kind volgen via het ouderportaal van 
ParnasSys. Leerkrachten houden in dit systeem de vorderingen van de kinderen bij. Door dit met 
ouders te delen kunnen we met elkaar de kinderen goed volgen en de begeleiding op school en thuis 
afstemmen.   Er zijn enkele vaste gespreksmomenten om de vorderingen van de kinderen te bespreken. 
Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om tussentijds met de leerkracht een gesprek te plannen, als daar 
behoefte toe is. Ook vanuit de leerkracht zal er direct contact worden gezocht met ouders als daar 
aanleiding toe is.

Privacy/omgang persoonsgegevens 

Onze school verwerkt persoonsgegevens van u en uw kinderen. SPO Utrecht is als schoolbestuur 
wettelijk verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. SPO Utrecht vindt een 
goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en handelt volgens de huidige 
privacywetgeving. In onze privacyverklaring en privacyreglement is aangegeven hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens. Beide documenten kunt u eenvoudig raadplegen op de website van SPO 
Utrecht: www.spoutrecht.nl. 
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

onze website. Op onze school is de klachtcontactpersoon Claudia Tulen, die de klager kan adviseren op 
welke wijze er het best met de klacht kan worden omgegaan. Het kan zijn dat de contactpersoon 
verwijst naar de externe vertrouwenspersoon of rechtstreeks naar de klachtencommissie. Claudia Tulen 
is bereikbaar via Claudia.tulen@spoutrecht.nl. Het schoolbestuur heeft een externe 
vertrouwenspersoon voor ouders en voor personeel benoemd. Onze externe vertrouwenspersoon is 
Anky Theelen. Zij is bereikbaar per mail (theelen@human-invest.nl) of telefonisch (06-43498918). De 
vertrouwenspersoon functioneert als aanspreekpunt bij klachten en gaat onder andere na of door 
bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.  Een klacht over iemand die betrokken is bij de school 
kan ook worden ingediend bij het bestuur of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Op de 
website van ons bestuur staat de klachtenregeling die dat 
beschrijft: https://www.spoutrecht.nl/home/regelingen/.
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Medezeggenschap 

De Medezeggenschapsraad (MR) is het formele, bij wet ingestelde, medezeggenschapsorgaan dat 
iedere basisschool heeft. De MR bestaat voor de helft uit schoolpersoneel en voor de helft uit 
ouders/verzorgers van leerlingen. De MR is wettelijk bevoegd belangen te behartigen van personeel, 
leerlingen en ouders en heeft een onafhankelijke status. Bevoegd gezag en schoolleiding zijn verplicht 
de raad te informeren over alle onderwerpen die de school aangaan. De MR heeft initiatiefrecht en voor 
sommige, bij de wet vastgestelde onderwerpen een adviesrecht (onder andere personeel, schooltijden, 
accommodatie). De MR vergadert zes tot acht keer per jaar. Iedere ouder kan zich kandidaat stellen 
voor de MR bij verkiezingen die één keer in de twee jaar plaatsvinden.   

De Medezeggenschapsraad probeert binnen de school openheid en overleg te bevorderen. Daartoe 
heeft ze de afgelopen jaren bijvoorbeeld het initiatief genomen tot het communicatiesysteem via de e-
mail en heeft ze regelmatig MR-nieuwsbrieven uitgebracht. Voor zaken die dat behoeven, kent de MR 
een plicht tot geheimhouding. Daarnaast is de MR verantwoordelijk voor het innen van de 
ouderbijdrage.                      

Voorzitter van de MR is Krispijn Bertoen. U kunt hem bereiken door een mail sturen naar: 
mr@daltonrijnsweerd.nl   

Stichting Vrienden van de Daltonschool 

Er zijn op school zaken, zoals extra materialen, die niet betaald kunnen worden uit het reguliere 
onderwijsbudget. Daarom is er op onze school de 'Stichting Vrienden van Daltonschool Rijnsweerd'. 
Deze stichting genereert middelen om bijvoorbeeld op het gebied van onderwijsontwikkeling financiële 
steun te geven. Op de website is te lezen wat er mede mogelijk gemaakt wordt door deze stichting.

Ouderraad

Onze school kent een actieve ouderraad, die het team ondersteunt met het organiseren van diverse 
activiteiten in de school. Passend bij de visie van de school dat leerkrachten zich met name moeten 
richten op hun kerntaak, krijgt de ouderraad een steeds belangrijker rol. U kunt de ouderraad via Social 
Schools bereiken.

Klassenouders         

Naast de ouderraad zijn er ook klassenouders. Klassenouders zijn het eerste aanspreekpunt voor de 
leerkracht voor zaken die de organisatie van de groep betreffen. Zij worden door de leerkracht op de 
hoogte gehouden van wat er in hun klas gebeurt en leeft. Daarnaast helpen klassenouders de 
leerkracht met het organiseren van klassenactiviteiten.

Activiteiten waarbij ouders zijn betrokken

Zonder ondersteuning van ouders zouden we veel leuke activiteiten niet kunnen organiseren. Zo 
hebben we hulp nodig bij excursies (denk aan een bezoek aan de kinderboerderij, het ‘Vogelnest’, 
museumbezoek etc.) en bij het organiseren van evenementen (sportdag, feestdagen). Uiteraard heeft 
elk evenement zijn bijzonderheden. De ouders worden door de leerkracht, die een bepaalde activiteit 
onder zijn of haar hoede heeft, ingelicht over de benodigde inzet. 
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 70,00

Daarvan bekostigen we:

• Alle extra activiteiten, zoals: kerstviering, schoolreis, Pasen, etc.

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

Het basisonderwijs wordt volledig vergoed door de overheid. Extra activiteiten die niet tot het gewone 
lesprogramma behoren, zoals schoolreisjes, schoolkamp en andere speciale activiteiten, worden niet 
door de overheid vergoed. Wij vragen daarom ieder jaar een ouderbijdrage om deze extra activiteiten 
mogelijk te kunnen maken. De ouderbijdrage is vrijwillig. Uiteraard hopen wij dat u de vrijwillige 
bijdrage wilt betalen, zodat de school de extra activiteiten kan realiseren. De hoogte van deze 
vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar met instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld. 
De ouderbijdragen worden geïnd en beheerd door de penningmeester van de Medezeggenschapsraad 
(MR) van de school.    

Het innen en beheren van de ouderbijdrage is een tijdrovende taak waar geen financiële vergoeding 
tegenover staat. De hoeveelheid werk wordt enigszins verminderd door gebruik te maken van 
automatische incasso’s. Door de overeenkomst te ondertekenen, verleent u toestemming voor een 
jaarlijkse automatische incasso. De penningmeester van de MR heeft daarvoor een machtiging van een 
ouder/verzorger nodig.           

De ouderbijdrage bedraagt €70,- per kind. U dient via een formulier toestemming te geven voor (de 
incasso van) deze vrijwillige ouderbijdrage. Deze overeenkomst vindt u op de website. Wij verzoeken u 
de overeenkomst te ondertekenen en op school in te leveren, zodat jaarlijks de bijdrage automatisch 
wordt geïnd. Dit hoeft maar één keer per kind. In principe is de overeenkomst geldig voor de hele tijd 
dat uw kind op school zit. U kunt de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen en deze wordt 
automatisch beëindigd als uw kind van school gaat. Uiteraard hopen wij dat u de vrijwillige bijdrage wilt 
betalen, zodat uw kind aan alle extra activiteiten die de school organiseert kan meedoen. Mocht u deze 
bijdrage niet kunnen of willen betalen, dan kunt u daar -uiteraard vertrouwelijk- contact over opnemen 
met de directeur of de penningmeester.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

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

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 

4.3 Schoolverzekering

Onze school heeft de volgende verzekering die voor u en uw kinderen van belang zijn:

·        een ongevallenverzekering die de financiële gevolgen dekt na een ongeval in school;

·        een reisverzekering voor alle activiteiten die de school organiseert buiten het schoolgebouw. 

·        een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.   

Bij schoolreizen en andere uitstapjes komt het voor dat u als ouder kinderen met de eigen auto 
vervoert. De WA verzekering van uw auto biedt dekking voor eventuele ontstane schade aan de 
inzittenden. Als uw auto door derden schade wordt toegebracht, dan moet de schade zoals gebruikelijk 
worden verhaald bij de tegenpartij. SPO Utrecht heeft daarnaast een aanvullende verzekering 
afgesloten voor de schade die u mogelijk als ouder/chauffeur aan derden veroorzaakt tijdens de rit. 
  Voor nadere informatie kunt u terecht bij de directeur van de school. 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Als uw kind ziek is, geeft u dit zo spoedig mogelijk zelf door aan school. Ziek melden kan ‘s ochtends 
tussen 8.00 uur en 8.30 uur. U kunt dit doen via Social Schools, maar ook telefonisch via 030-2523172

Als uw kind een gedeelte van de dag afwezig is of met een bepaalde activiteit niet mee kan doen, 
 meldt de ouder dit tijdig bij de groepsleerkracht. Dit kan persoonlijk, via de telefoon of via een briefje. 
Als uw kind niet mee kan doen met de gym, dient u dit schriftelijk door te geven aan de vakleerkracht 
(U kunt een briefje meegeven aan uw kind).   

Mocht een kind niet om 8.30 uur op school zitten, dan wordt er voor de ochtendpauze naar huis gebeld. 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Verzuim 

Voor de ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat uw kind naar school gaat en niet verzuimt. Als 
een kind vier jaar is, dan mag het naar school. Vanaf het vijfde jaar is uw kind leerplichtig. Op school 
houden wij bij of een kind er ook altijd is. U belt ons voor schooltijd als uw kind niet naar school komt, 
bijvoorbeeld omdat het ziek is. Bij ongeoorloofd schoolverzuim zijn wij verplicht dit aan de 
leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht door te geven.

Verlof aanvragen

Verlof aanvragen Verlof buiten de schoolvakanties is wettelijk geregeld en wordt slechts bij zeer hoge 
uitzondering verleend. Verlof voor extra korte vakanties of bezoek aan het land van herkomst is 
wettelijk niet mogelijk. De afdeling leerplicht van de gemeente Utrecht houdt toezicht op de 
verlofregeling.  

Leerplicht gemeente Utrecht www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerplicht 030-
2862660, leerplicht@utrecht.nl 

de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

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

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

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet door het observeren van hun dagelijks werk en 
houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys).  De leerlingen worden 
regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het 
gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk 
genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs 
in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) 
op- of bijgesteld.  Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens 
van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy. 

5.2 Eindtoets

Onze school scoort de afgelopen jaren steeds zeer ruim boven het landelijk gemiddelde op de 
eindtoets. Met deze score behoren we tot een van de hoogst scorende scholen in Utrecht. Daar zijn we 
uiteraard erg blij mee. Toch denken we dat we de komende jaren een nog betere school kunnen 
worden, als gevolg van het traject dat we volgen om een 'high performing school' te worden. Daarmee 
hebben we het niet alleen over cognitie, maar over leren in algemene zin. 

In schooljaar 2019-2020 is er geen Centrale Eindtoets afgenomen als gevolg van de Corona-crisis. Er 
zijn dus geen resultaten die hiervan gepresenteerd kunnen worden.

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

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 3,4%

vmbo-(g)t 13,8%

havo 22,4%

vwo 48,3%

onbekend 12,1%

De overgang naar het voortgezet onderwijs 

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in 
Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van 
het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-
procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.  Alle 
kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat de Centrale Eindtoets.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

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

samenwerkend leren

verantwoordelijke houdingrespect voor jezelf en elkaar

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

We vinden het belangrijk dat kinderen oog voor elkaar hebben en elkaar met respect behandelen. We 
beogen kinderen preventief inzicht te geven in sociale processen en hun eigen ontwikkeling. Het woord 
'gebondenheid' in de pijler 'Vrijheid in gebondenheid' vinden we erg belangrijk. In onze maatschappij, 
waar individualisme een steeds belangrijker rol lijkt in te nemen, willen wij aandacht geven aan het 
collectief en de plek die je als leerling daar inneemt. Oog hebben voor elkaar, rekening leren houden 
met elkaar en dit terug te zien in concreet gedrag, vinden we erg belangrijk. De komende jaren zullen 
we doelgericht werken aan dit proces. Heldere opstellen van heldere normen is onderdeel hiervan: zo 
werken we hier met elkaar op deze school. 

Natuurlijk creëren we een veilige omgeving voor onze leerlingen en ons personeel. Dit betreft zowel de 
fysieke als de sociale veiligheid. In ons schoolveiligheidsplan hebben we beschreven wat we op dit punt 
aan preventie doen, wat we doen om de veiligheid te monitoren en hoe we ermee omgaan als er 
onveilige situaties ontstaan. Het schoolveiligheidsplan ligt op school ter inzage

Om sociale vaardigheden te ontwikkelen bij de kinderen maken de leerkrachten o.a. gebruik van lessen 
uit de methode ‘Goed gedaan’. Daarnaast zorgt ons Daltononderwijs er voor dat kinderen leren met 
elkaar samen te werken, waarbij ze elkaar stimuleren en gezamenlijk werken aan hun doelen. Naast de 
methode en onze Daltonwerkwijze geven we aan de bovenbouwgroepen 'rots en water' trainingen, wat 
kinderen helpt bij hun persoonlijke ontwikkeling en het krijgen van inzicht in de ander. Door concrete 
oefeningen worden groepsprocessen positief beïnvloed. Sinds vorig schooljaar zetten we ook drama in 
om sociale processen met elkaar in kaart te brengen en te leren begrijpen. 

Monitoring

Jaarlijks onderzoeken wij de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. Wij nemen daartoe de 
veiligheidsvragenlijst van Vensters PO af bij de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Daarnaast nemen we 
de veiligheidsmonitor “ZIEN!” af bij de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8. Met “ZIEN!” brengen 
leerkrachten het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen systematisch in kaart. In de groepen 1/2 
volgen we de sociale veiligheidsbeleving middels KVM (KindVolgModel).

Werkwijze Sociale opbrengsten
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Op basis van een analyse van de resultaten gaan we na of er maatregelen ter verbetering van de 
veiligheidsbeleving van leerlingen nodig zijn. Ook maken wij periodiek een risico-inventarisatie, waarin 
alle risico’s onderkend worden. Als dat nodig is maken we op basis van deze risico-inventarisatie een 
plan van aanpak om knelpunten te verhelpen.  

5.5 Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg 

Wij werken systematisch aan de kwaliteit van ons onderwijs. Onder kwaliteitszorg verstaan we: 
activiteiten die er op gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen 
en te verbeteren. Met andere woorden: wat vinden wij goed onderwijs, wat zijn de eisen van de 
overheid, welke doelen stellen we, hoe zorgen we ervoor dat we kwaliteit leveren en hoe houden we de 
bereikte kwaliteit vast? Onze school werkt aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en 
zorgt dat zaken die goed gaan, goed geborgd worden.  Beschrijf kort (zie ook 3.4 uit je schoolplan): Hoe 
je de kwaliteit van het pedagogisch/didactisch handelen van de leerkrachten/medewerkers volgt.  
 Hoe je de ontwikkeling en resultaten van de kinderen volgt.   Hoe je gegevens van (zelf)evaluatie- en 
tevredenheidsgegevens van medewerkers, ouders en kinderen (waaronder monitoring sociale 
veiligheid) gebruikt.   Hoe je den ambities en behaalde doelen uit het jaarplan evalueert.   

Het belang van kwaliteitszorg en wetenschappelijk onderzoek  

Sommige gegevens uit het leerlingvolgsysteem zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek en 
statistiek. Dit betreft resultaten van taal- en rekentoetsen en de deelname aan kinderdagverblijf of 
peuterspeelzaal.  Met de anonieme resultaten van leerlingen kunnen ontwikkelingen en prestaties van 
de school en andere scholen in kaart worden gebracht. Dat is van belang om het onderwijs te 
verbeteren op onze school en in heel Nederland.    Onze school verstrekt de genoemde gegevens voor 
het doel van onderzoek en statistiek aan het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl). Het 
CBS pseudonimiseert de gegevens en stelt de geanonimiseerde bestanden in een beveiligde omgeving 
beschikbaar voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). 
   Voor de onderzoekers zijn de gegevens niet herleidbaar naar de leerlingen. Ook in openbare 
publicaties zullen de onderzoeksresultaten nooit herleidbaar zijn naar personen of naar afzonderlijke 
scholen. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van 
het CBS, volgens de wettelijke regels voor het CBS en de strenge eigen regels van het CBS. Het CBS 
doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u ondanks deze veiligheidswaarborgen 
toch bezwaar hebben tegen verwerking van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit kenbaar 
maken bij de directie van onze school. Wij zorgen er dan voor dat de betreffende gegevens niet aan het 
CBS geleverd worden.       

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek  

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen of deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal 
aan het CBS leveren. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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persoonsgegevens. Onder bijzondere persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gegevens verstaan over 
gezondheid. Voor de levering van zulke bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen, 
onder meer dat ouders actief toestemming moeten geven. Dat is hier niet aan de orde. Als het voor een 
bepaald onderzoek belangrijk is om wel bijzondere persoonsgegevens te leveren aan het CBS, dan zal 
de school daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.    
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

6.2 Opvang

Schooltijden en opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:30  - 14:30 14:30 - 18:30

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:30  - 14:30 14:30 - 18:30

Woensdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00  - 12:00 - 18:30

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:30  - 14:30 14:30 - 18:30

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:30  - 14:30 14:30 - 18:30

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek 1 en 2 1 keer per week vakdocent

Bewegingsonderwijs 1 en 2 dagelijks

Gymnastiek 3 t/m 8 2 keer per week vakdocent

Vanwege het belang dat we hechten aan goed bewegingsonderwijs, hebben we vanaf groep 1 een 
vakdocent aangesteld. Vanaf de groepen 3 is er zelfs 2 keer per week een vakdocent gym.

Dit alles onder het motto: een gezonde geest in een gezond lichaam zorgen voor de beste 
ontwikkelmogelijkheden.
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 17 oktober 2020 25 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Meivakantie 24 april 2021 09 mei 2021

Zomervakantie 17 juli 2021 29 augustus 2021

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Partou, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

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

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Partou Jan Muschlaan en Partou 
Maarschalkerweerd, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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https://www.partou.nl/kinderopvang-utrecht/utrecht/rijnsweerd/janmuschlaan
https://www.partou.nl/kinderopvang-utrecht/utrecht/rijnsweerd/janmuschlaan
https://www.partou.nl/kinderopvang-utrecht/utrecht/rijnsweerd/lnvanmaarschalkerweerd
https://www.partou.nl/kinderopvang-utrecht/utrecht/rijnsweerd/lnvanmaarschalkerweerd
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