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VOORWOORD
Van harte welkom op de Kamperfoelieschool! In deze schoolgids nemen wij u mee voor een uniek 
kijkje achter de schermen van onze geweldige school. Wij leggen u graag uit hoe wij onze visie op 
onderwijs en opvoeding vertalen naar de dagelijkse onderwijspraktijk. Hoe we daar de ouders bij  
betrekken en welke resultaten dat oplevert. De drie speerpunten die u overal in de school zult herken-
nen en de basis van ons onderwijs vormen zijn: Rust, Ruimte en Resultaat’. De Kamperfoelieschool 
staat als openbare school midden in de samenleving. Wij leggen op allerlei niveaus relaties met de 
wereld om ons heen. Door in ons onderwijsprogramma gedurende bepaalde periodes met thema’s  
te werken, die uit het leven gegrepen zijn. Door kinderen na te laten denken en te laten praten over 
allerlei maatschappelijke onderwerpen. En door de hand uit te steken naar ouders en er samen  
voor te zorgen dat kinderen opgroeien tot kritische en sociaalvaardige burgers. De Kamperfoelieschool 
is in haar opdracht geslaagd, als kinderen met trots terugkijken op hun basisschooltijd waarin zij  
geleerd hebben dat zij ertoe doen en in staat zijn om zich tot anderen te verhouden. Zelfbewustzijn  
en verbinding met de omgeving helpen hen om hun eigen, waardevolle plek te vinden in de samen- 
leving van de 21 eeuw.

In een logische opbouw van groep 1 tot en met 8 verzorgen wij vakken als (begrijpend) lezen, taal, 
woordenschat, rekenen en wiskunde, spelling, schrijven, Engels, wereldoriëntatie, bewegingsonder-
wijs, verkeersonderwijs, ICT-vaardigheden en creatieve vakken zoals muziek en handvaardigheid. 
Onze school heeft een bijzonder taalprofiel dat aansluit op de veelzijdigheid van onze leerlingen. 
Zo wordt er vanaf groep één intensief gewerkt aan het woordenschatonderwijs aan de hand van de 
bewezen succesvolle methode LOGO 3000 en bieden we een doorgaande lijn Engels vanaf peuter-
school Poppins’ tot en met groep 8. Hiervoor maken we gebruik van de methode ‘Take it easy’.  

Bij De Kamperfoelieschool kent elke groep een indeling in niveaus: minimum, basis en hoger.  
Het streven is dat alle leerlingen van een groep meedoen aan de groepsinstructie. Maar sommige 
leerlingen zijn verder of juist minder ver in hun ontwikkeling dan andere leerlingen. Bij de verwerking 
van de lesstof heeft de leerkracht de tijd om de leerlingen die dat nodig hebben verlengde instructie te 
geven dan wel te begeleiden bij een verdiepingsslag. Leerlingen hebben recht op een fijne omgeving 
waarin zij zich maximaal kunnen ontplooien. Onze leerkrachten maken zich daar elke dag hard voor, 
maar soms moet er iets meer gebeuren. De Kamperfoelieschool heeft intern begeleiders en remedial  
teachers. Deze specialisten coördineren de extra zorg voor leerlingen en begeleiden de professionalise-
ring van het team op het gebied van de leerlingenzorg. Zo krijgt passend onderwijs in de praktijk vorm.

Chromebooks zijn van groep 3 tot en met 8 onderdeel van het onderwijsprogramma, in groep 1-2 
gebruiken we Ipads. Zij worden in de beginjaren met name ingezet voor extra oefenstof. Vanaf groep 
5 helpen zij onze leerlingen om informatie te verwerken en zich nog beter voor te bereiden op  
(methodegebonden) toetsen. Natuurlijk leren wij de leerlingen ook om ‘mediawijs’ te zijn en bewust 
met de moderne media om te gaan.

Ouderbetrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het schoolsucces van kinderen en staat bij ons hoog 
in het vaandel. Naast rapportgesprekken en informatieve ouderavonden, organiseren we ouders-in-
de-klas ochtenden/middagen en is er om de week inloop voor ouders met bepaalde (opvoedkundige) 
vragen. Hiervoor werken we nauw samen met de GGD Jeugd&Gezin. Daarnaast doen wij soms ook 
een beroep op ouderhulp voor bijvoorbeeld de bibliotheek, kerstdiner, schoolreisje etc. 
De Kamperfoelieschool maakt onderdeel uit van stichting Talent Primair en is onderdeel van cluster 
Huizen, waaronder naast onze school de Dr. Maria Montessorischool, De Tweede Montessorischool  
en Montessorischool de Gouden Kraal vallen. Deze vier scholen worden aangestuurd door Bart van 
der Vlist, meerscholendirecteur. Op de Kamperfoelieschool is de dagelijkse leiding in handen van  
Monique de Gier, locatiedirecteur en intern begeleider. Als u na het inzien van de schoolgids  
nieuwsgierig bent geworden, dan kunt u een afspraak maken voor een persoonlijke rondleiding en  
kennismakingsgesprek. U kunt direct bellen met de school: 035 5252561.  

Tot ziens op onze school!

Bart van der Vlist & Monique de Gier, directie. 
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1.1 BESTUUR EN MANAGEMENT 
Het bevoegd gezag van onze school is Stichting Basisonderwijs 
Gooi en Vechtstreek. De werknaam van de stichting is: ‘Talent 
Primair’. De stichting is het bevoegd gezag van de onder-
staande basisscholen, heeft ongeveer 450 personeelsleden, 
die openbaar en bijzonder onderwijs geven aan ruim 4900 
leerlingen:

OBS Bijvanck   Blaricum
OBS Blaricum   Blaricum
OBS Koningin Emma  Bussum
OBS de Zuidwend   Eemnes
Jenaplanschool Sterrenwachter Hilversumse Meent
Montessorischool De Gouden Kraal Huizen
OBS Kamperfoelie   Huizen
Dr. Maria Mont.   Huizen
Tweede Montessorischool  Huizen
OBS Curtevenne   Kortenhoef
Montessorischool Laren  Laren
OBS de Ploeg   Laren
OBS Graaf Floris   Loenen aan de Vecht
SWS de Catamaran  Loosdrecht
OBS de Linde   Loosdrecht
Jenaplanschool Sterrenwachter Loosdrecht
OBS Vinkenbaan   Muiderberg
OBS PCHooft   Muiden
OBS Comenius   Naarden
OBS Godelinde   Naarden
OBS Meester Kremer  Nederhorst den Berg
OBS Tweemaster   Nigtevecht
Daltonschool de Hobbedob  Weesp
OBS Triangel   Weesp

Het College van Bestuur van Talent Primair bestaat uit twee 
personen, de heer R. Hoogendoorn is, voorzitter en mevrouw 
F.H. Hooglandt is lid van het CvB. 

Informatie over de stichting kunt u vinden op  
www.talentprimair.nl. Adres bestuursbureau van de stichting: 
Amersfoortsestraatweg 180C, 1272 RR, Huizen

Op de scholen van de Talent Primair voeren de directeuren van 
de scholen integraal management uit. Op onze school wordt  
de schoolleiding uitgevoerd door Monique de Gier.

Toezicht
Het bestuur van Talent Primair staat onder toezicht van een 
Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit bestaat uit 
maximaal 7 leden, van wie er drie worden benoemd op voor-
dracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR), één op voordracht van de stichting Algemeen Bijzonder 
Traditioneel Vernieuwings Onderwijs (AABTVO) en drie op 
voordracht van de gemeenten, waarin de openbare basisscho-
len van Talent Primair gevestigd zijn. Er is een Gemeenschap-
pelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld, een orgaan 

voor advies- en instemmingsrecht over bovenschoolse zaken.
De GMR behandelt alleen onderwerpen die voor de scholen 
van gemeenschappelijk (school overstijgend) belang zijn. 
Als inspraakorgaan heeft de GMR contact met de directeur-
bestuurder die ook de primaire gesprekspartner van de GMR 
is. De GMR bestaat uit 22 leden, 11 personeelsgeleding + 11 
oudergeleding. De GMR volgt de Wet Medezeggenschap op 
Scholen (WMS) en heeft een Medezeggenschapsstatuut en een 
Medezeggenschapsreglement goedgekeurd. Als laatste is er 
een Gemeenschappelijk Orgaan. Volgens onderwijswetgeving 
houden de gemeenteraden toezicht op openbare stichtingen. 
Voor een zo soepel mogelijk verloop van het toezicht is het van 
belang dat de gemeenten tot onderlinge afstemming komen en 
streven naar eensluidende standpunten. Daarom wordt toezicht 
gecoördineerd via het Gemeenschappelijk Orgaan.  
Het Gemeenschappelijk Orgaan bestaat uit 10 wethouders van 
de 10 gemeenten die het openbaar onderwijs hebben overge-
dragen aan Talent Primair.

Missie/Visie
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek stelt het Talent 
van elk kind Primair. Het is dan ook geen toeval dat we dat tot 
onze werknaam hebben gemaakt. Talent Primair gaat voor een 
brede ontwikkeling van onze leerlingen. We leren van en voor 
de toekomst. We realiseren kwalitatief goed onderwijs in onze 
regio. Ons onderwijs is boeiend, passend en opbrengstgericht. 
Onze scholen zijn breed toegankelijk: openbaar of bijzonder 
neutraal. Vanuit een ruime mate van autonomie kiest elke school 
in lijn met de missie en visie van Talent Primair haar eigen 
onderwijsinrichting. Ruime keuze daarvoor voor elke ouder.

Op www.talentprimair.nl vindt u een wat uitgebreidere be-
schrijving van de missie, visie en kernwaarden van de stichting. 
Daar ook ons missiefilmpje.
 
Jaarverslagen
De jaarverslagen plaatsen wij altijd begin juli (dat is na 
goedkeuring van alle gremia) op onze site (zie onze missie; 
jaarverslagen).

Samenwerkingsverbanden
Omdat de scholen van Talent Primair zowel in de regio Gooi en 
Omstreken alsmede in de regio Utrecht gevestigd zijn, is er een  
samenwerkingsverband aangegaan met twee stichtingen die 
passend onderwijs in deze regio’s verzorgen.

1. Samenwerkingsverband Unita (regio Gooi en Omstreken)  
 www.swvunita.nl
2. Stichting Passenderwijs (regio Utrecht-West)  
 www.passenderwijs.nl

De kern van Passend Onderwijs is het uitbreiden van de kansen 
op de beste ontwikkeling voor ieder kind. Het gaat om het 
leveren van maatwerk in het onderwijs voor leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben en voor leerlingen die zonder 
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extra ondersteuning onderwijs volgen. Om dit maatwerk te 
verzorgen is een passend onderwijsaanbod nodig. Passend 
Onderwijs heeft tot doel om de kwaliteit van dit onderwijs aan 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben te verbeteren 
en passend te maken.
 
Adres: Zowel het bezoek- als correspondentieadres van het  
 bestuursbureau Talent Primair is:
 Amersfoortsestraatweg 180c
 1272 RR Huizen
 Telefoonnummer: 035 - 5257578
 Het centrale emailadres is: info@talentprimair.nl

Openbaar onderwijs 
Openbare scholen zijn algemeen toegankelijk. Op een 
openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, 
ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke 
achtergrond. De openbare school leert leerlingen van jongs af 
aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging.  
Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten 
en verschillen tussen leerlingen, zonder voorkeur voor één 
bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor- 
én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. Op De 
Kamperfoelieschool staan respect voor elkaar en acceptatie 
van elkaar hoog in het vaandel. Om als verantwoordelijke 
burger aan de maatschappij deel te kunnen nemen, is van 
groot belang dat er op de basisschool ruime aandacht is voor 
vaardigheden als samenwerken en samen-leren. Omdat ieder-
een welkom is, bieden de verschillen op De Kamperfoelieschool 
hiervoor de ideale setting. Kortgezegd kan het openbare karak-
ter van De Kamperfoelieschool verwoord worden in de volgen-
de zin: Iedereen mag hier zijn. Dit geldt voor onze leerlingen, 
maar net zo goed voor hun ouders / verzorgers. Betrokkenheid 
bij de school vinden we belangrijk. Daarom houden we u goed 
op de hoogte van wat er in de klas gebeurt en vragen we ook 
om uw actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind 
en activiteiten op school. Ongeveer 30% van alle leerlingen  
in Nederland maakt gebruik van het openbaar onderwijs.  
De scholen binnen onze stichting staan open voor alle leerlin-
gen met elke godsdienst of levensbeschouwing.

1.2 VERSCHILLENDE FUNCTIES IN HET SCHOOLTEAM
Op De Kamperfoelieschool komt u teamleden tegen in de 
volgende functies:
• De meerscholen directeur is verantwoordelijk voor het per- 
 soneels- onderwijskundig- en financieel beleid. Hij stuurt  
 direct de locatiedirecteur van de school aan.
• De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de uitvoering  
 van het personeels-, onderwijskundig-, en financieel beleid  
 van de school dat in nauwe samenspraak met het team   
 wordt vastgesteld.
• De groepsleerkracht begeleidt de groep en verzorgt het  
 onderwijsprogramma.
• De Intern Begeleider (IB) coördineert de leerlingenzorg, 

 ziet toe op het correct invoeren van het leerlingvolgsysteem  
 en begeleidt de leerkrachten in het maken van analyses op  
 leerling- en groepsniveau. Aan de hand van de analyses  
 worden groepsplannen en/of individuele plannen gemaakt.  
 De IB-er coacht de leerkrachten tijdens dit proces. De IB-er  
 organiseert het zorgteamoverleg waarin leerlingen met een  
 speciale onderwijsbehoefte worden besproken.
• De aandachtsfunctionaris heeft een adviserende rol richting  
 de beleidsontwikkeling en een coördinerende rol bij de  
 uitvoering van de stappen van de meldcode indien er een  
 vermoeden is van kindermishandeling/huiselijk geweld.  
 Op onze school is Monique de Gier aandachtsfunctionaris. 
• De coördinator Informatie & Communicatie Technologie (ICT)  
 neemt initiatieven tot nieuw beleid en stelt zich op de hoogte  
 van het nieuwste aanbod van educatieve software. De  
 coördinator bespreekt dit met het team en draagt zorg dat  
 het beleid uitgevoerd wordt.
• De vakleerkracht gymnastiek verzorgt gymlessen voor de  
 groepen 3 t/m 8. De vakleerkracht muziek verzorgt muziek- 
 lessen op dinsdag voor de groepen 1 t/m 8. 
• De Buurtsportcoach verzorgt allerlei sportieve activiteiten en  
 workshops op het gebied van sport. 
• De Administratief (administratief) medewerkster voert de  
 administratieve werkzaamheden op het gebied van onder- 
 wijs, financiën en schoolse activiteiten uit. 
• De conciërge draagt zorg voor de binnen- en buitenkant het  
 schoolgebouw en de omliggende terreinen en is een  
 belangrijk aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.
• De kinderfysiotherapeut van Fysio Holland kids is op dinsdag  
 aanwezig en werkt met leerlingen aan de grove en fijne  
 motoriek, vergoed door de verzekering.
• De remedial teacher werkt met leerlingen die even vastlopen  
 in de leerstof en individueel of in kleine groepjes kortdurende  
 hulp nodig hebben.
• Wij geven regelmatig stagiaires van de PABO en het ROC  
 gelegenheid om op school stage te lopen. Vierdejaarsstuden- 
 ten PABO kunnen op onze school in de functie leraar in  
 opleiding (LIO) afstuderen. De functie LIO houdt in dat de  
 student bevoegd is om de groep zelfstandig te leiden  
 gedu rende een langere periode en een aantal dagen  
 per week. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder  
 verantwoordelijkheid van de vaste groepsleerkracht.
• Een aantal leerkrachten werkt in deeltijd. De taakverdeling  
 en de verantwoordelijkheden van de leerkrachten die in duo  
 verband werken, worden zoveel mogelijk vastgelegd en zo  
 helder mogelijk naar de ouders gecommuniceerd. Op deze  
 manier zijn de continuïteit en afstemming van het onderwijs  
 gewaarborgd.
• Onze school is gecertificeerd als opleidingsschool voor  
 verschillende stromingen binnen de ROC’s. Zo zijn er  
 regelmatig onderwijsassistenten, klassenassistenten of  
 studenten ICT in onze school aan het werk.
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2. PEDAGOGISCHE UITGANGSPUNTEN
    RUST, RUIMTE EN RESULTAAT

2.1 MODERN EN GESTRUCTUREERD ONDERWIJS
De missie van onze school is Rust, Ruimte en Resultaat.  
Wij vinden het belangrijk om de leerlingen in een gestructureer-
de en rustige omgeving te laten leren. Van de leeropbrengsten 
hebben wij hoge verwachtingen. Voor alle leerlingen maken  
wij een plan op maat waarbij we streven naar het hoogst haal-
bare niveau. Hierbij werken we nauw samen met de ouders.  
Wij verwachten een actieve en positieve houding van de 
ouders ten opzichte van onze school; wij voeden samen de 
kinderen op. Op onze school sluiten we zo goed mogelijk aan 
op de individuele behoeften en talenten van de leerlingen.  
Wij richten de lessen zo in dat de leerlingen zoveel mogelijk in 
staat zijn om zelfstandig de leerstof te verwerken. We noemen 
dit ook wel adaptief onderwijs; elk kind krijgt zoveel mogelijk 
maatwerk geleverd. De methodes die wij inzetten zijn door 
ons streng geselecteerd aan de hand van verschillende criteria, 
waaronder de mate van differentiatie. Dit houdt in dat de me-
thode niet alleen de leerlingen in de basisgroep moet bedienen, 
maar ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, als 
ook de excellente leerlingen. Bij veel methodes horen instructie-
momenten en groepslessen. Ook deze worden op onze school 
gestructureerd en volgens het zogenaamde ‘zes fasen model’ 
aangeboden. Verder worden de leerlingen intensief gevolgd 
aan de hand van het toetssysteem van IEP. Dit leerlingvolgsys-
teem wordt vanaf groep één gebruikt om het onderwijs aan 
een individuele leerling (microniveau), een groep (mesoniveau), 
of de hele school (macroniveau) te analyseren en eventueel 
te verbeteren. Twee keer per jaar worden deze toetsen bij de 
leerlingen afgenomen en wordt het onderwijs op drie niveaus 
geanalyseerd. Door middel van concrete groepsplannen wordt 
het aanbod voor het volgende half jaar vastgelegd en afge-
stemd op de diverse behoeften. Voor alle leerlingen wordt een 
digitaal leerlingdossier bijgehouden in het leerlingadministratie- 
en volgsysteem ParnasSys. In dit systeem worden de uitslagen 
van toetsen die onderdeel uitmaken van onze leermethodes 
(methode-afhankelijke toetsen) en de uitslagen van methode-
onafhankelijke toetsen van het IEP leerlingvolgsysteem gere-
gistreerd. Daarnaast worden ook verslagen van eventuele 
onderzoeken, gespreksverslagen met de ouders en individuele 
handelingsplannen in ParnasSys ondergebracht.

2.2 LEREN EN ONTWIKKELEN
Het uitgangspunt op onze school is dat de leerlingen zoveel 
mogelijk in een combinatiegroep zitten. Jongere en oudere leer-
lingen helpen en coachen elkaar. De leerlingen werken zoveel 
mogelijk op hun eigen niveau, in hun eigen tempo en leren 
hun werk te organiseren. Naast de individuele lessen en de 
individuele begeleiding geeft de leerkracht ook groepsinstruc-
ties aan de leerlingen van een leerjaar. Deze instructies worden 
gegeven in het systeem van de zes fasen van het directe instruc-
tiemodel, waarvoor het hele team een training heeft gevolgd. 
De leerlingen zijn niet altijd individueel bezig, maar krijgen dus 
ook instructies met de hele groep of een gedeelte van de groep.
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2.3 ZELFSTANDIG WERKEN
Zelfstandigheid is belangrijk binnen onze school. De leerlingen 
krijgen binnen vastgestelde kaders zoveel mogelijk de vrijheid 
en de gelegenheid om zelf te ontdekken, te doen en te ervaren. 
Dit wil dus niet zeggen dat leerlingen alleen maar doen wat zij 
willen. Aan onze school ligt een strakke structuur en discipline 
ten grondslag. De leerlingen van onze school krijgen net als 
andere basisschoolleerlingen in Nederland leerstof aangebo-
den die is omschreven in de door de overheid vastgestelde 
kerndoelen voor het basisonderwijs.
De leerkracht schept voorwaarden voor een veilige en uitda-
gende leeromgeving en de leerlingen nemen binnen deze 
kaders zoveel mogelijk het initiatief en de verantwoordelijkheid 
voor hun eigen ontwikkeling.

2.4 DE AANTREKKELIJKE KLAS
De klas speelt een belangrijke rol in het leven van een kind.  
Een groot gedeelte van de tijd wordt hier doorgebracht.  
Een dergelijke klas moet stimulerend zijn om in te werken.  
Wij besteden veel aandacht aan het aantrekkelijk maken van 
de school en de klas. Wij houden van een rustige omgeving 
met toch voldoende prikkels om het kind uit te dagen en te 
stimuleren. 

2.5 TALENTONTWIKKELING
We gaan ervan uit dat ieder kind anders is. Ieder kind moet 
zijn talenten zo goed mogelijk gebruiken. Naast taal, lezen, 
rekenen en wereldoriëntatie besteden we ruim aandacht aan 
het ontwikkelen van de kunstzinnige, lichamelijke en sociaal-
emotionele vorming. Naast kennisverwerving vinden we ook  
de persoonlijke ontwikkeling belangrijk. We willen de leerlin-
gen niet alleen de nodige kennis en vaardigheden leren, maar 
hen ook aanmoedigen tot zelfstandigheid en tot kritisch denken 
en handelen. Leren omgaan met elkaar, keuzes kunnen maken 
en het plannen van je werk zijn aspecten van ons onderwijs.
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2.6 LEERLINGEN VAN VERSCHILLENDE LEEFTIJDEN IN ÉÉN KLAS
In onze school werken we met een onder- en bovenbouw.
• Onderbouw groep 1 en 2 vier- tot zes-jarigen
   groep 3 en 4 zes- tot acht-jarigen
• Bovenbouw groep 5 en 6 acht- tot tien-jarigen
   groep 7 en 8 tien- tot twaalf-jarigen

De school heeft vijf groepen: een groep 1/2, een groep 3,  
een groep 4/5, een groep 5-6 en een groep 7-8

Het bestuur van Talent Primair hanteert een gemiddelde groeps-
grootte van 28 leerlingen per klas. Voor de onderbouwgroepen 
is het lastig om een gemiddeld cijfer aan te geven, omdat er 
gedurende het schooljaar kinderen instromen die vier jaar 
worden. Er wordt waar mogelijk gewerkt in heterogene groe-
pen. Kinderen van verschillende leeftijden zitten samen in een 
lokaal. Zowel het verschil in ontwikkelingsniveau als het verschil 
in belangstelling speelt een rol. Kinderen leren aandacht te heb-
ben voor elkaar, naar elkaar te luisteren en te kijken. Ze leren 
spelenderwijs met elkaar samen te leven. Regels in de groep 
worden door de oudere leerlingen voorgeleefd, waardoor de 
jongste leerlingen ze overnemen. Elk kind is een keer de jong-
ste en de oudste in een bouw. Oudere leerlingen ‘coachen’, 
helpen en ondersteunen de jongere leerlingen, zodat deze zich 
snel thuis voelen in de groep. Op deze manier leren leerlingen 
verantwoordelijkheid voor elkaar te dragen, dit heeft tot gevolg 
dat er minder gepest wordt op school.

2.7 DE LEERKRACHT ALS COACH
Een leerkracht is in onze school in de eerste plaats coach.  
Je vindt haar of hem zoveel mogelijk tussen de leerlingen bezig 
met één kind, met een klein groepje of met de klas als geheel. 
Alle leerlingen worden zo persoonlijk mogelijk benaderd en  
geobserveerd. Aan het eind van ieder thema, blok of lessen-
cyclus wordt geregistreerd wat de vorderingen van ieder kind 
zijn. Van diverse registraties kunt u de resultaten terugzien in 
het ouderportaal van Parnassys. Op onze school is professio-
nalisering van de leerkrachten een belangrijk thema.  
Alle leerkrachten houden in een digitaal bekwaamheidsdossier 
hun scholing bij. Naast individuele scholing, organiseert de 
directie ook masterclasses en studiedagen voor het hele team. 

10 11

Wij omschrijven ons onderwijs als datagestuurd: op basis 
van de opbrengsten van IEP leerlingvolgsysteemtoetsen die de 
leerlingen maken, analyseren de leerkrachten samen met de 
directie en de intern begeleider de ontwikkeling van de leerlin-
gen in relatie tot de groep en worden op leerling-, groeps- en 
schoolniveau plannen gemaakt om het onderwijs eventueel  
bij te sturen. De intern begeleider verwerkt na iedere toets-
afname (in januari en juni) alle analyses in een uitgebreide 
schoolrapportage. De directeur voert met alle leerkrachten 
functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken naar 
aanleiding van een klassenbezoek. Nieuwe leerkrachten op 
school worden door een collega ingewerkt en de directie gaat 
gedurende het eerste jaar vier keer formeel op klassenbezoek 
waarna een voortgangsgesprek, een functioneringsgesprek en 
een beoordelingsgesprek plaatsvindt.

2.8 OMGAAN MET PESTGEDRAG
De Kamperfoelieschool heeft een gedegen pestprotocol.  
Dit houdt in dat de school een beleid voert op vijf sporen: 
het biedt hulp aan het gepeste kind, aan de pester, aan de 
zogenaamde ‘zwijgende middengroep’ in de klas en de school 
verstrekt informatie en biedt hulp aan ouders en leerkrachten. 
Het team heeft het protocol uitgewerkt en aangepast. U kunt 
hiervan altijd een kopie opvragen bij de directeur. Naast dit 
protocol zet de school gericht en schoolbreed een methode 
voor sociaal emotionele ontwikkeling en pestgedrag in.  
Onze school biedt de leerlingen de zogenaamde ‘Kanjertrai-
ning’ aan. In 2014 is op verzoek van de staatssecretaris van 
onderwijs een grootschalig onderzoek gedaan naar de effecti-
viteit van methodes die basisscholen inzetten ten behoeve van 
de sociaal emotionele opvoeding en het pestgedrag.  
De door onze school gebruikte Kanjertraining staat in de top  
3 van goedgekeurde en bewezen effectieve methodes.  
De Kanjertraining heeft als doel leerlingen bewust te maken van 
hun gedrag en hun rol in de groep. De leerlingen leren door 
middel van verhalen en rollenspellen hun gedrag af te stemmen 
op de situatie waarin zij zich bevinden. Alle leerkrachten op 
school hebben de zogenaamde Kanjertraining gevolgd en zijn 
in het bezit van een licentie, die het recht geeft de methode te 
hanteren. Uit de praktijk is gebleken dat de methode een posi-
tief effect heeft op het individuele kind en het totale functioneren 
van de groep. Meer informatie kunt u vinden op  
www.kanjertraining.nl. In de bovenbouw worden naast de 
Kanjertraining incidenteel ook andere trainingen ingezet. 
Alle leerlingen van de school worden op het gebied van de 
sociaal emotionele groei gevolgd aan de hand van digitale 
scoringslijsten in het programma Kanvas dat onderdeel uit-
maakt van onze methode voor sociaal emotionele ontwikkeling 
“Kanjertraining”. Tijdens de 10 minutengesprekken en in de 
schriftelijke verslagen worden de uitkomsten met u gedeeld. 
Indien een uitslag daar aanleiding toe geeft wordt u uiteraard 
eerder geïnformeerd.  
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3.1 SPEELZAAL POPPINS’
Peuters van twee tot vier jaar zijn welkom bij Poppins’. In een 
gloednieuwe setting kunnen de peuters heerlijk spelen en ont-
wikkelen. Speciaal aan deze peuteropvang is dat er activiteiten 
in het beginnend Engels worden aangeboden. Hiermee sluit  
de speelzaal aan bij de aandacht voor taalontwikkeling op  
De Kamperfoelieschool. Er wordt gebruik gemaakt van boekjes, 
woordplaatsjes en liedjes in het Engels. Recent onderzoek heeft 
aangetoond dat kinderen die al op jonge leeftijd Engelse woor-
den en zinnen leren, hoger scoren op Nederlandse taaltoetsen 
dan de landelijke norm. De naam Poppins’is geïnspireerd op 
de magische en excentrieke kinderjuf Mary Poppins. Een pas-
sende naam omdat deze staat voor een warme sfeer met veel 
aandacht voor de kinderen, maar ook met duidelijke regels en 
regelmaat. Voor meer informatie: www.kinderopvanghuizen.nl

3.2 GROEP 1 EN 2
Bij het onderwijs in groep 1 en 2 komen veel ontwikkelingsge-
bieden aan bod, zoals de lichamelijke en zintuiglijke ontwik-
keling, de ontwikkeling op het gebied van taal en rekenen, de 
muzische vorming en de opvoeding in waarden en normen 
en het leren omgaan met elkaar. Deze gebieden zijn allemaal 
even belangrijk. Kinderen leren al doende, tijdens hun spel.  
Zij krijgen de gelegenheid naar eigen aanleg, tempo en ontwik-
kelingsniveau te werken. Op De Kamperfoelieschool wordt de 
methode Onderbouwd ingezet om de ontwikkeling van kleuters 
te volgen en te stimuleren indien nodig. Op het gebied van 
taal, rekenen en motorische ontwikkeling biedt deze methode 
een stevige basis om het kleuteronderwijs mee aan te vullen en 
in te richten. 

De taalontwikkeling wordt de hele dag gestimuleerd, vaak met 
de eigen beleving als uitgangspunt. In de kring vinden kring-
gesprekken plaats; er wordt voorgelezen en verteld; er worden 
vraag -en antwoordspelletjes gedaan en gedichtjes geleerd.  
In de kring wordt ook aandacht besteed aan het voorbereidend 
rekenen en worden spelletjes gespeeld waarin begrippen als 
meer / minder / evenveel en de hoofd- en rangtelwoorden 
voorkomen.
Vanaf groep 1 bieden wij vroeg vreemdetalenonderwijs aan in 
de vorm van extra uren Engels. Wij streven ernaar om op een 
zo vroeg mogelijke leeftijd twee talen te laten leren. Er is een 
aantal voordelen van het leren van een extra taal op een jonge 
leeftijd:

Jonge kinderen hebben nog geen moeite met het uitspreken van 
bepaalde klanken;
• De taalgebieden in de hersenen van kleuters worden extra  
 gestimuleerd bij het leren van een taal;
• Jonge kinderen komen spelenderwijs in aanraking met  
 Engels, waardoor ze vooral met plezier een nieuwe taal  
 leren.
• Het onderwijzen van Engels is meteen een impuls voor inter- 
 nationale contacten en samenwerking. 

Door middel van lesjes met het huishoudelijk materiaal en lesjes 
in orde, beleefdheid en hygiëne leren de leerlingen zorg te 
dragen voor hun omgeving. De creatieve ontwikkeling is ver-
weven in het dagelijks programma. De leerlingen krijgen elke 
week bewegingsonderwijs van de eigen groepsleerkracht in de 
vorm van gymnastiek, spel of dans. Bij goed weer wordt buiten 
gespeeld met groot en klein materiaal. De sociale ontwikkeling 
wordt gestimuleerd met behulp van de Kanjertraining. Hiervan 
vindt u in hoofdstuk 2.9 een beschrijving. 

De leerkrachten registreren de voortgang van de leerlingen in 
het registratiesysteem van Onderbouwd. In dit registratiesys-
teem staan alle leerdoelen die gelden voor de kleuterbouw. 
Na het behalen van het doel markeren de leerkrachten dit in 
Onderbouwd. Hiermee houdt de leerkracht goed overzicht  
over de doelen die de individuele leerlingen behaald heb-
ben en waar de leerling nog aan moet werken de komende 
periode. Om te bepalen of leerlingen bepaalde doelen hebben 
behaald is observatie een belangrijk middel om dit te toetsen.  
Op diverse momenten worden spellen ingezet om een ontwik-
kelingsgebied te stimuleren en te controleren. Spelenderwijs is 
hierbij het sleutelwoord, de ontwikkeling bij kleuters loopt  
vaak zo sprongsgewijs dat een nog niet voldoende ontwikkelde 
vaardigheid een week later uitstekend in orde blijkt te zijn.  
De leerkrachten behouden hier het overzicht over. 

3.3 GROEP 3 EN 4
Lezen
Als leerlingen in groep 3 komen, kennen de meeste leerlingen 
tenminste 16 letters. Alle leerlingen in groep 3 werken met de 
Veilig Leren Lezen KIM-versie waarin leren lezen centraal staat.   
In de middenbouw is veel aandacht voor het technisch lezen.  
Er wordt minimaal één uur per dag aan technisch lezen be-
steed. Dit vak wordt zeer gestructureerd aangepakt aan  
de hand van (in groep 3) methode Veilig Leren Lezen KIM-
versie en in de hogere groepen door de methode Estafette. 
Deze methoden worden door experts aangeraden als de beste 
leesmethoden voor het basisonderwijs. Een groot voordeel is 
dat de methode veel differentiatiemogelijkheden heeft en zowel 
leerlingen die het lastig vinden om te lezen als de hele snelle 
lezers op hun eigen niveau veel te bieden heeft. De snelle 
lezers volgen in deze methode de pluslijn en de minder snelle 
lezers de hulplijn. Mocht blijken dat bij een kind het lezen niet 
voldoende op gang komt, dan krijgt het kind speciale leesbe-
geleiding en wordt er volgens het landelijke dyslexieprotocol 
met speciale programma’s gewerkt. Op deze manier proberen 
we leerlingen met dyslexie zo vroeg mogelijk op te sporen en 
te behandelen. Sinds januari 2009 is het mogelijk om leerlin-
gen met ernstige enkelvoudige dyslexie te diagnosticeren en te 
behandelen op kosten van de zorgverzekeraar. 

3. DE ONDERWIJSACTIVITEITEN

Schrijven
Parallel aan de leesontwikkeling vindt de schrijfontwikkeling 
plaats; In groep 3 en 4 wordt de schrijfontwikkeling voortge-
zet met de methode ‘Pennenstreken’. De leerlingen schrijven 
zo lang mogelijk met een (driekantig)potlood, vanaf groep 5 
krijgen de leerlingen een pen van school. Deze gaat mee t/m 
groep 8. Dit is vastgelegd in een schrijfprotocol. 

Taal
Naast het bovengenoemde technisch lezen, zijn er nog andere 
taalvaardigheden die ontwikkeld worden. Daarbij wordt ge-
werkt met verschillende methodes:
•  De methode STAAL voor spelling en alle overige taalvaar- 
 digheden.
•  De methode Nieuwsbegrip XL voor het begrijpend lezen  
 vanaf groep 4.

De instructie van de leerkracht is meestal groepsgewijs.  
Leren van en met elkaar en samenwerken zijn bij deze vakken 
belangrijke werkvormen. Naast de methode STAAL zetten wij 
ook de digitale interactieve leerlijn van methode ‘Taalzee’ in.  
In een digitale omgeving (een zee waarin steeds meer  
koralen, vissen et cetera verschijnen, naarmate je er meer in 
werkt) automatiseren de leerlingen de spellingregels.

Logo3000 woordenschatmethode
LOGO 3000 is een slimme en goed onderbouwde aanpak 
voor de ondersteuning van kinderen in de belangrijkste fase 
van hun taalontwikkeling. LOGO 3000 biedt heel aantrekkelijk 
materiaal om de woordenschat van jonge kinderen op een 
natuurlijke manier snel en speels uit te breiden. In een door-
gaande lijn van de peuters van onze peuterspeelzaal Poppins 
naar de kleuters in groep 1 en 2 en vervolgens t/m groep 5. 
Leerkrachten krijgen mooi opgemaakte wandplaten, praatpla-
ten, kaarten met uitgewerkte woordenschatactiviteiten, liedjes 
en versjes en allerlei snelle spelvormen om de woordenschat 
van alle kinderen op een hoog niveau te brengen waardoor 
bijvoorbeeld de resultaten van begrijpend lezen verbeteren. 
LOGO 3000 is een effectief programma, gebaseerd op weten-
schappelijk onderbouwde uitgangspunten. Dat betekent dus dat 
de gewenste opbrengsten ook echt worden bereikt. 

Rekenen
De rekenvaardigheid wordt ontwikkeld door te werken met de 
nieuwste (digitale) methode “De wereld in getallen”.  
De methode sluit goed aan op de huidige referentieniveaus 
en de behoefte aan differentiatiemogelijkheden. Naast deze 
methode gebruiken we de digitale en interactieve leerlijn van 
methode ‘de Rekentuin’ en de ondersteunende programma’s 
van Ambrasoft. De leerlingen kunnen via een eigen inlogcode 
met beide programma’s zowel thuis als op school werken.

Expressie-activiteiten
Wekelijks staat expressie op het rooster. Veelal thematisch 
vormgegeven rondom de momenten in het schooljaar, regel-
matig ook vanuit de methode “moet je doen” waar de school 
over beschikt. Muziek, zang, dans, acteren zijn ook activiteiten 
die vallen onder het kopje expressie. Iedere maand voert een 
groep een voorstelling op tijdens de momenten van “in de 
schijnwerpers”. 

Lichamelijke opvoeding
De leerlingen in de groepen 3 en 4 krijgen zwemles in 
sportcentrum ‘de Meent’. Zij worden per bus van en naar het 
zwembad vervoerd. Zwemkleding en een handdoek moeten 
in een tas worden meegenomen. Naast het zwemmen krijgen 
deze groepen één keer gymnastiek in de gymzaal aan de 
Delta. Deze les wordt gegeven door een vakleerkracht gymnas-
tiek. Het dragen van gymkleding - korte broek en T-shirt - en 
gymschoenen is verplicht. Na het gymmen is er geen gelegen-
heid om te douchen. 

Informatie & communicatie technologie (ICT)
In het huidige tijdsbeeld kan ICT niet meer worden wegge-
dacht uit de school. In de ontwikkeling van leerlingen neemt 
het werken met ICT en hierin vaardig worden een belangrijke 
plaats in. De Kamperfoelieschool heeft de beschikking over 
75 chromebooks. Met de chromebooks kunnen leerlingen op 
diverse plaatsen in de school gebruik maken van alles wat de 
Google omgeving te bieden heeft. In de onderbouw betekent 
dit vooral werken aan computervaardigheid, methodesoftware, 
Rekentuin/Taalzee en woordenschatontwikkeling. In de midden 
en bovenbouw valt ook Engels, Nieuwsbegrip (begrijpend 
lezen), Faqta (zaakvakken) binnen het curriculum van de ICT 
mogelijkheden. Ook het maken van een werkstuk of spreek-
beurt met bijbehorende informatie is een activiteit waarbij het 
Chromebook en het intern uitstekend ingezet wordt. 

3.4 GROEP 5 T/M 8
Lezen
Aan het begin van groep 6 wordt het technisch lezen voor de 
meeste leerlingen afgerond. Het lezen wordt voortgezet in de 
vorm van begrijpend lezen en het studerend lezen. Vanaf groep 
4 start het vervolg van Veilig Leren Lezen met de methode 
Estafette voor de leerlingen in de groepen vier tot en met acht. 
Estafette is op dit moment de beste methode voor voortgezet 
technisch lezen in het Nederlandse basisonderwijs.

Schrijven
Het methodisch schrijven wordt in de bovenbouw afgesloten 
met de methode Pennenstreken. De leerkrachten zien er op toe 
dat de leerlingen een goede schrijfhouding behouden en een 
eigen handschrift ontwikkelen.
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Taal
Bij het taalonderwijs gebruiken de leerlingen:
•  De nieuwste methode STAAL voor spelling en voor alle  
 overige taalvaardigheden.
•  De methode Nieuwsbegrip XL voor het begrijpend lezen.

De instructie van de leerkracht is meestal groepsgewijs.  
Leren van en met elkaar en samenwerken zijn bij deze vakken 
belangrijke werkvormen. Naast de methode STAAL zetten wij 
ook de digitale interactieve leerlijn van de methode ‘Taalzee’ 
in. In een digitale omgeving (een zee waarin steeds meer  
koralen, vissen et cetera verschijnen, naarmate je er meer in 
werkt) automatiseren de leerlingen de spellingregels.
Naast het werken met de bovengenoemde methodes wordt 
de taalvaardigheid geoefend bij het maken van werkstukken, 
waarvan de leerlingen de onderwerpen zelf kiezen. Bij het 
schrijven van een werkstuk moet het kind hetgeen het heeft 
geleerd op taalgebied op de juiste wijze toepassen. In groep 
5/6 krijgen de leerlingen Engels aangeboden aan de hand 
van de methode ‘Take it easy’. In deze digitale methode nemen 
verschillende native speakers de leerlingen via films op het  
digibord bij de hand en loodsen hen op speelse wijze door de
leerstof. De nadruk van de methode ligt op het verwerven van 
communicatieve vaardigheden. Door middel van het aanleren 
van zogenaamde ‘pattern drills’ leren de leerlingen de eerste 
beginselen van de Engelse taal en leren zij bijvoorbeeld hoe 
zij zichzelf kunnen voorstellen in het Engels of hoe zij de weg 
kunnen vragen en wordt er een basis Engelse woordenschat 
aangeleerd.

Rekenen
zie paragraaf 3.3 onder het kopje rekenen. 

Wereldoriënterende vakken
Faqta is een toekomstgerichte methode voor wereldoriëntatie. 
De leerlingen werken gedurende een jaar aan verschillende 
thema’s. De opbouw van deze thema’s is iedere keer vrijwel  
gelijk. De leerkracht start met een inspirerende introductie 
op het thema en daarbij wordt er een beroep gedaan op de 
ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden, doordat de 
leerlingen aan het denken en samenwerken worden gezet. 
Er ligt bij deze methode een grote nadruk op de ontwikkeling 
van digitale geletterdheid, dit heeft als doel om leerlingen op 
eigen kracht te leren functioneren in een samenleving waarin 
digitale technologie en media een belangrijke plaats hebben. 
Een faqta thema bestaat uit 6 lesuren ‘ontdekken en doen’,  
hierbij werken zij zowel digitaal als op papier. Daarna zijn 
er per thema 1 of 2 grote opdrachten en tot slot werken de 
kinderen toe naar een afsluiting. Dit kan in vele vormen gedaan 
worden, van toets tot presentatie bijvoorbeeld in de vorm van 
een filmpje, de kinderen hebben hier zelf veel inspraak in zodat  
zij een werkvorm kiezen die bij hen past of een werkvorm waar 
zij meer over willen leren. Hier wordt een beroep gedaan op 
de creativiteit en intrinsieke motivatie van de kinderen.

Expressie activiteiten
Wekelijks staat expressie op het rooster. Veelal thematisch 
vormgegeven rondom de momenten in het schooljaar, regel-
matig ook vanuit de methode “ moet je doen” waar de school 
over beschikt. Muziek, zang, dans, acteren zijn ook activiteiten 
die vallen onder het kopje expressie. Iedere maand voert een 
groep een voorstelling op tijdens de momenten van “in de 
schijnwerpers”. 

Lichamelijke opvoeding
De leerlingen hebben tweemaal in de week lichamelijke opvoe-
ding, eenmaal in de week onder leiding van een vakleerkracht 
en eenmaal van de eigen groepsleerkracht. Alle onderdelen 
van spel en oefening die voor basisschoolleerlingen beschikbaar 
zijn, komen aan bod. De lessen worden gegeven in de gymzaal 
aan de Delta of een buitenles. Ook voor de leerlingen van de 
bovenbouw is het dragen van gymkleding en gymschoenen 
verplicht. Er is geen gelegenheid om te douchen na de gymles.

Buurtsportcoach
De buurtsportcoach is een initiatief van de gemeente Huizen 
om gezond gedrag onder basisschoolleerlingen te bevorde-
ren. 2 keer per week komt de sportbuurtcoach (pedagogisch 
medewerker met gymbevoegdheid) bewegen met de leerlingen 
uit de groepen 1 t/m 8 door sport en spel. Meerdere keren per 
jaar worden er kennismakingsactiviteiten georganiseerd om 
leerlingen met diverse takken van sport te laten kennismaken. 
Boksen en tennissen is hiervan voor de midden en bovenbouw 
een voorbeeld, tuimeljudo is een groot succes bij de kleuters. 

Informatie en communicatie technologie
De leerlingen van de bovenbouw gebruiken chromebooks om 
21st century skills te verwerven. Het gaat om:
•  Vaardigheden en kennis te vergroten, bijvoorbeeld de  
 spellingvaardigheid en de topografie.
•  Informatie op te zoeken en te verzamelen over een bepaald  
 onderwerp bijvoorbeeld over de tweede wereldoorlog.
•  Werkstukken, verhalen en andere teksten te schrijven.
•  Presentaties maken en deze te presenteren op het digitale  
 digiboard.
•  Leren communiceren met behulp van e-mail. 

Alle leerlingen vanaf groep 5 beschikken over een eigen gmail 
account. Dit stelt ze in staat om met elkaar en de leerkrachten 
te mailen, maar ook om via de drive samen aan een werkstuk 
te werken en documenten te delen. Op deze wijze leren ze 
spelenderwijs omgaan met de computer; een onmisbare maat-
schappelijke vaardigheid. De leerkrachten maken tijdens het 
lesgeven gebruik van digitale schoolborden (zgn. digiboard en 
touchscreens) die standaard in de bovenbouwlokalen hangen. 
Op een digitaal schoolbord kunnen televisieprogramma’s via 
internet bekeken worden, bovendien hebben leerkrachten 
een krachtig instrument om hun lessen en presentaties visueel 
te ondersteunen. Leerlingen gebruiken de digiboard tijdens 
spreekbeurten en presentaties.

End plastic soup
De plastic soep is een groeiend, wereldwijd probleem. Dieren 
in en om het water raken verstrikt en stikken in het plastic afval. 
Plastic breekt niet af, maar valt uiteen in kleine stukjes. Vissen 
eten dit op en wij krijgen het op ons bord. De bron van al dat 
plastic is de mens die plastic (drink)verpakkingen, boterham-
zakjes, tasjes op straat gooit. De wind doet de rest. Plastic komt 
in het water en via de kanalen, grachten en rivieren in de zee. 
Het gaat in totaal om 12,7 miljoen ton plastic afval dat zo per 
jaar in de oceanen belandt, en de hoeveelheid plastic neemt 
de komende jaren verder toe. Plastic lost niet op, het probleem 

wordt alleen maar groter, met desastreuze gevolgen voor 
het leven op aarde. De Kamperfoelieschool wil haar steentje 
bijdragen om onze aarde leefbaar te houden en zet zich in om 
het zwervende plastic op te ruimen, als voorkomen dat er meer 
plastic bij komt. Wij willen dit wereldomvattende probleem op 
de kaart zetten en proberen een handje te helpen om het op te 
lossen. Uiteraard moeten we allemaal minder plastic gebruiken 
bv. door het gebruik van en hervulbare fles, onze Dopper, een 
broodtrommel, een katoenen tas en door het goed scheiden 
van afval, het voorkomen van zwerfplastic etc. Naast lessen en 
projecten doen wij mee met de actie “End plastic soup!”. 
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4.1 NIEUWE LEERLINGEN
Indien u overweegt uw kind als leerling op onze school te laten 
inschrijven, kunt u een gesprek aanvragen met de directie van 
de school. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie en kunt u vra-
gen stellen. Tevens vindt een rondleiding plaats door de school.
Na inschrijving verneemt u uiterlijk een maand voor de vierde 
verjaardag informatie over de groep waarin uw kind is ge-
plaatst. De leerkracht waarbij uw kind is geplaatst neemt dan 
contact met u op om een afspraak te maken over de bezoekjes 
voorafgaand aan het vierde jaar. De bezoekjes vinden maxi-
maal drie keer plaats gedurende de ochtend. Het is gebruikelijk 
dat het kind de dag na de 4e verjaardag op school komt.
Als u een kind aanmeldt dat van een andere school komt, is de 
procedure als volgt:
•  U heeft een gesprek met de directeur.
•  Er worden gegevens opgevraagd bij de school van  
 herkomst.
•  Indien wenselijk komt uw kind minimaal een ochtend op  
 bezoek en wordt geobserveerd door de leerkracht.
•  Op basis van de observatie- en schoolgegevens wordt  
 uw kind al dan niet geplaatst.

4.2 LEERLINGVOLGSYSTEEM
Ieder kind werkt op zijn eigen tempo en niveau. De leerkracht 
observeert de werkhouding van het kind, registreert wat het 
gedaan heeft en of de aangeboden leerstof wordt beheerst.  
De leerkracht stelt dit laatste vast aan de hand van de volgende 
gegevens:
•  Observatie van het kind tijdens en na een les.
•  Antwoorden van het kind naar aanleiding van vragen van  
 de leerkracht..
•  Het dagelijkse schriftelijk werk van het kind.
•  De toetstaken uit de gebruikte methode die regelmatig  
 worden gemaakt.
•  De halfjaarlijkse toetsen van het Cito  
 leerlingvolgsysteem(LVS) en overige methode
 -afhankelijke toetsen.
•  Het gedrag en de werkhouding van de leerlingen wordt  
 tweemaal per jaar beoordeeld aan de hand van het Kanjer- 
 volgsysteem dat onderdeel uitmaakt van de Kanjertraining. 

De uitkomsten van de IEP toetsen worden in een talentenkaart 
geplaatst. Op deze manier weten leerlingen, ouders en leer-
krachten welke doelen behaald zijn en welke nog niet.  
De leergroei op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau 
wordt in beeld gebracht zodat tijdig beoordeeld kan worden 
of er aanpassingen aan het gevoerde beleid gedaan moeten 
worden. Het belangrijkste is echter dat er vooruitgang zit in  
de ontwikkeling van het kind. Als de ontwikkeling stagneert, 
wordt het kind besproken in de leerlingbespreking met de intern 
begeleider en eventueel aangemeld in de leerlingenzorg op 
school. Er wordt dan voor een leerling een plan opgesteld, 
waarin het probleem wordt geanalyseerd en waarin wordt 
vastgelegd voor welke periode er welke materialen worden 

ingezet om het probleem te remediëren. Als het probleem na 
het evaluatiemoment onvoldoende is verbeterd, dan wordt aan  
ouders soms externe specialistische hulp aangeraden. Vanzelf-
sprekend worden de ouders vooraf van deze stappen op de 
hoogte gesteld. Uitkomsten van toetsen zijn altijd voor ouders 
ter inzage in het persoonlijk digitaal dossier in ParnasSys, 
waarin de uitslagen van toetsen, eventuele handelingsplannen 
en gespreksverslagen worden verzameld.

4.3 COMMUNICATIE EN VERSLAGEN
De school vindt het belangrijk om uitstekend contact met de 
ouders te hebben. Naast de formele en informele contactmo-
menten houdt de school ouders op de hoogte via de wekelijkse 
nieuwsbrief, Social Schools en social media. Gedurende het 
schooljaar zijn er drie vaste momenten waarop de leerkrachten 
met de ouders over de ontwikkeling van de leerlingen com-
municeren. Het gaat om drie gesprekken waarvan één gesprek 
n.a.v. het eerste rapport volgt. De overige twee oudergesprek-
ken zijn met name gericht op de sociaal-emotionele ontwikke-
ling van de leerling. 

De cyclus verloopt ieder schooljaar als volgt:
•  In november worden alle ouders door de groepsleerkracht  
 uitgenodigd voor een”dit ben ik” gesprek, waarin ouders,  
 kinderen en de leerkracht samen over ontwikkeling spreken.  
 Kennismaken is hierin het sleutelwoord, wat kan een kind al  
 en wat heeft het kind in de komende periode nodig? 
•  In februari (na het eerste afnamemoment van het IEP  
 leerlingvolgsysteem) krijgen de leerlingen het eerste rapport  
 mee naar huis. In het rapport vindt u een beschrijving van  
 het functioneren van uw kind. Dit functioneren wordt in het  
 rapport van de onderbouw groepen uitgedrukt in woorden  
 en het bolletjessysteem op de vijfpuntsschaal. In de boven 
 bouw wordt het functioneren ook aangegeven met cijfers,  
 maar ook in woorden en op een vijfpuntsschaal. 
•  Naar aanleiding van het eerste rapport worden alle ouders  
 uitgenodigd voor een tien minutengesprek waarin de  
 sociaal emotionele- en de cognitieve ontwikkeling van het  
 kind wordt besproken. 
•  In april/mei worden alle ouders door de leerkracht  
 uitgenodigd voor een driehoeksgesprek waarin ouders,  
 kinderen en de leerkracht samen over de ontwikkeling  
 praten. Wat gaat er al goed en waar is nog hulp bij nodig?
•  In juni (na het tweede afnamemoment van het IEP leerling- 
 volgsysteem) krijgen de leerlingen het tweede rapport mee  
 naar huis. 

De ouders van leerlingen in de onderbouw die nieuw zijn op 
school worden na zes weken door de leerkracht uitgenodigd 
voor een uitgebreid follow-upgesprek. Van de ontwikkeling van 
de jongste kleuters worden de ouders mondeling op de hoogte 
gesteld.  

4 LEERLINGENZORG

De school houdt van al haar leerlingen een digitaal dossier  
bij in het leerlingadministratie- en volgsysteem ParnasSys.  
In dit administratiesysteem is ook een zogeheten ‘ouderportaal’ 
opgenomen dat wij gedeeltelijk hebben opengezet. In de prak-
tijk betekent dit dat u via een individuele code toegang heeft tot 
gegevens die betrekking hebben op uw kind. Zo kunt u onder 
de knop ‘personalia’ uw persoonlijke gegevens controleren en 
wijzigen, krijgt u een overzicht van het ziekteverzuim van uw 
kind via ‘absenten’, onder ‘groep’ krijgt u een overzicht van 
de leerlingen uit de klas van uw kind en krijgt u inzage in de 
uitslagen van de toetsen van IEP leerlingvolgsysteem.

4.4 ZORG OP MAAT
We gaan uit van de verschillen in ontwikkeling tussen kinde-
ren. Veel leerproblemen kunnen op deze manier voorkomen 
worden. Toch kan het voorkomen dat een kind op een bepaald 
moment extra hulp nodig heeft. In dat geval probeert de 
groepsleerkracht eerst zelf extra begeleiding te geven. De leer-
kracht kan andere leerkrachten consulteren door het kind in te 
brengen in de leerlingbespreking. Als dit onvoldoende resultaat 
heeft, wordt de hulp ingeroepen van de Intern Begeleider (IB). 

De IB-er stelt eventueel aan de hand van aanvullende observa-
ties en testen een uitgebreidere diagnose en bepaalt samen met 
de leerkracht hoe het kind verder begeleid wordt.  
Alle afspraken worden vastgelegd in een plan in het digitale 
dossier van de leerling in ParnasSys. De ouders worden hiervan 
altijd op de hoogte gesteld. Een kind wordt gedurende een pe-
riode van zes tot acht weken extra begeleid. Deze begeleiding 
kan individueel of in een groepje geboden worden door de 
leerkracht. Aan het einde van de periode wordt gekeken of het 
doel van de begeleiding bereikt is. Als blijkt dat de extra hulp 
onvoldoende effect heeft kan de hulp van ons samenwerkings-
verband “Unita” worden ingeschakeld. zorgaanbieder.  
Per 1 januari 2015 is de route voor zorg bij dyslexie veran-
derd. Bij het vermoeden van EED (ernstig enkelvoudig dyslexie) 
moeten ouders een aanvraag doen bij de gemeente voor diag-
nose en eventuele behandeling. Dit gebeurt altijd in overleg met 
school. De school maakt hiervoor een schoolanamnese rapport 
(dossier) met de benodigde gegevens. De gemeente toetst deze 
gegevens en geeft wel/niet een beschikking af met tevens een 
lijst van gecontracteerde aanbieders. Ouders kunnen nu zelf 
een keuze maken.
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4.5 SAMENWERKINGSVERBAND / PASSEND ONDERWIJS 
Het Ministerie van Onderwijs rondde in 2012 nieuwe wetge-
ving af om te komen tot Passend Onderwijs. Hiermee wordt 
beoogd dat ieder kind een passend onderwijsarrangement 
krijgt. Ouders, en met name ouders van een kind met een 
zorgvraag, dienen in de toekomst snel en flexibel hun weg te 
kunnen vinden die er toe leidt dat ook hun kind een passend 
onderwijsaanbod krijgt, de zogenaamde onderwijs zorgplicht 
voor ieder schoolbestuur. Dat kan worden aangeboden op één 
van de reguliere basisscholen van het bestuur, maar ook daar-
buiten, bijvoorbeeld in het speciaal basisonderwijs.

De uitgangspunten hierbij zijn:
•  Het kind staat centraal
•  Het samenwerkingsverband ondersteunt en faciliteert  
 leerkrachten en scholen
•  Ouders zijn belangrijke partners
•  Geen kind tussen wal en schip, voor elk kind een passende  
 plek in het onderwijs
•  Goede samenwerking tussen o.a. speciaal onderwijs en  
 regulier onderwijs, voortgezet onderwijs, gemeenten en  
 alle instanties die in het belang van onze leerlingen  
 activiteiten ontplooien.

Voor onze school zien we Passend Onderwijs vooral als uit-
daging om onze kwaliteit in het primaire onderwijsproces nog 
beter te maken

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband 
Unita (of Passenderwijs voor Graaf Floris en Tweemaster).
Binnen dit samenwerkingsverband werken scholen voor basis-
onderwijs in deze regio samen om de pedagogisch-didactische 
zorg aan de leerlingen te optimaliseren. De aanpak hiervan is 
vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkings-
verband. Dit ondersteuningsplan en andere informatie van het 
samenwerkingsverband kunt u vinden op de website van het 
verband: www.unita.nl.
De intern begeleider of directie van de school kan u nader 
informeren over de taakstelling en de mogelijkheden van het 
samenwerkingsverband.
 

4.6 ZORG VOOR BEGAAFDE LEERLINGEN
Ook voor leerlingen met meer dan gemiddeld cognitief vermo-
gen biedt De Kamperfoelieschool onderwijs op maat. Aan deze  
groep leerlingen op onze school wordt extra verdiepingsstof 
aangeboden uit methodes voor begaafde leerlingen als ‘Voor-
uit’, ‘Rekentijgers’ en ‘Plustaak’. Onder leiding van de bevlogen 
en ervaren vrijwilligers werken deze leerlingen aan uitdagende 
vraagstukken, lesstof op het eigen niveau en taken die het leren 
in de klas overstijgen. 

4.7 HUISWERKKLAS
Voor leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning heeft  
De Kamperfoelieschool een huiswerkklas op maandag, dinsdag 
en donderdag van 14.15 – 14.45 uur. Onder begeleiding van 
de leerkracht kan een leerling bijvoorbeeld een toets leren, een 
werkstuk maken of extra hulp bij de zaakvakken krijgen. Met de 
ouders en/of verzorgers vindt vooraf altijd een gesprek plaats. 

4.8 MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING 
Met ingang van 1 juli 2013 is het onderwijs als een van de 
sectoren in Nederland verplicht om te werken volgens de 
afspraken in de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishan-
deling. Belangrijk hierbij is dat iedereen die werkt met kinderen 
en/of ouders tijdig signalen van zorg leert herkennen. 
Door snel met ouders rond de tafel te gaan zitten, kunnen lichte 
zorgen besproken, opgepakt en opgelost worden. Hiermee kan 
hopelijk voorkomen worden dat een ‘gewoon’ lastige situatie 
thuis of op school in de loop der tijd toch ernstiger wordt.  
Het kan zijn dat we op school merken dat uw kind niet lekker 
in zijn of haar vel zit, ongelukkig is, ander gedrag vertoont of 
we zien iets anders dat bijzonder is. Daar willen we natuurlijk 
met u over praten. Samen kijken naar de oorzaken en wat we 
eraan kunnen doen om het beter te laten gaan. Gezamenlijk 
komen we tot de beste oplossing. De school maakt gebruik van 
het hulpmiddel ‘verwijsindex’, zodat de professional kan laten 
zien dat ze betrokken is bij uw kind. Indien nodig zullen we 
uw kind bespreken met bijvoorbeeld het Buurtteam of in een 
multidisciplinair overleg.

4.9 ZORGPLICHT
Ouders vertrouwen hun kind aan onze school toe en verwach-
ten dat de school toezicht houdt op de veiligheid van hun kind. 
Dit legt de school en het personeel de plicht op dit toezicht te 
bieden. Talent Primair is juridisch eindverantwoordelijk voor 
toezicht en veiligheid en mandateert de realisatie hiervan aan 
de directie. De directie van de school is verantwoordelijk voor 
het regelen van toezicht op en veiligheid van de aan de school 
verbonden leerlingen, gedurende de schooltijden en op enig 
ander moment dat de leerlingen deelnemen aan activiteiten in 
schoolverband.

Het personeel van de school is direct verantwoordelijk voor het 
toezicht op de leerlingen. De groepsleerkracht is verantwoor-
delijk voor het toezicht op en de veiligheid van de leerlingen 
in zijn/haar groep, gedurende de schooltijden en op enig 
ander moment dat de leerlingen deelnemen aan activiteiten in 
schoolverband. Als de groepsleerkracht het toezicht overdraagt 
aan personen die geen onderwijsbevoegdheid bezitten en/of 
niet zijn aangesteld bij de stichting (stagiaire, ouder, hulpverle-
ner, zweminstructeur enz.) blijft hij/zij verantwoordelijk voor het 
toezicht en zal zich moeten vergewissen of de andere toezicht-
houder op de hoogte is van de toezichtregeling, dan wel daar 
naar handelt.
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5. HET VOORTGEZET ONDERWIJS

5.1 DE AANSLUITING VAN ONS ONDERWIJS OP HET VOORT-
GEZET ONDERWIJS
In Huizen en omliggende gemeenten is een groot aantal  
scholen voor voortgezet onderwijs. Een aantal van onze uit-
gangspunten, zoals zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid zijn 
de laatste jaren ook het uitgangspunt in het voortgezet  
onderwijs. Het onderwijs op onze school sluit dan ook goed 
aan op het voortgezet onderwijs. Tijdens de mondelinge 
overdracht tussen de brugklascoördinator en onze boven-
bouwleerkrachten horen wij regelmatig hoe goed onze school 
aansluit op de werkwijze binnen het voortgezet onderwijs. 
Onze school geeft de leerlingen in groep 7 een preadvies en in 
groep 8 een schooladvies voor het voortgezet onderwijs dat is 
gebaseerd op de werkhouding van de leerlingen in de klas en 
de resultaten van de toetsen van het IEP leerlingvolgsysteem, de 
ADIT-toets en de verplichte Eindtoets. Hieronder lichten we de 
toetsen nader toe:

5.2 DE ADIT-TEST EN VERPLICHTE EINDTOETS
De ADIT-test wordt aan het begin van groep 8 (eind oktober/ 
begin november) afgenomen door de eigen leerkracht obv een 
extern bureau. De ADIT-test meet niet alleen schoolse vaardig-
heden, maar geeft een indicatie van de intelligentie van de 
leerling. De school krijgt op deze manier een zo breed mogelijk 
beeld van de capaciteiten van een leerling. De onderzoeksre-
sultaten worden eerst teruggekoppeld aan de ouders door  
middel van een rapportage en na toestemming ook gedeeld 
met school. Het uiteindelijke schooladvies wordt door de  
directeur, in nauw overleg met het zorgteam en de leerkracht, 
schriftelijk vastgelegd op het formele en bindende adviesformu-
lier. In januari wordt tijdens het officiële adviesgesprek het  
advies door de leerkracht met de ouders gedeeld.  
Vanaf januari kunnen de ouders samen met hun kind gericht  
de open dagen van de verschillende VO scholen bezoeken,  
dit kan overigens al vanaf het moment dat uw kind in groep 7 
zit. De ouders bepalen uiteindelijk voor welke school ze hun 
kind opgeven en zijn verantwoordelijk voor de aanmelding.   
Met ingang van schooljaar ‘15- ‘16 nemen alle leerlingen in 
groep 8 deel aan de verplichte Eindtoets. Deze toets wordt 
rond half april afgenomen. 

5.3 OPEN DAGEN VOORTGEZET ONDERWIJS
De meeste scholen voor voortgezet onderwijs houden in de 
maanden januari en februari een open dag. De leerlingen  
kunnen hier op eigen gelegenheid heen gaan. De school 
kan dan van binnen worden bekeken, de sfeer kan worden 
geproefd en er worden proeflessen gegeven. Ook voor ouders 
worden open dagen georganiseerd om, eventueel met hun 
kind, kennis te maken met de scholen en de docenten.  
Begin maart zult u uw kind op een middelbare school moeten 
aanmelden. De ouders zijn verantwoordelijk voor het opgeven 
van hun kind bij de school van hun keuze.  
Er is een Centrale ToelatingsCommissie (CTC) voor de scholen 
in het Gooi, die de toelatingseisen vaststelt voor de scholen 
voor basis- en voortgezet onderwijs in de regio ‘t Gooi.  
Bart van der Vlist is namens alle scholen van Talent primair 
afgevaardigde in deze commissie.
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Naast de activiteiten die dagelijks en wekelijks terugkeren, 
worden op schoolniveau de jaarlijkse en incidentele activiteiten 
georganiseerd, meestal met behulp van de ouders. Activiteiten 
die jaarlijks of een paar keer per jaar plaatsvinden zijn:

• De traditionele feesten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen.
• De gezamenlijke introductie en/of afsluiting van een  
 project.
• Elke maand is er een maandafsluiting, de zogenaamde  
 “In de schijnwerpers”.
• Excursies, bezoeken aan de bibliotheek, culturele centra.  
 Deze activiteit wordt meestal per bouw georganiseerd als  
 aanvulling op de onderwijsactiviteiten in de klas.
• De creatieve dagen rondom een thema.
• Het schoolreisje voor de groep 1 t/m 8, het schoolkamp  
 voor groep 8. 
• De bibliotheekcommissie organiseert extra schoolprojecten  
 die met leesbeleving te maken hebben, zoals deelname aan  
 het poëzieproject, voorleesdag, Kinderboekenweek en  
 Annie M.G. Schmidt-dag.
• Het afscheid van groep 8 en de voorbereidingen daartoe.
• Deelname aan de Koningsspelen en een sportdag.
• Deelname aan de avondvierdaagse, schoolvoetbal,  
 schoolwaterpolotoernooi en schoolschaken.

6. EXTRA ACTIVITEITEN OP SCHOOL 7. DE OUDERS

7.1 BETROKKENHEID VAN OUDERS
Wij vinden het belangrijk dat ouders maximaal betrokken 
zijn bij het onderwijs en beschouwen hen als pedagogische 
partners. Onderzoek wijst uit dat deze visie de ontwikkeling 
van kinderen optimaal ondersteunt. Ouders wordt bij aanvang 
gevraagd om de leerkracht te informeren over de ontwikkeling 
vanaf de geboorte en over het gedrag in het gezin, de buurt 
en met vriendjes en vriendinnetjes. De leerkracht krijgt hierdoor 
meer inzicht in het kind in de thuissituatie, waardoor hij het 
kind beter kan begeleiden. Omgekeerd kan de informatie die 
de leerkracht aan de ouders geeft, de ouders helpen bij de 
opvoeding thuis. De afstemming onderwijs en opvoeding komt 
het kind ten goede. Het is daarom belangrijk dat de visie op 
leren en opvoeden van de ouders min of meer overeenkomt met 
die van de school. De ouderbetrokkenheid is ook belangrijk bij 
de ondersteuning van het onderwijs in het algemeen.

Deze hulp kan betrekking hebben op de onderstaande  
gebieden:
• Het lezen.
• De bibliotheekcommissie.
• Feesten en activiteiten.
• Het schoolreisje en het schoolkamp van groep 7/8.
• Excursies en culturele bezoeken.
• Het begeleiden van leerlingen naar en van het zwembad.
• De ICT-commissie.

Klassenouders en OR
Bij iedere klas horen twee klassenouders. De klassenouders 
vormen samen de OuderRaad (OR). Deze raad heeft een aan-
tal keren per jaar overleg met leerkrachten en soms de directie 
over de uitvoering van feesten en activiteiten. Het is verder de 
taak van de klassenouder om ervoor te zorgen dat er onder-
steuning is bij de uitvoering van feesten en bijzondere activitei-
ten op klassenniveau. De klassenouder is niet zelf primair ver-
antwoordelijk voor aanwezigheid maar wel het aanspreekpunt 
van de leerkrachten en de spil in het spreekwoordelijke web. 

Weekbrief
Om ouders zo goed mogelijk te informeren over de organisatie 
en de onderwijsinhoud van de school, wordt iedere vrijdag de 
digitale weekbrief ‘Stuifmail’ met ouders gedeeld via Social 
Schools. In de Stuifmail schrijven team, directie, bestuur en 
ouders over de gang van zaken op school. De weekbrief wordt 
direct na verschijnen op de eigen website geplaatst.  
Het adres is: www.kamperfoelieschool.nl. 

7.2 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Sinds 1971 is er een wet die elke school verplicht tot het instel-
len van een medezeggenschapsraad, ook wel genoemd de 
MR. Het doel van een MR is een bijdrage te leveren aan de 
besluitvorming omtrent het schoolbeleid, het bevorderen van 
openheid en het onderling overleg.

Samenstelling van de raad
In de MR zitten twee afgevaardigden van het personeel en 
twee afgevaardigden van de ouders. De leden hebben een 
zittingstermijn van twee jaar en worden uit hun achterban geko-
zen. De MR bestaat altijd uit een evenredige afvaardiging van 
personeel en ouders. De personeelsgeleding vertegenwoordigt 
het voltallige personeel. De oudergeleding vertegenwoordigt 
alle ouders van de leerlingen van De Kamperfoelieschool.

Structuur van de MR
De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar, op uitnodiging van 
de MR in bijzijn van directie. De vergaderingen zijn openbaar. 
De voorzitter maakt de agenda en leidt de vergadering.  
De secretaris maakt de notulen. De MR presenteert elk jaar in 
september haar jaarverslag. Hierin wordt vermeld waar de 
raad zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden en wat 
de plannen voor het komende schooljaar zijn.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Er bestaat ook een gemeenschappelijke medezeggenschaps-
raad, de GMR. In deze raad zit één afgevaardigde van elk  
van de 24 scholen die vallen onder de stichting Talent Primair.  
De zaken die worden besproken in een GMR zijn beleidszaken 
die de hele stichting Gooi- en Eemland aangaan. De boven-
schools directeur is bij deze vergaderingen op uitnodiging 
aanwezig. Vanuit onze MR is volgens een vast schema een 
ouderlid of een teamlid afgevaardigd. 

Bevoegdheden van de MR
De MR heeft 4 bevoegdheden:
1. Instemmingsrecht: bijvoorbeeld over veiligheid, gezondheid,  
 schooltijden, schoolwerkplan, onderwijskundige doelstel- 
 ling.
2. Adviesrecht: aanstelling en ontslagbeleid, organisatie van  
 de school.
3. Initiatief recht: de raad kan zelf met ideeën komen, bijvoor- 
 beeld over godsdienstonderwijs.
4. Informatie recht: bv over de beleidsplannen, de samenstel- 
 ling van de bestuursleden en dergelijke. Voor zowel de MR  
 als de GMR zijn reglementen opgesteld waarin alle be- 
 voegdheden zijn vastgelegd.
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7.3 KLACHTENPROCEDURE EN -REGELING
Voor Talent Primair en al haar scholen is het verplicht een 
klachtenregeling te hebben. De klachtenregeling is bedoeld 
voor leerlingen, ouders en/of verzorgers van leerlingen en 
personeelsleden van de stichting. Wij onderscheiden 2 soorten 
klachten: 

• Klachten m.b.t. pedagogisch en didactisch handelen of van  
 algemene aard. Klachten of vragen kunt u in eerste instantie  
 voorleggen aan de groepsleerkracht van uw kind. Wilt u  
 daarna nog verder met uw vraag of klacht, dan kunt  
 u terecht bij de directie. Mocht u voor uw gevoel dan nog  
 onvoldoende geholpen zijn, dan kunt u contact opnemen  
 met de interne contactpersoon van de school, te weten  
 Curt von Michaelis. Hij zal u eventueel ook verder helpen  
 naar de klachtencommissie waar de stichting bij  
 aangesloten is: Onderwijsgeschillen (www.onderwijsge- 
 schillen.nl). De school hanteert bij dit alles de klachten- 
 regeling die op school ter inzage ligt. Uiteraard wil de  
 school in eerste instantie zelf eventuele vragen of klachten  
 met u oplossen.

• Klachten m.b.t. seksuele intimidatie in het onderwijs.
 De school doet haar uiterste best elk kind optimale veilig- 
 heid en geborgenheid te bieden. Dit geldt ook voor haar  
 medewerkers. Op school zijn gedragsregels waar iedereen  
 zich aan dient te houden. In het kader hiervan besteden wij  
 ook aandacht aan het vóórkomen van seksuele intimidatie.  
 Bij seksuele intimidatie hebben kinderen last van opmer- 
 kingen over hun uiterlijk, kleding, gedrag, van aanrakingen,  
 van blikken met seksuele bijbedoeling. Niet ieder kind dat  
 zich seksueel geïntimideerd voelt, heeft hierop een afdoend  
 antwoord. Gevoelens van angst en schaamte over een  
 confrontatie met seksuele intimidatie kunnen het plezier in  
 school overschaduwen. De school vindt het belangrijk  
 om kinderen te beschermen tegen seksuele intimidatie.  
 Als er problemen zijn op dit gebied of als deze gesig- 
 naleerd worden moeten er op school één of meerdere aan 
 spreekpunten zijn, te weten bovengenoemde contact- 
 persoon. Deze interne contactpersoon hoort uw klacht  
 aan en zal u doorverwijzen; hij lost uw klacht echter  
 niet op. Wanneer u met de interne contactpersoon gaat  
 praten, wordt er uiteraard vertrouwelijk met de informatie  
 omgegaan. In overleg met u wordt bepaald welke stappen  
 zullen worden ondernomen, gedurende de hele procedure. 

Bij alle soorten klachten kan de interne contactpersoon overleg-
gen met de externe vertrouwenspersonen van Talent Primair, 
mevrouw Marjon ten Heggeler en de heer J. Meijboom, werk-
zaam bij CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam.  

Zowel interne contactpersoon als ouders kunnen op werkdagen 
tussen 9.30 uur en 17.00 uur bellen met 010-4071599.  
Bij afwezigheid van bovengenoemde externe vertrouwensper-
soon is er altijd een andere vertrouwenspersoon bij CED-Groep 
beschikbaar. Ook kunt u terecht bij de externe vertrouwensin-
specteur 0900-1113111.

N.B. De interne contactpersoon heeft meldplicht bij het be-
voegd gezag bij vermoeden van seksuele intimidatie.
   

7.4 OUDERBIJDRAGE
De ouderbijdrage is bedoeld om de extra kosten te dekken  
die het geven van goed onderwijs met zich meebrengen en 
om extra activiteiten voor de leerlingen te organiseren. Een 
gedeelte wordt ieder jaar besteed aan de aanschaf of vervan-
ging van materialen. Daarnaast worden culturele activiteiten, 
excursies, decemberfeesten, enz. uit de ouderbijdrage betaald. 
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks door de MR 
vastgesteld en bedroeg de afgelopen jaren. 

• Bij 1 kind : € 35,00
• Bij 2 kinderen : € 65,00
• Bij meer dan 2 kinderen : € 90,00

De directeur maakt jaarlijks in overleg met het team een 
voorstel voor de besteding van de ouderbijdrage. Uitgangs-
punt daarbij is dat de uitgaven volledig ten goede komen aan 
alle leerlingen van de school. De MR verleent uiteindelijk haar 
toestemming aan deze begroting. De ouderbijdrage is een 
vrijwillige bijdrage.

7.5 VERZEKERING
Het schoolbestuur heeft de volgende verzekeringen afgesloten:
• Collectieve Ongevallenverzekering.
• Doorlopende schoolreisverzekering.
• Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
• Wegam (Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering  
 Motorrijtuigen)
• Wegas (werkgeversaansprakelijkheidsverzekering  
 Bestuurders van Motorrijtuigen).
• Bestuurs en toezichthouders aansprakelijkheidsverzekering. 

Mocht u onverhoopt een beroep moeten doen op één van deze 
verzekeringen wilt u dan contact opnemen met de directie van 
de school.
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7.6 LEERPLICHTWET
Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden reguliere lessen 
op school niet kan volgen. De overheid heeft de regels die het 
verzuim van leerplichtigen betreffen aangescherpt. Het is dan 
ook van het grootste belang dat u dit hoofdstuk goed naleest. 
De directie van de school is gehouden de verzuimregeling naar 
de letter toe te passen. Elk ongeoorloofd verzuim moet gemeld 
bij de ambtenaar leerplichtzaken van de regio. 

Maximale straffen:
• ouders kunnen maximaal een maand gevangenisstraf  
 krijgen of een geldboete van maximaal € 3.350,-.  
 Daarnaast kan de rechter als voorwaarde stellen dat de  
 ouders mee moeten werken aan ‘gedragsinterventie’;
• kinderen (van 12 jaar en ouder) kunnen een taakstraf  
 krijgen, of een geldboete van maximaal € 3.350,-.  
 De taakstraf kan bestaan uit een werkstraf of een leerstraf. 

Overtreding van de leerplichtwet kan worden bestraft met een 
gevangenisstraf van ten hoogste een maand en/of een  
geldboete van maximaal € 3.350. Dit geldt voor de ouders/
verzorgers die de wet overtreden, maar ook voor de directeur, 
die de wet- en regelgeving niet hanteert. Informatie over de 
leerplicht in de regio is te vinden op  

De volgende vrijstellingen zijn mogelijk:
• In geval van ziekte (artikel 12)
 Een beroep op vrijstelling wegens ziekte van de jongere kan  
 slechts worden gedaan, indien daarvan binnen twee dagen  
 na het ontstaan van de verhindering aan het hoofd kennis is  
 gegeven, zo mogelijk met opgave van de aard van de  
 ziekte. Indien uw kind door ziekte de lessen niet kan volgen  
 moet u de school zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.  
 Dat kan telefonisch of met een briefje. Dit geldt ook voor  
 een bezoek van uw zoon of dochter aan huisarts, tandarts,  
 specialist. In het laatste geval vragen wij u dringend om die  
 bezoeken zoveel mogelijk te plannen buiten de lesuren.
• Wegens verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of  
 levensovertuiging (artikel 13)
 Een beroep op vrijstelling wegens vervulling van plichten  
 voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging kan slechts  
 worden gedaan indien daarvan uiterlijk twee dagen vóór  
 de verhindering aan het hoofd kennis is gegeven. U dient  
 dit met een leerplicht formulier tijdig aan te vragen.  
 Dit formulier is verkrijgbaar bij de leerkracht/directie*.
• Vanwege vakantie van de ouders of verzorgers (artikel 13a)
 Deze regeling is uitsluitend bestemd voor kinderen van  
 ouders of verzorgers met een beroep dat het onmogelijk  
 maakt binnen één van de vastgestelde schoolvakanties op  
 vakantie te gaan. De werkgever moet dit aantonen met een  
 werkgeversverklaring waaruit blijkt dat de specifieke aard  
 van het beroep van één van de ouders ertoe leidt dat de  
 vakantie slechts buiten de schoolvakantie kan worden  
 opgenomen. Uit deze verklaring moet duidelijk blijken dat 
 vakantie, door  de aard van het beroep, in de gevraagde  

 periode nood zakelijk is en dat er in dit schooljaar geen  
 andere periode van 10 aaneengesloten werkdagen  
 vakantie voor het gehele gezin beschikbaar was *.
• Wegens gewichtige omstandigheden (artikel 14)
 Geldige redenen zijn bijvoorbeeld: verhuizing, huwelijk,  
 overlijden, 12½, 25, 40, 50, en 60-jarig huwelijks- of  
 ambtsjubileum van bloed- en aanverwanten, dit ter beoor-
 deling aan de directeur *.

* Toestemming voor verzuim kunt u aanvragen met behulp 
van het speciale formulier, dat u bij de leerkracht(en) van 
uw kind(eren) of de directie van de school kunt halen of te 
downloaden van de website van de school. De aanvraag 
moet tijdig worden ingediend. U kunt het formulier inleveren 
bij de leerkracht. U krijgt schriftelijk bericht van de directeur 
of u toestemming wordt gegeven voor het gewenste verzuim. 
Bij ongeoorloofd verzuim moet de directeur dit direct aan de 
leerplichtambtenaar van de gemeente melden. Op school is  
een informatiefolder over de leerplichtwet aanwezig.

7.7 SCHORSING EN VERWIJDERING VAN SCHOOL
Soms zijn wij genoodzaakt een leerling te schorsen en/of van 
school te verwijderen. Schorsing is aan de orde wanneer de 
school bij ernstig wangedrag van een leerling onmiddellijk 
moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een 
oplossing. Ernstig wangedrag van een leerling kan bijvoor-
beeld zijn het herhaald negeren van een schoolregel, diefstal 
of mishandeling of wanneer de veiligheid van anderen in het 
gedrang komt. Verwijdering is een maatregel bij zodanig 
ernstig wangedrag dat de school concludeert dat de relatie 
tussen de school, de leerling en/of de ouders onherstelbaar 
verstoord is. Een beslissing tot schorsing of verwijdering zal met 
de uiterste zorgvuldigheid en in ruggespraak met het bevoegd 
gezag genomen worden

Bij het herhaald negeren van schoolregels en ander wangedrag 
worden ouders uitgenodigd voor een gesprek. Van dit gesprek 
wordt een verslag gemaakt. Indien geen verbetering optreedt, 
stuurt de school een schriftelijke waarschuwing naar de ouders/
verzorgers van de leerling met de mededeling dat er bij geen 
verandering wordt geschorst. Voor het schorsen van leerlingen 
hanteert de school de volgende richtlijnen:

• schorsing van een leerling vindt in principe pas plaats na 
 overleg met de leerling, de ouders en de groepsleer- 
 krachten;
• de school deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan  
 de ouders mee. In dit besluit staat vermeld: de redenen  
 tot schorsing, de aanvang en tijdsduur van schorsing en  
 eventuele andere genomen maatregelen;
• de school kan een leerling voor een beperkte periode  
 schorsen, nooit voor onbepaalde tijd;

• de school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het  
 opgeven van huiswerk, te voorkomen dat deze een  
 achterstand oploopt;
• de school stelt de inspectie en de leerplichtambtenaar in  
 kennis van de schorsing en de redenen daarvoor.

In het leerling dossier is terug te vinden welke problemen zijn 
opgetreden, wat de school er aan gedaan heeft en de corres-
pondentie met de ouders.

Verwijderen van een leerling is een ordemaatregel, die de 
school slechts in het uiterste geval met de uiterste voorzichtig-
heid zal nemen. Indien er sprake is van ernstig wangedrag 
en een onherstelbare relatie tussen leerling en/of ouders en 
school is ontstaan, kan de school overgaan tot verwijdering van 
een leerling. Hierbij wordt de wettelijk vastgelegde procedure 
gevolgd. Deze is terug te vinden in het beleid van de stichting. 
Indien de ouders zich niet kunnen vinden in het besluit van de 
school, kunnen zij gebruik maken van de klachtenregeling.

7.8 INFORMATIEVOORZIENING GESCHEIDEN OUDERS
Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders niet bij 
elkaar leven. Wij vinden het belangrijk om beide ouders goed 
te informeren over de ontwikkeling van hun kind of kinderen.
Voor een juiste en zuivere toepassing van de regels en richt-
lijnen van dit protocol is het van belang dat ouders de school 
op de hoogte stellen indien er wijzigingen zijn met betrekking 
tot hun Burgerlijke Staat. Indien als gevolg van een scheiding 
de situatie ontstaat dat één of beide ouders niet meer belast 
is met het ouderlijk gezag, dan is de andere ouder/verzorger 
verplicht om afschriften van de officiële stukken waarin dit is 
vastgelegd, waaronder bepalingen ten aanzien van het ouder-
lijke gezag, bezoekrecht en dergelijke, te overhandigen aan de 
school. De betreffende stukken zullen in het leerlingendossier 
worden bewaard. Uiteraard zal hierbij uiterste zorgvuldigheid 
worden betracht. Mocht de betreffende ouder dit nalaten, dan 
zal de school niet gehouden kunnen worden aan een correcte 
uitvoering van het opgestelde protocol gescheiden ouders. 

Informatieplicht school
Op de school rust een informatieplicht aan beide ouders die 
het ouderlijk gezag hebben. Onder informatie in deze wordt 
verstaan: alle relevante zaken betreffende de leerling en de 
schoolorganisatie zoals rapporten, nieuwsbrieven, voortgangs-
rapportages, de schoolgids en ouderavonden. Indien beide 
ouders het ouderlijk gezag hebben en de leerling woont bij 
één van de ouders dan zal de informatie worden verstrekt aan 
de ouder bij wie de leerling in huis woont. Hierbij gaat de 
school ervan uit dat alle informatie welke door de school aan 
die ouder wordt verstrekt door die ouder aan de andere ouder 
wordt doorgegeven. Indien dit niet het geval is, dan dient de 
ouder die de informatie niet ontvangt op eigen initiatief contact 
op te nemen met de school en zal in overleg worden bezien 
of andere afspraken ten aanzien van de informatievoorzie-

ning (schoolgids, rapporten, ouderavonden) kunnen worden 
gemaakt. Hierbij wordt aangetekend, dat voor een ouderavond 
beide ouders worden uitgenodigd voor een gezamenlijk 
gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden 
afgeweken. Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben, er 
sprake is van co-ouderschap en de leerling woont beurtelings 
bij één van de ouders, dan zal alle informatie worden ver-
strekt aan de ouder wiens adresgegevens ten behoeve van de 
registratie van de leerling zijn gemeld. Ook in dit geval gaat de 
school ervan uit dat alle informatie welke door de school aan 
die ouder wordt verstrekt door die ouder aan de andere ouder 
wordt doorgegeven. 

Indien dit niet het geval is, dan dient de ouder die de informa-
tie niet ontvangt op eigen initiatief contact op te nemen met de 
school en zal in overleg worden bezien of andere afspraken 
ten aanzien van de informatievoorziening (schoolgids,  
rapporten, ouderavonden) kunnen worden gemaakt.  
Hierbij wordt aangetekend, dat voor een ouderavond beide  
ouders worden uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. 
Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgewe-
ken. Indien één van de ouders het ouderlijk gezag heeft en 
de andere ouder is uit de ouderlijke macht gezet, dan zal de 
school slechts de ouder die met het ouderlijk gezag is belast 
informeren. Op grond van de wet is de school echter verplicht 
om ook de ouder die niet belast is met de ouderlijke macht 
desgevraagd beperkt te informeren, tenzij de informatie niet 
op dezelfde manier ook wordt verschaft aan de ouder die wel 
met het ouderlijk gezag is belast, of als het belang van het kind 
zich tegen het verschaffen van de informatie verzet. Voorts is 
de school hiertoe niet verplicht indien dit blijkt uit enig rechtelijk 
vonnis. De niet met het ouderlijk gezag belaste ouder dient 
op eigen initiatief de school schriftelijk te verzoeken beperkte 
informatie te willen ontvangen. In dergelijke situaties ontvangt 
de desbetreffende ouder de schoolgids, een kopie van de  
rapporten en de uitnodigingen voor de rapportavonden.  
Hierbij wordt aangetekend, dat voor een ouderavond beide 
ouders worden uitgenodigd voor een apart gesprek.

W W W . K A M P E R F O E L I E S C H O O L . N L26 SCHOOLGIDS 2021 - 2022 27

Terug naar de inhoudsopgave.

http://WWW.KAMPERFOELIESCHOOL.NL


Net als de andere scholen van Talent Primair wil onze school 
de ambitie waarmaken om een organisatie te zijn met een 
hoog kwaliteitsbewustzijn. Goed onderwijs is het vertrekpunt; 
beter onderwijs het doel. Wij streven naar integrale kwali-
teitszorg. Dat wil zeggen dat we de kwaliteit bekijken op alle 
niveaus en onderdelen van onze schoolorganisatie. De belang-
rijkste elementen van kwaliteit zijn voor ons: 

• doelgericht werken aan verwezenlijking van optimale  
 resultaten van het primaire onderwijsproces binnen een  
 optimale leeromgeving. De goede dingen kiezen en een  
 Plan maken hoe dat te bereiken.
• doelmatig zijn in de uitvoering (Do) van onderwijs en  
 schoolorganisatie De mensen en de middelen slim inzetten  
 zodat de doelen worden behaald.
• transparant zijn en periodiek verantwoording afleggen over  
 resultaten op basis van betrouwbare informatie. Rekenschap  
 geven door periodiek te meten en de voortgang te Checken.
• onderlinge samenwerking en dialoog: de draagvlak functie  
 van kwaliteitszorg (de kwaliteit dialoog).
• de organisatie en het werk voortdurend bijsturen (Act)
• en daarmee streven naar voortdurende verbetering van het  
 functioneren: de leer- en verbeterfunctie van kwaliteitszorg.  
 leren, vernieuwen en ondernemen (Learn).

Op stichtingsniveau meten de scholen de voortgang van de 
kwaliteit van beleidsterreinen en indicatoren volgens een vast 
rooster op het niveau van een quick scan. Daarnaast worden er 
tevredenheidsmetingen uitgevoerd onder ouders, personeel en 
leerlingen. De frequentie is minimaal tweejaarlijks.  
De tevredenheidsmetingen worden aangevuld met gesprekken 
met leerlingen, ouders en personeelsleden over de uitkomsten.

De stichting hanteert in relatie tot de kwaliteitsbewaking een 
eigen cockpit op bovenschools niveau dat aanvullende concrete 
informatie biedt naast de genoemde zelfbeoordelingen.  
Waar nuttig wordt dit dashboard ook op schoolniveau uitge-
werkt. Streefgetallen en kengetallen zijn hierin opgenomen.

Alle Talent Primair scholen hebben het webbased administratie-
programma Parnassys dat ook een bovenschoolse module kent 
voor centrale uitwisseling van informatie binnen de stichting. 
Op deze wijze beschikken de scholen en het bestuur over uni-
forme en te benchmarken kengetallen van de eigen organisatie.
De module leerlingvolgsysteem levert school specifieke en 
stichting brede informatie over de resultaten van de leerlingen, 
hun klassen, hun school met de mogelijkheid tot stichting brede 
en landelijke benchmarking. Hiertoe wordt ten aanzien van de 
CITO LVS toetsen Midden en Eind een toets kalender gehan-
teerd met afname tijdstippen conform CITO voorschriften in 
het schooljaar. In die toetskalender neemt elke school de Cito 
LVS toetsen voor technisch lezen, spelling, begrijpend lezen 
en rekenen en wiskunde op. Tevens neemt elke school een 
goedgekeurde eindtoets af. Afwijkingen hiervan kunnen slechts 
in overleg met het bestuur worden gemaakt.

Doelen schooljaar 2021 - 2022
Elk schooljaar formuleert het schoolteam een aantal doelen, 
gericht op kwaliteitsverbetering en communiceert deze ook  
met de Medezeggenschapsraad en de onderwijsinspectie.  
Het komende schooljaar is de school voornemens om extra  
aandacht te besteden aan de volgende beleidsmatige zaken:

Taalbeleid
• Anderstalige leerlingen stromen regulier in bij ons op  
 school. Zij krijgen in ieder geval gedurende het eerste jaar  
 extra ondersteuning zowel binnen- als buiten de groep op  
 het gebied van taal. We volgen hierin het convenant dat is  
 opgesteld ism de gemeente Huizen.
• Het didactisch handelen van de leerkracht past bij de  
 onderwijsbehoeften van de kinderen. Leerkrachten zetten  
 verschillende werkvormen in en differentiëren waar nodig. 
• De digitale taalmethode voor het basisonderwijs zetten  
 wij voor deze leerlingen in, waarbij alle aspecten van de  
 Nederlandse taal aangepast aan het niveau van de leerling  
 aan bod komen. 
• Leesbevordering bij alle kinderen van de school.  
 Dit bereiken we door alle kinderen een gratis bibliotheekpas  
 voor de bieb in Huizen te geven. 

Leren zichtbaar maken
• Het team weet hoe zij leren zichtbaar kan maken en past  
 dit toe in het dagelijks handelen. Zo worden de  
 lesdoelen uit de methode zichtbaar opgehangen in de  
 klaslokalen. Hierdoor weten de leerlingen wat zij de  
 komende weken gaan leren. 
• De school heeft al jaren een leerlingenraad en zet dit voort.  
 Het uitgangspunt hierbij is om de betrokkenheid van de  
 leerlingen te vergroten, de verantwoordelijkheid voor  
 schoolse zaken te bevorderen, de leerlingen laten  
 ondervinden wat realistisch en haalbaar is, aan te geven  
 dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school  
 zodat ze weten dat ze meetellen, de leerlingen  
 spelenderwijs kennis te laten maken met democratische  
 beginselen en bevorderen van actief burgerschap.

Ouderparticipatie
• Inloopmiddagen zodat ouders en verzorgers betrokken zijn  
 bij het onderwijs aan hun kind(eren).
• Klassenouders fungeren als ouderraad. Zij spelen een be 
 langrijke rol in het ondersteunen van de leerkrachten bij  
 allerlei activiteiten. 
• Zowel de informele als de formele contactmomenten met  
 ouders worden kwalitatief op een hoger plan gebracht. 
• Ouders nemen we mee in de afspraken rondom  
 Kanjertraining op school. Ouders ervaren hoe de school  
 deze methode inzet en welke opbrengsten dit oplevert. 

8. KWALITEITSZORG OP ONZE SCHOOL
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Talent Primair staat voor: met plezier en onderzoekend reflec-
teren op en bouwen aan het onderwijs. Alles is erop gericht 
om modern alsook gedegen onderwijs aan onze kinderen te 
bieden. We maken dit mogelijk door professionals die met ple-
zier bezig zijn met hun vak en die onderzoekend zijn naar ver-
betering. Bij Talent Primair staat de leerling centraal. Daarnaast 
zetten we nadrukkelijk de leraar centraal. Het vakmanschap 
van de leraar is voorwaardelijk voor het plezier dat kinderen in 
leren krijgen. 

De missie en kernwaarden van Talent Primair zijn samengevat 
in onze kernzinnen:

• Wij zien ieder kind en met elkaar de wereld om ons heen
• Wij activeren de zin tot leren
• Wij geven kinderen een gedegen basis en dragen ze uit
• Wij gaan ontspannen en creatief om met de snel  
 veranderende wereld
• Wij werken samen om te komen tot groei
• Wij zijn voortdurend nieuwsgierig naar vernieuwing  
 en verbetering
• Wij zijn trots op onze talenten en vakbekwaamheid

Onze speerpunten tot 2024 zijn:
Passend onderwijs: de basis op orde
Op al onze scholen is de basisondersteuning van hoog niveau 
en per school aangepast aan wat hun leerlingen aankunnen en 
uitdaagt. Dit geldt dus ook voor onze hele begaafde leerlingen. 

Toerusten voor de toekomst
Niemand weet hoe de toekomst eruit precies uitziet en welke 
vaardigheden dit van onze kinderen verwacht. Wat we wel  
weten is dat basisvaardigheden zoals taal en rekenen belang-
rijk blijven. Daarnaast zal kennis zich snel en voortdurend 
ontwikkelen. Onze kinderen zullen het dus vooral leuk moeten 
vinden om te blijven leren. Tot slot willen we onze leerlingen 
meegeven waarom zij behoedzaam met onze aarde moeten 
omgaan.

Zorg voor ons personeel: binden, boeien en stimuleren
Onderwijs valt of staat bij de kwaliteit van onze leerkrachten. 
Professionele aandacht is van groot belang om hen met plezier 
en deskundigheid hun vak uit te laten oefenen. We gaan inves-
teren in ons werkgeverschap om onze huidige leerkrachten aan 
ons te binden en aantrekkelijk te zijn voor nieuwe leerkrachten.

Communicatie: delen wat ons enthousiast en trots maakt.
We zijn trots op onze scholen en op het onderwijs wat we daar 
geven. We gaan daar zelfbewust over vertellen. We delen 
mooie, inhoudelijke verhalen over ons onderwijs waarmee we 
elkaar en de buitenwereld inspireren.

Onderdeel in de keten
We willen kinderen een doorgaande lijn bieden in hun ontwik-
keling. Die start dus niet bij groep 1 en eindigt niet bij groep 
8. We werken samen met onze ketenpartners (kinderopvang en 
voortgezet onderwijs) om te zorgen dat kinderen zich vloeiend 
kunnen ontwikkelen.

ICT: leuk, handig en noodzakelijk voor de toekomst
De techniek staat er. We gaan zoeken naar de beste manieren 
om die te verbinden aan de inhoud van het onderwijs.

Kwaliteitszorg en -cultuur: een reflectieve dialoog
We hebben goede systemen voor kwaliteitszorg. Die gaan we 
nog beter voor ons laten werken. Onze kwaliteitszorg levert ons 
de gegevens om onszelf steeds te bevragen hoe goed we het 
doen en waar het nog beter of anders kan. Het daagt ons uit 
tot zinvolle innovaties. 

Geld en gebouwen
Financieel staan we er gezond voor. Daar blijven we op koer-
sen. Onze begrotingen zijn beleidsrijk. Dat wil zeggen ze zijn 
erop gericht om onze ambities te verwezenlijken.

Bovenstaande koers van Talent Primair koppelen wij als school  
aan de eigen schoolontwikkeling. Op deze manier zijn we 
verbondenheid met de andere scholen uit onze stichting en zijn 
we tegelijkertijd autonoom in onze eigen ontwikkeling.

9. KOERS TALENT PRIMAIR
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In groep 8 wordt uitgebreid aandacht besteed aan de keuze 
van het vervolgonderwijs. Wij vinden het belangrijk dat uw 
kind straks op een school geplaatst wordt, die aansluit bij het 
niveau en de interesse van het kind. De aantallen leerlingen 
die naar de diverse soorten vervolgonderwijs gaan, zeggen 
niet alles over de kwaliteit van de school. Het succes in het 
voortgezet onderwijs hangt af van een aantal factoren die met 
elkaar samenhangen:

• De aanleg.
• De sociaal-emotionele stabiliteit
• De interesse en motivatie.
• De leervaardigheden.
• De kennis en vaardigheden verworven in de basisschool- 
 periode.
• De stimulans en ondersteuning vanuit de thuissituatie.
• De kwaliteit van het voortgezet onderwijs.

Uitstroomgegevens
Afgelopen jaar (2020 - 2021) stroomden 25 leerlingen naar 
het voortgezet onderwijs. Hieronder ziet u in de schema’s 
naar welke scholen en naar welk schooltype deze leerlingen 
uitstroomden:
  2016 2017 2018 2020 
  2017 2018 2019 2021
schooltype

VMBO  5  1  11  6
VMBO-T  1  0    3  4
VMBO_T/HAVO  5  0  4  2
HAVO  0  1  1  0
HAVO/VWO  3  0  4  1
VWO/gymnasium  3  6  2    2
TOTAAL  15  8  25    15

De spreiding van de leerlingen over verschillende scholen,  
afgelopen schooljaar, is als volgt:

College de Brink  Laren  2 leerlingen
Huizermaat  Huizen  7 leerlingen
Erfgooiers College  Huizen  2 leerlingen
Wellant college  Naarden  2 leerlingen
Fontein MAVO  Bussum  1 leerling

     

10. ONDERWIJSRESULTATEN 11. WETENSWAARDIGHEDEN

10.1 SCHOOLTIJDEN
Groepen 1 t/m 8 
Maandag  08.30 - 14.15 uur   
Dinsdag 08.30 - 14.15 uur   
Woensdag  08.30 - 12.30 uur 
Donderdag 08.30 - 14.15 uur    
Vrijdag  08.30 - 14.15 uur 

De leerlingen van de onderbouw hebben vier vrije vrijdagoch-
tenden in het jaar extra vrij. Deze vrije dagen zijn vermeld in 
de jaarkalender en worden herhaald in de Stuifmail. Om tien 
minuten voor half negen gaan de deuren open en mogen de 
kinderen naar de klas. Om half negen gaan de buitendeuren 
dicht en beginnen de lessen. In de school is het dan stil.

11.2 ETEN EN DRINKEN
Voor de ochtendpauze mogen de kinderen drinken en fruit of 
een boterham meenemen. Wij vinden het eten van snoep, koek, 
chips en dergelijke niet gezond. Tijdens de ochtend- en lunch-
pauze zijn deze etenswaren daarom niet toegestaan.

11.2.1 LUNCH
De leerlingen eten gezamenlijk in de klas met de eigen 
leerkracht. Vervolgens nemen geschoolde overblijfkrachten 
de leerlingen mee naar buiten zodat er even heerlijk buiten 
gespeeld wordt. 

11.3 VERJAARDAGEN
Wanneer een kind jarig is (geweest), wordt dit uitgebreid 
gevierd in de klassen op een wijze die past bij de leeftijdsfase 
van het kind. Jonge kinderen krijgen een muts of strik op. 
De leerlingen zitten in de kring en zingen verjaardagsliedjes. 
Het kind staat even in het middelpunt van de belangstelling.  
In groep 1 / 2 mogen de ouders bij de viering aanwezig zijn. 
Natuurlijk willen de meeste kinderen iets uitdelen op hun  
verjaardag. In verband met tandbederf wordt er dringend  
verzocht om vooral gezonde zaken te trakteren op school.  
Als kinderen snoep uitdelen wordt dit in de tas mee naar huis 
gegeven. Graag zien we “kleine” traktaties die gezond zijn. 
Het is prettig als u rekening houdt met kinderen die bepaalde 
etenswaren niet mogen hebben. Informeer vooraf bij de leer-
kracht welke kinderen een dieet hebben. Uw kind mag  
ook de klassen rondgaan. Het is niet de bedoeling dat leerlin-
gen uit andere klassen een traktatie krijgen; ook broertjes en 
zusjes niet.
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11.4 HOOFDLUIS
Hoofdluis kan bij alle leerlingen en op alle scholen voorkomen. 
Vooral in de herfst en in het voorjaar kunnen leerlingen er last 
van hebben. De Kamperfoelieschool volgt een strikt luizenproto-
col; na elke vakantie ten minste zes maal per jaar worden alle 
leerlingen gecontroleerd op hoofdluis.

De ouders van de leerlingen waarbij luizen of neten zijn 
geconstateerd worden hiervan op de hoogte gesteld. Na een 
aantal dagen worden deze leerlingen weer gecontroleerd. 
Indien u zelf hoofdluis bij uw kind constateert is het volgende 
van belang:

Directe melding bij de leerkracht, zodat de leerlingen van 
de betreffende groep en aangrenzende groepen op hoofdluis 
gecontroleerd kunnen worden. Na een melding worden alle  
ouders van de betreffende groep opgeroepen om hun kind 
extra op luizen te controleren.
• Het haar van uw kind behandelen met een middel tegen  
 hoofdluis en een stalen stofkam.
• Alle gezinsleden controleren.
• De kleding, het beddengoed, de autobekleding en het  
 meubilair reinigen.

11.5 GEVONDEN VOORWERPEN
Regelmatig raken leerlingen spullen kwijt. Veel blijft echter 
gewoon op school liggen. Bij de zijingang bij het plein met de 
gele palen staat een bak, waarin de gevonden voorwerpen 
worden verzameld. Voor de kerstvakantie en voor de zomerva-
kantie worden gevonden voorwerpen uitgestald op het podium 
en bij niet ophalen naar de kringloopwinkel gebracht.

Terug naar de inhoudsopgave.
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11.6 SCHOOLREIS
Ieder jaar gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis.  
Alle leerlingen moeten de eigen bijdrage aan schoolreis 
voldoen.Voorgaande jaren bedroeg deze 26 euro. Vanaf het 
begin van het schooljaar bieden we u de mogelijkheid aan om 
te sparen voor het schoolreisje van uw kind(eren). Sommige 
ouders nemen iedere week één euro mee. De leerkrachten hou-
den bij hoeveel u al gespaard heeft. U kunt tzt ook het bedrag 
in één keer overmaken. Voor het schoolreisje ontvangt u een 
aparte brief/uitnodiging.

11.7 KAMP GROEP 8
Ieder jaar gaan de leerlingen van groep 8 gedurende 3 dagen 
(2 nachten) op kamp. Dit zijn altijd gezellige dagen en een  
bijzonder afscheid van de basisschool. Tijdens het kamp  
worden er vele activiteiten ondernomen. Het schoolkamp is  
onderdeel van ons curriculum en hoort vast onze school. 
Daarom gaat iedereen mee op kamp. Voor het kamp wordt een 
eigen bijdrage gevraagd. 

11.8 GEBRUIK MOBIELE TELEFOON
Het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen is op onze 
school verboden. Bij het betreden van de school worden 
mobieltjes uitgeschakeld en in de klas in een speciaal daar-
voor bestemde bak bewaard. Wanneer de leerling de mobiel 
toch gebruikt, wordt deze ingeleverd en na schooltijd bij de 
leerkracht opgehaald. Tevens wordt er door de leerkracht een 
brief ter ondertekening aan de ouders meegegeven waarop het 
incident staat vermeld. Wanneer een leerling nogmaals deze 
regel overtreedt, dient het mobieltje de volgende dag door 
ouders te worden opgehaald. 

11.9 JEUGDGEZONDHEIDSZORG
Ieder kind in Nederland heeft recht op jeugdgezondheids-
zorg; op advies en ondersteuning bij het gezond opgroeien 
en opvoeden. In de regio Gooi en Vechtstreek kunnen ouders 
en kinderen hiervoor terecht bij Jeugd en Gezin. Dat kan op 
elk gewenst moment. Daarnaast krijgen kinderen volgens een 
vast schema afspraken aangeboden. Voor welke onderzoeken 
worden kinderen in de basisschoolleeftijd uitgenodigd? En met 
welke vragen kun je bij Jeugd en Gezin terecht? Meer informa-
tie hierover kun je lezen in onderstaande tekst. 

Afspraken op het consultatiebureau
Op 5 en 10-jarige leeftijd worden alle kinderen uitgenodigd 
voor een onderzoek op het consultatiebureau. Dit is een nieuwe 
werkwijze waarmee in het schooljaar 2019-2020 is gestart. 
In principe word je samen met je kind uitgenodigd in je eigen 
woonplaats, op het consultatiebureau dat je daarvoor ook 
bezocht. Als je buiten de regio Gooi en Vechtstreek woont, 
dan nodigen wij jullie uit op het consultatiebureau dichtbij de 
school. Tijdens de afspraak heb je een gesprek met de jeugd-

verpleegkundige en wordt je kind gewogen en gemeten.  
Bij 5-jarigen vindt ook een ogen- en orentest plaats. Bij 10- 
jarigen gebeurt dit alleen als hier vragen of zorgen over zijn.

Oproep voor vaccinaties
In het kalenderjaar dat kinderen 9 jaar worden, ontvangen zij 
een oproep voor twee vaccinaties; één tegen difterie, tetanus 
en polio (DTP) en één tegen bof, mazelen en rodehond (BMR). 
Daarnaast ontvangen meisjes, in het kalenderjaar dat zij 13 
jaar worden, een oproep voor de inenting tegen baarmoeder-
halskanker (HPV). Deze inenting bestaat uit een serie van twee 
prikken. Wanneer je kind nog niet alle prikken heeft gekregen, 
kun je voor de ontbrekende vaccinaties terecht bij Jeugd en 
Gezin.

Vragen over de ontwikkeling 
Bij vragen over de groei en ontwikkeling van je kind kun je 
altijd met Jeugd en Gezin contact opnemen. Bijvoorbeeld bij 
vragen over taal/spraak, voeding, leefstijl, moeilijk gedrag, 
pesten, veiligheid, seksualiteit, zindelijkheid etc. In de meeste 
gevallen kan de jeugdverpleegkundige of jeugdarts met je mee-
denken en voorlichting of advies geven. In sommige gevallen 
verwijzen zij door.

Opvoedadvies
Ook voor vragen over de opvoeding kun je bij Jeugd en Gezin 
terecht. De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en gezins- en 
opvoedcoaches kunnen tips en hulp bieden om het opvoeden 
makkelijker te maken. Daarnaast bieden zij in een aantal 
gemeenten workshops en opvoedcursussen aan.

Extra onderzoek
Naar aanleiding van vragen of zorgen kunnen extra onderzoe-
ken worden afgesproken. Dit kan op verzoek van jezelf, je kind 
of de leerkracht en intern begeleider. Naast de vaste onder-
zoeksmomenten rond 5 en 10 jaar kunnen kinderen dus op 
elke leeftijd een afspraak krijgen bij de jeugdverpleegkundige 
of jeugdarts.

MijnJeugdenGezin
Via het klantportaal www.MijnJeugdenGezin.nl kun je zelf 
online een afspraak maken, verzetten of afzeggen. Je kunt hier 
ook de groeicurven van je kind bekijken en een overzicht van 
de vaccinaties inzien. Het inloggen gaat via DigiD, zodat de 
privacy is gewaarborgd.

Bereikbaarheid
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek is op werkdagen tussen 
8.00 en 13.00 uur bereikbaar via een centraal nummer:  
(035) 692 63 50. Je kunt ook een e-mail sturen naar  
info@jggv.nl of voor meer informatie kijken op www.jggv.nl. 
Twee keer per maand is Inge Huizenga, jeugdverpleegkundige 
GGD, op school aanwezig en kunt u tijdens het inloopspreek-
uur zonder afspraak bij haar binnenlopen. Met vragen over de 
groei en ontwikkeling van een kind kunnen ouders altijd contact 
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opnemen met Jeugd en Gezin. Bijvoorbeeld bij vragen over 
taal/spraak, voeding, leefgewoonten, moeilijk gedrag, pesten, 
veiligheid, sport en beweging, seksualiteit, zindelijkheid, etc. 
In de meeste gevallen kan de jeugdverpleegkundige of jeugd-
arts hierbij voorlichting of advies geven. In sommige gevallen 
verwijzen zij door. Planning inloopspreekuren staat achterin de 
schoolgids in de jaarkalender.

11.10 VERKEERSVEILIGHEID
Verkeerscommissie
Om het parkeren aan de Delta voor de school ordelijk te laten 
verlopen is een zogenaamde kiss & ridestrook ingesteld waar  
u uw kind kan afzetten, maar niet mag parkeren. 

Vervoer van kinderen in de auto
Vanaf januari 2006 mogen kinderen alleen nog vervoerd 
worden in een goedgekeurd kinderzitje. Deze verplichting geldt 
niet als kinderen kortdurend naar een sportactiviteit, of in ons 
geval naar een tentoonstelling, of excursie worden vervoerd. 
Wel moeten alle kinderen altijd in een autogordel.

Autogordels
Let op dat kinderen de autogordels tijdens het rijden nooit 
afdoen. Kinderen (personen kleiner dan 150 cm) mogen de 
driepuntsgordel als heupgordel gebruiken. Dat wil zeggen:  
het diagonale gedeelte achter de rug om. De voorkeur geniet 
uiteraard, dat kinderen de driepuntsgordel op de voorgeschre-
ven wijze kunnen gebruiken door op een zittingverhoger te 
zitten. Vraag daarom aan de ouders van de kinderen die u  
vervoert om een kinderstoel of zittingverhoger mee te geven. 
Het is verstandig kinderen tot 12 jaar niet bij een ingeschakel-
de airbag te zetten. Kan het niet anders, zet dan de autostoel 
zo ver mogelijk naar achteren.

Verzekering bij ongeval
Het is aan te bevelen naast een WA-verzekering voor een 
aanvullende ongevallen- of schadeverzekering voor inzittenden 
te zorgen. Kijk in ieder geval altijd de polisvoorwaarden na 
hoeveel inzittende personen daadwerkelijk verzekerd zijn .

Afspraken
Maak afspraken met kinderen die meerijden over hun gedra-
gingen onderweg. Ze mogen bijvoorbeeld pas op uw teken 
oversteken, of de auto in- en uitstappen. Ook moeten ze zich 
onderweg rustig gedragen en de chauffeur niet lastigvallen.  
Het kinderslot (indien aanwezig) moet bij alle deuren geacti-
veerd zijn. Laat kinderen op een veilige manier in- en uitstap-
pen. Veilig wil zeggen naast een stoeprand, of langs de kant 
van de weg. Geef zelf het goede voorbeeld door zelf ook altijd 
uit te stappen. Deze afspraken zijn gebaseerd op adviezen van 
verkeersorganisatie 3VO en gaan verder dan de wet aangeeft. 
Wij rekenen er op dat alle ouders deze regels naleven.

11.11 BASISARRANGEMENT INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS
Alle scholen in Nederland worden gecontroleerd door de  
inspectie van het onderwijs. De laatste uitgebreide kwaliteits-
controle was in maart 2015. U kunt het uitgebreide verslag  
inzien op www.onderwijsinspectie.nl. kies daarna de gemeente 
(Huizen) en de schoolnaam. Na deze laatste visitatie is door  
de inspectie het zogenaamde basisarrangement afgegeven.  
Dat wil zeggen dat De Kamperfoelieschool het vertrouwen van 
de onderwijsinspectie geniet.

11.12 ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
Wat betekent de AVG voor onze school? Als school hebben wij 
uiteraard ook te maken met nieuwe Europese wetgeving rond-
om privacy, te weten de AVG die per 25 mei 2018 ingegaan 
is. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming. In deze wet komt nog sterker dan voorheen de nadruk 
te liggen op de bescherming van persoonsgegevens, door de 
versterking en uitbreiding van privacyrechten. Dat betekent ook 
meer verantwoordelijkheden voor organisaties met betrekking 
tot de omgang met persoonsgegevens.
De Kamperfoelieschool wil betrokkenen goed voorlichten over 
de privacybescherming op school, over de rechten en plichten 
van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school 
doet om privacyrisico’s te beperken. Dat proberen wij hieron-
der te doen.

Privacyreglement 
Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie 
en ICT. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgege-
vens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd 
leren met ICT, Leerling Administratiesystemen, digitale communi-
catie. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen  
en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan.  
De afhankelijkheid van ICT en persoonsgegevens brengt 
nieuwe kwetsbaarheden en risico’s met zich mee. Het goed  
regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot 
IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk om de gevolgen van 
deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de 
voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te 
kunnen waarborgen.

Talent Primair heeft een Informatiebeveiligings- en privacy be-
leid opgesteld (handboekstuknummer 4.06) met als bijlage het 
Privacyreglement (B4.06.01). Genoemde documenten gelden 
voor alle onder het bevoegd gezag staande scholen van Talent 
Primair en kunt u terugvinden op de website.

Wat schrijft de AVG voor?
Essentieel in de AVG zijn een aantal zaken:
• Scholen zijn verplicht om ondubbelzinnig te onderbouwen  
 waarom ze persoonsgegevens van leerlingen willen  
 verzamelen en verwerken en hoe lang ze die gegevens  
 willen bewaren.
• Ook mogen er niet meer gegevens worden verzameld dan  
 strikt noodzakelijk is. Voor het gebruik van foto’s en video’s  
 van leerlingen is bijvoorbeeld toestemming van ouders  
 nodig. Toestemming moet altijd worden vastgelegd met een  
 handtekening van de ouder(s). Dit geldt ook voor het  
 gebruik van digitale leermiddelen die persoonsgegevens  
 verwerken. 
• Verder mogen persoonsgegevens niet in te zien zijn door  
 personen die die gegevens niet nodig hebben. 

Op onze school zullen we verder alles in het werk stellen om 
datalekken te voorkomen. Van een datalek is sprake als per-
soonsgegevens in verkeerde handen vallen of kunnen vallen,  
of kwijtraken. Wij hebben hier een datalek protocol voor.
In het privacyreglement van de stichting is beschreven hoe de 
school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn 
van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van 
de GMR vastgesteld.   

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig 
is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor 
de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens 
ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. 
Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel 
gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. 
Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd 
als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals 
medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).  
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) 
administratiesysteem ParnasSys. 
Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is 
beperkt tot medewerkers van stichting Talent Primair die de 
gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering 
van hun werkzaamheden. In de privacyverklaring op onze 
website / website van het bestuur kunt u precies lezen welke 
gegevens wij verzamelen.

Hoe zit het met digitale leermiddelen?
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermidde-
len. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens 
uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te 
identificeren als die inlogt.  
Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt 
over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag 
de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming 
voor geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspra-
ken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de bestuur. 
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Wanneer wisselen wij gegevens uit?
Het kan nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere 
externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in 
het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke 
verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om 
met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.  
Uw toestemming voor foto’s en video’s, delen van contactge-
gevens en gebruik van sociale media. Bij de inschrijving van 
uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik 
van foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens 
met andere ouders en het gebruik van sociale media door uw 
kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming 
te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de 
directeur. 

Wij attenderen u twee keer per jaar via de ouderavonden of 
nieuwsbrief op het feit dat u wel of geen toestemming voor het 
gebruik van foto’s heeft gegeven. Dit om u eraan te herinneren 
dat u wel of geen toestemming geven heeft en dat u deze te 
allen tijde mag wijzigen.

Foto’s en video’s maken en publiceren
Het is voor ouders toegestaan om foto’s/video’s te maken op 
school. Echter u mag alleen uw eigen kind fotograferen. 
De directeur van de school mag het fotograferen op de school 
verbieden. 

Ook tijdens schoolactiviteiten die buiten school plaatsvinden, 
zoals excursies of schoolreisjes kunnen er door ouders foto’s 
gemaakt worden. De school kan dit niet verbieden, maar 
vragen ouders wel om hier terughoudend in te zijn en deze 
beelden niet te delen via sociale media. 

11.13 PRAKTISCHE INFORMATIE
Vakantierooster 2021 - 2022
Herfstvakantie  
18 t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie 
27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie 
21 t/m 25 februari 2022

Goede vrijdag
15 april 2022

2e Paasdag
18 april 2022

Koningsdag   
27 april 2022

Meivakantie 
25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart
26 t/m 27 mei 2022

2e Pinksterdag
6 juni 2022

Zomervakantie
18 juli t/m 26 augustus 2022

Zwem- en gymnastiektijden
Gymtijden groep 3 t/m 8
Maandagochtend  van 08.30 tot 12.00 uur. 
Donderdagochtend  van 08.30 tot 12.00 uur. 

Zwemtijden groep 3/4
In de oneven weken op vrijdagochtend  
van 11.00 tot 11.45 uur. 
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11.14 LEERKRACHTEN / GROEPEN
Goep 1/2
• Monica van de Kaa (maandag en vrijdag)
• Suzanne Bijlsma (dinsdag, woensdag en donderdag) 
• Margret Muller (maandag, dinsdag en donderdag)

Groep 3  
• Ibolya de Jong (maandag, dinsdag, woensdag)
• Anouk van der Vuurst (donderdag en vrijdag)

Groep 4-5
• Anouk van der Vuurst (maandag)
• Tonneke Wessels (dinsdag, woensdag 
 donderdag en vrijdag)

Groep 5-6
• Santosh Soekhram (maandagochtend, dinsdag t/m vrijdag) 
• Maurice van der Weiden (maandag) 

Groep 7-8
• Curt von Michaelis (maandag, dinsdag, woensdag  
 en donderdag)
• Mariska van der Woude (vrijdag)

Intern begeleider
• Mariska van der Woude (dinsdag en donderdag)

Remedial teachers
• Monica van de Kaa (woensdag)
• Marloes Molenaar (woensdag)
• Els van Daalen (maandagochtend)

Vakleerkracht, ICT
• Curt von Michaelis

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
• Joop van Kooij (maandagochtend)

Vakleerkracht muziek
Henri Boelen (woensdag)

Directie
Locatiedirecteur
• Monique de Gier (maandag, dinsdag en donderdag)

Meerscholendirecteur
• Bart van der Vlist (woensdag- en vrijdagochtend) 

Secretariaat 
• Antoinette Zondag (dinsdag en woensdag)

Conciërge
• Manuel Aslan (maandag, dinsdagmiddag, woensdag,
 donderdagmiddag en vrijdag)

11.15 NAMEN EN ADRESSEN
De Kamperfoelieschool
Delta 37-39
1273 LC Huizen
035 525 2561
info@kamperfoelieschool.nl
www.kamperfoelieschool.nl

Interne contactpersoon (ICP) in geval van een klacht
Curt von Michaelis te bereiken op De Kamperfoelieschool  
035 525 25 61

Externe vertrouwenspersonen (EVP)
Marjon ten Heggeler en Jeroen Meijboom
Zijn te bereiken via: CED-Groep
Dwerggras 30
Postbus 8639
3009 AP Rotterdam

010 4071599
evp@cedgroep.nl 

Landelijke Klachtencommissie
Landelijke Klachtencommissie, Postbus 1300, 3508 AD Utrecht
info@onderwijsgeschillen.nl

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik,
ernstig psychisch of fysiek geweld:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs  
0900 111 31 11 (lok. tarief)

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800 80 51 (gratis)

Medezeggenschapsraad
Oudergeleding: Marleen Tatalas en Anouk Vaarkamp
Personeelsgeleding: Monica van de Kaa en Ibolya de Jong 

GGD Gooi & Vechtstreek  
Brinklaan 13, Bussum  
035 692 62 22

Jeugdgezondheidszorg  
Postbus 251, 1400 AG, Bussum  
035 692 62 50

11.16 NASCHOOLSE OPVANG
Naschoolse opvang
Kinderopvang Huizen organiseert op een elftal locaties 
verdeeld over de gemeentes Huizen en Blaricum naschoolse 
opvang. De leerlingen van onze school worden opgevangen 
door Amerij in het bso gedeelte van de school. Deze locatie is 
op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 14.00 uur 
tot 18.30 uur. Op woensdag en vrijdag kunnen de kinderen 
terecht op een andere locatie. Tijdens schoolvakanties worden 
de kinderen de hele dag opgevangen op Amerij of een andere 
locatie.
 
Net als thuis kunnen de kinderen bij de buitenschoolse opvang 
bijkomen van een dagje school. Door op de bank te hangen, 
wat te kletsen, maar vooral ook door alleen, met de leiding  
of samen met vrienden/vriendinnen, leuke dingen te doen bin-
nen de thema’s Kunst & Cultuur, Natuur & Techniek, Theater & 
Muziek en Sport & Spel. De vaste leiding zorgt voor een veilig 
en warm klimaat. De kinderen kunnen altijd bij hen terecht.  
Bij de begeleiding van de kinderen wordt veel aandacht be-
steed aan onderling respect en het rekening houden met elkaar.
 
Wilt u meer weten?
Veel informatie is te vinden op www.kinderopvanghuizen.nl
Inschrijving en plaatsing vindt plaats via het servicebureau van 
Kinderopvang Huizen.  
Postadres Postbus 3070, 1270 EB Huizen

Voor uw vragen over de buitenschoolse opvang kunt u terecht 
bij de afdeling Klantcontact:  
035 7200300  
klantcontact@kinderopvanghuizen.nl 

Wilt u meer weten?
Veel informatie is te vinden op www.kinderopvanghuizen.nl
Inschrijving en plaatsing vindt plaats via het service bureau van 
Stichting Kinderopvang Huizen
•  postadres Postbus 3070, 1270 EB Huizen
•  bezoekadres Huizermaatweg 356l, 1276 LK Huizen

waar u ook terecht kunt met uw vragen over de  
buitenschoolse opvang:
035 52 69 999
plaatsing@kinderopvanghuizen.nl
www.kinderopvanghuizen.nl 

Fysio Holland Kids
Fysio Holland Kids is onderdeel van Fysio Holland en houdt 
zich bezig met zorg en therapie (onderzoeken en behandelen) 
van kinderen van 0-18 jaar. De therapeuten van Fysio Holland 
Kids werken spelenderwijs aan het bewegend functioneren van 
het kind en/of het verbeteren van de motorische vaardigheden, 
waarbij de hulpvraag van het kind en de ouder centraal staat 
en het plezier in bewegen voorop staat. De kinderoefen- en 
kinderfysiotherapeuten van Fysio Holland Kids zijn werkzaam 
op verschillende schoollocaties in het Gooi-, Eem- en Flevoland 
en op praktijklocaties in Bussum, Huizen en Naarden. 
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11.17 SPONSORING EN GIFTEN
Onze school kan eventuele sponsoring en giften goed gebrui-
ken in het krappe bekostigingsstelsel van de rijksoverheid.  
Voor sponsoring hanteren we daarbij het sponsorbeleid dat in 
het handboek van ons bestuur is vastgelegd. Via de directie 
kunt u dit opvragen.

Talent Primair is door de belastingdienst erkend als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat kan voor u 
als eventuele schenker/sponsor aan onze school de volgende 
fiscale voordelen opleveren:
• er hoeven geen schenkingsrechten of successierechten te  
 worden betaald;
• giften aan de school binnen de stichting kunnen van de  
 inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken  
 binnen de geldende belastingregels.
• ouders worden in de aanbiedingsbrief van de ouderbij- 
 drage opgeroepen de school extra te sponsoren door  
 verhoging van de vrijwillige ouderbijdrage.

11.18 ZIEKTE PERSONEEL
In geval van ziekte van een leerkracht wordt de volgende volg-
orde aangehouden:
1 Je vervangingsaanvraag in de PiO tool plaatsen
2 PiO kijkt eerst naar medewerkers van de Vervangingspool  
 Talent Primair. 
3 Indien hierin geen vervanger beschikbaar is komt PiO met  
 iemand vanuit de PiO invalpool.

Ons uitgangspunt is, dat wij zoveel mogelijk willen voorkomen 
dat wij kinderen naar huis moeten sturen. Indien we geen  
vervanging kunnen vinden dan gebeurt het volgende:

• er worden groepen samengevoegd, waardoor één  
 groepsleerkracht wordt vrij geroosterd om de groep van  
 de zieke leerkracht op te vangen.
• indien aanwezig, worden de leerkrachten die belast zijn  
 met interne begeleiding en remedial teaching, ingezet voor  
 de vervanging van de zieke leerkracht. Zij krijgen daarna  
 de gelegenheid om deze werkzaamheden op een ander  
 tijdstip in te halen.
• de leerlingen van een groep worden in kleine groepjes  
 verdeeld over de overgebleven groepen.
• vervolgens wordt volgens een rooster de leerlingen van  
 de groepen 4 t/m 8 een dag naar huis gestuurd. Op de  
 dag dat geen vervanging mogelijk is, krijgen de kinderen,  
 die de volgende dag geen school zullen hebben, een brief  
 mee naar huis waarin dit gemeld wordt. Indien al te voor 
 zien is dat de vervangingsproblemen zullen voortduren  
 worden ook de ouders van andere groepen gewaarschuwd.  
 Er wordt nauwkeurig bijgehouden welke groep wanneer  
 naar huis is gestuurd. Bij een eventueel volgend ziektegeval  
 zonder vervanging wordt het schema verder gevolgd. 

 11.19 GEBRUIK VAN MEDICIJNEN OP SCHOOL
Incidenteel komt het voor dat ouders/verzorgers school de 
vraag stellen of een van de leerkrachten hun kind op school, 
op schoolreisje, op excursie op kamp of tijdens een andere 
activiteit medicatie willen toedienen. Door het toedienen van 
medicijnen begeven leraren zich op een terrein waarvoor zij 
niet gekwalificeerd zijn. Om deze reden zal de school in  
principe geen medische handelingen verrichten. Er wordt 
slechts noodzakelijke medische hulp verleend bij:
• eerste hulp bij ongevallen (EHBO),
• effectief levensreddende handelingen bij kinderen, zoals  
 een heftige allergische reactie of een epileptisch insult,
• begeleiding van een kind naar huisarts of ziekenhuis voor  
 spoedeisende hulp indien ouders (nog) niet aanwezig zijn,
• signaleren van verschijnselen en vervolgens contact  
 opnemen,
• onder voorwaarden: toedienen van medicijnen, uitsluitend  
 oraal.

Een leerkracht mag alleen medicijnen toedienen 
• indien zij/hij de mogelijkheid, de ervaring en de kennis  
 hiervoor heeft, 
• indien deze de verantwoordelijkheid hiervoor kan en wil  
 dragen,
• indien er door ouders/verzorgers of een medische instelling  
 een medicijn instructie gegeven is 
• indien zij/hij door de ouders gevrijwaard wordt voor  
 eventuele ongewenste gevolgen, door ondertekening van de  
 ‘Verklaring medicijnverstrekking’. Deze op school verkrijg- 
 bare verklaring beschrijft en regelt de medicijnverstrekking  
 onder de verantwoordelijkheid van de ouders. 
 De leerkracht neemt de geneesmiddelen alleen in ontvangst  
 wanneer ze in de originele verpakking zitten, uitgeschreven  
 zijn op naam van het kind en zij/hij op de hoogte is van  
 eventuele bijwerkingen. Op een aftekenlijst wordt per  
 keer genoteerd dat het medicijn aan het betreffende kind  
 is gegeven.

RUST, 
RUIMTE  
EN RESULTAAT.

W W W . K A M P E R F O E L I E S C H O O L . N L42 SCHOOLGIDS 2021 - 2022 43

Terug naar de inhoudsopgave.

http://WWW.KAMPERFOELIESCHOOL.NL


44 W W W . K A M P E R F O E L I E S C H O O L . N L 45

11.20 JAARKALENDER SCHOOLJAAR 2021 - 2022

augustus 2021
maandag 23 Eerste schooldag 
maandag 23 Gouden weken Kanjertraining
maandag 30 Gouden weken Kanjertraining 

september 2021
maandag 06 Gouden weken Kanjertraining
maandag  13 Kanjerles 1
donderdag 16  Schoolfotograaf
woensdag 22 Nationale Kraanwaterdag
vrijdag 24 groep 1 t/m 4 vrij
maandag 27 Kanjerles 2
maandag 27 Inloop GGD 08.30 u
donderdag 30 Studiemiddag - kinderen vanaf 12.00 uur vrij

oktober 2021
dinsdag 05 Dag van de leraar
woensdag 06 Start kinderboekenweek “worden wat je wil”
maandag 11 Kanjerles 3
maandag 11 Inloop GGD 13.00 u
donderdag 14 Afsluiting kinderboekenweek 13.30 - 14.00 uur
maandag 18 Herfstvakantie t/m vrijdag 22 oktober
maandag  25 Studiedag - kinderen vrij 

woensdag 27 Inloop GGD 8.30 u

november 2021
maandag 01 Kanjerles 4
maandag 01 Afname IEP B8
vrijdag 05 Nationaal schoolontbijt
maandag 08 Afname IEP B8
maandag 08 Week van de Mediawijsheid
maandag 08 Inloop GGD 13.00 u
donderdag 11 ADIT groep 8
vrijdag  12 Groep 1 t/m 4 vrij
zaterdag 13 Intocht Sinterklaas
maandag 15 Eerste ronde oudergesprekken t/m  
   donderdag 18

december 2021
vrijdag 03 Sinterklaasviering
maandag 06 Sint-opruimochtend + versieren kerst 
maandag 13 Kanjerles 7
maandag 13 Inloop GGD 13.00 u
donderdag 23 Kerstdiner 17.30 uur
vrijdag 24 Opruim-ochtend 
vrijdag 24 Groep 1 t/m 8 vanaf 12.00 uur vrij
maandag 27 kerstvakantie t/m 7 januari 2022

januari 2022
maandag 10 Nieuwjaarsreceptie ouders en kinderen  
   8.30 - 9.00 u
maandag  17 Kanjerles 8
maandag 17 Adviesgesprekken groep 8
vrijdag 21 Studiedag Talent Primair - kinderen vrij
maandag  24 Afname IEP M 3 t/m 7
woensdag 26 Voorleesontbijt
donderdag 27 In de schijnwerpers groep 3
maandag 31 Kanjerles 9

februari 2022
vrijdag  11 Warme truien-dag
vrijdag 11 Rapport 1
maandag 14 Kanjerles 10
maandag 14 Rapportgesprekken t/m 17 februari 
donderdag 17 In de schijnwerpers groep 7-8

vrijdag 18 Vanaf 12.00 uur Voorjaarsvakantie
maandag  21 Voorjaarsvakantie t/m  
   vrijdag 25 februari 2022

maart 2022
maandag 07 Start Projectweken
donderdag  17  Kleedjesmarkt 13.00 -14.00 u
vrijdag  18 Groep 1 t/m 4 vrij 
maandag 21 Lente-ontbijt
donderdag 24 Afsluiting projectweken - In de schijn- 
   werpers alle groepen 
woensdag 30 Grote rekendag 

april 2022
vrijdag 01 Start Ramadan
maandag 11 oudergesprekken
vrijdag 15 Goede Vrijdag - vrij
zondag 17 Eerste Paasdag
maandag 18 Tweede Paasdag - vrij
woensdag 20 Eindtoets groep 8 
vrijdag 22 Koningsspelen, kinderen om 12.00 uur vrij
maandag 25 Meivakantie t/m vrijdag 6 mei 2022
maandag  27  Koningsdag

mei 2022
zondag 08 Moederdag
donderdag  19 In de schijnwerpers groep 1-2
donderdag 26 Hemelvaart - vrij
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De Kamperfoelieschool
Delta 37 – 39

1273 LC  Huizen

035 52 52 561

info@kamperfoelieschool.nl

www.kamperfoelieschool.nl
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