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Een woord vooraf 

Voor u ligt onze schoolgids 2014 - 2018. Via deze schoolgids willen we u vertellen wat u van het 

onderwijs op De Terebint kunt verwachten. Het gaat dan niet alleen over formele zaken, maar ook 

over onze manier van werken en waarom we dat zo doen. Voor ouders van leerlingen die ons  al 

enige tijd bezoeken is het een naslagwerkje om nog eens rustig na te lezen. Deze gids is er ook voor 

nieuwe ouders of toekomstige ouders van leerlingen van Terebint. 

Ik wil u nu al hartelijk danken voor de belangstelling die u toont voor onze school. Tijdens een 

kennismakingsgesprek en een rondleiding proberen we voor u een zo duidelijk mogelijk beeld van de 

school in bedrijf te schetsen. Tevens bent u als ‘’nieuwe ouder’’ welkom tijdens onze Algemene 

ouderavonden en Inloopdag. Ook zijn er altijd mogelijkheden om uw kind een dagje mee te laten 

draaien. 
 
Een basisschool kiezen is een hele stap, daarvan zijn wij ons terdege bewust. Wij hopen dat wij u 
door onze uitleg duidelijk maken waar onze school voor staat en wat de resultaten van onze 
inspanningen zijn. Na het lezen van de gids hopen we dat u een beeld heeft wat u van ons kunt 
verwachten en wat onze school voor uw kind kan betekenen. Wij hopen dat de kennismaking met De 
Terebint u doet besluiten uw kind aan onze school toe te vertrouwen. Mochten er nog 
onduidelijkheden zijn, dan willen wij uiteraard graag uw vragen beantwoorden. 
 
NB:  
-In onze schoolgids spreken we steeds over ouders. Met ouders bedoelen we alle volwassenen die de 
zorg voor leerlingen hebben. 
-Wij vernieuwen niet ieder jaar onze schoolgids. Wel krijgt u jaarlijks een jaarbijlage bij de schoolgids 
met de laatste informatie m.b.t. dat schooljaar. 
 
 
 
 
 
 
 
Stefan de Jonge 
directeur van basisschool De Terebint. 
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1. School en schoolbestuur 

 

Brede Basisschool De Terebint is een Protestants-christelijke basisschool voor leerlingen van 4 t/m 12 

jaar. De school vervult een streekfunctie en wordt bezocht door ongeveer 60 leerlingen die afkomstig 

zijn uit diverse dorpen in de gemeente West Maas & Waal. De school staat aan de Stationsstraat 7 in 

Wamel.  
 
Onze school is aangesloten bij Trivium, een Protestants-Christelijke onderwijsorganisatie voor 
basisscholen in de Betuwe en Zuid-Veluwe. Bij Trivium zijn nu 14 basisscholen aangesloten in de 
gemeenten Neder-Betuwe, Overbetuwe, Renkum, Wageningen, West-Maas en Waal. Welke dat zijn, 
kunt u vinden op www.trivium-onderwijs.nl.  
 
Trivium ondersteunt deze scholen - dus ook onze school - bij het besturen en beheren van de school 
en waakt over de kwaliteit van het onderwijs. Daarbij moet u denken aan onderhoud van het 
gebouw, bijscholing van de leerkrachten, een sterk management, invalpool bij ziekte, 
computernetwerk, moderne onderwijsmiddelen zoals het digibord en een zelfevaluatiesysteem dat 
ons scherp houdt.  
 
Trivium zorgt voor goede randvoorwaarden zodat wij ons volledig op het onderwijs aan de kinderen 
kunnen richten. En hoe we dat doen, dat is aan ons. Zo hebben we binnen Trivium 14 heel 
verschillende scholen. U zult als ouder in de praktijk weinig tot niets van Trivium merken. Maar 
samen staan we voor kwaliteit en dát merkt u.  
 
Bestuurscentrum Trivium  
Beatrixstraat 13 
6671 AC Zetten 
T (0488) 42 06 12 
E info@trivium-onderwijs.nl 

 

 

1.1 De geschiedenis van de school 

De kerkenraden van de Hervormde gemeenten van Wamel en Dreumel besloten in 1927 om een 

eigen bijzondere school op te richten. Op 1 november 1929 kon men met 57 leerlingen beginnen in 

een lokaal van de openbare school en in de consistoriekamer van de kerk. In juni 1930 werd het 

eigen schoolgebouw aan de Stationsstraat geopend. De school had twee lokalen, in 1975 werd daar 

een derde lokaal bijgebouwd. 

Omdat het besturen van een school steeds meer tijd ging vergen en specifieke kennis vereiste, werd 

in 1982 besloten om te komen tot oprichting van een Vereniging voor Protestants Christelijk 

Basisonderwijs te Wamel. In 1984 werd deze vereniging bij notariële akte opgericht. De school werd 

door de kerkenraden aan deze vereniging overgedragen. 

In augustus 1984 mochten voor het eerst kleuters worden toegelaten. Daardoor werd aanpassing 

van het schoolgebouw noodzakelijk. Het oude gedeelte werd grondig gerenoveerd en voor de 

kleuters werd een nieuw lokaal bijgebouwd. Op 10 april 1987 werd het vernieuwde gebouw in 

gebruik genomen en kreeg de naam: “De Terebint”.  

Deze naam werd gekozen omdat De Terebint of terpentijnboom in de bijbel wordt genoemd als een 

boom waarvan de schaduw goed is, een beschutte plaats waar het fijn is om samen te zijn. We 

vonden dat een goede naam voor onze school: een geborgen en veilige plek met optimale 

ontwikkelingskansen. 

http://www.trivium-onderwijs.nl/
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Door toename van het aantal leerlingen werd in 1999 verdere uitbreiding van het gebouw 

noodzakelijk. De uitbreiding werd in het schooljaar 2002-2003 gerealiseerd. 

 

 

1.2 Het schoolgebouw 

De Terebint is een kleine basisschool met een karakteristiek gebouw wat past bij de sfeer van de 

school. De leerjaren 1 t/m 4 vormen samen de onderbouw en de groepen 5 t/m 8 de bovenbouw 

Het schoolgebouw heeft vijf klaslokalen, waarvan één op de eerste verdieping. Dit lokaal is begin 

2007 voorzien van airco en een dakkapel, zodat er uitzicht is naar buiten. In dit ‘bovenlokaal’ is sinds 

2011 BSO Schoolkidz gevestigd. 

Een kleine school als De Terebint heeft niet de beschikking over een apart speellokaal voor de 

leerlingen van groep 1 en 2. De leerlingen van deze groep kunnen daarom voor de nodige beweging 

gebruik maken van hun eigen lokaal.   

2. Onze missie: Samen op weg  met ieders eigen (v) aardigheden! 

 

Onze kracht 

Wij zijn een kleine school waar elk kind wordt gezien. Ouders kiezen voor onze school omdat hun 

kind aandacht, zorg en goed onderwijs krijgt. Ze ervaren dat de school graag en veel met ouders 

samenwerkt, dat leerkrachten deskundig zijn, enthousiast over hun vak en betrokken bij de school als 

gemeenschap, en dat alle teamleden zich samen verantwoordelijk voelen voor alle kinderen op 

school. Ieder kind ontwikkelt zich op een geheel eigen wijze en in een eigen tempo, en daarom 

sluiten we in ons onderwijs zoveel mogelijk aan bij de eigen mogelijkheden en leerbehoeften van de 

leerling. Vanuit de doelen en leerlijnen van de verschillende leergebieden stellen we ons steeds de 

vraag: wat kan de leerling al, wat is voor hem of haar de volgende stap,  en hoe kunnen we helpen 

om dat stapje verder te komen? Zo voelen kinderen zich competent. 
 
Missie van onze school  
Onze school is een Protestants Christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren 
het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind en we gaan daarbij uit 
van het concept passend onderwijs. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden 
door hun ouders/verzorgers. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat 
ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we 
m.n. de vakken Taal en Rekenen van belang, en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het 
(mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers.          
 
Slogan en kernwaarden  
Onze slogan voor de komende jaren is; De Terebint, Samen op weg met ieders eigen ‘(v)aardigheden’! 
Samen, omdat we vinden dat kinderen en collega’s veel van en met elkaar kunnen leren. Ieder kind, 
maar ook iedere volwassene is verschillend en kent in die zin zijn eigen ‘aardigheden’. We zien ouders 
als partners in ons onderwijsproces en betrekken ouders actief bij de vorming van onze school. Onze 
school werkt daarnaast ook actief samen met andere scholen van het samenwerkingsverband en 
externe onderwijs ondersteunende diensten. Ook vinden we het belangrijk dat De Terebint meedoet 
aan het dorpsgebeuren. In dat kader werken we samen met (dorps) verenigingen. 
 
 
 
 
Onze kernwaarden zijn:  
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1. Vakbekwaam; onze leerkrachten zijn vakbekwaam. Dit houdt o.a. in dat onze leerkrachten voldoen 
aan de kerncompetenties gesteld in de wet bio en zich daarnaast blijven door ontwikkelen door middel 
van zowel school specifieke als individuele scholingsbijeenkomsten. 
2. Kindgericht; Wij denken vanuit onderwijsbehoeften, uiteindelijk doel daarbij is te komen tot een 
goede aansluiting op het vervolgonderwijs. De referentieniveaus voor taal en rekenen zijn daarbij een 
speerpunt. 
 
 
Streefbeelden  
Voor de komende vier jaar zijn de volgende richtinggevende uitspraken van belang voor onze 
activiteiten en prioritering:    

1. Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de sociale 
emotionele ontwikkeling; 

2. Op onze school is er sprake van passend onderwijs; 

3. Onze leerlijnen en tussendoelen voor taal en rekenen zijn gebaseerd op het referentiekader 
voor taal en rekenen.  

4. Onze school heeft een duidelijk uitgewerkt zorgprofiel; 

5. Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de 
schoolontwikkeling (lerende school), we maken gebruik van elkaars competenties. 

6. Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt. 

7. Op onze school werken we samen met een professionele BSO organisatie voor voorschoolse 
(evt. tussen schoolse) en naschoolse opvang. 

8. Onze school ontwikkelt de komende jaren iets unieks. We gaan Engels vanaf de onderbouw 
groepen invoeren. 

 

 

3. Onze visie op onderwijs 

 
Algemeen 
Levensbeschouwelijke identiteit  
Onze school is een Protestants Christelijke basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke 
vorming is verweven in het onderwijs. We besteden structureel en expliciet aandacht aan het 
Christelijk geloof en de verhalen uit de bijbel. Zo zorgen we iedere morgen voor een openingsmoment, 
waarbij de onderwerpen uit Trefwoord (methode godsdienstonderwijs) als uitgangspunt gebruikt 
worden. 
We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling 
(o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en actief burgerschap 
en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en 
dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. In relatie met onze identiteit besteedt de 
school ook expliciet aandacht aan feesten die gerelateerd kunnen worden aan het Protestants 
Christelijke geloof, zoals het Kerstfeest en Pasen. Gezien onze populatie en het feit dat onze school 
zich in een van oudsher katholiek gebied bevindt, besteden we naast de bovenstaande vieringen ook 
aandacht aan carnaval. 
 
Lesgeven (pedagogisch-didactisch handelen) 
Het lesgeven vormt de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, 
hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Voor ons is het van belang om oog te 
hebben voor het individu, een open houding te hebben, wederzijds respect en een goede relatie 
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waarin ieder kind zich gekend weet. Drie kernwoorden zijn voor ons dan ook belangrijk; relatie, 
competentie, autonomie. 

• Relatie: De relatie tussen opvoeder en kind is essentieel voor een goede overdracht van ons 
onderwijs. Van onze leerkrachten verwachten we dat hij/zij op een professionele wijze met 
ieder kind een vertrouwensband kan opbouwen. De relatie tussen leerkracht en kind is veilig 
en respectvol. 

• Competentie: Ons onderwijs is gericht op de ontwikkeling van de competenties van het kind 
en daardoor resultaatgericht op de cognitief, sociaal-emotioneel en creatieve 
ontwikkelingsgebieden. We kijken zorgvuldig naar de mogelijkheden van ieder kind en bieden 
daarvoor uitdagend onderwijs. 

• Autonomie: De opvoedingsrelatie tussen leerkracht en leerling is gericht op zelfstandigheid 
van de leerling. Onderwijzen leidt niet tot een afhankelijkheidsrelatie van kind tot leerkracht. 

 
Ons pedagogisch handelen kenmerkt zich door zelfstandigheid, doelgerichtheid, eigen 
verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek 
vinden we de volgende zaken van groot belang: 
 

• interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs;  

• Doelstellingen van lessen benoemen en evalueren; 

• onderwijs op maat geven: differentiëren;  

• gevarieerde werkvormen hanteren(variatie = motiverend), zoveel mogelijk gebruik makend van 
coöperatieve werkvormen;  

• De inzet van het digitale bord ter (visuele) ondersteuning van onze lessen; 

• een heldere en bondige instructie, gebruik makend van het activerende directe instructiemodel; 

• kinderen zelfstandig (samen) laten werken door middel van weektaken; 

• In de leeromgeving(leslokalen en hal) laten we zien waar we op dat moment mee bezig zijn. 
 

Zorg en begeleiding  
Onze school besteedt veel aandacht aan de zorg en begeleiding van de leerlingen. De ontwikkeling van 
de leerlingen wordt gevolgd met behulp van Cito-toetsen (cognitief). Op het gebied van sociaal 
emotionele ontwikkeling hebben wij het afgelopen jaar de methode ‘’Kinderen en hun sociale 
talenten” ingevoerd. Dit is een methode die vanuit verschillende thema’s de sociale competentie van 
kinderen ontwikkelt. Naast deze methode volgen we de kinderen op het gebied van de sociaal 
emotionele ontwikkeling door middel van de SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst). Hierdoor 
krijgen we inzicht in de sociale competentie van onze kinderen en kunnen hen zo goed mogelijk 
begeleiden. 
 
De zorg richt zich op het wegwerken of verkleinen van onderwijsachterstanden (leerprestaties) en het 
verbeteren van de sociaal-emotionele ontwikkeling. De toets resultaten beschouwen we als indicatief. 
Het totaalbeeld van de leerling –zoals dat in het gesprek tussen IB-er en leraar aan de orde komt- 
bepaalt de onderwijsbehoefte van de leerling. De laatste jaren zijn we overgegaan op 
handelingsgericht werken. Daar waar mogelijk proberen we leerlingen te clusteren, en wordt er 
gewerkt met groepsplannen. Binnen de groepsplannen houden we oog voor het individuele kind. Wat 
ons betreft richt de zorg zich op meerdere typen leerlingen. In de eerste plaats focust de zorg zich op 
de IV- en V-leerlingen en daarnaast besteden we bij de zorg en begeleiding aandacht aan de meer 
begaafde leerlingen. De leerlingen met een IV en V score worden in de leerlingbespreking besproken 
met de IB-er. In beginsel geven we een handelingsplan aan leerlingen met een V-score en aan 
leerlingen die te maken krijgen met een zeer sterke terugval. Een HP kan zowel een cognitief (HPC) als 
een gedragsmatig (HPG) accent krijgen. Ook onderscheiden we het groepsplan (voor een kind) en het 
individuele plan (voor de groep als geheel).  
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Specifiek 
Onderwijskundig concept  
Onze school werkt in de onderbouw volgens de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs. Het 
uitgangspunt bij OGO is leren als een constructief proces. Dat betekent dat het kind actief werkt om 
kennis op te bouwen, met behulp van de leerkracht en leeftijdsgenootjes. Desinteresse verdwijnt en 
betrokkenheid neemt toe. 
Een aantal keren per jaar stellen we schoolbreed een thema centraal waarbij we betekenisvolle 
activiteiten organiseren. In de bovenbouw zal dit met name leiden tot meer onderzoeksactiviteiten 
waarbij de leerling betekenisvol bezig  is. Zo worden met name inhouden uit de wereldoriëntatie 
gebruikt bij het ontwerpen van betekenisvolle lees-schrijf- en gespreksactiviteiten. Ook worden 
moderne hulpmiddelen als computers en digibord gebruikt bij deze activiteiten om de effectiviteit van 
onze lessen te vergroten. Vanuit de gedachte dat kinderen veel van- en met elkaar kunnen leren, 
maken we vanaf groep 3 schoolbreed gebruik van meubilair van één hoogte. Hierdoor zijn er 
gemakkelijk werkplekken te creëren waarbij kinderen kunnen samenwerken en leren. 
 
Onze onderwijskundige speerpunten 
Onze school heeft een aantal principes vastgesteld voor kwalitatief goed onderwijs. Ten aanzien van 
ons onderwijs zoeken we naar een goede balans tussen de aandacht voor de cognitieve ontwikkeling 
en de sociaal/emotionele ontwikkeling van de kinderen. Van belang zijn de volgende aspecten:   
 
1. De leertijd wordt effectief besteed;  
2. Het leren van de leerlingen staat centraal;  
3. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en laten dat merken; 
4. Leerlingen die dat nodig hebben krijgen extra aandacht  
5. Er wordt gewerkt met het BHV-model (basisstof, herhalingsstof, verrijkingsstof) 
6. De leraren passen hun onderwijs aan gelet op de kwaliteiten van een kind, een groepje of de groep 

als geheel  
7. De leraren werken opbrengstgericht, vanuit heldere doelstellingen. 
8. Doelstellingen worden voor de leerlingen benoemd en geëvalueerd     
9. Leerkrachten zorgen voor een ordelijk en gestructureerd klimaat dat geschikt is voor leren en 

onderwijzen; 
10. De communicatie (interactie) tussen de leerkracht en de leerlingen en de leerlingen  

onderlingverloopt geordend;  
11. Het belang van de (bege)leidende en sturende rol van de leerkracht wordt onderkend; 
12. De leraren zetten waar mogelijk in op het werken met (behulp van) ICT-middelen 
13. De zorg en begeleiding is een onderdeel van het handelen van de leraren 

 

 

4. Het leren op school 

 

4.1 Onder- en bovenbouw 

In de instroomgroep en in groep 1 wordt vooral gewerkt aan het kennis maken met de school, het 

leren kennen van de kinderen en de leerkracht, wennen aan de regelmaat van een schooldag, 

omgaan met de materialen in de klas, en het leren omgaan met en uitvoeren van werkopdrachten. 

Verder wordt kennis gemaakt met letters, woorden, cijfers en boeken. Ook wordt geleerd hoe je op 

een juiste manier je bedoeling duidelijk maakt. In groep 2 wordt dit verder uitgebouwd, op een 

speelse en ontdekkende manier. Aan het eind van groep 2 en in groep 3 komt meer nadruk te liggen 

op een zelfstandige werkhouding, het juist uitvoeren van opdrachten en die ook binnen de gestelde 

tijd af hebben. De kinderen worden steeds meer gestimuleerd om letters actief te gaan gebruiken, 
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zelf woorden te gaan lezen en schrijven.  Spel, beweging, expressie en ontdekken liggen aan de basis 

van ons onderwijs in de kleutergroepen. Door open en gerichte observaties en met genormeerde 

toetsen volgt de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen; waar nodig zal ze zo kinderen bij wie 

 de ontwikkeling op een bepaald gebied stagneert, extra en gericht begeleiden. Observatie- en 

toets gegevens en de extra begeleiding worden besproken met ouders en vastgelegd in 

groepsplannen. 

In groep 3 ondersteunen we het leren lezen, schrijven en rekenen met methodes en het werken in 

werkboekjes. Belangrijk blijft dat kinderen al spelend met elkaar en met materialen het geleerde 

toepassen en nieuwe dingen leren. 

Bij het verlaten van groep 3 moeten kinderen voldoende zelfstandig hun taken kunnen maken. In 

groep 4 gaan ze verder met methodes voor rekenen, taal, lezen en schrijven. Ook beginnen kinderen 

hier met een weektaak. Er wordt dus een steeds groter beroep gedaan op hun zelfstandigheid. 

Leerlingen in de bovenbouw (leerjaren 5 t/m 8) willen steeds meer weten en bezig zijn met 

leertaken, al blijft spelen natuurlijk ook nog belangrijk. Voor vrijwel alle vakken werken we met een 

methode. Onderdelen als geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, etc., worden apart 

aangeboden. Enkele malen per jaar wordt aan een bepaald thema gewerkt, waarbij de samenhang 

tussen de verschillende vakken van belang is. Leerlingen in de bovenbouw houden regelmatig een 

spreekbeurt of schrijven een werkstuk over een zelf gekozen onderwerp. 

 

4.2 Methodes en toetsmaterialen 

Op de Terebint gebruiken we de nieuwste versies van de volgende methodes en toetsen 
 

Vak  Methodes Toetsinstrumenten Vervangen 
methode  

Taal   -Taal in beeld -CITO - Taal voor kleuters (groep 1-2)  
-Methodegebonden toetsen (groep 3 t/m 8 
- CITO entreetoets groep 7, CITO 
- Eindtoets groep 8  

2017 

Technisch lezen  -Estafette 
-Leessleutel 

CITO – DMT  
AVI  
Protocol Leesproblemen – Dyslexie   

2014 
2015 

Begrijpend lezen - Lezen in beeld -Methode gebonden toetsen. 
-CITO-begrijpend lezen groep 3-8 

2018 

Spelling  - Spelling in beeld  -Methode gebonden toetsen. (dictees) 
-CITO-spelling groep 3-8 

2017 

Schrijven - Schrift -Methode gebonden toetsen. 2014 

Engels  -just do it -Methode gebonden toetsen. 2012 

Rekenen  -Wereld In Getallen 
(nieuwste versie) 

-Methode gebonden toetsen. 
-CITO-Rekenen (groep 3-8)  
-CITO-Rekenen voor kleuters 

2018 

Geschiedenis  -Bij de tijd Methode gebonden toetsen. 2013 

Aardrijkskunde  -Geobas Methode gebonden toetsen. 2012 

Natuuronderwijs  -Themabladen Methode gebonden toetsen. 2014 

Wetenschap&Techniek  -Thematisch Geen toetsen Nvt. 

Verkeer  -Op voeten en 
fietsen 
-JVK 

-Methode gebonden toetsen. 
 Verkeersexamen in groep 7 (theorie en 
praktijk) 

Nvt. 

Tekenen  -Methode ‘moet je 
doen’ 

Geen toetsen, tekening beoordelingen 2016 
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Handvaardigheid  -Methode ‘moet je 
doen. 

Geen toetsen, werkstuk beoordelingen 2016 

Muziek  -Methode ‘moet je 
doen’ 

Geen schriftelijke toetsen 2015 

Drama -Methode ‘moet je 
doen’ 

Geen schriftelijke toetsen 2017 

Bewegingsonderwijs -Basislessen 
bewegingsonderwijs 
(vakdocent) 

Vakdocent toetst vaardigheden tijdens  
de gymlessen met LvS voor 
 bewegingsonderwijs. 

Nvt. 

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

-Kinderen en hun 
sociale talenten 

Methode gebonden (SCOL) 2021 

Godsdienst Trefwoord Geen toetsing Evaluatie 
methode 
2014 

Computerprogramma’s -spelling in beeld 
-wereld in getallen 
-maatwerk 
-Estafette 
-Office 2011 

Nvt. -2017 
-2020 
-2016 
-2014 
-2023 

 
Schema Vakken – Methodes – Toetsinstrumenten 

4.3 Bewegingsonderwijs 

De gymlessen voor de groepen 5 tot en met 8 worden eenmaal per week op vrijdagochtend gegeven. 
Het gaat hier om een blokuur gym. Groep 3-4 krijgt wel twee keer per week(dinsdag en vrijdag) een 
(korte) gymles. De gymlessen worden gegeven in de gymzaal aan de Lakenstraat 35. Op 
vrijdagochtend krijgen de kinderen les van onze vakleerkracht Kitty van de Vrede. Tijdens de 
gymlessen moeten de leerlingen gymkleding (broek en shirt of gympakje) dragen. Ook zijn schone 
gymschoenen (geen zwarte zolen) verplicht. De leerlingen van groep 1 en 2 hebben elke dag 
bewegingslessen. Deze worden gegeven op het plein of in het kleuterlokaal. 
Het gymrooster wordt in de jaarbijlage van de schoolgids opgenomen. 

 

4.4 Actief burgerschap, Sociale integratie en Sociale veiligheid 

Ook onderwijs in burgerschap en sociale integratie is opgenomen in de kerndoelen. Op de Terebint 
integreren we Burgerschap in ons gehele onderwijs. Voortdurend dagen we leerlingen uit om na te 
denken over hun rol als burger in de Nederlandse Samenleving. We versterken de bereidheid en het 
vermogen van kinderen om actief een bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Vanuit onze 
christelijke identiteit vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, 
waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook daadwerkelijk naar anderen omzien en 
anderen helpen. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken 
met anderen. Wij willen leerlingen verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. 
Vanuit onze Christelijke identiteit zien wij een samenhang in verantwoordelijkheid tussen de “ik”, de 
“ander” en de “omgeving”. Deze samenhang is gebaseerd op de volgende pijlers: 

• vrijheid van meningsuiting 

• gelijkwaardigheid 

• begrip voor anderen 

• verdraagzaamheid 

• autonomie 

• afwijzen van onverdraagzaamheid 

• afwijzen van discriminatie 
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• cultuureducatie 
 
Op de Terebint komen de bovenstaande pijlers aan bod door: 

• klassen te begeleiden als groep: we beginnen elk schooljaar met een ‘groepsvormend’ 
startprogramma, volgen en ontwikkelen groepsprocessen, leren expliciet 
samenwerkingsvaardigheden aan, houden kringgesprekken en verdelen taken, 

• met lessen sociaal-emotionele vorming doelgericht sociale vaardigheden te ontwikkelen, 

• met pestprotocol, afspraken en ‘No Blame-aanpak’ pestproblemen te voorkomen en op te 
lossen, 

• de vakoverstijgende maatschappelijk-relevante thema’s uit ons OGO-onderwijs, 

• lessen in onze methoden voor godsdienst, begrijpend lezen en wereldverkenning, met daarin 
aandacht voor sociale en morele vorming, geestelijke stromingen, democratie, politiek, enz.  

• excursies, leskisten, TV-programma’s (SchoolTV-weekjournaal, Huisje Boompje Beestje, Nieuws 
uit de Natuur), 

• jaarlijks terugkerende activiteiten als: kerst- , Maas-en Waalse schoonmaakdag, Goede 
doelenacties, Kinderpostzegels. 

Met betrekking tot de Sociale Veiligheid is door Trivium op bestuursniveau veiligheidsbeleid 
ontwikkeld. Op schoolniveau hebben we dat uitgewerkt in regels en afspraken voor de school, de 
afzonderlijke groepen en het overblijven. Ook zijn er protocollen grensoverschrijdend gedrag 
(waaronder pesten), schorsen en verwijderen en internetgebruik. Deze documenten zijn op school 
ter inzage beschikbaar. 
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5. Aanmelding, toelating, schorsing en verwijdering 

 

5.1 Aanmelding en toelating 

De Terebint is een school die open staat voor alle leerlingen, waarvan de ouders de grondslag en 

doelstelling van de school willen respecteren. Belangstellende ouders zijn welkom voor een 

kennismakingsgesprek. Ook leiden we u graag rond door de school. De aanmelding van leerlingen 

gebeurt bij de directeur, daarvoor dienen de ouders of verzorgers een aanmeldingsformulier en een 

ouderverklaring in te vullen en te ondertekenen. Het aanmeldingsformulier en de ouderverklaring 

zijn te downloaden via onze website www.deterebint.nl. Uiteraard kunt u ook een papieren 

exemplaar aanvragen op school. 

 

Ingeschreven leerlingen, die bijna vier jaar zijn, kunnen al enkele schooltijden op bezoek komen om 

kennis te maken en te wennen. Op de dag na hun vierde verjaardag mogen zij elke dag naar school. 

Als kinderen in december of in mei, juni of juli vier jaar worden, bekijkt de leerkracht samen met de 

ouders wat voor hun kind een goede startdatum is. Voordat een kind op school komt kennismaken, 

maakt de leerkracht van groep 1 een afspraak met de ouders voor een intakegesprek. De leerkracht 

informeert de ouders over de gang van zaken op school en in de klas en maakt afspraken over de 

kennismakingsdagen. Daarnaast wil zij zich alvast een beeld vormen van haar toekomstige leerling. 

Daarom wordt u bij aanmelding in groep 1-2 of 3 ook gevraagd een intakeformulier in te vullen. Als 

een kind een paar maanden op school zit, maakt de groepsleerkracht een afspraak voor een 

huisbezoek.  Leerlingen die worden aangemeld als vierjarige of leerlingen die door verhuizing van 

elders in dit gebied komen wonen, kunnen over het algemeen altijd worden ingeschreven.  

 

Wanneer een leerling van een andere basisschool komt volgen wij ons aanname beleid, daarin staat 

bijvoorbeeld dat we eerst contact op met de school van herkomst, voordat wij uw kind toelaten. Dit 

omdat wij altijd gepaste zorg willen kunnen bieden. Daarbij staat voor ons centraal dat de aanname 

bij ons op school in het belang van de ontwikkeling van het kind is. 

Inschrijving kan pas plaats vinden, nadat een bewijs van uitschrijving van de andere school is 

ontvangen. Kinderen van andere basisscholen uit ons samenwerkingsverband met een “positieve 

beschikking” van de commissie toelaatbaarheid worden niet op een andere reguliere basisschool 

toegelaten.  

Onze procedure rondom het aanname beleid/inschrijving nieuwe leerlingen kunt u vinden op onze 

website onder de knop “informatie”. Ook is het document op school ter inzage beschikbaar. 

 

5.1.1. Procedure toelating leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften bij ons op school 

Bij ons op school zijn alle kinderen welkom. Wij zetten ons in om alle kinderen een zo optimale 

ontwikkeling te laten doormaken. Bij aanmelding van leerlingen met een specifieke 

onderwijsbehoefte bekijken wij zorgvuldig of wij de optimale ontwikkeling voor dit kind bij ons op 

school kunnen garanderen.  

Alvorens wij overgaan tot toelating of afwijzing doorlopen wij een stappenplan waarbij we alle 

specifieke hulpvragen en mogelijkheden van deze leerling op een rij zetten. Ook bestuderen wij de 

bekostigingsmogelijkheden van voorzieningen en speciale ondersteuning die nodig zijn om de 

optimale ontwikkeling waar te maken. De beantwoording van al deze vragen doen we altijd in 

overleg met het ondersteuningsplatform waartoe wij behoren (zie hoofdstuk 10, paragraaf 10.2) 

Het besluit tot toelating of afwijzing zal binnen 8 weken na aanmelding plaatsvinden.  

 

 

http://www.deterebint.nl/
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5.2 Schorsing en verwijdering  

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk een leerling voor kortere of langere tijd de toegang tot het 

onderwijs te weigeren. Bij herhaling (alleen na zeer ernstige misdragingen van de leerling) kan er 

zelfs sprake zijn van verwijdering van school. Het schoolbestuur beslist over schorsing en 

verwijdering, nadat de ouders en de leerkracht/directeur gehoord zijn. Informatie over het schorsing- 

en verwijderingsbeleid van Trivium ligt op school ter inzage. 

Het schoolbestuur heeft de verplichting om bij verwijdering een andere school voor de leerling te 

zoeken. Wanneer dit na tenminste 8 weken nog niet gelukt is, mag de school de leerling de toegang 

tot de school weigeren. 
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6. Het volgen en begeleiden van de ontwikkeling van de kinderen  

 

6.1 Leerling-gegevens 

Van iedere leerling wordt een leerling-dossier aangelegd. Daarin worden persoonlijke gegevens, 

verslagen van leerling-besprekingen en gesprekken met ouders, onderzoeksverslagen, toets- en 

rapportgegevens bewaard. De toetsmap wordt beheerd door de groepsleerkracht, de leerling-

dossiers door de intern begeleidster. Als ouder kunt u natuurlijk de gegevens van uw kind inzien. 

 

6.2 Afspraken rond de bescherming van de privacy 

De scholen voor basisonderwijs in Maas en Waal hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de 

wijze waarop de privacy van de leerlingen en hun ouders optimaal gewaarborgd worden. Ze gaan 

over m.n. doel, inzage, bewaren, beveiligen en gebruik van schriftelijke gegevens. Uitgangspunt is dat 

alleen informatie wordt vastgelegd die nodig is voor onderwijs en begeleiding, zonder dat daarbij de 

privacy tekort wordt gedaan. 

 

6.2.1 Onderwijskundig rapport bij het verlaten van de school. 

Als een leerling de basisschool verlaat wordt er altijd een onderwijskundig rapport opgesteld.  

Dit rapport is bedoeld als intern informatiemiddel van school tot school. Ouders hebben inzagerecht 

in dit rapport. 

 

6.3 Adreslijst voor ouders. 

Elk schooljaar wordt aan alle ouders een lijst verstrekt met daarop de namen van de leerlingen, het 

adres en telefoonnummer. Veel ouders vinden een dergelijke lijst erg handig om snel 

telefoonnummers van vriendjes van hun kinderen bij de hand te hebben. Wanneer u bezwaar heeft 

tegen vermelding van deze gegevens op een dergelijke lijst, dan kunt u dit (schriftelijk) kenbaar 

maken aan de directeur. 

 

6.4 Het dagelijkse werk van de kinderen 

Het dagelijkse werk van de kinderen wordt door de leerkracht bekeken. De leerkracht verwerkt 

informatie over het dagelijks werk in de vervolgaanpak in de klas. 

In de onderbouw krijgen de leerlingen regelmatig hun werk mee naar huis. Vanaf groep 3 blijft veel 

werk op school. Dit werk kunt u bekijken wanneer u ‘s morgens uw kind naar school brengt (van 

kwart over acht tot half negen), 's middags na schooltijd of tijdens een inloopavond. 

Wat de kinderen leren wordt regelmatig getoetst met toetsen die bij de methode horen of door de 

leerkracht zelf zijn gemaakt. Leerkrachten maken bij gemaakte toetsen een foutenanalyse, en 

gebruiken deze om gericht kinderen te begeleiden en hun instructie te verbeteren.  

Vanaf groep 4 krijgen kinderen voor sommige toetsen een cijfer. De resultaten worden door de 

groepsleerkracht bijgehouden in de groepsmap. 

 

6.5 LeerlingVolgSysteem-toetsen 

Tweemaal per jaar worden methodeonafhankelijke, landelijk genormeerde toetsen afgenomen. Wij 

werken met de CITO LOVS (Leer en onderwijs volg systeem) toetsen.  De uitslag wordt vastgelegd in 

ons digitale leerlingvolgsysteem. Een rapportage van de scores van uw kind op deze lovs-toetsen 
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ontvangt u tegelijk met het leerling-rapport. Tijdens de oudergesprekken bespreekt de leerkracht 

zowel de wekelijkse methode toetsen, de dagelijkse gang van zaken en de lovs resultaten met u. De 

toetsresultaten gebruiken leerkrachten om te bepalen welke extra begeleiding een kind nodig heeft, 

en om te bekijken of die extra begeleiding voldoende heeft opgeleverd. Startsituatie (toetsscores, 

gesprekken en observatiegegevens), begeleidingsdoelen, organisatie en werkwijze en de manier 

waarop bekeken gaat worden of de extra begeleiding het gewenste effect heeft opgeleverd, wordt 

vastgelegd in groepsplannen; waar nodig wordt voor een individueel kind een handelingsplan 

opgesteld. 

Behalve de individuele leerling volgen we op deze manier ook de groeps- en de schoolresultaten over 

langere termijn. De groepsuitslagen dienen dan om te bekijken of ons onderwijs doelmatig is 

geweest, en op welke punten bijstelling nodig is. 

Aan het eind van groep 7 wordt de Entreetoets van het CITO afgenomen en in groep 8 het 

Drempelonderzoek en de Eindtoets Basisonderwijs. De uitslag van deze toetsen wordt met u 

besproken. 

 

 
 

6.6 Rapport 

Per schooljaar krijgen de leerlingen tweemaal een rapport. Bij het schrijven hiervan richten we ons 

op het kind. De leerkrachten beschrijven zo nauwkeurig mogelijk hoe het kind op school functioneert. 

Dit is een rapport met beoordelingen en cijfers. Ook wordt er in verhaalvorm een korte toelichting 

gegeven bij de verschillende vakgebieden.  

Bij elk rapport wordt een werkje uit de afgelopen periode geplakt. Zo ontstaat in acht jaar tijd een 

document dat de ontwikkeling van de leerling goed laat zien. Op het rapport vermelden we ook de 

uitslagen van de CITO lovs toetsen. Beide rapporten bespreekt u met de leerkracht tijdens het ‘10-

minuten gesprek’. 

 

6.7 Overgaan of zitten blijven 

De leerlingen in de groepen 1 t/m 4 gaan zoveel mogelijk op een bij hen passend niveau door de 

leerstof. De mogelijkheid bestaat om de leerstof van de eerste vier groepen in een periode van 3½ 

tot 5 jaar te doorlopen. Na de tweede en vierde groepsplanperiode wordt gekeken in welke groep 

het kind het beste zijn onderwijs kan ontvangen en is er een wisseling van groep en leerkracht 

mogelijk. Aan het eind van de onderbouwperiode moet duidelijk zijn wat de leerling nodig heeft om 

zich in de bovenbouw verder goed te ontwikkelen. 

In de groepen 5 t/m 8 kan er alleen sprake zijn van doubleren als de ontwikkeling van een kind 

plotseling stil blijft staan of ernstig vertraagd is door een acute omstandigheid zoals: ernstige ziekte 

of sterfgeval in het gezin, ernstige ziekte van de leerling zelf of een andere traumatische ervaring. Er 

moet zicht op zijn dat de ontwikkeling van het kind door het doubleren weer op gang komt. We 

hebben een beleidsdocument (beleid doublure/kleuterverlenging) ontwikkeld waarin de procedure 
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rondom doublure en kleuterverlenging uitgebreid omschreven staat. Dit document is op school ter 

inzage aanwezig. 

 

6.8 Zieke leerlingen 

Wanneer een leerling langere tijd wegens ziekte niet naar school kan komen, gaan we samen met de 

ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen 

voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een consulent 

onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor leerlingen opgenomen in een academisch ziekenhuis 

zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening, voor alle andere leerlingen betreft het de 

consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst. 

Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed 

onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact 

blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht. De leerling moet weten en ervaren dat hij/zij ook 

dan meetelt en erbij hoort.Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is 

belangrijk omdat de zieke leerling dan bezig blijft met de toekomst en leerachterstanden zoveel 

mogelijk worden voorkomen.Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen dan 

kunt u informatie vragen aan de leerkracht van uw kind. Ook kunt u informatie vinden op de website 

van Marant Educatieve diensten, www.marant-ed.nl en op de website van Ziezon, het landelijk 

netwerk van ziek zijn en toch onderwijs, www.ziezon.nl. 

 

6.9 Kinderen met specifieke behoeften 

In het onderwijs is het niet vreemd dat kinderen een eigen programma volgen op bepaalde 

onderdelen of extra oefenen tijdens de les. Bij ons op school is er alle ruimte om goede en zwakke 

kanten te hebben en te tonen. Wanneer een leerkracht constateert dat er problemen zijn met een 

kind die ondanks dagelijkse gerichte extra begeleiding niet worden opgelost, dan bespreekt ze dit 

met de intern begeleider. Wanneer uit deze bespreking voren komt dat een specifieke aanpak, extra 

instructie of een eigen programma voor uw kind nodig is, wordt dit uiteraard met u besproken. 

Mochten wij het nodig vinden om bijvoorbeeld deskundigen van de schooladviesdienst of het 

speciaal onderwijs in te schakelen dan kan dat pas nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. De 

extra instructie en begeleiding worden opgenomen in het groepsplan. Alle onderwijs en begeleiding 

voeren wij zoveel mogelijk in de klas uit; slechts in een enkel geval zal individuele begeleiding buiten 

de groep noodzakelijk zijn. 

Wanneer uw kind met al onze hulp op onze school geen vorderingen meer maakt, dan kunnen wij 

advies vragen bij het ZorgPlatForm (ZPF) van ons samenwerkingsverband. In een enkel geval zal de 

overstap naar het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) nodig zijn. Uiteraard doen 

we ons best om over elke stap in een dergelijk traject zorgvuldig met de ouders te overleggen. 

 

6.9.1 Leerlingconsultatie 

Enkele malen per jaar komt een psycholoog van BNT-Consult op school om leerkrachten te 

ondersteunen in hun werk met kinderen die extra zorg nodig hebben. De leerkracht kan een 

probleem inbrengen m.b.t. de overbrenging van de leerstof of de aanpak van een leer- of 

gedragsprobleem. Ook kan een individuele leerling worden besproken. Soms is een extern leerling 

onderzoek nodig. Voor bespreking en/of onderzoek van een leerling dienen de ouders vooraf 

toestemming te verlenen. 

 

 

http://www.marant-ed.nl/
http://www.ziezon.nl/
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6.10 Overgang naar het voortgezet onderwijs 

In groep 8 moet er een keuze worden gemaakt voor een vorm van voortgezet onderwijs. Deze keuze 

ligt bij de leerling en zijn ouders. Daarnaast geeft de leerkracht van de groep een advies, dat 

gebaseerd is op de mogelijkheden van de leerling, zoals die door de leerkracht worden ingeschat. 

Daarbij spelen leervorderingen natuurlijk een rol, maar ook de mate van zelfstandigheid, 

doorzettingsvermogen, taakgerichtheid en interesse. Een eerste advies wordt gegeven in het najaar, 

het tweede in de winter. Wanneer het resultaat van de Eindtoets Basisonderwijs (CITO-Eindtoets) 

afwijkt van het advies van de leerkracht en de oorzaak daarvan niet duidelijk is, kan dit aanleiding zijn 

voor nader onderzoek. Bij de toelating tot een school voor voortgezet onderwijs speelt het advies 

van de basisschool een grote rol. 

Om tot een goede schoolkeuze te komen wordt er op school regelmatig met de leerlingen aandacht 

geschonken aan deze keuze. Ook wordt aan het begin van het schooljaar een informatieavond 

gehouden voor de ouders. Daarnaast is het van belang dat u samen met uw kind een aantal open 

dagen van scholen voor voortgezet onderwijs bezoekt. Deze informatiedagen vinden meestal in de 

maanden januari t/m maart plaats. Op de informatieavond krijgt u een jaarplanning. 

Aan het eind van de maand maart (voor scholen in Tiel/Leeuwen/Druten) of februari (voor scholen in 

en rond Nijmegen) moet u een definitieve keuze voor een vorm en school voor voortgezet onderwijs 

hebben gemaakt. Aanmelding kan via onze school, maar het kan ook rechtstreeks. In het laatste 

geval is het wenselijk dat de leerkracht op de hoogte wordt gesteld. De leerkracht moet namelijk een 

onderwijskundig rapport opmaken, waarin relevante zaken over de leerling zijn opgenomen. Van dit 

rapport is voor u een kopie beschikbaar. De school voor voortgezet onderwijs beslist na ontvangst 

van dit rapport over de toelating. 

Elk jaar is er overleg met de brugklasmentor of afdelingsleider van scholen voor voortgezet onderwijs 

over de leerlingen die naar de betreffende school gaan. We bespreken dan ook de leerlingen die er al 

zitten.Bovendien ontvangen we de eerste jaren regelmatig een overzicht van de resultaten van de 

leerling. Uit deze resultaten kunnen wij afleiden of ons advies juist is geweest. 

 

6.11 Huiswerk 

Alle leerlingen krijgen van tijd tot tijd opdrachten die thuis voorbereid en eventueel uitgevoerd 

moeten worden. Het belang, de omvang en intensiteit van dit huiswerk neemt toe naarmate de 

leerling vordert in zijn schoolloopbaan. 

Het doel van deze opdrachten kan zijn: 

- extra hulp te bieden bij schoolwerk 

- leerlingen zelf verantwoording te leren dragen voor hun leerresultaten 

- de zelfstandigheid van de leerlingen te bevorderen 

- leerlingen te leren thuis te werken 

- leerlingen voor te bereiden op het huiswerk maken in het voortgezet onderwijs. 

Het huiswerk bestaat uit: 

- voorbereiden van een boekenbeurt (vanaf groep 1) 

- thuis verzamelen van materiaal t.b.v. schoolactiviteiten (vanaf groep 1) 

- oefenen van ‘de woorden van de week’ (vanaf groep 4) 

- oefenen van de tafels (groep 4 en 5) 

- oefenen van topografie (vanaf groep 5) 

- leren van bijv. aardrijkskunde- en geschiedenissamenvattingen (vanaf groep 6) 

- voorbereiden van spreekbeurten (bovenbouw) 

- maken van werkstukken (vanaf groep 7) 

- het (af)maken van schoolopdrachten (groep 5-8). 
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6.12 Roken op school 

Omdat kinderen op moeten kunnen groeien in een rookvrije omgeving, is het in school en op het 

schoolterrein verboden om te roken. Dit geldt ook voor bezoekers. We vragen u mee te helpen deze 

rookvrije omgeving te respecteren. Wanneer iemand rookt, dan zullen we hem daarop natuurlijk 

aanspreken, maar het is prettiger wanneer iedereen zich uit eigen beweging houdt aan het 

rookverbod.In onze lessen wordt ook aandacht besteed aan gezondheid en een gezonde levensstijl. 

Daarbij is er specifieke aandacht voor de gevolgen van het roken op de gezondheid van mensen. 

 

6.13 Foto’s voor PR-doeleinden 

Regelmatig maken wij foto’s van allerlei activiteiten op school. Hierop komen uiteraard ook 

leerlingen voor. Deze foto’s zijn voor intern gebruik, zoals voor De Tereprint, schoolgids, website e.d.  

Heeft u daartegen bezwaar, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht of directie. Ook  vragen wij u 

in de ouderverklaring akkoord te gaan met het al dan niet plaatsen van foto’s voor PR-doeleinden. 
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7. Méér dan leren en werken 

 

7.1 Vieringen 

De meeste tijd op De Terebint wordt besteed aan de basisvakken, maar bij ons onderwijs horen ook 

feesten en vieringen of andere activiteiten. 

 

7.1.1 Kerstfeest 

Gedurende de adventstijd werken we meestal in projectvorm naar kerst toe. Aan de kerstviering 

leveren zoveel mogelijk alle kinderen een bijdrage. 

 

7.1.2 Sinterklaas 

Het Sinterklaasfeest wordt met alle leerlingen rondom een bepaald thema gevierd. Elke groep 

bedenkt iets voor de Sint in de vorm van een optreden. De Sint trakteert op pepernoten en de 

leerlingen van groep 1 t/m 4 krijgen een cadeautje. In de groepen 5, 6, 7 en 8 maken kinderen 

surprises voor elkaar. 

 

7.1.3 Verjaardag van de leerkrachten 

De verjaardag van de leerkrachten wordt gezamenlijk op één dag gevierd, dat betekent dus feest 

voor alle leerlingen.  

 

7.1.4 Verjaardag van de leerlingen 

Een jarige leerling mag natuurlijk trakteren. Dit gebeurt ‘s morgens vlak voor de pauze. De leerling 

trakteert alleen in zijn eigen klas. Hij krijgt één grote kaart, waarop alle leerkrachten een felicitatie 

schrijven. De jarige kan in de kleine of grote pauze langs gaan om de leerkrachten te trakteren. 

Het is de bedoeling dat traktaties gezond zijn, dus niet uit zoetigheiden/of vet bestaan. 

Er zijn enkele kinderen, die zich aan een dieet moeten houden. Tijdens de informatieavond aan het 

begin van het schooljaar geeft de leerkracht hierover informatie. Overlegt u eventueel vooraf met de 

leerkracht welke traktatie geschikt is voor die kinderen.In de groep van de jongste leerlingen (groep 1 

t.m. 3) mag een ouder aanwezig zijn bij de viering van de verjaardag. Wilt u daarvoor wel even 

overleggen met de leerkracht. 

 

7.1.5 Afscheid groep 8 

Ieder jaar organiseert groep 8 aan het eind van het schooljaar een feest, waarin afscheid genomen 

wordt van alle leerlingen en de leerkrachten. Dat kan in de vorm van een afscheidsmusical of film die 

we samen met de kinderen opvoeren dan wel opnemen. 

 
N.B. Foto- en filmopnamen 

Wanneer u foto- of filmopnamen wilt maken op school, dan mag dat alleen na toestemming van de 

directeur of de groepsleerkracht, en uitsluitend voor privégebruik. Op school of tijdens 

schoolactiviteiten gemaakte foto’s mag u dus absoluut niet op internet plaatsen. 

 

7.2 Cultureel schoolprogramma 
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De scholen in de gemeente West Maas & Waal werken samen in een werkgroep genaamd CSP 

(Cultureel School Programma). Elke school heeft afgevaardigden in een werkgroep, die samen elk 

jaar een programma met kunstzinnige activiteiten voor de leerlingen samen stelt. Het programma 

wordt zo samengesteld dat de leerlingen in de loop van hun basisschooltijd met alle aspecten van 

kunstzinnige vorming in aanraking komen. 

Dit culturele aanbod wordt voor een deel vergoed door een subsidie van het rijk en voor een deel 

door het schoolbestuur. Daarnaast wordt van de ouders een bijdrage van Є 2,-  gevraagd om de 

kosten te dekken. Deze bijdrage is opgenomen in de jaarlijkse ouderbijdrage. 

 

7.3 Op reis 

De leerlingen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) gaan ieder jaar een dag op schoolreis. Dit 

schoolreisje is het ene jaar in de directe omgeving van de school en in het andere jaar wat verder 

weg.  

De leerlingen van groep 5 en 6 houden een minikamp. Ze gaan een dagje uit, blijven ’s nachts op 

school slapen en hebben de volgende ochtend nog een afsluitende activiteit. 

De leerlingen van groep 7/8 gaan drie dagen op kamp.Voor de begeleiding en organisatie wordt aan 

enkele ouders gevraagd om mee te helpen. 

 

7.4 Samen delen 

Onder het motto “samen delen” proberen we als school enkele malen per jaar geld bijeen te brengen 

voor diverse projecten. In de Tereprint kunt u lezen wanneer we voor een project sparen. 

De leerlingen van groep 7 en 8 doen in ieder geval elk jaar mee aan de Kinderpostzegelactie.  

Wanneer u vindt dat uw kind niet mee mag doen aan deze actie, wilt u dit dan even melden aan de 

groepsleerkracht. 

 

7.5 Overblijfregeling 

De leerlingen die overblijven blijven om 12.00u in hun eigen lokaal om samen met de leerkracht te 
eten. Vanaf 12.15u gaan deze leerlingen naar buiten met een leerkracht en een overblijfkracht 
(hulpouder).  
Overblijfcoördinatoren zijn juf Jolanda (vanuit het team) en Germa Hoppenreijs (vanuit de ouders); 
zij dragen zorg voor de verkoop van overblijfkaarten, het inroosteren van vaste overblijfkrachten en 
hulpouders, de bestellingen, het uitbetalen van overblijfkrachten, enz. Zij zijn eerste aanspreekpunt 
voor overblijfkrachten en hulpouders.  Vanuit de oudercommissie is Mark van Wolferen 
contactpersoon voor de financiële vragen.  
Wanneer uw kind het hele jaar op een of meer vaste dagen overblijft, schaft u aan het begin van het 
schooljaar een ‘blauwe kaart’ aan; de prijs is afhankelijk van het aantal dagen dat uw kind overblijft. 
Wanneer uw kind slechts incidenteel overblijft, wordt er halfjaarlijks een factuur gestuurd (december 
en juni) op basis van het aantal keer dat uw zoon of dochter heeft overgebleven. De prijs voor 
incidenteel overblijven ligt hoger dan de prijs voor vast overblijven. Vast overblijven kost € 1,75 per 
keer en incidenteel overblijven €2,- per keer. Een glas drinken is in de prijs opgenomen.  
De kosten van de blauwe kaarten (vast overblijven) en  incidenteel overblijven worden jaarlijks door 
de MR vastgesteld en besproken tijdens de Algemene Ouderavond in mei.  Voor 2014 -2015 gelden 
de volgende prijzen:  
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Kosten blauwe kaart; 
Overblijven hele jaar door: 
(€1,75 per keer) 

Groep 1 t/m 8  

1 dag per week € 65,-  
2 dagen per week € 130,-  
3 dagen per week € 190,-  
4 dagen per week € 250,-  

 
Kosten incidenteel overblijven € 2,- per keer. 
NB: Kinderen die niet overblijven, mogen om 12.55 uur terug op het schoolplein zijn! 

7.6 Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, echter zonder uw bijdrage kunnen geen extra activiteiten 
worden georganiseerd. In de begroting gaan we er van uit dat voor alle leerlingen de bijdrage wordt 
voldaan. Uit de ouderbijdrage worden o.a. de volgende activiteiten betaald: Vieringen zoals 
Sinterklaas, Kerst en Pasen; cultureel schoolprogramma; verjaardagen leerkrachten; schoolreisje 
voor groep 1 t/m 4, minikamp voor groep 5/6 en schoolkamp voor groep 7/8; afscheid van de 
leerlingen van groep 8; vergaderkosten ouderraad en ouderavonden; attenties bij jubilea, geboorte, 
ziekte, afscheid; extra kosten voor vader- en moederdag; etc.  
De basisouderbijdrage, waaruit de extra activiteiten op school gedurende het jaar worden betaald, is 
voor alle leerlingen hetzelfde: € 15,50. Daarbovenop komt een bedrag voor buitenschoolse 
activiteiten: het schoolreisje, het minikamp en het driedaagse schoolkamp. Omdat die activiteiten 
verschillen per groep, varieert ook de ouderbijdrage per groep.   
Groep 1 & 2: € 15,50 + € 21,50 = € 37.00  Groep 3 & 4: € 15,50 + € 26,50 = € 42.00  Groep 5 & 6: € 
15,50 + € 31,50 = € 47.00  Groep 7 & 8: € 15,50 + € 59,00 = € 74.50  
Wanneer kinderen in de loop van het schooljaar op school komen, geldt een aangepaste bijdrage.   

U ontvangt van de penningmeester van de ouderraad een nota. Het bedrag maakt u over op 

bankrekeningnummer 1561.13.376 t.n.v. Stichting Trivium, inz. OR De Terebint te Zetten.  

 

7.7 Buitenschoolse Opvang 

Voor de opvang na schooltijd kunt u contact opnemen met Aryanne Ouburg van BSO SchoolkidZ in 
Wamel. Deze BSO zit in ons gebouw. Mocht u hierover meer informatie willen, dan kunt u contact 
opnemen met Stefan de Jonge of Aryanne Ouburg. 
 

 
 
telefoonnummer Aryanne Ouburg: 0641124835 
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8. Het schoolteam 

 

8.1 Teamleden en taakverdeling 

Het schoolteam bestaat uit negen personen.  

Onze directeur is tevens voor twee schooldagen per week directeur van de andere Trivium school in 

de gemeente West Maas en Waal, De Gravin van Rechterenschool te Appeltern.  

De meeste leerkrachten hebben een parttime baan. Door wettelijke regelingen en specialisatie van 

leerkrachten staat ook een fulltime leerkracht vaak niet meer de hele week voor de klas.  

Elke groep heeft tegenwoordig te maken met meerdere leerkrachten. We proberen het bij de 

formatie zo te regelen dat een groep met niet meer dan twee leerkrachten te maken krijgt. Naast de 

directeur en de groepsleerkrachten is er op school een intern begeleider werkzaam. 

De Intern Begeleider (I.B.-er) is verantwoordelijk voor de begeleiding van leerkrachten op het gebied 

van leerlingenzorg. Zij is ook de contactpersoon tussen de school en alle andere instellingen die zich 

bezig houden met leerlingenzorg. De werkzaamheden van de I.B.-er betreffen daarnaast het 

coördineren, organiseren en bewaken van de onderwijszorg op school. In onze jaarbijlage (2013-

2014) vindt u de verdeling van leerkrachten over de verschillende groepen. Deze jaarbijlage wordt elk 

jaar aangepast. 

 

8.2 Vervanging 

Bij kortdurende afwezigheid van een leerkracht zoeken we in de eerste plaats mogelijkheden tot 

vervanging door uitbreiding van de taak van een leerkracht die parttime werkt. Wanneer dat niet lukt 

zal een vervanger worden aangetrokken. We kunnen hierbij gebruik maken van de diensten van het 

Ippon personeelsdiensten. 

 

8.3 Naar huis sturen van leerlingen 

Bij lesuitval tijdens schooldagen zal de school zorgen voor adequate opvang van de leerlingen. 

Leerlingen zullen niet zo maar naar huis gestuurd worden. 

Mocht het door onvoorziene omstandigheden, zoals een calamiteit of onverwacht ziekteverzuim van 

leerkrachten, niet mogelijk zijn om gedurende de schooldag de leerlingen op te vangen, dan zullen 

leerlingen alleen naar huis gestuurd worden nadat contact is gelegd met de ouders. Met hen zal 

worden overlegd of de leerling zelfstandig naar huis mag of opgehaald wordt. 

 

8.4 Nascholing 

Leerkrachten volgen regelmatig opleidingen om op de hoogte te blijven van allerlei ontwikkelingen 

op onderwijsgebied. Meestal gebeurt dit buiten schooltijd, maar het is ook mogelijk dat een 

leerkracht voor het volgen van een cursus afwezig is, of dat we met het gehele team een studiedag 

hebben. In geval van individuele scholing wordt voor vervanging gezorgd. Studiedagen voor het team 

worden als vrije dagen of dagdelen voor leerlingen in de jaarkalender opgenomen. 

 

8.5 Stagiaires 

Geregeld begeleiden we op onze school stagiaires van de PABO. Op deze manier helpen we mee aan 

de opleiding van toekomstige collega’s. De stagiaires werken in de klas min of meer zelfstandig met 

de leerlingen, maar de groepsleerkracht blijft altijd eindverantwoordelijk. 
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Naast stagiaires van de PABO hebben we ook stagiaires van het Regionaal Opleidingen Centrum. Dit 

zijn meestal mensen die belangstelling hebben voor een opleiding tot onderwijsassistent. 
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9. De ouders 

 

9.1 Contact met ouders 

Aan een goed contact tussen ouders en school hechten we veel belang. Ouders vertrouwen hun kind 

immers aan de school toe en hebben dus ook als eerste recht op alle informatie die voor hen en voor 

hun kinderen van belang is. Bovendien heeft betrokkenheid van ouders bij school een positieve 

invloed op het functioneren van het kind op school en thuis. 

 

9.2 Schriftelijke communicatie 

Uitgebreide informatie over de school staat in de voor u liggende schoolgids. Dit boekje wordt 

verstrekt aan alle ouders van leerlingen, en is tevens in te zien op de website van de school. Andere 

belangstellenden kunnen op school een gids verkrijgen. De schoolgids is bedoeld voor meerdere 

jaren. Jaarlijks stellen we een overzicht samen met de specifieke gegevens voor het betreffende 

schooljaar (namen en contactgegevens, vakantie en vrije dagen, kosten overblijven en ouderbijdrage, 

enz.) 

 

Elk jaar wordt een activiteitenkalender voor leerlingen en hun ouders uitgegeven met informatie 

over het betreffende schooljaar, zoals vakanties en data van bijzondere activiteiten. Per gezin wordt 

1 kalender verstrekt. 

 

Om de drie à vier weken verschijnt de “Tereprint”, een informatiebulletin voor ouders en leerlingen. 

In deze nieuwsbrief staan allerlei zaken, die in de verschijningsperiode van belang zijn: mededelingen 

over waar het schoolteam en de leerlingen mee bezig zijn, bijzondere activiteiten, agenda en 

roosters, huiswerkopdrachten, etc. In elke Tereprint wordne ook werkjes, teksten, tekeningen en/of 

foto’s van leerlingen opgenomen. 

Indien noodzakelijk verschijnt er een tussentijdse uitgave van de Tereprint. 

 

9.3 Digitale communicatie 

Informatie zoals de schoolgids, jaarbijlage, activiteitenkalender en Tereprint, wordt ook geplaatst op 

onze website. Hier kunnen leerlingen tevens huiswerkopdrachten e.d. vinden. Op de site worden ook 

verhalen en foto’s geplaatst. Ons website-adres is www.deterebint.nl.  

Ouders kunnen berichten voor de schoolwebsite aanleveren bij de webmaster (zie jaarbijlage). 

 

9.4 Mondelinge communicatie 

Direct voor en na schooltijd kunnen ouders in school het werk van hun kind bekijken en eventueel 

kort iets aan de leerkracht vragen of vertellen. Voor een uitgebreider gesprek kunnen ouders altijd 

een afspraak maken. 

Ouders die eens een deel van een schooldag willen meemaken, kunnen daarvoor een afspraak 

maken met de leerkracht. 

Driemaal per jaar worden gespreksavonden georganiseerd waar ouders met de leerkracht kunnen 

spreken over de ontwikkeling van hun kind. Voor deze gesprekken is 15 minuten per leerling 

beschikbaar. Voor de eerste twee gespreksavonden ontvangen alle ouders een uitnodiging, voor de 

derde gespreksavond kunnen ouders zelf aangeven of ze een gesprek willen. 

http://www.deterebint.nl/
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De leerkracht van groep 1 en 2 gaat bij elk kind éénmaal op huisbezoek. Zij maakt hiervoor van 

tevoren een afspraak met de ouders. In de bovenbouw kan op verzoek van de leerkracht of van 

ouders een huisbezoek plaatsvinden.  

Minstens eenmaal per jaar wordt een inloopavond georganiseerd. De leerlingen mogen dan hun 

werk en de school laten zien aan iedereen die zij daarvoor uitnodigen. 

Aan het begin van het schooljaar wordt per groep een informatieavond gehouden over de gang van 

zaken in de betreffende groep. 

Tweemaal per jaar vindt een algemene ouderavond plaats, deze avond wordt georganiseerd door de 

ouderraad. Het is gebruikelijk dat op een of beide algemene ouderavonden ook de school aan ouders 

verslag doet van de manier waarop het team werkt aan de ontwikkeling van de school. 

De data van alle avonden staan zoveel mogelijk op de activiteitenkalender, data die pas later bekend 

zijn worden z.s.m. in de Tereprint vermeld. 

 

9.4.1 Gespreksavonden en gescheiden ouders 

Voor de gespreksavonden worden beide ouders uitgenodigd. In het geval van gescheiden ouders 

wordt per leerling éénmaal per gespreksronde een gesprek gepland. U kunt dit gesprek dus samen 

voeren, wilt u het anders, dan zult u onderling een oplossing moeten vinden. 

Ook schriftelijke informatie wordt in principe slechts één keer verstrekt; de ouder bij wie het kind 

verblijft, wordt geacht de informatie door te geven aan de andere ouder. 

 

9.5 De medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk orgaan; elke onderwijsinstelling is verplicht een 

medezeggenschapsraad te hebben. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van personeel en ouders. 

De verdeling is fifty-fifty. De directeur is geen lid van de MR, maar is als vertegenwoordiger van het 

bestuur op verzoek van de MR tijdens een (deel van de) vergadering aanwezig.  

Elke ouder met een kind op onze school, kan worden gekozen voor de MR. 

 
Verantwoording en beslissingsbevoegdheid MR 

De beleidsverantwoordelijkheid ligt bij het schoolbestuur. Belangrijke beslissingen kunnen echter 

niet zonder instemming of advies van de MR worden genomen. 

Er wordt gesproken over schoolbeleid, schoolontwikkeling en overige algemene schoolse zaken.De 

school legt jaarlijks verschillende beleidsdocumenten aan de MR voor ter advies of ter instemming. 

Daarnaast kan de MR ook ongevraagd advies of standpunten inbrengen bij de school of het bestuur.  

 
Rechten MR 

De MR geeft adviezen en beslist mee. Zij heeft adviesrecht en instemmingsrecht.Onder meer op de 

volgende terreinen mag geen besluit worden genomen zonder instemming van de MR: 

• Veranderingen van de onderwijskundige doelstellingen van de school. 

• Vaststelling of wijziging van het schoolplan. 

• Besluitvorming op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. 

Bij het adviesrecht valt te denken aan onder meer: 

• Verandering van de grondslag van de school. 

• Wijziging van het lesrooster. 

• Beleid inzake aanstelling of ontslag van de schoolleiding. 

De MR controleert, toetst en bewaakt de uitvoering van het schoolbeleid. Leden zitten in de MR 

‘zonder last of ruggespraak’, maar hebben wel belang bij een goed contact met de achterban. Elke 

ouder kan dan ook terecht bij de (oudergeleding van de) MR met advies of vragen over schoolzaken. 
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Lid van de MR 

De MR is een krachtig inspraakinstrument; ze praat mee en beslist mee over schoolbeleid. Daardoor 

zijn personeel en ouders meer betrokken en leveren zij een positieve bijdrage aan de school. 

 

9.6 De oudercommissie 

De oudercommissie van De Terebint is een activiteitencommissie die bestaat uit een penningmeester 
en daarnaast een aantal klassenouders die jaarlijks verschillend zijn. De penningmeester (Mark van 
Wolferen) beheert de gelden van de oudercommissie namens de school. 
Ieder jaar wordt er door een groep enthousiaste klassenouders een groot aantal activiteiten 
georganiseerd. De klassenouders zijn één/twee ouders per klas die in samenwerking met de leerkracht 
zorgen voor de activiteiten en evenementen van school. Bijvoorbeeld het opzetten van de kerstviering, 
het organiseren van een knutsel middag. Dit gebeurt in samenspraak met school. De klassenouders 
zijn het aanspreekpunt voor leerkrachten en ouders als het gaat om deze activiteiten. De 
klassenouders spreken andere ouders aan met de vraag om te assisteren bij activiteiten. Suggesties 
kunnen altijd doorgegeven worden. 
 
Stefan de Jonge is vanuit het team de contactpersoon. De schoonmaakavonden die we twee keer per 
jaar organiseren om te zorgen dat de lokalen en materialen weer schoon zijn, worden ook door de 
klassenouders in samenwerking met het team verzorgd. Deze avonden kunnen alleen gerealiseerd 
worden met de hulp van alle ouders. 
 
Contactpersonen: 
-Mark van Wolferen, mark.van.wolferen@gmail.com 
-Contactpersoon vanuit het team van De Terebint en aanwezig op de vergaderingen van 
de klassenouders (oudercommissie) is Stefan de Jonge info@deterebint.nl 

 

9.7 Verzekeringen/aansprakelijkheid 

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een 

aansprakelijkheidsverzekering. 

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; 

personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een 

ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn geneeskundige en tandheelkundige kosten 

gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt 

(bijvoorbeeld eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, etc.) valt niet onder de dekking. 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn 

(bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig 

handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot 

misverstand. 

Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens 

de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle 

schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting is 

gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake 

is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort 

geschoten zijn in haar of hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er 

sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. 

Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt dan ook niet door de school 

vergoed. 

mailto:info@deterebint.nl
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Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. 

Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun 

doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde 

activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of 

de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere  

aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. 

Wanneer u hier meer informatie over wilt, kunt u terecht bij de directeur. 

 

9.8 Sponsoring 

Voor het bedrijfsleven is een school aantrekkelijk voor sponsoractiviteiten. De jeugd is immers een 

boeiende doelgroep. Maar jongeren vormen ook een beïnvloedbare en kwetsbare groep. Met name 

die kwetsbaarheid vraagt onze zorg. Leerlingen worden door hun ouder(s) aan een school 

toevertrouwd en hebben recht op bescherming.Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of 

diensten die een sponsor verstrekt aan een bevoegd gezag, directie, leraren of leerlingen, waarvoor 

de sponsor een tegenprestatie verlangt waarmee leerlingen of hun ouder(s) in schoolverband 

worden geconfronteerd.Alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen, personeel en ouders 

hebben daarom afspraken gemaakt over sponsoring die zijn vastgelegd in een sponsor-convenant. 

Sponsoring van lesmaterialen (geen reclame); advertenties (in schoolgids of schoolkrant); sponsoren 

van activiteiten (schoolfeesten, sportdagen), etc., vallen onder dit convenant. Onze school stelt zich 

achter de uitgangspunten van dit convenant. Een exemplaar is ter inzage op school. 

 

9.9 Klachtenregeling 

Klachten zien we op school niet altijd als een negatief verschijnsel. Een klacht is een kans: het geeft 

de mogelijkheid om je werkwijze aan te passen en tot een betere kwaliteit te komen. We hopen er 

dus eigenlijk op dat u niet rond blijft lopen met klachten, maar dat u deze tijdig bij ons neerlegt. We 

kunnen ze dan samen oplossen en zo komen tot een betere en veiliger schoolomgeving. 

Wanneer ouders een klacht hebben over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het 

bestuur en het personeel of op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de 

schoolgemeenschap, dan kan die ingediend worden volgens de op school geldende klachtenregeling. 

Deze regeling heeft ook betrekking op seksuele intimidatie en discriminerend gedrag. 

 

9.9.1 Klachtafhandeling 

Natuurlijk kan het gebeuren dat er op school iets gebeurt waarmee u het niet eens bent. Wanneer u 

een klacht hebt, is het belangrijk om te weten bij wie u daarmee het best kunt aankloppen. We 

kennen een interne en een externe klachtenregeling, weergegeven in onderstaand stappenplan: 

In de meeste gevallen kunt het best in gesprek gaan met degene om wie het gaat. Meestal zal dat de 

leerkracht van uw kind zijn. Het is verstandig om een afspraak te maken voor een gesprek, zodat u 

weet dat de leerkracht tijd voor u heeft. Wacht hier niet te lang mee. Vaak kan een gesprek al veel 

oplossen. 

Wanneer dit gesprek onbevredigend is verlopen, of wanneer u een beleidsmatige klacht hebt, dan 

kunt u het probleem aankaarten bij de directeur (Stefan de Jonge). Naast de directeur is ook één van 

de leerkrachten contactpersoon voor de interne klachtenregeling. 

Afhankelijk van het probleem zullen zij uw probleem met de betreffende mensen bespreken of u 

doorverwijzen. Indien nodig zullen zij bemiddelend optreden in een gesprek met de verschillende 

betrokkenen. 
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Namen/adressen/telefoonnummers klachtenprocedure (intern/extern) kunt u hieronder vinden bij 

het kopje ‘Bij Namen en adressen’. 

9.9.2 Contactpersoon 

De naam van de contactpersoon voor onze school wordt vermeld in de jaarbijlage. 

 

9.9.3 Adressen vertrouwenspersonen van Trivium 

Zie de Jaarbijlage en de website van Trivium  www.trivium-onderwijs.nl 

 

9.9.4 Landelijke Klachtencommissie 

Het bestuur heeft zich in het kader van de Kwaliteitswet aangesloten bij de Landelijke 

Klachtencommissie Primair en Voortgezet Onderwijs. 

Het bureau-adres van deze commissie is: 

Bureau Landelijke Klachtencommissie en Kringenrechtspraak, Postbus 694, 2270 AR  Voorburg. 

De medewerkers van dit bureau zijn bereikbaar via tel: 070 386 16 97. Fax: 070 348 12 30 

of e-mail: info@klachtencommissie.org 

Het secretariaat van de klachtencommissie is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 

9.00 tot 15.00 uur. 

10.De ontwikkeling van en samenwerking rond ons onderwijs 

 

10.1 Activiteiten om ons onderwijs te verbeteren 

Onze wereld verandert voortdurend. Het onderwijs moet op deze veranderingen zo goed mogelijk 

inspelen om er voor te zorgen dat de leerlingen straks zo goed mogelijk functioneren in de 

maatschappij. We zijn daarom steeds bezig om in ons onderwijs onze kennis, vaardigheden, 

werkwijzen en hulpmiddelen te verbeteren en aan te passen. 

Ook ouders kunnen suggesties doen ter verbetering van ons onderwijs. Alle ouders krijgen eenmaal 

per drie jaar de gelegenheid om hun mening over de school te geven, dit kan via een enquête of een 

ouderavond. De opbrengsten hiervan worden gebruikt om verbeterplannen voor de komende jaren 

te maken. Dit maakt deel uit van een systeem van kwaliteitszorg.  

Leerkrachten volgen regelmatig opleidingen om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Voor het 

hele team worden jaarlijks studiebijeenkomsten gepland. In de schoolplanperiode 2011-2015 zijn dit 

studiedagen over sociaal-emotionele vorming, Spelling, Lezen en VVTO Engels. 

 

Van schoolontwikkeling maken ook keuze en invoering van nieuwe onderwijsmethoden deel uit. De 

afgelopen jaren is ons computernetwerk vernieuwd en maken we in elke groep gebruik van 

digiborden om onze lessen te ondersteunen. 

We hebben het afgelopen schooljaar onze methode voor Engels vernieuwd (groep 5-8). Deze moest 

passen bij het traject wat we ingezet hebben van VVTO Engels onder begeleiding van Philip Gill (TEC-

training). Daarnaast hebben we onze methode voor voortgezet technisch lezen en aanvankelijk lezen 

vernieuwd. Voor nadere informatie rondom de vervanging van methoden verwijzen we naar het 

schoolplan. Daar vindt u een methode vervangingsoverzicht. 

 

Ook op het terrein van leerlingenzorg ontwikkelen we ons. Op De Terebint hebben we het model van 

de “1-Zorgroute” ingevoerd, waarin denken vanuit onderwijsbehoeften van leerlingen, 

http://www.trivium-onderwijs.nl/
mailto:info@klachtencommissie.org
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handelingsgericht werken, goed en tijdig overleg met ouders, en het werken met groepsplannen 

centraal staan.  

 

Een overzicht en concretisering en beschrijving van onze ontwikkeldoelen en –activiteiten, vindt u in 

ons Schoolplan, de Jaarplannen en Jaarverslagen. Deze liggen op school ter inzage. Hieronder gaan 

we nog wel nader in op een belangrijke ontwikkeling op De Terebint. De ontwikkeling van vroegtijdig 

vreemde talenonderwijs op De Terebint, afgekort VVTO. 

 

10.1.2. VVTO-Engels 

Met het oog op de toekomst van onze leerlingen, zowel in het voortgezet onderwijs als voor het later 
deelnemen aan de (internationale)maatschappij, is Engels als gemeenschappelijke taal onontbeerlijk 
en daarom achten wij het van belang, dat onze leerlingen leren communiceren in het Engels. 
Op De Terebint wordt daarom aan alle kinderen een programma Vroeg Vreemde Talen Onderwijs 
(VVTO) aangeboden. Vroeg doelt op het feit, dat ons Engelstalig onderwijs begint in groep 1, dus 
vanaf 4-jarige leeftijd. In elke groep geven we per week een uur Engels. Dit wordt de komende jaren 
nog verder uitgebreid naar twee uur per week. 
Wekelijks nemen de kinderen deel aan Engelstalige lessen en activiteiten. In de onderbouw staat op 
speelse wijze communiceren centraal, terwijl in de bovenbouw ook de formele aspecten van de 
Engelse taal (grammatica, creatief schrijven, etc.) ruim aandacht krijgt. 
Zowel in de onderbouw als de bovenbouw volgen we het principe ‘topic based language learning’ 
waarbij aan de hand van thema’s de vreemde taal een betekenisvolle context krijgt. Het leren van 
Engels gaat hierdoor spelenderwijs. Plezier is belangrijk. Veelal maken de leerkrachten gebruik van 
prentenboeken, spelletjes, liedjes enzovoorts. Alle leerkrachten van De Terebint volgen de komende 
jaren een uitgebreide nascholingscursus op het gebied van Engelse taalvaardigheid. Ook wordt 
tijdens de nascholing aandacht geschonken aan het gebruik van ‘Classroom English’ en didactiek.  
Wij laten ons begeleiden door Stephen Mc. Laughlin, docent Engels van de PABO in Nijmegen en 
Philip Gill van TEC-training. Als VVTO school zullen we op termijn ook een certificaat ontvangen, mits 
we aan de gestelde eisen voldoen. Het traject VVTO Engels op De Terebint is gestart in het schooljaar 
2012-2013 en kost een paar jaar om goed in te voeren. Dat is een leuk en leerzaam proces! 
 
Hieronder de 3 belangrijkste reden waarom wij staan voor VVTO-Engels nog even op een rijtje: 
 
taalontvankelijkheid van kinderen 
Kinderen kunnen heel gemakkelijk twee of meerdere talen tegelijkertijd aanleren. Door gebruik te 
maken van de taalontvankelijkheid van jonge kinderen kunnen zij de taal "natuurlijk" verwerven. 
Geen stampen van woordjes, maar gewoon spelenderwijs in de klas door middel van aansprekende 
activiteiten en uitdagend lesmateriaal. 
 
cognitieve voordelen 
Vroeg Engels is goed voor de totale taalontwikkeling van een kind en het is zelfs wetenschappelijk 
bewezen dat de cognitieve ontwikkeling en de algemene taalvaardigheid vooruit gaan bij het vroeg 
aanbieden van een tweede taal. 
 
internationalisering 
Binnen Europa zijn andere landen al ver vooruit met vroeg Engels. Zo is het in Duitsland sinds kort in 
sommige deelstaten verplicht en ook op praktisch alle Spaanse privé scholen wordt vroeg Engels 
onderwezen. Met zoveel succes dat de staatsscholen dit voorbeeld willen volgen. Wij vinden het 
belangrijk om met deze ontwikkelingen mee te gaan. 
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Invoeringstraject tot nu toe: 
-Visievorming en beleidsmatige keuzes VVTO Engels (2012-2013) 
-Starten met ontwerpen thema’s Engels onderbouw (2012-2013 en 2013-2014) 
-Aanschaf en implementatie Our discovery Island voor groep 5-8 (2013-2014) 
-Vaardigheidstraining Engels teamleden (doelst. ERK B1/→B2, 2013-2014) 
-Curriculum ontwikkeling onderbouw thema’s (2014-2015) 
-classroom English leerkrachten (2014-2015) 

10.2 Externe contacten 

De Terebint is uiteraard geen eilandje in het onderwijslandschap. Om ons onderwijs en de zorg voor 

de leerlingen op een goede manier vorm te geven werken we samen met een aantal andere 

instanties. De belangrijkste zijn hieronder op een rij gezet. 

10.2.1 Ondersteuningsplatform Maas & Waal 

Onze school is aangesloten bij het  samenwerkingsverband Stromenland. Dit is een groot 

samenwerkingsverband met schoolbesturen in de gemeenten Cuijk, Sint Anthonis, Beuningen, 

Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen, Wijchen, West Maas en 

Waal, Boxmeer, Grave en Mill en Sint Hubert (zie ook de informatie bij paragraaf 10.2.2.’Passend 

Onderwijs’) 

Om dit grote samenwerkingsverband werkbaar te maken zijn er ondersteuningsplatforms ingericht. 

De Terebint behoort tot het ondersteuningsplatform Maas en Waal. Samen realiseren we een 

systeem van leerlingenzorg op verschillende niveaus ( in de klas, op school en tussen de scholen van 

het verband). Als vanuit onze interne zorg en in de consultatie met BNT-Consult 

(schooladviesbureau) blijkt dat er voor uw kind extra advies c.q. hulp nodig is, schakelen wij de hulp 

in van het ondersteuningsplatform. Diverse deskundigen kunnen de leerkrachten adviseren en 

ondersteunen in de aanpak van extra zorg voor uw kind.  Alle activiteiten die het 

ondersteuningsplatform ontplooit zijn gericht op de kwaliteit van extra zorg, om er voor te zorgen 

dat zo veel mogelijk kinderen deze extra zorg op de basisschool kunnen ontvangen.  

 

Als blijkt dat extra hulp vanuit de klas, de school en het samenwerkingsverband niet het gewenste 

resultaat heeft, kan dit leiden dat wij in samenwerking met het ondersteuningsplatform adviseren 

om samen met  u te zoeken naar een geschiktere onderwijsvorm voor uw kind. Op de volgende 

bladzijde is schematisch weergegeven hoe wij handelen bij extra ondersteuning voor onze leerlingen. 
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Aanwijzen trajectbegeleider uit ondersteuningsteam 

Cluster vertegenwoordigers SO 3 en 4 

SBO vertegenwoordiger 

JRK coördinator 

Maatschappelijk werk 

(mogelijke aanvulling uit deskundigenpool 

Stromenland) 

Trajectbegeleider 

Trajectbegeleiding (op grond van eigen expertise) i.s.m. intern begeleider, 

op grond van onderwijsbehoefte leerling en ondersteuningsbehoeften 

school, wordt korte begeleiding gegeven of een concept arrangement 

gemaakt. 

Concept arrangement 

Adviescommissie (vertegenwoordigers van het 

ondersteuningsteam) 

bespreekt arrangement. 

Toekennen lichte / medium arrangementen 

Advisering intensieve arrangementen.  

Commissie van Toelaatbaarheid 

Contactpersoon 

Orthopedagoog 

SBO/SO-vertegenwoordiger 

Deskundige Stromenland 

Geeft beschikking af voor intensieve 

arrangementen: Plaatsing SBO / SO 

GGZ 

MEE 

Jeugdzorg 

 

 

Contactpersoon/Voorzitter 

Adviescommissie 

 

Centraal aanmeldingspunt ondersteuningsplatform  

Maas en Waal 

Alle ondersteuningsvragen vanuit de scholen 

 

Schema bij extra ondersteuning leerlingen 
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10.2.1.1 Schoolmaatschappelijk werk 

Binnen ons samenwerkingsverband zijn maatschappelijk werkers werkzaam. Zij zijn ook beschikbaar 

voor onze school, ouders en kinderen. In het kader van “school en hulp” heeft de maatschappelijk 

werker een actieve rol binnen het ondersteuningsplatform. Verder kan zij  op onze school regelmatig 

beschikbaar zijn voor een persoonlijk gesprek in het kader van hulpvragen,  thema- of 

ouderbijeenkomsten. Wilt u de schoolmaatschappelijk werkster spreken, dan kunt u via de intern 

begeleider een afspraak maken. 

 

10.2.1.2 Speciale basisschool 

Binnen ons ondersteuningsplatform hebben wij ook de beschikking over een speciale basisschool, 

niet te verwarren met de speciaal onderwijs scholen (cluster scholen). 

Deze speciale basisschool (SBO De Dijk te Druten) is een voorziening voor kinderen die binnen ons 

gewone basisonderwijs niet voldoende ontwikkeling doormaken en waarvoor speciale aandacht 

nodig is. 

Kinderen die hiervoor in aanmerking komen, worden via onze interne zorg, advisering van het 

ondersteuningsplatform en in samenwerking met de ouders aangemeld bij de ‘Commissie van 

toelaatbaarheid’ met de vraag of zij toelaatbaar zijn voor onze speciale basisschool. Indien de 

commissie toelaatbaarheid een ‘positieve beschikking’ afgeeft (met andere woorden: toestemming 

geeft dat deze kinderen toegelaten mogen worden) kan het kind worden aangemeld bij de speciale 

basisschool. 

Voor toelating tot onze speciale basisschool zijn toelatingscriteria opgesteld. Deze criteria zijn 

vastgelegd in de ondersteuningsplatform-protocollenmap. Voor meer informatie hierover kunt u 

contact opnemen met onze intern begeleider. 

 
10.2.2. Passend onderwijs 
Deze wet is met ingang van 1 augustus 2014 ingegaan.  
 
Wat is Passend onderwijs? 
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 zowel kinderen die extra zorg 
nodig hebben als ook voor de kinderen die zonder extra zorgondersteuning onderwijs volgen. Om 
maatwerk te leveren is een passend onderwijsaanbod nodig, vandaar de naam. 
  
Wat is er veranderd?  
De zorgstructuur is door de invoering van Passend Onderwijs gewijzigd. De belangrijkste wijziging 
betreft de invoering van de zorgplicht voor scholen/schoolbesturen om een passende onderwijsplek 
voor ieder kind te realiseren. Deze zorgplicht impliceert het volgende. Als een school niet tegemoet 
kan komen aan de zorgbehoefte van een kind is de school verantwoordelijk om in overleg met de 
ouders en schoolbesturen binnen de regio wel een Passend Onderwijsaanbod te realiseren. 
Buiten de invoering van de zorgplicht wil het kabinet vooral voortborduren op de bestaande 
structuren zoals die in de voorgaande jaren zijn neergelegd. U kunt daarbij denken aan het project 
‘weer samen naar school’ en leerwegondersteunend onderwijs. Momenteel zijn de 
samenwerkingsverbanden gevormd waarbinnen deze initiatieven met elkaar worden verbonden. Een 
betere kwaliteit van onderwijs kan namelijk bereikt worden door alle krachten te bundelen. Dit moet 
een proces zijn van onderop, zodat het werkveld zelf de overlegstructuren en kaders neer kan 
leggen. Ieder samenwerkingsverband bestaat uit scholen voor regulier en speciaal onderwijs uit een 
regio. 
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Op zich betekende bovenstaande voor de werkwijze op De Terebint niets nieuws. We bieden al 
zoveel mogelijk een passend onderwijsaanbod binnen de grenzen van onze zorg. We werken via de 
1-zorgroute handelingsgericht aan de onderwijsbehoeften van onze kinderen. Toch zijn er in het 
kader van het nieuwe samenwerkingsverband ‘Stromenland’ waartoe wij gaan behoren wel 
ontwikkelingen die van belang zijn. 
  
De schoolbesturen in de gemeenten Cuijk, Sint Anthonis, Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, 
Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen, Wijchen, West Maas en Waal, Boxmeer, Grave en Mill en 
Sint Hubert werken in dit nieuwe SWV passend onderwijs ’Stromenland’ samen aan het realiseren 
van de beste mogelijkheden voor elk kind. Samen ontdekken en leren hoe dit moet. Formeel zijn de 
werkzaamheden van het nieuwe verband op 1 augustus 2014 gestart. Wij behoren, zoals in paragraaf 
10.1.2 omschreven bij het ondersteuningsplatform, Maas en Waal. 
 
Een van de zaken die binnen dit nieuwe samenwerkingsverband van belang wordt geacht, is de  
vorming van een zogenaamde ‘ondersteuningsplanraad’. Deze ondersteuningsplanraad is een 
speciale medezeggenschapsraad (MR) van het samenwerkingsverband. Daarin zitten ouders en 
personeelsleden. Belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het 
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Maar ook kan de ondersteuningsplanraad 
onderwerpen die zij binnen Passend Onderwijs belangrijk vindt met het bestuur van het 
samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven. De ondersteuningsplanraad 
gaat niet alleen over het onderwijs aan leerlingen die om welke reden dan ook extra ondersteuning 
nodig hebben. Passend onderwijs heeft betrekking op alle leerlingen.   
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10.2.3 Andere basisscholen 

Door de vorming van de stichting Trivium per 1 augustus 2004 zijn de contacten met de andere 

scholen in dit bestuurlijk verband het afgelopen schooljaar geïntensiveerd. Eenmaal per drie weken 

hebben de directies van alle Trivium-scholen directieoverleg. 

Daarnaast is er contact met basisscholen in de regio Maas en Waal in de vorm van overleg in het 

kader van WSNS en cultureel schoolprogramma. 

 

10.2.4 Scholen voor voortgezet onderwijs 

Het contact met scholen voor voortgezet onderwijs wordt vooral onderhouden door de directeur en 

de leerkracht van groep 8. Er is contact over de toelating van leerlingen, over oud-leerlingen en over 

algemene zaken. 

 

10.2.5 Schooladviesdiensten / Onderwijsadviesbureaus 

De school maakt vooral gebruik van de diensten van de School Advies- en Begeleidingsdienst Marant. 

Elk schooljaar maken we met de dienst een afspraak over begeleiding. Het gaat dan om 

onderwijskundige ontwikkelingen, bijvoorbeeld het kiezen van en werken met een nieuwe methode 

of het verbeteren van instructie en klassenmanagement, of nascholing van leerkrachten. Ook andere 

onderwijsadvies-bureaus (o.a. Giralis Groep, Den Bosch/Ede) vragen wij wel eens om advies, 

begeleiding of coaching. 

Voor consultatie over en psychodiagnostisch onderzoeken bij individuele leerlingen kopen we advies 

in bij BNT-Consult in Zaltbommel. Ook kinderen die buiten school om, bijvoorbeeld via hun huisarts, 

doorverwezen worden naar een kinder- en jeugdpsycholoog, komen vaak terecht bij BNT-Consult. 

Wanneer ouders een onderzoek af laten nemen bij een ander bureau, kunnen wij niet garanderen 

dat wij de conclusies van een rapport kunnen toepassen in ons onderwijs. Wij vragen dan aan de 

ouders toestemming om de conclusies voor te leggen aan BNT-Consult; BNT vertaalt de 

onderzoeksgegevens in handelingsgerichte adviezen voor de begeleiding van deze leerling, waarmee 

wij op school daadwerkelijk aan de slag kunnen. Bespreking met of onderzoek door BNT-Consult 

gebeurt alleen na overleg met en schriftelijke toestemming van de ouders. 

 

10.2.6 Schoolgezondheidszorg 

 

Onderzoek van de GGD op de school 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Regio Nijmegen volgt alle 0 tot 19 jarigen in hun 

ontwikkeling. Daardoor is het mogelijk gezondheidsrisico’s op te sporen en gezondheidsproblemen 

vast te stellen. Om gezondheidsproblemen te voorkómen richt de GGD haar aandacht niet alleen op 

de individuele leerling, maar ook op groepen leerlingen. 

 

Onderzoek in groep 2 

De GGD nodigt u en uw kind, als het 5 jaar is, uit voor een lichamelijk onderzoek door de jeugdarts en 

de doktersassistent. Daarnaast vindt er een gesprek plaats over de algemene ontwikkeling van uw 

kind met vragen als: Hoe gaat het met uw kind thuis en op school? Vindt uw kind het leuk op school? 

Wat doet het graag? Is het erg moe, prikkelbaar? 

 

Onderzoek in groep 7 

De sociaalverpleegkundige kijkt samen met u naar de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Uw kind 

wordt gemeten en gewogen, er wordt gekeken naar de houding en op verzoek kan het horen en het 



 

   

 

 
35 

zien worden getest. Daarnaast wordt er gepraat over bijvoorbeeld voeding, slapen, seksuele 

ontwikkeling, spelen en de omgang met andere kinderen. 

Controles 

Het kan noodzakelijk zijn dat uw kind nog eens gecontroleerd wordt. We spreken dan met u af dat 

uw zoon of dochter hiervoor op een later tijdstip uit de klas wordt gehaald. Op verzoek kunt u hierbij 

aanwezig zijn. 

 

Voor bovenstaande onderzoeken krijgt u met uitzondering voor de controles, een uitnodiging. We 

gaan van toestemming uit, tenzij u zelf actie onderneemt en bezwaar maakt tegen de onderzoeken. 

Als u het prettig vindt dat de schoolarts of verpleegkundige tussendoor nog eens naar uw kind kijkt, 

dan kan dat. Soms zal de arts, logopediste of leerkracht dat ook zelf voorstellen. Wilt u een afspraak 

hiervoor maken, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD 

Regio Nijmegen. 

 

School en Hulp 

Voor individuele leerlingen met problemen is naast het Zorgplatform van ons Samenwerkings-

verband, ook ‘School en Hulp’ of het Netwerkoverleg beschikbaar. Hierbij werken de school, het 

Bureau Jeugdzorg, maatschappelijk werk en de GGD samen om problemen te voorkomen en 

leerlingen te begeleiden en te verwijzen naar de reguliere hulp. Wanneer wij uw kind tijdens een 

bijeenkomst van dit team wensen te bespreken, vragen wij u vooraf om toestemming. 

Samen met u wordt bekeken op welke manier hulp kan worden geboden. 

 

Vragen: 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg. 

Voor adres en telefoonnummer: zie adressenlijst in Jaarbijlage. 

 

 

10.2.7 Logopedie 

De school wordt regelmatig bezocht door een logopediste van de Schoollogopedische Dienst Maas & 

Waal. Zij kan helpen bij allerlei problemen die met spreken te maken hebben, zoals: foutieve 

ademhaling, mondademen, uitspraakfouten, slechte articulatie, spraakontwikkeling, snelle manier 

van spreken, kinderheesheid, stotteren, neusspraak, slechthorendheid en verkeerd slikken. 

Alle leerlingen uit groep 2 worden jaarlijks door haar bekeken om te ontdekken of er sprake is van 

een spraak- of taalprobleem. 

Het vroegtijdig onderkennen en behandelen van bepaalde spraakproblemen is belangrijk om 

moeilijkheden (bijvoorbeeld met lezen) op latere leeftijd te voorkomen. Kinderen die een langdurige 

behandeling nodig hebben worden doorverwezen naar een vrij gevestigde logopediste. Deze 

verwijzing loopt altijd via de huisarts. 

 

 

10.2.8 Inspectie, onderwijstelefoon en klachtentelefoon 

Voor vragen over het onderwijs aan de onderwijsinspectie kunt u terecht op de volgende plaatsen: 

Inspectie van het onderwijs: email info@owinsp.nl, of website www.onderwijsinspectie.nl 

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis). 

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 

meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-111 3 111 (lokaal tarief). 

 

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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10.2.9 Bibliotheek 

We vinden het erg belangrijk dat kinderen lezen, niet alleen op school, maar ook voor hun plezier. 

We proberen dat leesplezier te bevorderen door het houden van een (wekelijkse) boekenkring, het 

organiseren van activiteiten tijdens de Kinderboekenweek en door dagelijks tijd in te ruimen om voor 

je plezier te lezen (stillezen). 
Door bezuinigingsmaatregelen konden de bibliotheekbussen die tot 2013 nog in Maas en Waal 
rondreden niet behouden blijven. Dat is spijtig, omdat wij veel gebruik maakten van de diensten van 
de bibliotheekbus om onze leerlingen leesplezier op te laten doen. 
Sinds het schooljaar 2013-2014 hebben we daarom op De Terebint een eigen schoolbibliotheek met 
een ruim assortiment aan kinderboeken op niveau. Eens per week mogen de kinderen daar een boek 
ruilen. De kinderen worden in de bibliotheek begeleid door twee hulpouders die de kinderen helpen 
met uitzoeken. Ook wordt er geregistreerd wie welk boek leent. Zo houden we de bibliotheek netjes! 
Vooralsnog is het niet de bedoeling dat boeken mee naar huis gaan. 
Daarnaast zijn we als school nog geabonneerd op en onderhouden we contacten met de bibliotheek 
rivierenland, dus met enige regelmaat kunnen leerkrachten ook daar boeken voor in de klas ophalen. 
Sinds de start van het schooljaar 2014-2015 zijn we het project “De bibliotheek op school” 
aangegaan. Daarover leest u  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bibliotheekwerk ten aanzien van scholen verandert ingrijpend. Helaas hebben we al een tijdje 
geen beschikking meer over de bibliotheekbus die elke week bij de school stond. Omdat we het als 
school belangrijk vinden dat er wel voldoende aandacht blijft voor leesbevordering en leesplezier 
hebben we besloten deel te nemen aan het project; De bibliotheek op school. 
Dat houdt in dat we een intensievere samenwerking tussen bibliotheek en school zijn aangegaan. 

Wist u dat veel kleuters bij aanvang van de basisschool een achterstand hebben van 2.000 woorden? 
Dat bij het verlaten van de basisschool 25% van de leerlingen een taalachterstand heeft van 2,5 jaar? 
En dat Nederland 1,5 miljoen laaggeletterden telt? Van de 15-jarigen is bijvoorbeeld 15% 
laaggeletterd. Het bestrijden van problemen op het gebied van taal staat hoog op de politieke 
agenda. Maar noch de gemeente, noch kinderopvang, noch de scholen kunnen dit probleem 
individueel oppakken. De bibliotheek is gelukkig steeds vaker een partner in dit netwerk. 

Het belang van lezen 

Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat 
lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren 
begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een 
goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. 

Om onderwijs en overheid te ondersteunen bij bovengenoemde problematiek, introduceert de 
Bibliotheek een nieuwe landelijke aanpak: de Bibliotheek op school. 
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De Bibliotheek op school 

Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken en scholen structureel samen aan 
taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om 
meer te lezen, op school en thuis. 

Met de Bibliotheek op school gaan school en bibliotheek een meerjarige samenwerking aan rondom 
lezen en mediawijsheid: 
• die vanuit een strategische netwerksamenwerking geborgd is in het beleid van school en 

bibliotheek; 
• waarbij een actuele en gevarieerde collectie in de school zorgt voor een verrijking van het 

leesonderwijs; 
• waarbij een professionele leesconsulent van de bibliotheek een adviserende en 

ondersteunende rol vervult voor de leescoördinator en het team van de school. 
• waarbij jaarlijks doelen worden bepaald op basis van gemonitorde resultaten. 
• waarbij jaarlijks alle activiteiten worden vastgelegd in een lees- en mediaplan en 
• waarbij een digitaal portaal helpt bij het zoeken en registreren van boeken, het stimuleren van 

lezen, het bijhouden van de leeshistorie en het vinden van betrouwbare informatie. 

De Bibliotheek op school maakt deel uit van een doorgaande leeslijn. BoekStart vormt het begin van 
deze beleidslijn en de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs het sluitstuk. De Bibliotheek op 
school is ontwikkeld door Stichting Lezen en Sectorinstituut Openbare Bibliotheken i.s.m. 
Bibliotheek.nl en de Stichting Samenwerkende Provinciale serviceorganisaties Nederland (SPN), is 
onderdeel van het programma Kunst van Lezen en worden gefinancierd door het ministerie van OCW 
en de SPN. 

De Bibliotheek op school in een notendop 
• Structurele samenwerking school, bibliotheek, gemeente 
• Gericht op aantoonbare verbetering van lezen, taal, informatie- en mediavaardigheid leerlingen 
• Jaarlijks lees- en mediaplan met doelen en activiteiten vormt het operationele uitgangspunt 
• Structurele aandacht voor lezen en mediawijsheid (ingeroosterd) 
• Goede doelgroepgerichte collectie boeken en materialen per leerling 
• Alle leerlingen en leerkrachten lid van de bibliotheek 
• Materialen beschikbaar voor op school en thuis 
• Minimaal 50 procent van de collectie is fysiek in de school aanwezig en direct uitleenbaar 
• Overige deel van collectie is ook fysiek aanwezig of wordt gereserveerd via de digitale 

Bibliotheek op school 
• Goede samenwerking tussen kundige en opgeleide leescoördinator (school) en leesconsulent 

(bibliotheek) 
• Goede samenwerking tussen kundige en opgeleide mediacoaches van school en bibliotheek 
• Resultaten worden gemonitord en bijgestuurd 

 

 

 
 
 

 

http://bibliotheek.debibliotheekopschool.nl/pagina/27901.netwerk-en-beleid.html
http://bibliotheek.debibliotheekopschool.nl/pagina/27889.collectie.html
http://bibliotheek.debibliotheekopschool.nl/pagina/27904.expertise.html
http://bibliotheek.debibliotheekopschool.nl/pagina/32984.monitor.html
http://bibliotheek.debibliotheekopschool.nl/pagina/27887.lees-en-mediaplan.html
http://bibliotheek.debibliotheekopschool.nl/pagina/52063.digitaal-portaal.html
http://www.boekstart.nl/
http://vo-bibliotheek.debibliotheekopschool.nl/
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11. De resultaten van het onderwijs 

 

De resultaten van ons onderwijs willen we laten zien door het openbaar maken van het 

groepsgemiddelde van de eindtoets basisonderwijs van het Cito. We spreken dan alleen over de 

bereikte resultaten op het gebied van taal, lezen, rekenen en informatieverwerking. Dat is een 

beperkt deel van de opbrengsten van ons onderwijs. 

Er zijn andere criteria en waarden die we minstens even belangrijk vinden en die door de eindtoets 

niet gemeten worden. De eindtoets is ook niet gemaakt om de resultaten van het onderwijs te 

meten, het is een instrument om te kunnen beschikken over een extra gegeven bij het bepalen van 

een geschikte vorm van voortgezet onderwijs voor een leerling. 

In ons onderwijs willen we voor iedere individuele leerling een optimaal resultaat bereiken, zodat hij 

na De Terebint een goede aansluiting vindt in een bij zijn vermogens passende school voor 

voortgezet onderwijs. Met andere woorden: We vinden dat er kwalitatief goed onderwijs is geleverd, 

wanneer een leerling naar een bij hem passende vorm van voortgezet onderwijs gaat en daar goed 

functioneert. Of zijn score onder of boven het gemiddelde ligt is daarbij van minder belang. 

 

In deze schoolgids geven we u de gemiddelde percentages over de afgelopen drie schooljaren voor 

wat betreft de geadviseerde schoolkeuzes en de groepsscore op de eindtoets basisonderwijs. 

 

De gemiddelde score eindtoets basisonderwijs 2010 t/m 2013 is: 539.9. Daar zijn we super trots op! 

Het landelijk gemiddelde was de afgelopen jaren rond de 535.0. Dat betekent dat we dus 

bovengemiddeld scoren. 

Hieronder laten we zien naar welk niveau onze leerlingen de afgelopen jaren uitstromen. 

 

In aantallen: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 
39 

 

 

In percentage: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
tussenresultaten 
Naast de uitslagen van de Cito eindtoets vinden we het ook van belang om onze tussenresultaten bij 
te houden. Dit doen we door tweejaarlijks de CITO LOVS toetsen af te nemen (zie ook paragraaf 6.5). 
Dit zijn genormeerde toetsen waarover we u tijdens de oudergesprekken in januari en juni ook zullen 
inlichten. Voor wat betreft de schoolbrede resultaten houdt meester Stefan aan het begin van het 
jaar tijdens de informatieavond altijd een presentatie. We willen zo transparant mogelijk zijn over 
deze resultaten, maar vinden het wel belangrijk een toelichting te geven bij de interpretatie ervan. 
Het katern opbrengsten is op school dus ter inzage aanwezig. Om dit document in te zien kunt u 
altijd de directeur benaderen. 

12. Regeling school- en vakantietijden 

12.1 Schooltijden 

Alle groepen beginnen om half negen. De morgenpauze is van 10.15u tot 10.30u. De middagpauze is 
van 12:00u tot 13:00u. Het middagprogramma eindigt om 15:00u. 
Groep 1 is iedere vrijdag vrij. Tot en met eind december is groep 2 ook op vrijdag vrij, vanaf januari 
2012 gaat groep 2 elke vrijdagochtend naar school. De groepen 3 en 4 zijn op vrijdagmiddag vrij. 
 
Het lestijdenrooster ziet er als volgt uit: 

Lestijden Groep 1-2 Groep 3-8 
Maandag 08:30u-12:00u 

13:00u-15:00u 
08:30u-12:00u 
13:00u-15:00u 

Dinsdag 08:30u-12:00u 
13:00u-15:00u 

08:30u-12:00u 
13:00u-15:00u 

Woensdag 08:30u-12:15u 08:30u-12:15u 
Donderdag 08:30u-12:00u 

13:00u-15:00u 
08:30u-12:00u 
13:00u-15:00u 

Vrijdag  08:30u-12:00u 
13:00u-15:00u 
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12.2 Inlooptijd 

Elke morgen mogen de kinderen vanaf kwart over acht samen met hun ouders de school 

binnenkomen. Zij kunnen dan een taak kiezen en zelfstandig aan het werk gaan. Ouders mogen 

tijdens de inloop tot half negen met hun kind in de klas zijn. Daarna beginnen de lessen en kunnen de 

leerkrachten zich volledig op de leerlingen richten. 

 

N.B. Tot kwart over acht kunnen leerlingen (en ouders) niet in het schoolgebouw worden toegelaten. 

Leerkrachten hebben hun tijd tot kwart over acht nodig om ongestoord te kunnen overleggen en 

lessen voor te bereiden. 

 

12.3 Schoolverzuim 

Schoolverzuim moet zoveel mogelijk worden vermeden, want een ononderbroken schoolloopbaan is 

in het belang van de leerling. Maar ook in het belang van de school, want bij afwezigheid van 

leerlingen moeten activiteiten soms worden uitgesteld of op een later tijdstip nog eens worden 

herhaald.We vragen daarom van ouders om afspraken met bijvoorbeeld artsen zoveel mogelijk 

buiten schooltijd te plannen.  

Ook de overheid is de afgelopen jaren een campagne begonnen om het verzuim in het onderwijs 

door leerlingen terug te dringen. Dit heeft er toe geleid dat op gemeentelijk niveau afspraken zijn 

gemaakt waaraan scholen zich hebben te houden. 

De leerkrachten houden dagelijks een absentielijst bij. Ook korte afwezigheid (o.a. te laat komen) 

wordt bijgehouden. Vakanties en vrije dagen buiten de schoolvakanties worden beschouwd als “luxe 

verzuim”. Elke vorm van luxe verzuim, ook het vermoeden er van, moet worden gemeld bij de 

leerplichtambtenaar. Verleende toestemming voor verzuim door de directeur dient eveneens te 

worden gemeld, om te kunnen controleren of de regels juist worden toegepast. 

 

12.4 Ziek melden 

Als uw kind door ziekte de school niet kan bezoeken, dan willen wij graag vóór half negen op de 

hoogte gebracht worden. Hiermee voorkomen we lesonderbrekingen door meldingen na half negen 

en leerkrachten hoeven onder lestijd niet na te gaan waar de leerling zich ophoudt. 

 

12.5 Vakantietijden 

De vakantietijden voor de regio Nijmegen worden opgesteld door een commissie ‘Vakantierooster 

regio Nijmegen e.o.’. Deze commissie zorgt voor een goede spreiding van de vakanties over het 

schooljaar en houdt natuurlijk rekening met de landelijke vakantiespreidingsregels. We hebben 

afgesproken dat we in het Land van Maas & Waal het advies van deze commissie volgen. Dit voorstel 

laat meestal nog wel ruimte om enkele vrije dagen zelf in te vullen, bijvoorbeeld met vrije (mid-

)dagen voor de hele school of met studiedagen voor het team (de kinderen zijn dan vrij). Hierdoor 

ontstaan soms kleine verschillen met scholen in de regio. Jaarlijks nemen we ons vakantierooster op 

in de schoolgids Jaarbijlage. Deze kunt u altijd downloaden via de website van de school. 

 

12.6 Verlofaanvragen 

Voor vakanties/vrije dagen buiten de vastgestelde schoolvakanties mag de school wettelijk geen 
toestemming verlenen. Slechts in bijzondere gevallen mag hiervan worden afgeweken. U kunt deze 
“bijzondere” gevallen bekijken in het stroomschema ‘verlof buiten de schoolvakanties’(bijlage I). Dit 
stroomschema gebruiken we als uitgangspunt voor het al dan niet verlenen van verlof. Via onze 



 

   

 

 
41 

website kunt u het formulier downloaden voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties 
(formulier verlof buiten schoolvakanties). Ook is dit formulier is op school beschikbaar.  

 

Op onze school hanteren we volgende regels bij het aanvragen van verlof: 

-Voor vierjarige kleuters kan er via de eigen leerkracht voor één dag verlof worden verleend. Voor 

een langere periode moet u dit schriftelijk doen bij de directeur. Vanaf het vijfde jaar vallen de 

kinderen onder de leerplichtwet. Elke verlofaanvraag moet dan schriftelijk worden ingediend bij de 

directeur. Voor een schriftelijke aanvraag zijn formulieren, die aan de wettelijke eisen voldoen, op 

school en via de website verkrijgbaar. 

-Wanneer een leerling zonder opgaaf van redenen wegblijft, dan wordt er contact opgenomen met 

de ouders of verzorgers. Ongeoorloofd afwezig zijn, wordt ook als zodanig geregistreerd. 

Ongeoorloofde afwezigheid wordt altijd gemeld aan de leerplichtambtenaar. 
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13. Adressen 

De Terebint:Streekschool voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs 

Bezoekadres:   Stationsstraat 7  6659 BX  Wamel 

Postadres:   Postbus 37  6659 ZG  Wamel 

Telefoon:  (0487) 50 19 09  

e-mail:    info@deterebint.nl 

website :    www.deterebint.nl 

 

 
Schoolteam: De leerkrachten zijn bereikbaar via het telefoonnummer van de school of 

via de hier genoemde e-mailadressen: 
 Petra Bruijnzeel,  e-mail:  pbruijnzeel@deterebint.nl 
  Jolanda Geneuglijk,  e-mail:  jgeneuglijk@deterebint.nl 

 Yolanda Blokzijl e-mail: yblokzijl@deterebint.nl 
 Boukje v.dHazelkamp, e-mail: bhazelkamp@deterebint.nl 
 Stefan de Jonge (directeur) e-mail:  info@deterebint.nl/  
   stefandejonge@deterebint.nl 

 Toosje Langen, e-mail:  tlangen@deterebint.nl 
 Daniela Schmitz e-mail:  dschmitz@deterebint.nl  
 Kitty van de Vrede (gymleerkracht) e-mail:  kvdvrede@kompaskesteren.nl 
 Ans van Veenendaal e-mail:  avveenendaal@deterebint.nl 
 Dorothé v.d. Werf e-mail:  dvdwerf@deterebint.nl 
 
Medezeggenschapsraad:  
 Caspar Wijkmans,  
 Peter v.d. Cruijsen 
 Petra Bruijnzeel (ook GMR)  
 Boukje van den Hazelkamp 
 e-mail  MR: e-mail: mr@deterebint.nl 

Oudercommissie: 

Mark van Wolferen, penningmeester e-mail: mark.van.wolferen@gmail.com 

Frederiek Leppers   e-mail: fam.leppers@mac.com 

 

 

Stichting Trivium: 

Directeur/bestuurder:  

H. van Dorp 

 Bestuurscentrum Stichting Trivium 

 Beatrixstraat 13 

 6671 AC  Zetten 

 Telefoon: (0488) 42 06 12 

 Fax: (0488) 42 07 06 

 E-mail: info@trivium-onderwijs.nl 

 

Inspectie:  

Inspectie van het onderwijs 

 info@owinsp.nl 

 www.onderwijsinspectie.nl 

mailto:info@deterebint.nl
mailto:toosje@deterebint.nl
mailto:jgeneuglijk@deterebint.nl
mailto:yblokzijl@deterebint.nl
mailto:toosje@deterebint.nl
mailto:info@deterebint.nl/
mailto:stefandejonge@deterebint.nl
mailto:tlangen@deterebint.nl
mailto:dschmitz@deterebint.nl
mailto:kvdvrede@kompaskesteren.nl
mailto:avveenendaal@deterebint.nl
mailto:dvdwerf@deterebint.nl
mailto:mr@deterebint.nl
mailto:mark.van.wolferen@gmail.com
mailto:fam.leppers@mac.com
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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 Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis) 

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 

geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 

0900 – 111 3 111 (lokaal tarief) 

 

Schoolgezondheidsteam:  

GGD Regio Nijmegen 

 Afd. Jeugdgezondheidszorg 

 Postbus 1120, 6501 BC  Nijmegen. 

 Telefoon 024-329 71 11 (maandag t.m. vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur) 

 E-mail: jgzbedrijfsbureau@ggd-nijmegen.nl 

 

Schooladviesdienst:  

Marant Educatieve Diensten 

 Aamsestraat 84a, 6662 NK  Elst;   Postbus 198, 6660 AD  Elst. 

 Telefoon: (0481) 43 93 00 

 E-mail: post@marant-ed.nl ; Website: www.marant-ed.nl 

 

BNT-Consult  

ExpertiseCentrum voor Onderwijs / Psychologenpraktijk voor Kinderen en Jongeren 

Oenselsestraat 27, 5301 EN Zaltbommel 

Telefoon: (0418) 51 44 43 

 

Gemeente:  

Gemeente West Maas & Waal, 

 Dijkstraat 11, 6658  AG  Beneden Leeuwen. 

 Afd. Welzijn, Onderwijs en Sport, telefoon: (0487) 59 95 00 

 
 

mailto:post@marant-ed.nl

