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Een woord vooraf 
 

Ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen in de school hetzelfde klimaat aantreffen als thuis. Ze 
mogen verwachten dat de school goed onderwijs geeft, maar scholen verschillen ook in sfeer, in hun 
manier van werken, in hun overtuigingen enz. Tevens hebben scholen verschillende kwaliteiten. Factoren 
als identiteit (betreft het een openbare of een bijzondere school), onderwijs-visie (welke denkbeelden 
hebben de directie en de leerkrachten over onderwijs), doelstellingen (welke onderwijsdoelen streeft de 
school na) en werkwijze (op welke wijze wordt er in de school gewerkt om deze doelstellingen te bereiken) 
zijn bij het bepalen van de schoolkeuze heel belangrijk. Kwaliteit, identiteit en schoolklimaat zijn in 
hoofdzaak bepalend voor het gezicht van onze school. 

 
In deze schoolgids leest u wat u er allemaal gebeurt op de St. Willibrordusschool. Graag willen we 
uiteenzetten wat ouders en kinderen van ons mogen verwachten en wat de school voor uw kind(-eren) kan 
betekenen. Goed en intensief overleg tussen leerkrachten en ouders vinden wij heel belangrijk. In goede 
samenwerking en harmonie kunnen de aan ons toevertrouwde kinderen die kansen krijgen die horen bij 
goed en eigentijds onderwijs. De St. Willibrordusschool wil zich bijzonder graag inzetten voor die kinderen 
en hun ouders. Hoewel wij een katholieke school zijn, zijn we ervan overtuigd dat ons waarden- en 
normenpatroon van grote waarde is, ook voor niet-Christenen. Onze school voert mede daarom een open 
toelatingsbeleid. Dat wil zeggen dat ook niet-katholieke kinderen welkom zijn. De kwaliteit van het 
onderwijs is belangrijk voor de ontplooiing van het kind. Onze school is onderwijskundig en pedagogisch 
afgestemd op de eisen van de huidige maatschappij. Directie en team maken ruimschoots gebruik van 
mogelijkheden tot bij- en nascholing. Nieuwe ontwikkelingen worden ingepast in oude verworvenheden. Er 
wordt constructief samengewerkt met andere scholen en instanties om een bijdrage te leveren aan het 
totale basisonderwijs. De leerlingen – en daar gaat het tenslotte om – zijn daarmee gediend. 

 
Daarom ook ben ik blij u deze schoolgids te mogen presenteren en we hopen u hiermede een beeld te 
geven van het wel en wee op de St. Willibrordusschool. Deze uitgave ontvangt u eenmalig. Jaarlijks 
ontvangt u een deel die zal bestaan uit aanvullingen, wijzigingen en de nodige gegevens voor dat 
schooljaar. 

 

Ik wil dan ook eindigen met de wens uit te spreken dat zowel u als uw 
kind(-eren) een fijne schooltijd bij ons mogen doormaken en dat uw kind(-eren) tot een zo’n goed 
mogelijke ontplooiing mag (mogen) komen. Door goed samen te werken zal het voor kinderen, ouders en 
leerkrachten een fijne schooltijd worden en dat wensen wij u en uw kind(-eren) van harte toe. 

 
 

Coevorden, juli 2020, 
H. H. Benes, directeur onderwijsteam Coevorden. 
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1.1 Onze school 
 

De St. Willibrordusschool werd op 1 juli 1907 als de eerste katholieke school in Drenthe geopend. De school 
werd vernoemd naar Sint Willibrordus, de missionaris aan wie Noord-Nederland het Christendom te 
danken heeft. De parochie en de kerk waren ook al naar St. Willibrordus vernoemd. In 1968 kwam er een 
tweede katholieke school en worden kerkbestuur en schoolbestuur gescheiden. In 1985 werden 
kleuterschool en lagere school samen één basisschool. We zijn nu dan ook gehuisvest in één gebouw, dat is 
gelegen aan de Thorbeckestraat 1 te Coevorden. 

 
Vanaf groep 3 is ons onderwijs ingericht volgens het leerstofjaarklassensysteem. Leerlingen worden naar 
leeftijd in jaargroepen ingedeeld. Daarin krijgen ze een bepaald deel van de totale leerstof aangeboden. 
Voor leerlingen die wat achterblijven, of juist een voorsprong nemen, kunnen we besluiten tot eventuele 
tijdelijke en op maat gesneden leerprogramma’s. We werken hierin met dag- en weektaken. We zijn 
optimistisch over de gezamenlijke mogelijkheden van de kinderen en het schoolteam. Dit komt tot 
uitdrukking in een positieve en stimulerende samenwerking van ouders, leerlingen en leerkrachten. 
Respect voor de schepping en onderlinge verdraagzaamheid vinden wij belangrijke opvoedkundige 
waarden. Voortdurend proberen we de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. 

 
De identiteit van onze school krijgt vorm vanuit de verhouding school-samenleving en daarmee gepaard 
gaande ontwikkelingen, én door pedagogische- en onderwijskundige keuzes die we als school/stichting 
maken. Het strekt zich uit over drie met elkaar samenhangende domeinen: leren, leven en samenleven. De 
vormgeving van onze identiteit is een interactief – constructief proces, dat zich richt op communicatie 
tussen leerlingen, met een blik op tradities. Door kinderen te laten ervaren wat verhalen van anderen met 
hun doen. En hoe die verhalen hun eigen levensverhaal beïnvloeden. Daarbij staat centraal de 
wisselwerking tussen 'wat vind ik zelf ’, en 'wat betekent hetgeen ik vind voor het perspectief van 
samenleven met anderen”. 

1.2 Stichting Catent  

Onze school is aangesloten bij Stichting Catent. 
Catent staat voor ‘ontwikkelen met passie’. Het is een stichting voor onderwijs en begeleiding met 34 
scholen voor basisonderwijs, waaronder twee scholen voor speciaal basisonderwijs (Facet en De Vonder). 
Op alle scholen samen werken circa 500 personeelsleden voor ongeveer 5.000 leerlingen. De scholen liggen 
verspreid over vier provincies, te weten Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Het overgrote deel 
van de scholen heeft een katholieke oorsprong, en een enkele school is oecumenisch. De vormgeving van 
onze identiteit is een interactief – constructief proces, dat zich richt op communicatie tussen leerlingen, 
met een blik op tradities. Door kinderen te laten ervaren wat verhalen van anderen met hun doen. En hoe 
die verhalen hun eigen levensverhaal beïnvloeden. Daarbij staat centraal de wisselwerking tussen 'wat vind 
ik zelf ’, en 'wat betekent hetgeen ik vind voor het perspectief van samenleven met anderen’. 
Catent streeft naar groei van de mens in al zijn facetten: van zijn kennis, het vermogen om die kennis toe te 
passen, en van zijn persoonlijkheid. Dat geldt zowel voor onze leerlingen als voor onze medewerkers. De 
gedrevenheid daarbij is groot, net zoals we een grote inzet vragen van alle betrokkenen: de leerkrachten, 
het ondersteunend personeel, de leerlingen, hun verzorgers en de totale omgeving. Passie is daarbij het 
sleutelwoord. Er is passie voor groei. Meer informatie kunt u vinden op 
www.catent.nl 

http://www.catent.nl/
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2.1 Waarom kiest u voor de Willibrordusschool? 
 

Kinderen komen naar een basisschool om zich een aantal vaardigheden en houdingen eigen te maken. 
Maar vooral ook om kennis en inzicht op te doen. Wij denken dat elk kind dat op elke willekeurige 
basisschool kan. Toch is het zo, dat het grootste gedeelte van onze ouders/verzorgers hun kind bewust op 
onze school inschrijft. Hiervoor zijn enkele redenen te noemen: 

• Wij willen dat kinderen zich in onze school veilig en geborgen voelen. Dat is een voorwaarde voor een 
fijne schooltijd. Dit streven is te herkennen in schoolregels die je tegenkomt, op de gang en in de 
lokalen en die in de groepen stof tot 'vormende' gesprekken opleveren. 

• Het is natuurlijk een bekend gegeven, dat ouders het erg prettig vinden als kinderen het naar hun zin 
hebben. Wij streven naar een gemoedelijke sfeer, waarin dat mogelijk is. 

• Op de Willibrordusschool streven we ernaar dat de kinderen de gelegenheid krijgen hun eigen talenten 
te ontplooien. Kennis is macht, hoor je vaak. Dat is pas het geval als je de kennis die je verkregen hebt, 
kunt toepassen. Daar is een dosis zelfvertrouwen voor nodig. Dat zelfvertrouwen krijg je als je een 
positief zelfbeeld hebt. 

• Respect voor elkaar hebben, betekent, dat je rekening houdt met elkaar. Wij zijn een school met veel 
leerlingen. Desondanks ervaren wij dat de rust die in onze school heerst de leerprestaties ten goede 
komt. 

• Onze kinderen moeten respect op kunnen brengen voor waarden en normen van anderen. Het is 
daarom vanzelfsprekend dat onze kinderen tolerant en met respect moeten omgaan met alle mensen, 
ongeacht of ze nu een andere huidskleur hebben, een ander geloof of culturele achtergrond, mening of 
een handicap. 

• Verder vinden wij een goede, duidelijke relatie tussen leerkrachten en leerlingen en een open relatie 
tussen leerlingen onderling erg belangrijk. Zoals ook gelijkwaardigheid voor ons een belangrijk 
uitgangspunt is. Kinderen weten hoe onze democratie werkt en vormen daar een mening over, ze 
vormen een eigen levensovertuiging. Ze weten wat het betekent om in een democratische rechtstaat 
te leven. 

• Tevens willen wij onze kinderen een positieve, maar ook kritische houding bijbrengen ten opzichte van 
zichzelf, anderen en de samenleving. 

• Onze kinderen leren zelfstandig, verantwoordelijk en kritisch te leven. Wij nemen onze kinderen serieus. 
Kinderen kunnen met ideeën of suggesties voor veranderingen altijd bij hun leerkracht of schoolleiding 
terecht. Een kinderraad helpt hen daarbij. 

• Tegelijk vinden wij het belangrijk om samen te werken en samen te spelen, weerbaar te zijn en een 
grote mate van zelfredzaamheid te hebben. Ons onderwijs is niet alleen een voorbereiding op 
deelname aan de samenleving, het is zélf een belangrijke vorm van samenleven. Wij maken onze 
kinderen daar bewust van. 

• Het spreekt vanzelf, dat de leerkrachten de kinderen leren zich aan afspraken te houden.  
Bovenstaande doelen proberen de leerkrachten samen met de ouders/verzorgers van de kinderen te 
bereiken. Leerkrachten staan immers niet alléén voor die taak. Wij staan altijd open om onze koers, die we 
samen varen, bij te stellen of te veranderen. 
Een school kiezen, vinden wij een hele verantwoordelijkheid. Je vertrouwt je kind voor minstens acht jaar 
aan de zorgen van een school toe. Het team van de Willibrordusschool is zich dat erg goed bewust. 

 
2.2 Waar wij als school voor staan 

 
Het basisonderwijs op onze school bevordert de brede vorming van kinderen. Het onderwijs richt 
zich op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op de ontwikkeling van de creativiteit en 
het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Het Ministerie van Onderwijs 
heeft hiervoor zogenaamde kerndoelen vastgelegd. Deze doelen geven aan wat onze school 
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nastreeft bij de kinderen en ons onderwijs is zoveel mogelijk afgestemd op deze kerndoelen. In de 
eerste plaats omschrijven de doelen het eind van een leerproces en daarnaast moeten leerinhouden 
en doelen zo veel mogelijk op elkaar worden afgestemd. De doelen moeten vooral voor álle 
leergebieden van belang zijn. Op school gaat het niet alleen om het leren van feiten. 
Daarom helpen wij uw kind ook bij het ontwikkelen van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. 

 
Leerlingen leren bijvoorbeeld 

• een goede werkhouding, 

• voor hun eigen mening op te komen, 

• feiten en meningen van elkaar te onderscheiden, 

• gebruik te maken van leerstrategieën, 

• te reflecteren op hun eigen handelen en leren, 

• uitdrukking te geven aan hun gedachten en gevoelens, 

• respectvol te luisteren en kritiek te geven, 

• informatie te verwerven en te verwerken, 

• zelfvertrouwen te ontwikkelen, 

• respectvol en verantwoordelijk met elkaar om te gaan, 

• zorg voor en waardering te hebben voor de leefomgeving. 

Maar uw kind leert op school ook zelfstandig te leren. Ook leert uw kind eerbied te hebben voor anderen 
en voor de algemene waarden en normen. De doelstellingen van de verschillende vak- en 
vormingsgebieden, zoals de werkwijze, de organisatie, geplande veranderingen enz. zijn beschreven in ons 
meerjarig (4 jaar) schoolplan. Dit schoolplan is een soort draaiboek van het totale gebeuren binnen onze 
school. Tussentijdse wijzigingen in doelstellingen, werkwijzen, schoolorganisatie enz. worden in het 
schoolplan doorgevoerd. Het schoolplan ligt in de school voor de ouders ter inzage. Om de schoolgids 
praktisch en leesbaar te houden zal vanuit deze gids dan ook zo nu en dan verwezen worden naar het 
schoolplan. 

 
Uiteraard verschillen de kinderen in onze school onderling als we praten over capaciteiten, vaardigheden 
en interesses. Om aan deze verschillen tegemoet te komen streven wij ernaar om de onderwijsleerdoelen 
zoveel mogelijk aan te passen aan de individuele capaciteiten en vaardigheden van het kind. Wij doen dit 
bijvoorbeeld door middel van variatie in de onderwijsleerstof, door middel van variatie in de wijze van 
aanbieding (instructie) en in de wijze van verwerking van de onderwijsleerstof. Voorop staat dat wij 
proberen de individuele capaciteiten van ieder kind optimaal tot ontplooiing te laten komen. Steeds meer 
duiken in de media de termen "Het Nieuwe Leren" of "Vernieuwend Leren" op. Voor onze school betekent 
dat, dat wij verder gaan op de ingeslagen weg: steeds meer eisen stellen aan zelfstandigheid van kinderen, 
steeds meer aansluiting zoeken bij wat kinderen kennen en kunnen. Wij noemen dat adaptief onderwijs. 

 
2.3 De missie van onze school 

 
Wij willen leerlingen laten leren vanuit hun eigen mogelijkheden binnen een curriculum van betekenisvol 
onderwijs met daarbij aandacht voor de individuele leerling met al zijn talenten, vaardigheden, inzicht en 
kennis. Daarvoor hebben zij een leerkracht nodig die kan inspringen op talenten, oog heeft voor brede 
ontwikkelingen en inzicht heeft in het maximale leervermogen van een leerling. Wij willen zowel leerlingen 
als leerkrachten deze leerkansen bieden. De kracht zit hem in het voortdurend samen leren met leerlingen, 
leerkrachten en ouders. 

 
Onze slogan luidt: “Samenwerkend elkaars talent ontdekken!” 



Schoolgids 
 

 

 

Onze kernwaarden hierbij zijn: 

• Op onze school hebben we oog voor talenten van zowel leerkracht als leerling en benutten we deze 
talenten. 

• Op onze school willen we leerlingen mede-eigenaar van het leerproces laten zijn. 

• Op onze school staat kennisconstructie voorop. 

• Op onze school staan vaardigheden gelijk aan kennis. 

• Op onze school bieden we contexten waardoor de brede ontwikkeling van leerlingen mogelijk 
wordt gemaakt. 

• Op onze school zien we ouders als partners en willen we hiervoor mogelijkheden scheppen. 

• Op onze school heerst een professionele cultuur waarbij leerkrachten samenwerken in lerende 
teams. 

 

2.4 Onze visie op het basisonderwijs 
 

2.4.1. Onze visie op het leren van onze leerlingen 
Hoe leren leerlingen in deze tijd? Om leerlingen optimaal te laten ontwikkelen vinden wij het van belang 
dat er ingespeeld wordt op deze vraag. De scholen worden steeds meer onderdeel van een groter netwerk 
waarbinnen leerlingen hun kennis kunnen opdoen. Kinderen leren ook in andere settings en in relatie met 
anderen. Om deze reden vinden wij het van belang dat de school een afwisselende, stimulerende omgeving 
wordt waarbinnen iedere leerling op zijn/haar eigen manier kennis op kan doen binnen verschillende 
leerarrangementen. Kinderen leren wanneer ze gemotiveerd zijn en hun talenten kunnen benutten. Hierop 
willen wij ons leeraanbod afstemmen. We zijn ons bewust van de verschillende leerstijlen van kinderen en 
we willen hierop inspelen door gebruik te maken van gevarieerde werkvormen. We willen leerlingen 
aanspreken op dat wat ze kunnen, op hun zelfverantwoordelijkheid en hun zelfstandigheid. Zelfontdekkend 
leren vinden we belangrijk, rekening houdend met de individuele mogelijkheden. 

 
2.4.2. Onze visie op de rol van de leerkracht 
Omdat het ‘leren’ van onze leerlingen steeds breder wordt, willen wij er ook voor zorgen dat het ‘lesgeven’ 
zodanig hierop aangepast wordt. De leerkracht is hierbij van cruciaal belang. Wij vinden dat leerkrachten 
zich moeten blijven ontwikkelen. Leerkrachten vormen bij ons op school professionele 
leergemeenschappen waarin reflectie, collectief leren en het ‘leren’ van de leerling centraal staat. Bij dit 

‘leren’ van de leerlingen vinden wij dat vaardigheden gelijk staat aan kennis en inzicht. 
 

2.4.3. Onze visie op het gebouw en de organisatie 
Om ervoor te zorgen dat leerling continu worden uitgedaagd te werken aan vaardigheden gericht op de 21e 
eeuw, dienen alle ruimtes in het schoolgebouw optimaal gebruikt te worden. Door onze open structuur van 
de lokalen en de looprondes van de leerkrachten, zijn alle leerkrachten toegankelijk voor zowel onze 
leerlingen als collega’s. Zelfstandig leren en intensieve samenwerking in de verschillende ruimtes voor 
zowel onze leerlingen als onze leerkrachten vinden wij van groot belang. 
Optimaal gebruik maken van de leeromgeving valt of staat met een goede organisatie en 
klassenmanagement met daarbij veel aandacht voor de pedagogische werkhouding van de leerlingen. De 
leeromgeving moet daarbij worden aangepast aan de behoeften van leerlingen passend bij iedere 
ontwikkelingsfase. 
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2.4.5. Onze visie op de relatie met ouders en andere betrokkenen 
Wij vinden dat onze leerlingen recht hebben op een goede samenwerking tussen de scholen en de ouders. 
Ouderbetrokkenheid is daarom een niet-vrijblijvende en een gelijkwaardige samenwerking tussen ouders 
en de scholen. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerlingen. 

 
2.5 Ons onderwijs 

 
• is afgestemd op de voortgang van het ontwikkelingsproces van de individuele leerling en is zo ingericht 

dat het mede de grondslag legt voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. We gaan er 
daarnaast vanuit dat de kinderen van elkaar verschillen in talent, tempo en temperament; 

• richt zich, naast de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van creativiteit en 
het verwerven van de noodzakelijke kennis op het gebied van sociale, culturele en lichamelijke 
vaardigheden; 

• gaat er mede vanuit dat leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving, waarin ieder kind zich 
geaccepteerd voelt met zijn/haar uiterlijk, taal en culturele achtergrond. Wij vinden het onze taak om, 
in een sfeer van vertrouwen, in de eerste plaats de kennis en de achtergrond die de kinderen zelf 
meebrengen in de klas te gebruiken om van elkaar te leren; 

• besteedt ruim aandacht aan de ontwikkelingen op het gebied van de informatica door de leerlingen 
vertrouwd te maken met de mogelijkheden die de computer biedt voor het onderwijs. 

 
2.6 Doelstellingen 

 
Op onze school willen we de aan ons toevertrouwde kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de 
complexiteit van de huidige maatschappij en ze optimale kansen geven zich individueel te ontwikkelen. 
Ruime aandacht zal besteed worden aan de normen en waarden die thuis en op school gangbaar zijn. Het 
goede voorbeeld geven en het bewust creëren van situaties waar deze waarden en normen een rol spelen, 
komen nadrukkelijk aan de orde. 
De maatschappij vraagt om goed opgeleide mensen die zich verantwoordelijk weten voor hun gedrag en de 
activiteiten waar ze mee bezig zijn en die zich door hun omgeving gewaardeerd voelen. De kans hierop is 
groter, naarmate de kinderen op de basisschool hun kwaliteiten zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. 

 

3.1 Identiteit 
 

De identiteit van onze school krijgt vorm vanuit de verhouding school-samenleving en daarmee gepaard 
gaande ontwikkelingen, én door pedagogische- en onderwijskundige keuzes die we als school/stichting 
maken. Het strekt zich uit over drie met elkaar hangende domeinen: leren, leven en samenleven. De 
vormgeving van onze identiteit is een interactief – constructief proces, dat zich richt om communicatie 
tussen leerlingen, met een blik op tradities. Door kinderen te laten ervaren wat verhalen van anderen met 
hun doen. En hoe die verhalen hun eigen levensverhaal beïnvloeden. Daarbij staat centraal de 
wisselwerking tussen ‘wat vind ik zelf’, en ‘wat betekent hetgeen ik vind voor het perspectief van 
samenleven met anderen’. 

 
De Willibrordusschool is ook een katholieke school. Dit wil zeggen dat wij als team onze inspiratie putten 
uit een christelijke levensvisie en houding. Wij willen de kinderen op onze school leren respect voor elkaar 
en elkaars eigendommen te hebben. Rekening houden met de ander is evenzeer belangrijk. Belangrijk is 
ook verantwoordelijkheid te leren dragen en te aanvaarden over het eigen handelen. Ook leren we de 
kinderen de consequenties te aanvaarden. Met andere woorden: sociale vorming is een zeer belangrijk 
onderdeel van onze school. Deze uitgangspunten vindt u ook terug in ons "Pestprotocol" en in de 
schoolregels. Het pestprotocol ligt, naast alle andere vastgestelde protocollen, op school ter inzage. Ook 
vindt u deze op onze website. 
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Op onze school wordt aandacht besteed aan levensbeschouwing, waarbij levensvragen van kinderen 
centraal staan. Hierin wordt zeker niet het katholieke antwoord als enige naar voren gebracht. Ook voor 
mensen en kinderen met andere antwoorden is volop ruimte. 
Daarom accepteren wij vanzelfsprekend kinderen die een andere godsdienst hebben of die aangeven geen 
godsdienst te hebben. Op het moment dat kinderen de leeftijd hebben dat zij mee kunnen doen aan de 
Eerste Communie of aan het Vormsel, worden hun ouders/verzorgers benaderd door de parochie. 

 
3.2 School en Parochie 

 

De Willibrordusschool heeft een nauw contact met de parochie H. Willibrordus. 
Als oudste katholieke school van Drenthe zijn we trots tot deze parochie te behoren. 
Het team besteedt, in samenwerking met de parochie, aandacht aan: 

− voorbereiding op de 1e H. Communie en het H. Vormsel, 
voor degenen die daaraan mee willen doen, 

− gezinsvieringen, 

− schoolvieringen 
Vanzelfsprekend geschiedt deelname aan deze activiteiten op vrijwillige basis. 

 
3.3 Catechese 

 
In de methode proberen we kinderen op het spoor te houden van hun nieuwsgierigheid naar de grote 
vragen van het leven. Zoals: Waar komen we vandaan? Hoe gaan we het beste met elkaar om en met de 
natuur om ons heen? Waarom ben ik er eigenlijk? Waar ga je heen als je doodgaat en waarom moeten 
mensen vaak zoveel lijden? We gaan met de kinderen na hoe zij zelf met die vragen kunnen omgaan en hoe 
andere mensen dat doen. En wat mensen in onze eigen omgeving en ook in andere landen en culturen over 
belangrijke levensvragen denken en voelen. 
Op deze manier helpen we de kinderen om geleidelijk aan hun eigen weg te kiezen. 

 
3.4 Andere gezindten 

 
Onze school staat zeer zeker open voor kinderen van andere gezindten of waarvan de ouders aangegeven 
hebben "niets" te zijn. We vragen respect voor elkaars geloofsovertuiging en mening over 
levensbeschouwing. Wij gaan ervan uit dat ouders die hun kind bij ons aanmelden onze doelstellingen 
onderschrijven. Bij ons op school worden geen kinderen in een uitzonderingspositie geplaatst, waar het 
informatie over levensbeschouwing betreft. Binnen het vakgebied “Geestelijke Stromingen” besteden we in 
de bovenbouw ook aandacht aan Jodendom, Christendom, Islam, Boeddhisme, Hindoeïsme en Humanisme. 

 
4.1 De organisatie van de school 

 
Er wordt lesgegeven aan leerlingen in de leeftijd van 4 - 12 jaar. 
Als uitgangspunt wordt vanaf groep 3 het leerstofjaarklassensysteem gebruikt, waarbij leerlingen op grond 
van hun leeftijd in een jaargroep worden ingedeeld. De kleutergroepen werken in heterogene groepen, 
d.w.z. jongste, middelste en oudste kleuters zitten verdeeld over de kleutergroepen. Kleuters zitten in een 
ontwikkeling en op deze manier worden ze geprikkeld om zich te ontwikkelen in de zone van de naaste 
ontwikkeling. Binnen deze groepen wordt zo veel als mogelijk aandacht besteed aan de eigenheid van 
iedere leerling. Aangepast werk voor zowel de uitvallers als de kinderen die meer aan kunnen, is een 
regelmatig terugkerende activiteit. Groepsleerkrachten vinden hierbij ondersteuning van collegae en de 
interne begeleider. De interne begeleider heeft zorgbegeleiding als specialiteit. Ook kan advies en 
begeleiding gevraagd worden bij het zorgteam van ons samenwerkingsverband en onze orthopedagoog 
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vanuit Stichting Catent. Vanuit Catent werken we ook nauw samen met het interne expertiseteam (CCAT). 
Dit team van mensen met vele uiteenlopende expertises kunnen we te allen tijde raadplegen. 

 
4.2 Zone leren 

 
Om zo goed mogelijk aan de verschillen tussen leerlingen tegemoet te kunnen komen en hierbij in te spelen 
op de 21e eeuwse vaardigheden wordt in groep 8 gewerkt volgens een nieuw leerconcept: het zgn. ‘zone- 
leren’. Binnen dit leren in zones willen wij gepersonaliseerd leren meer inhoud geven. Organisatorisch 
betekent dit dat de leerlingen binnen één basisgroep te maken krijgen met zowel leerkrachten als een vaste 
onderwijsassistent, afhankelijk van de instructie en ondersteuningsbehoefte. De toevoeging van een 
onderwijsassistent zit vooral in het werken met meerdere kleine instructiegroepen en daarnaast de 
dagelijkse ondersteuning van de leerkracht. 
Ze hebben binnen één ruimte de mogelijkheid om hun eigen verwerkingsvorm te ‘kiezen’. Het klaslokaal 
wordt ingedeeld in verschillende zones waarin de leerlingen tot verwerking en instructie kunnen komen. 
Dit vraagt om een aanpassing binnen de ruimte, maar ook binnen het werken van zowel de leerlingen als 
de leerkrachten. Binnen dit nieuwe werken zullen we veel vragen van zowel de kennis als de ‘skills’ van 
deze leerlingen. Hiermee verwachten wij beter tegemoet te kunnen komen aan de vaardigheden die onze 
leerlingen nodig gaan hebben, zeker in de toekomst en naar het Voortgezet Onderwijs toe. 

 

4.3 Groepsindeling en -grootte 
 

De groepsgrootte is afhankelijk van het totaal aantal leerlingen en het aantal groepen dat van 
overheidswege (de financier) geformeerd mag worden. Afhankelijk van de beschikbare formatie maken we 
aan het eind van ieder schooljaar, voor het daaropvolgend schooljaar, een nieuwe groepsindeling. Bij het 
maken van deze groepsindeling staat steeds het belang van de kinderen en de zorg voor het geven van 
kwalitatief goed onderwijs voorop. In het formatieplan van onze school, waarvoor de 
Medezeggenschapsraad instemmings- en adviesrecht heeft, staat precies aangegeven hoe de verdeling is. 

 
4.4 Groepsbezetting 

 

Zoals u in het hoofdstuk 'De organisatie van ons onderwijs' heeft kunnen lezen, zitten de kinderen uit de 
groepen 1 en 2 heterogeen bij elkaar in de groep. Vanaf groep 3 hanteren we het 
leerstofjaarklassensysteem. Kinderen zitten in principe op basis van hun leeftijd bij elkaar in de groep. Soms 
komt het voor dat kinderen hetzij versneld, hetzij vertraagd (zitten blijven) de basisschool doorlopen. 
Jaarlijks in het dan ook een hele puzzel de groepsbezetting voor het komend schooljaar rond te maken. Zo 
rond juni maken we de groepsbezetting via de nieuwsbrief bekend aan de ouders. De groepsbezetting vindt 
u ook op de schoolkalender die jaarlijks uitgereikt wordt. 

 
4.5 Directie 

 

Onze school wordt geleid door Herman Benes, de directeur. Hij wordt bijgestaan door een locatie 
coördinator. Zij vormen samen de directie van de school. De directeur is integraal verantwoordelijk voor de 
dagelijkse leiding van de school. De directie overlegt met de medezeggenschapsraad (MR) over schoolse 
zaken zoals vastgesteld in het MR-reglement van Catent. Zij laten zich adviseren door de 
schooladviescommissie (SAC) en de klankbordgroepen over zaken met betrekking tot het onderwijs, 
opvoeding, levensbeschouwelijke identiteit en andere zaken die de school betreffen. 
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4.6 De groepsleerkracht 
 

De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor een groep. In geval van een duobaan wordt de 
verantwoordelijkheid gedeeld. De leerlingen hebben dan les van twee leerkrachten. Dit kan het geval zijn 
indien een leerkracht in deeltijd werkt, of wanneer een leerkracht naast lesgevende taken ook nog andere 
taken binnen de school uitoefent. Iedere leerkracht heeft binnen het team ook andere taken. We doen dan 
een beroep op de specifieke kwaliteiten van leerkrachten. 

 
4.7 De intern begeleider 

 

Om de leerlingenzorg zo goed mogelijk te begeleiden en coördineren, heeft onze school een intern 
begeleider. Hij/ zij regelt bij ons onder andere; 

• Zorg voor het leerlingvolgsysteem 

• Het regelmatig onderhouden van contact met de leerkrachten over de ontwikkeling van de 
kinderen. 

• Het voorbereiden en leiden van leerling- en databesprekingen en het verzorgen van de 
verslaglegging. 

• Het coachen van leerkrachten in de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

• Het leggen en onderhouden van contacten met externe instanties. 

• Het adviseren bij gesprekken met ouders. 
Binnen de formatie van de school wordt ruimte gemaakt voor de functie van intern begeleider. Natuurlijk 
blijft de leerkracht de eerstverantwoordelijke voor de begeleiding van de leerlingen uit zijn/haar groep. 

 

4.8 Onderwijsteam Coevorden 
 

Het team van de Panta Rheischool en het team van de Willibrordusschool (sinds 1 augustus 2015) én vanaf 
1 augustus 2016 ook het team van de Theresiaschool vormen nu het: Onderwijs Team Coevorden. 

 
Aangezien de Willibrordusschool, de Panta Rheischool en de Theresiaschool al op een groot aantal 
terreinen samenwerken, heeft het College van Bestuur van Catent gekeken hoe ze deze samenwerking nog 
meer inhoud kunnen geven. De scholen gaan niet fuseren en het wordt niet één school. De Panta 
Rheischool blijft de Panta Rheischool, de Theresiaschool blijft de Theresiaschool en de Willibrordusschool 
blijft de Willibrordusschool. We hebben gekeken hoe we de organisatie op de scholen zo efficiënt en 
effectief mogelijk kunnen inrichten. We houden daarbij rekening met ontwikkelingen in het onderwijs, 
zoals zorgen voor kwalitatief goed en bereikbaar onderwijs, professionalisering van leerkrachten, 
loopbaankansen, verdeling van taken op met name kleine scholen en bekostiging. Vanuit deze gedachte is 
toen besloten dat de scholen op een aantal terreinen intensiever samenwerken. U kunt hierbij denken aan 
personeel, organisatie, bedrijfsvoering, teamvorming enz. 

 
4.9 Studenten en stagiaires 

 

Catent voelt zich medeverantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige leerkrachten. Daarom worden 
jaarlijks binnen de scholen van Catent stageplaatsen aangeboden aan stagiaires van verschillende 
lerarenopleidingen, opleidingen voor onderwijsassistenten en van andere onderwijs gerelateerde 
opleidingen. Op onze school worden structureel stagiaires van de Pabo uit Zwolle begeleid. Incidenteel ook 
van andere Pabo’s. Overigens zijn we dat wettelijk ook verplicht. Genoemde studenten leren het lesgeven 
in alle groepen door in diverse groepen les te geven en natuurlijk onze eigen leerkrachten aan het werk te 
zien. Betreft het een vierdejaars student dan neemt deze student een jaar lang 2 dagen een groep. 
Daarnaast zijn we een erkend leerbedrijf van Calibris, het Kenniscentrum voor leren in de praktijk. Ook van 
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andere instanties krijgen wij weleens het verzoek tot het plaatsen van stagiaires. We proberen zoveel 
mogelijk de rust op school te handhaven, waardoor we niet op alle stageverzoeken positief kunnen 
reageren. 

 
4.10 Scholing 

 
Jaarlijks volgen de leerkrachten scholing. Verder is het regelmatig nodig vakinhoudelijk te worden 
bijgeschoold. We plannen daarvoor ook regelmatig terugkerende scholings(mid)dagen. 
Daarnaast volgen leerkrachten (bij-)scholing in Bedrijfs Hulp Verlening. 
Naast (bij-)scholing op schoolniveau kan er ook (bij-)scholing plaatsvinden op individueel niveau. 

 
4.11 Arbeidsomstandigheden en taakverdeling 

 
De groepsleerkrachten dragen zorg voor de veiligheid van de kinderen. De lessen zijn zo georganiseerd dat 
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de veiligheid is gewaarborgd. Een aantal leerkrachten zijn 
opgeleid tot Bedrijfshulpverlener en jaarlijks volgen zij herhalingscursussen. Ook de MR is continue alert op 
de veiligheid en de arbeidsomstandigheden van kinderen en personeel. Aan de hand van een uitvoerig 
takenoverzicht worden de groepsoverstijgende taken verdeeld. Via een fijnmazig systeem is het taakbeleid 
opgebouwd en jaarlijks worden de taken geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 
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5.1 Activiteiten van en voor de kinderen 
 

In dit hoofdstuk beschrijven we meerdere activiteiten gedurende het schooljaar. Hieronder vindt u een 
overzicht van methoden die op onze school gebruikt worden: De basisvaardigheden: 

 

 
Lezen Taal Rekenen Schrijven 

groep 1 Kleuterplein Lezen Kleuterplein Taal 
Kleuterplein 
Rekenen 

Voorloper Klinkers 

groep 2 Kleuterplein Lezen Kleuterplein Taal 
Kleuterplein 
Rekenen 

Voorloper Klinkers 

groep 3 Lijn 3 Taal Actief 4 
Wereld in Getallen 
5 

Klinkers 

groep 4 Bliksem / Estafette Taal Actief 4 
Wereld in Getallen 
5 

Klinkers 

groep 5 Bliksem / Estafette Taal Actief 4 
Wereld in Getallen 
5 

Klinkers 

groep 6 Bliksem / Estafette Taal Actief 4 
Wereld in Getallen 
5 

Klinkers 

groep 7 Bliksem / Estafette Taal Actief 4 
Wereld in Getallen 
5 

Klinkers 

groep 8 Bliksem / Estafette Taal Actief 4 
Wereld in Getallen 
5 

Klinkers 

Overige vakken: 

 
Aardrijkskunde Geschiedenis Biologie Verkeer Engels 

groep 1 themagebonden themagebonden themagebonden 
themagebonden 
Fiets Seef 

GrooveMe 

groep 2 themagebonden themagebonden themagebonden 
themagebonden 
Fiets Seef 

GrooveMe 

groep 3 Faqta 
Faqta Faqta Klaar over 

Fiets Seef 
GrooveMe 

groep 4 
Faqta Faqta Faqta Klaar over 

Fiets Seef 
GrooveMe 

groep 5 
Faqta Faqta Faqta Klaar over 

Fiets Seef 
GrooveMe 

groep 6 
Faqta Faqta Faqta Klaar over 

Fiets Seef 
GrooveMe 

groep 7 
Faqta Faqta Faqta Klaar over 

Fiets Seef 
GrooveMe 

groep 8 
Faqta Faqta Faqta Klaar over 

Fiets Seef 
GrooveMe 

 
5.2 Activiteiten in leerjaar 1 en 2 

 
De jongste en oudste kleuters zitten bij elkaar. In leerjaar 1 en 2 ontwikkelen de kinderen zich 
spelenderwijs. De schooldag begint meestal in een kring. Dit kan zijn een kleine kring (een kleine groep die 
alvast voorinstructie krijgt) of in de grote kring. In de grote kring starten allerlei activiteiten. Daarnaast 
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wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein met een ruim 
aanbod aan ontwikkelingsmaterialen. Dit zijn materialen die kinderen stimuleren in de vooruitgang in de 
ontwikkeling. De ontwikkeling van het kind staat centraal. 
De thema’s worden enerzijds door de leerkrachten gekozen uit een beredeneerd leerstofaanbod, 
anderzijds komen ze vanuit de belevingswereld van de kleuter. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er 
veel ontwikkelingsmateriaal is waarvan kleuters kunnen leren. Dit wordt zowel klassikaal als in subgroepen 
aangeboden. 
Er wordt veel aandacht besteed aan de taalvorming, omdat dit de basis is voor veel andere vaardigheden. 
Er worden activiteiten aangeboden die gericht op het ontwikkelen van allerlei functie, die de kinderen 
voorbereiden op het leren lezen, schrijven en rekenen. In vaktermen: we ontwikkelen de beginnende 
geletterdheid en gecijferdheid. 

 
We praten veel met de kinderen over allerlei onderwerpen, zodat ze veel woorden leren en goed leren 
spreken. We hanteren hierbij onder andere de methodiek van LOGO 3000. Een gesubsidieerd initiatief 
vanuit de gemeente Coevorden om de actieve woordenschat bij onze kinderen dagelijks thematisch te 
behandelen. Deze woordenschatontwikkeling vinden wij basisvoorwaarde voor de verdere lees- en 
taalontwikkeling. Beweging is erg belangrijk voor de ontwikkeling van onze jongste leerlingen. We gaan 
daarom iedere dag naar buiten of naar de nabije gymzaal. 

 

De vormingsgebieden die aan bod komen zijn: 

• taal-, bewegings- en muzikale vorming (expressie); 

• werken met ontwikkelingsmateriaal. De volgorde waarin de vormingsgebieden aan bod komen, wordt 
bepaald door de leerkracht, waarbij de totaaltijd per week en per vormingsgebied vastligt; 

• voorbereidend lezen en schrijven. 

Als bronnen en leidraad worden o.a. gebruikt: 

• kleuterplein taal (voor bevordering van de taalontwikkeling); 

• kleuterplein rekenen (voor bevordering van de rekenontwikkeling) 

• LOGO 3000 (woordenschat). 

Daarnaast is er tijd bestemd voor vrije keuzes; d.w.z. dat de kleuters zelf beslissen met welk materiaal ze 
werken. 
De vorderingen van de leerling, waarbij gebruik gemaakt wordt van objectieve meetinstrumenten zoals 
observatielijsten en een leerlingvolgsysteem, worden bijgehouden in de groepsmap en twee keer per jaar 
besproken met de ouders op de tien-minuten-gesprekken en op verzoek volgens afspraak. We gebruiken 
daarvoor Kleuterplein. 
Leerlingen die extra aandacht verdienen, omdat ze niet datgene kunnen wat op grond van hun leeftijd 
verwacht mag worden, worden extra geholpen. Er vindt dan altijd overleg met de ouders plaats. Deze 
leerlingen kunnen dan een handelingsplan krijgen. Doorgaans zal de eigen leerkracht of de intern 
begeleider dit plan in de klas uitvoeren. Een jaartje extra kleuteren, behoort tot de mogelijkheden. 
Leerlingen die voorlopen krijgen ook zoveel mogelijk kansen zich te ontwikkelen. De inrichting van de lees-, 
luister- en schrijfhoek komt aan de mogelijkheden van deze kinderen tegemoet. 

 
5.3 Activiteiten in leerjaar 3 en 4 

 

In de groepen 3 t/m 8 werken we anders. Kinderen van nagenoeg dezelfde leeftijd zitten in groepen bij 
elkaar en de verschillende leer- en vormingsgebieden worden, meer dan in de kleutergroepen, gescheiden 
gepresenteerd, zonder de samenhang uit het oog te verliezen. We zien dat het 'ontwikkelen' van kleuters 
overgaat in 'leren'. We houden in alle groepen steeds rekening met het ontwikkelingsniveau van de 
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kinderen en ze krijgen waar nodig individuele aandacht. Kinderen kunnen dus, als er voldoende redenen 
zijn, versnellen in de leerstof, zich verdiepen, of leerstof wordt compact gemaakt, waardoor er ruimte is 
voor andere ontplooiingskansen. Afhankelijk van de groep is bovenstaande een voor ons ideale situatie 
waar we naar streven. Het spreekt vanzelf dat er ook aandacht is voor kinderen die een andere soort hulp 
nodig hebben. Er wordt dus jong begonnen met het ontwikkelen van de zelfstandigheid van het kind. De 
leerlingen leren tijdens het zelfstandig leren o.a. dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen werk. 
De leerkrachten in groep 3 gaan door op wat de kinderen in de groepen 1 en 2 geleerd hebben. In het 
bijzonder waar het gaat om het leren rekenen, lezen en schrijven. De begrippen die hier geleerd zijn, 
worden in groep 3 verder met de kinderen behandeld. Met name in het begin van groep 3 is ook het 
getalbegrip erg belangrijk. Als dat op allerlei manieren duidelijk is, kan een begin gemaakt worden met 
rekenen. Het getalbegrip wordt uitgebouwd in groep 4. Kinderen moeten vooral inzicht krijgen in 
hoeveelheden. Ze moeten begrijpen wat getallen betekenen, wat ze inhouden. Het optellen en aftrekken 
wordt verder uitgebreid; evenals het aanleren van de schrijfwijze van getallen. Met de tafels van 
vermenigvuldiging wordt begonnen en de getallen worden groter. 
Zo gaat het ook met het aanvankelijk lezen: kinderen moeten leren om 'tekeningetjes' om te zetten in 
letters die een klank hebben en door het samenvoegen van letters (klanken) woorden te leren lezen. Je 
leert de kinderen dus dat een tekening van twee rondjes 'oo' heet en dat een rondje met een stokje een 'p' 
kan zijn. Daarna komt pas het leren lezen. In de vorm van hele woorden, daarna korte zinnen en uiteindelijk 
verhalen. Vervolgens wat het betekent wat je leest, het 'begrijpend lezen'. 
Het proces van aanvankelijk lezen wordt in groep 4 voortgezet. De zinsbouw en woorden worden iets 
moeilijker. Ook het tempo gaat omhoog. Het accent komt steeds meer te liggen op weten en begrijpen wat 
er gelezen wordt. 
Maar natuurlijk is er meer. Er wordt een begin gemaakt met de wereldoriënterende vakken. Kinderen 
kunnen begrijpen wat ze lezen en zich dus wat gemakkelijker dingen eigen maken. In deze leerjaren 
worden de motorische vaardigheden uitgebouwd tot 'schrijven'. 
De creatieve vakken krijgen eveneens aandacht en ook de sociaal emotionele ontwikkeling en de 
toekomstbestendige vaardigheden (kennnis construeren, samenwerken etc) heeft een hoge prioriteit 
binnen onze school. Wij willen dit onder andere meer onder de aandacht brengen door professionaliseren 
van leerkrachten (ze krijgen immers een andere rol – meer begeleidend), onze doelenborden in groep 4 
t/m 7 en het zone leren in groep 8 (zie bovenstaand). 
Eveneens krijgt het digitaal verwerken middels chromebooks steeds meer een plek in ons onderwijs. We 
willen dit gefaseerd invoeren vanuit de bovenbouwgroepen. Dit betekent voor het schooljaar 2019-2020 
dat we zo ongeveer 130 Chromebooks tot onze beschikking hebben waarmee leerlingen zelfstandig kunnen 
verwerken en bezig kunnen gaan met zoekopdrachten op Internet. Ook binnen groepsopdrachten en 
tijdens evaluaties zetten we de digitale tools en opdrachten steeds meer in. 

 
5.4 Activiteiten in leerjaar 5 t/m 8 

 
Nadat het proces van aanvankelijk lezen, rekenen en schrijven in de voorgaande jaren is afgerond, kunnen 
de kinderen de opgedane kennis en ervaringen verder gaan uitbouwen. Kinderen kunnen dan nog meer 
dan in de jaren daarvoor zelfstandig leerstof tot zich nemen. Onze leerkrachten houden hier natuurlijk 
rekening mee. Het sociaal emotionele aspect krijgt in deze groepen eveneens grote aandacht, immers 
respect voor iedereen, verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf en anderen zijn thema's die hoog in ons 
vaandel staan. Wij streven naar een zo breed mogelijke basis van vaardigheden voor onze kinderen, zodat 
zij een goede aansluiting krijgen met het voortgezet onderwijs. 
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5.5 Actief Burgerschap en sociale integratie 
 

Onze maatschappij is sterk geïndividualiseerd en veelkleuriger geworden. Door de noodzaak/behoefte aan 
meer samenhang en betrokkenheid in de maatschappij is het ook een taak voor de school om leerlingen op 
te voeden tot een leven in de gemeenschap, om leerlingen voor te bereiden op een actieve rol in de 
samenleving. 

 
We streven er nadrukkelijk naar om leerlingen een stem te geven. We nemen leerlingen serieus én we laten 
hen leren door te doen. 

 

De school is bij uitstek een leerschool, waarin leerlingen ervaringen op kunnen doen door aan concrete 
maatschappelijke taken deel te nemen, en op die manier vaardigheden leren die passen bij een actief en 
betrokken democratisch burgerschap. Onderwijs is niet een voorbereiding óp deelname aan de 
samenleving, het is zélf een belangrijke vorm van samenleven. 

 
Doelen van actief burgerschap en sociale integratie: 

• kinderen kunnen sociale gedragscodes door op een respectvolle manier samen te leven in school. 
• kinderen maken deel uit van een sociale omgeving en worden zich daarvan bewust. Ze hebben zorg 

voor hun omgeving. 

• kinderen doen mee in school. Onze leerlingen zijn jonge burgers; onze school is een democratische 
gemeenschap. Leerlingen moeten een discussie kunnen voeren en onderlinge problemen zonder 
geweld kunnen oplossen. 

• kinderen weten hoe onze democratie werkt en vormen daar een mening over, ze vormen een eigen 
levensovertuiging. Ze weten wat het betekent om in een democratische rechtstaat te leven. 

• kinderen ontmoeten kinderen uit andere stromingen en overtuigingen en verwerven daar kennis over. 

• kinderen weten wat het betekent om Europees en wereldburger te zijn. 
 

Binnen diverse vakken, thema's/projecten is er aandacht voor actief burgerschap. De vakken die bij uitstek 
laten zien hoe wij hiermee omgaan zijn Nederlandse taal, geschiedenis, sociaal emotionele vorming, 
levensbeschouwing e.d. Hiermee geven we invulling aan de rol van het onderwijs in het bevorderen van 
wat in de politiek wordt genoemd 'actief burgerschap' of 'burgerschapsvorming'. 

 
5.6 Gezonde school vignet 

 
Sinds het schooljaar 2016-2017 is onze school een Gezonde School op het gebied van voeding geworden. 
Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Dit doen we aan de 
hand van de vier Gezonde School-pijlers. Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor 
gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde School-aanpak helpt ons hierbij planmatig en 
structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van onze leerlingen. Als onze school binnen 
een gekozen thema alle vier de pijlers van Gezonde School (gezondheidseducatie, fysieke en sociale 
omgeving, signaleren en beleid) op orde heeft, mogen we ons als school profileren als een Gezonde School 
met een vignet voor dat thema. 
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5.7 Eigen invullingen 
 

Door de overheid zijn kerndoelen vastgesteld. Kerndoelen geven aan wat iedere school nastreeft bij 
leerlingen. Ze omschrijven het eind van een leerproces en dat is een inspanningsverplichting voor de 
school. Daarnaast geeft de wet ook ruimte aan de school om eigen keuzes te maken. Die eigen keuzes moet 
de school verantwoorden in het schoolplan. De school wordt hierdoor in staat gesteld het onderwijs aan te 
passen aan verschillen tussen kinderen. Afhankelijk van hun vorderingen zijn sommige kinderen ermee 
gebaat dat ze meer tijd besteden aan de leergebieden uit het kerndeel, zodat ook zij de kerndoelen 
bereiken. Andere kinderen kunnen de leertijd van het differentieel deel benutten om andere doelen dan de 
kerndoelen te bereiken. Ook kunnen wij dit deel benutten om ons te profileren ten opzichte van andere 
scholen en tegemoet te komen aan schooleigen invullingen. 

 
5.8 De zorg voor kinderen 

 
Het centrale thema binnen onze lange termijnvisie op de zorg is dat elk kind onderwijs-op-maat moet 
krijgen en dat het onderwijs aansluit bij de mogelijkheden van het kind. Passend onderwijs. 
Onderwijs-op-maat wordt in de eerste plaats gegeven door de leerkracht in de groep van de basisschool. 
Kinderen hebben behoefte aan aandacht, rust en vertrouwen om zich harmonieus te ontwikkelen en het is 
de leerkracht die hun dat kan geven. De norm voor succes wordt in het kind zelf gelegd; elk kind dient 
voortdurend zich verder te ontwikkelen en afhankelijk van de mogelijkheden van het kind zal dat met 
grotere of kleinere stapjes gaan. Competentie, relatie, vertrouwen en zelfstandigheid zijn hierbij 
kernbegrippen waaraan gewerkt wordt. 
Gezien de verschillen die er bestaan tussen de kinderen zullen leerkrachten moeten leren om steeds beter 
om te kunnen gaan met deze verschillen, of ze nu een kindgebonden of milieugebonden achtergrond 
hebben, of beide. Deze diversiteit doet een beroep op het vakmanschap van de leerkracht en van het team 
dat zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor alle kinderen. 
Van elk kind wordt de onderwijsbehoefte vastgesteld en, zo nodig, 2 keer per jaar bijgesteld. 
Leerkrachten moeten worden toegerust voor het omgaan met alle verschillen tussen kinderen en het 
professionaliseren van alle leerkrachten krijgt daarom een duidelijk accent. Naast de interne begeleider 
moeten zij groeien in hun deskundigheid en vakmanschap. Dat maakt onze school een lerende organisatie. 

 
6.1 De aanmelding en inschrijving van nieuwe leerlingen 

 
Op basis van wat u over onze school leest, hoort etc. volgt meestal een verdere mondelinge kennismaking 
op de school. Als de kennismaking uiteindelijk leidt tot een aanmelding, gevolgd ook door een inschrijving, 
wil de school graag beschikken over de juiste informatie. U als ouder/verzorger wordt gevraagd om deze 
informatie te verstrekken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een of meerdere (digitale) formulieren. 
Gemakshalve noemen we deze formulieren ‘inschrijfformulier’. De meeste vragen op het formulier spreken 
voor zich. Een aantal vragen zijn wij wettelijk verplicht aan u te stellen. 
De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in het administratiesysteem 
van onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld e de gegevens worden 
beveiligd, De toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt 
noodzakelijk nodig heeft. Meer hierover onder het kopje ‘Privacy’. 

 

6.2 Gebruik foto’s en video’s 
 

Onze schoolgids, website, nieuwsbrieven etc. zijn belangrijke informatiebronnen voor ouders die op zoek 
zijn naar een school voor hun kind(eren). Met foto’s e.d. laten we zien waar we als school mee bezig zijn. 
Voor het gebruik van foto’s en filmpjes waar leerlingen opstaan vragen wij (vooraf) uw toestemming. U als 
ouder/verzorger mag altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming 



Schoolgids 
 

 

 

in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met het beeldmateriaal 
omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto/filmpje te plaatsen. Gericht op het vragen 
van toestemming ontvangt u een formulier. 
Telefoonlijst (klassenlijst). 
Op onze school wordt er, per groep/klas, een klassenlijst gemaakt met de adressen van leerlingen. Deze lijst 
met contactgegevens is erg praktisch voor ouders. Zij kunnen overleggen met andere ouders, als de 
kinderen (buiten schooltijd) willen afspreken of als er vragen zijn rondom school, overblijf of bijvoorbeeld 
huiswerk. Wij vragen uw toestemming om de naam van uw kind, diens adres en uw telefoonnummer te 
mogen delen met de andere (ouders van de) klasgenootjes van uw kind. Als u hier bezwaar tegen heeft, 
wordt de naam van uw kind niet gedeeld. De informatie op de klassenlijst mag uitsluitend gebruikt worden 
voor persoonlijk gebruik onderling, en dus niet voor bijvoorbeeld reclame. Gericht op het vragen van 
toestemming ontvangt u een formulier. 

 
6.2.1 Slot 
U als ouder/verzorger heeft te allen tijde het recht om de door ons geregistreerde gegevens van en over uw 
zoon/dochter in te zien. Als gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij - op uw verzoek 
– de informatie verbeteren of aanvullen. Als gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de 
school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw 
rechten, kunt u contact opnemen met de directeur.  
 

 

6.3 Rapportage 
 

We vinden dat u goed op de hoogte moet zijn. Om u te informeren over de vorderingen of prestaties van 
uw kind stellen onze leerkrachten rapporten samen, die mondeling worden toegelicht. 
We rapporteren twee keer schriftelijk over de resultaten. Aan het begin van het schooljaar houden we een 
zgn. 'omgekeerd 10-min-gesprek'. Daarin kunt u naar de leerkracht toe over uw kind vertellen wat u 
belangrijk vindt. Wat zijn goede stimulerende en wat zijn belemmerende factoren voor uw kind om tot 
goede prestaties te komen. 
In november/december wordt u door de leerkracht uitgenodigd om over de vorderingen van uw kind te 
praten. Na het eerste cijferrapport in maart/april gebeurt hetzelfde. Tijdens de gesprekken wisselen u en 
de leerkracht van gedachten over niet alleen de leerprestaties, maar ook over de vorderingen op het 
gebied werkhouding, inzet en gedrag. Na het 2e cijferrapport aan het eind van het schooljaar kunt u, indien 
u dat wenst, ook nog over het rapport komen praten. 
De data waarop u een rapport over en via uw kind kunt verwachten, staan op de kalender. 

 
Hoe komen we aan een beoordeling? 
Voor een beoordeling of rapportage moeten eerst gegevens worden verzameld. Gedurende het schooljaar 
zijn de leerkrachten bijna elke dag bezig met het goed observeren van kinderen en het verzamelen van 
gegevens over de leerlingen. Deze zgn. ‘data’ wordt zo goed als mogelijk objectief beoordeeld en 
geanalyseerd. Vervolgens worden deze gegevens binnen de bouw (bv. groepen 3 en 4) besproken met de 
collega’s tijdens onze tweejaarlijkse databesprekingen. Tijdens deze besprekingen kunnen we verdere 
vervolgstappen bespreekbaar maken en elkaar voorzien van adviezen en hulp. 

 

Daarnaast krijgen onze leerkrachten hun gegevens vanuit de resultaten van een aantal objectieve landelijke 
toetsen van het Cito en de methodegebonden toetsen die worden afgenomen na het afronden van een 
thema en/ of blok. 
Nu is het zo dat er verschillen kunnen zijn tussen hoe de ene leerkracht naar een kind kijkt en hoe de 
ervaringen van een andere leerkracht zijn met hetzelfde kind. Daarom is het gesprek over het rapport van 
enorm belang. Dit kan voor de ouders, maar ook voor de leerkracht erg verhelderend zijn. 
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6.4 Kwaliteitszorg en -verbetering 
 

Kinderen hebben recht op goed onderwijs. Ouders/verzorgers vertrouwen hun kind niet voor niets acht 
jaar aan onze school toe. Wij willen onze uiterste best doen om uw kind zich optimaal te laten ontwikkelen, 
terwijl wij van u als opvoeder verwachten uw medewerking daaraan te verlenen. 
Onderstaand kunt u lezen hoe wij op onze school die zorg over uw kind georganiseerd hebben. 
Het motto van onze school ten aanzien van kwaliteitszorg is: 
"De Willibrordusschool streeft er naar dat alle kinderen op school met zelfvertrouwen werken aan hun 
eigen ontwikkeling". We willen goed onderwijs geven en de zorg naar onze leerlingen steeds verbreden. 
En: doen we de goede dingen en doen we ze ook goed? Maar wat is ‘goed’? 

 

Als team bezinnen we ons voortdurend op de volgende vier vragen: 

− Wat kan de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijs te verbeteren? (effectiviteit) 

− Hoe kan de school omgaan met verschillen? (differentiatie) 

− Op welke manier kan dat het beste worden georganiseerd? (organisatie) 

− Hoe kunnen kinderen zelf actief betrokken worden bij het onderwijs? (zelfsturing) 

Jaarlijks volgen we scholing om bovenstaande vragen te perfectioneren. Deze worden geborgd en jaarlijks 
geëvalueerd (“Doen we nog wat we hebben afgesproken?”). We streven t.a.t. kwaliteitsverbetering na. 

 
Uit die visie volgt het implementeren van de procedures en het mobiliseren van alle mensen die bij school 
betrokken zijn. Met dit plan willen wij de kaders voor de kwaliteit van het onderwijs in onze school 
vastleggen en daarmee zo goed mogelijke voorwaarden scheppen voor een soepel en gunstig verloop van 
het leerproces. In dit plan worden de noodzakelijke voorwaarden geschetst voor kwalitatief hoogstaand 
onderwijs. Een wezenlijk onderdeel van de visie van ons op kwaliteit van onderwijs is dat deze school een 
“lerende organisatie” is. Daarmee wordt bedoeld dat de school in staat is om zichzelf te verbeteren en dit 
operationeel gemaakt heeft met cycli ter evaluatie en verbetering. 

Een dergelijke cyclus bestaat uit: 

• Formuleren van doelen en maatregelen; 

• Uitvoeren van maatregelen; 

• Controle op resultaten (meten en evalueren); 

• Plannen finaliseren en bijstellen. 

De terugkoppeling in dit proces is van essentieel belang om tot verbetering te kunnen komen. De hiervoor 
geschetste verbetercyclus kan pas effectief zijn als de elementen daaruit worden onderbouwd in 
documenten. Van de uitvoering van het onderwijs en acties ter verbetering van de kwaliteit wordt jaarlijks 
verslag gedaan in een onderwijsjaarverslag dat wij opstellen na een grondige evaluatie van ons onderwijs. 
In dat proces worden jaarlijks de volgende vragen beantwoord: 

− Zijn de nagestreefde doelen de moeite waard? 

− Worden de doelen gerealiseerd? 

− Hoe worden de doelen gerealiseerd? 
En in het verlengde daarvan: op welke wijze kunnen we verbeteringen tot stand brengen? 
Dit alles staat beschreven in een kwaliteitsplan. Dit ligt op school ter inzage. 

 
6.5 Toetskalender 
Gedurende het schooljaar worden er methode-afhankelijke en methode-onafhankelijke toetsen 
afgenomen. Deze laatste zijn de zgn. Cito-toetsen en worden onder meer gebruikt voor het 
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leerlingvolgsysteem. In onderstaande tabel kunt u lezen wanneer uw kind(-eren) de Cito-toetsen kunnen 
verwachten. De momenten van afname van deze toetsen zijn landelijk bepaald. 
Hieronder de toetskalender. 

 

Toets sept okt nov dec jan feb mrt apr mei juni 

Rekenen voor 
kleuters 

     M2*** 
* 

    E2*** 
* 

 

 

Taal voor kleuters 
     

M2*** 
* 

     

E2*** 
* 

 

Rekenen- 
Wiskunde 

 
B8* 

   M3- 
M8 

    
E3-E7 

 

 
DMT en AVI 

      

M3- 
M8 

     
E3-E7 

 

Begrijpend lezen 
2012 

 
B8* 

   
M8 

      

Begrijpend lezen 
3.0 
** 

     
M4- 
M7 

     

E3-E7 
 

Begrijpend 
luisteren*** 

     M3- 
M8 

    
E3-E7 

 

Spelling 
 

B8* 
   M3- 

M8 
    

E3-E7 
 

SVS 
Werkwoorden 

 
B8* 

   
M8 

    
E7 

 

Studievaardighede 
n 

 
B8* 

   
M8** 

    E5- 
E7** 

 

Me2! Engels 
     M8     

E7 
 

Eindtoets        M8   

Dyslexie-protocol 
HS / WS / LS en ES 
= Signaleringen 
groep 3 

  
 

HS 3 

  DP 
1-2 
WS 
3 

 

Uitval 
DP2 

  
LS 3 

 
DP 1 

 

DP2 
ES 3 

Taaltoets alle 
Kinderen 
(TAK-toets)**** 

 
gr. 2 

gr. 
1/2 

 
gr. 1 

     
Groep 
2/3/4 

Groep 
2/3/4 

Zien  Zien Zien     Zien Zien  

 
 

* B8 /M8 Mag kiezen wanneer hij afgenomen wordt; of in oktober, of in januari/februari 
** M4 en E3/4 mógen begrijpend lezen afnemen/ De afname (wel/ niet) toets Studievaardigheden is 
een keuze van de leerkrachten 
*** De leerkracht mag kiezen wanneer deze toets afgenomen wordt: in jan / feb óf mei/ juni 
**** Incidenteel 
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7.1 Passend Onderwijs 
 

Passend onderwijs is de naam voor hoe we er binnen het onderwijs voor zorgen dat alle kinderen de 
ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen, 
hebben schoolbesturen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht gekregen: de verplichting om ervoor te zorgen dat 
iedere leerling passend onderwijs krijgt. 

 
Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale 
samenwerkingsverbanden. Onze school behoort bij het regionaal samenwerkingsverband: Velt, Vaart en 
Vecht, afdeling Slagharen; ioosterhuis@veltvaartenvecht.nl. 

 

Vanuit de verschillende regionale verbanden worden middelen aan Stichting Catent verstrekt om passend 
onderwijs in de scholen van Stichting Catent te realiseren. Om die reden is binnen Stichting Catent de 
afgelopen jaren flink ingezet op een stevige ‘basisondersteuning’. Dit betekent dat iedere leerling in onze 
scholen kan rekenen op zorgvuldige begeleiding gericht op een optimale ontwikkeling. Bij sommige 
leerlingen zien we dat er specifieke onderwijsbehoeften zijn die vragen om wat extra ondersteuning. 
Stichting Catent zorgt ervoor dat het merendeel van deze extra ondersteuning gerealiseerd kan worden. De 
extra ondersteuning, veelal afkomstig van leerkrachten binnen Catent die zeer specifieke expertise hebben 
opgebouwd, wordt altijd pas ingezet na overleg met u als ouder(s). De groepsleerkracht en/of de intern 
begeleider gaat hierover met u als ouder(s) in gesprek. Indien we binnen Catent niet de gewenste expertise 
hebben, gaan we kijken of collega bestuurders in de regio de gewenste deskundigheid kunnen bieden. 

 

7.2 Catent Commissie Arrangeren en Toewijzen (CCAT) 
 

De CCAT heeft als taak: het arrangeren en toewijzen van ondersteuning op basis van 
onderwijs(zorg)behoeften van een leerling wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid van de school. 
Voordat een leerling besproken wordt in de CCAT, vindt een gesprek plaats tussen de orthopedagoog van 
Catent (zijnde de trajectbegeleider vanuit de leerlingstructuur Catent) ouders, leerkracht(en) en intern 
begeleider. De in het gesprek besproken punten worden door de IB-er genotuleerd, en worden vervolgens 
met alle betrokkenen gedeeld. Binnen de CCAT worden de onderwijs(zorg)behoeften van de leerling en de 
handelingsverlegenheid van onze school besproken, gewogen en afgezet tegen het 
schoolondersteuningsprofiel. De CCAT besluit vervolgens over het toekennen van begeleiding en 
ondersteuning aan de school, in de vorm van een “arrangement”. 

 
Tevens beslist de CCAT over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) indien plaatsing op 
een school voor S(B)O het beste arrangement voor de leerling is. In elke landelijk vastgestelde regio 
Passend Onderwijs is er (naast de CCAT) een “Commissie Toewijzing”, die zorgt voor het afgeven van de 
wettelijk vastgestelde toelaatbaarheidverklaring voor het S(B)O. 
Voor vragen over Passend Onderwijs kunt u terecht bij de directeur of intern begeleider van onze school. 
Meer informatie vindt u op de website www.catent.nl en op www.passendonderwijs.nl. 

 

7.2.1 Bezwaar 
 

Tegen de beslissing van de CCAT over de toelaatbaarheid van een leerling tot het S(B)O kan door 
‘belanghebbenden’ bezwaar worden aangetekend. Belanghebbenden zijn de school en/of ouders, 
verzorgers of voogden van de leerling. Voor de behandeling van een bezwaar is Stichting Catent via de 
regionale verbanden Passend Onderwijs aangesloten bij de landelijke bezwaarcommissie 
Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O. We verzoeken echter alle betrokkenen zich eerst tot de voorzitter van de 
CCAT te wenden indien hiervoor genoemd bezwaar zich voordoet. 

mailto:ioosterhuis@veltvaartenvecht.nl
http://www.catent.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
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7.3 Ondersteuningsprofiel 
 

In het kader van Passend Onderwijs heeft onze school een ondersteuningsprofiel opgesteld. Dat wil zeggen 
dat we in kaart hebben gebracht waar onze kwaliteiten liggen en waar we als school tegen grenzen 
aanlopen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ons ondersteuningsprofiel 
ligt ter inzage bij de directeur. Een samenvatting kunt u vinden op de website van ons onderwijsteam 
www.onderwijsteamcoevorden.nl. 

 

7.4 Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 
 

We proberen ervoor te zorgen, dat onze leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen op het niveau dat mag 
worden verwacht op grond van hun kennis, vaardigheden, motivatie en werkhouding. De adviezen die we 
geven zijn gebaseerd op de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem, de observatie(s) van de leerkrachten en 
de mening van de leerling en zijn/haar ouders. Het advies voor het voortgezet onderwijs dat een leerling 
krijgt, wordt vergeleken met de eerder vastgestelde verwachting eind groep 7 en november groep 8, 
voorafgaand aan de afname van de centrale eindtoets. Hieronder vindt u de doorstroomgegevens van de 
afgelopen jaren: 

 

jaar / 
school- 
score 

pro opdc bb / vakcollege kb / inter- 
sectoraal 

kb / 
mavo 

mavo mavo/ 
havo 

havo/vw 
o 

Gymn. 

2013 
538,6 

  2 (8,7 %) 2 (8,7 %)  9 (39,1%)  10 
(43,5%) 

2014 
538,1 

 1 (3,7 
%) 

3 (11,1 %) 2 (7,4 %)  10 (37,0% 
) 

 11 (40,8 
%) 

2015 
533,9 

 1 (3,1%) 5 (15,6%) 4 (12,5%)  7 (21,9%)  15 
(46,9%) 

2016 
535,4 

  4 (9,8 %) 7 (17,1 %) 2 (4,9 %) 7 (17,1 %) 1 (2,4 
%) 

20 
(48,8%) 

2017 
80,8 

    2 (9,1%) 4 (18,2%) 8 
(36,4%) 

8 (36,4%) 

 

Jaar/ 
school- 
score 

PRO PO/BB BB/KB KB KB/TL tl TL/HAVO HAVO HAVO/ 
VW 

VWO 

2018 
76,9 

1 (2,7%) - 6 (16,2%)  6 
(16,2%) 

- 14 
(37,9%) 

- 4 
(10,8%) 

6 (16,2%) 

2019 
81,7 

- 1 (2,2%) 2 (4,3%) 2 (4,3%) 4 (8,7%) 8 
(17,4%) 

8 (17,4%) 10 
(21,8%) 

6 (13%) 5 (10,9%) 

2020 
Geen 
eindto
ets 

- - 5 (12,8%) 4 (10,2%) 2 (5,1%) 8 (20,5%) 6(15,4%) 9 (23%) 2 (5,1%) 3 (7,7%) 

 

po = praktijkonderwijs   kb = kader beroeps gericht onderwijs 
opdc = orthopedagogisch en didactisch 

centrum 
bb = basisberoepsgericht onderwijs 
gl = gemengde leerweg 
tl = theoretische leerweg/mavo 
hv = havo/vwo/gymnasium 

http://www.onderwijsteamcoevorden.nl/
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De schoolscore is de gemiddelde standaardscore van alle leerlingen. 
De standaardscore (van het jaartaal 2010 tot het jaartal 2016) is een getal tussen de 501 en 550. 

 
In 2017 is ervoor gekozen om de overstap te maken naar de IEP-eindtoets. De standaardscore van de IEP is 
een getal tussen de 50 en 100. 

 
7.5 Uitstroom naar het Speciaal (Basis)onderwijs het R.E.C. 

 
We streven ernaar om in de leerbehoeften van ieder kind te voorzien. Toch komt het soms voor dat de 
leerproblemen van een kind te groot zijn om in onze school op te vangen. Verwijzing naar een school voor 
speciaal basisonderwijs of een verwijzing naar een Regionaal Expertise Centrum kan dan voor het kind een 
goede stap zijn. 

 

In onderstaand schema geven we u een overzicht van de verwijzingen die in de laatste jaren hebben 
plaatsgevonden: 

Schooljaar aantal 
verwijzingen 

totaal leerlingen 
aantal op 1 
oktober 

percentage 
verwijzingen 

2000-2001 2 95 2,11 % 

2001-2002 2 104 1,92 % 

2002-2003 0 103 0,00 % 

2003-2004 1 117 0,85 % 

2004-2005 0 146 0,00 % 

2005-2006 2 157 1,27 % 

2006-2007 2 162 1,23 % 

2007-2008 2 179 1,12 % 

2008-2009 0 199 0,00 % 

2009-2010 1 215 0,47 % 

2010-2011 1 247 0,40 % 

2011-2012 0 265 0,00 % 

2012-2013 3 285 1,05 % 

2013-2014 0 301 0,00 % 

2014-2015 3 312 0,96 % 

2015-2016 2 321 0,62 % 

2016-2017 2 301 0,66 % 

2017-2018 3 304 0,99 % 

2018-2019 1 285 0,35% 

2019-2020 1 264 0,38% 
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7.6 Interne doorstroomgegevens 
 

Ons schoolteam begeleidt het leren van de kinderen zo goed mogelijk. In een doorgaande lijn, steeds een 
stap verder, iets erbij leren, nieuwe ervaringen opdoen, zelfstandigheid bevorderen, elkaar helpen enz. 
Kinderen verschillen in aanleg, aard, kennis, inzicht en tempo van werken en leren. De leerkrachten houden 
hiermee rekening bij het geven van uitleg en het aanbieden van leerstof. We proberen hierbij zittenblijven 
zoveel mogelijk te voorkomen. 

 
Onderstaand schema is gebaseerd op de doorstroom in de groepen 3 t/m 8. De onderwijsinspectie 
berekent het gemiddelde over de laatste 2 schooljaren in de genoemde groepen. Gemiddeld moet dat 
onder de 3 % blijven tenzij de school onderbouwd kan aangeven dat verlenging van de schoolloopbaan 
voortkomt uit beleid dat de betreffende leerlingen een betere toerusting voor het voortgezet onderwijs en 
hun maatschappelijk perspectief biedt. 

 

 

 
schooljaar 

aantal 
zittenblijvers 

totaal leerlingen 
aantal op 1 
oktober 

percentage 
zittenblijvers 

2010-2011 1 184 0,54 % 

2011-2012 3 188 1,60 % 

2012-2013 2 197 1,02 % 

2013-2014 3 301 1,00 % 

2014-2015 3 312 0,96 % 

2015-2016 6 321 1,86 % 

2016-2017 6 301 1,99 % 

2017-2018 5 304 1,64 % 

2018-2019 1 285 0,35% 

2019-2020 2 265 0,75% 

 

7.7 Opbrengsten 
 

Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven naar optimale opbrengsten op de gebieden 
taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het 
van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot 
passend en succesvol vervolgonderwijs. Voor alle opbrengsten vanuit de landelijk genormeerde toetsen 
verwijzen we naar het document ‘Overzicht resultaten 2018-2019’. Deze is in te zien binnen school. 

 
8.1 Schoolreizen 

 
De kinderen van groep 1 t/m 7 gaan één dag per jaar op schoolreis. De bestemming wordt in overleg met 
uw ouderraad gekozen. De schoolreisjes vallen onder de verantwoordelijkheid van school. Ouders zijn vrij 
om hun kind mee te laten gaan. Indien de kinderen niet meegaan, moeten ze wel naar school toe. Onder 
toezicht van een leerkracht krijgen ze dan gewoon les. De kinderen uit groep 8 hebben een schoolkamp aan 
het begin van een nieuw schooljaar. 
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8.2 Culturele activiteiten 
 

Het instituut voor Kunst en Cultuur te Assen verzorgt voor alle kinderen het zgn. Kunstmenu. De activiteiten 
vinden in principe plaats op school. Soms gaan we op stap naar een andere gelegenheid. Elke groep komt 
twee keer per jaar in aanraking met één van de acht kunstdisciplines. Ook wordt er aandacht besteed aan 
het cultureel erfgoed. Daarnaast verzorgen we zelf ook culturele activiteiten waaronder een musical. 
In september 2014 is voor de basisscholen in de gemeente Coevorden een nieuw Cultuurmenu gestart. Ook 
onze school doet hier weer aan mee. Dit betekent dat uw kind dit schooljaar weer structureel kennis maakt 
met professionele voorstellingen en kunsteducatieve projecten in de disciplines beeldend, dans, muziek, 
literatuur, audiovisueel en drama (Kunstontmoetingen). Tevens ontvangt uw kind Cultureel 
erfgoedprojecten. Kunst & Cultuur Drenthe verzorgt de Kunstontmoetingen voor de leerlingen en de 
Kunstbegeleidingen voor de leerkrachten. Drents Plateau organiseert de erfgoedprojecten. 

 
8.3 De Bibliotheek en de Bibliotheek op school 

 
De kinderen gaan een aantal keren in hun basisschoolperiode naar de bibliotheek. Ook komt de 
jeugdbibliothecaris een aantal keren per jaar naar school. Ze verzorgt o.a. de “boeken-top-5”. Jaarlijks 
organiseert de jeugdbibliothecaris een bijeenkomst met een kinderboekenschrijver of een 
kinderboekenillustrator. Lezen vinden we erg belangrijk en stimuleren het bibliotheekbezoek. 
Het Bibliotheekwerk verandert. Een belangrijke verandering is de bijdrage die de bibliotheek gaat leveren 
aan leesbevordering en mediawijsheid op basisscholen. 
De Bibliotheek introduceert daarmee een nieuwe educatieve aanpak: De Bibliotheek op School (deBOS). 
Met deze aanpak kan er op school een volwaardige schoolbibliotheek gerealiseerd worden. Hierdoor 
kunnen leerlingen gemotiveerd worden om meer en beter te gaan lezen en kunnen ze media – en 
informatievaardig gemaakt worden. 
Wij vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen deze vaardigheden kunnen ontwikkelen en hebben om 
die reden besloten mee te doen. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2015/2016 is er binnen de 
Willibrordusschool een Bibliotheek op School gestart. 
Met deze aanpak zet de Willibrordusschool zich samen met de Bibliotheek Coevorden in om alle leerlingen 
binnen onze school de kans te geven een goede lezer te worden en wijs om te gaan met media en 
informatie; vaardigheden die binnen onze 21e eeuw steeds belangrijker worden voor leerlingen en waar wij 
ons als school graag voor willen inzetten. 
In de school is vanaf schooljaar 2015/2016 een actuele en gevarieerde collectie boeken aanwezig die 
toegankelijk gepresenteerd wordt in een aantrekkelijke leesomgeving op de benedengang. Deze collectie 
wordt samengesteld uit een voor de school passende combinatie van eigen bezit en een (wissel) collectie 
vanuit de bibliotheek. 

 
9.1 Aantal lesuren en de schooltijden 

 

In het basisonderwijs is van groep 1 tot en met 8 het minimum aantal lesuren 7520. Hieronder een 
overzicht van het aantal lesuren en de schooltijden. Door onderstaand model is het mogelijk dat ook de 
kinderen uit de groepen 5 t/m 8 op de vrijdagmiddag vrij zijn. 
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groep 
uren 
p/w 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1 24 ½ 
8.30-12.00 

13.15-15.15 
8.30-12.00 

13.15-15.15 
8.30-12.30 

vrij 
8.30-12.00 

13.15-15.15 
8.30-12.30 

vrij 

2 24 ½ 
8.30-12.00 

13.15-15.15 
8.30-12.00 

13.15-15.15 
8.30-12.30 

vrij 
8.30-12.00 

13.15-15.15 
8.30-12.30 

vrij 

3 24 ½ 
8.30-12.00 

13.15-15.15 
8.30-12.00 

13.15-15.15 
8.30-12.30 

vrij 
8.30-12.00 

13.15-15.15 
8.30-12.30 

vrij 

4 24 ½ 
8.30-12.00 

13.15-15.15 
8.30-12.00 

13.15-15.15 
8.30-12.30 

vrij 
8.30-12.00 

13.15-15.15 
8.30-12.30 

vrij 

5 24 ½ 
8.30-12.00 

13.15-15.15 
8.30-12.00 

13.15-15.15 
8.30-12.30 

vrij 
8.30-12.00 

13.15-15.15 
8.30-12.30 

vrij 

6 24 ½ 
8.30-12.00 

13.15-15.15 
8.30-12.00 

13.15-15.15 
8.30-12.30 

vrij 
8.30-12.00 

13.15-15.15 
8.30-12.30 

vrij 

7 24 ½ 
8.30-12.00 

13.15-15.15 
8.30-12.00 

13.15-15.15 
8.30-12.30 

vrij 
8.30-12.00 

13.15-15.15 
8.30-12.30 

vrij 

8 24 ½ 
8.30-12.00 

13.15-15.15 
8.30-12.00 

13.15-15.15 
8.30-12.30 

vrij 
8.30-12.00 

13.15-15.15 
8.30-12.30 

vrij 
 

9.2 Vrijstelling van onderwijsactiviteiten 
 

Basisscholen beslissen zelf of zij activiteiten als schoolzwemmen, excursies en schoolreisjes aanbieden. Zij 
kunnen deze activiteiten in het reguliere (vaste) lesprogramma opnemen. 
Als u niet wilt dat uw kind deelneemt aan bijvoorbeeld het schoolzwemmen of vanwege geloofs- of 
levensovertuiging of lichamelijke gesteldheid niet aan bepaalde onderwijsactiviteiten mee kan doen, kunt u 
vrijstelling vragen voor uw kind. Dit doet u bij het bevoegd gezag van de school. Een vrijstelling kan alleen 
worden verleend op door het bevoegd gezag vastgestelde gronden. Als uw kind vrijstelling krijgt, moet het 
wel de school bezoeken en deelnemen aan een vervangende onderwijsactiviteit. De school bepaalt welke 
activiteit dit is. 

 

9.3 Vakantieverlof 
 

Aan het begin van ieder schooljaar is het bij alle ouders bekend wanneer de officiële vakanties zijn. Soms 
willen ouders hiervan afwijken. Ze willen dan buiten de vakanties om extra vrije dagen voor hun kind 
opnemen. Toestemming voor (extra) vakantieverlof voor een gezinsvakantie dient u van tevoren schriftelijk 
bij de directeur van de school aan te vragen en mag alleen worden verleend wanneer er wegens de 
specifieke aard van het beroep van één van de ouders het niet mogelijk is om in één van de schoolvakanties 
tijdens een schooljaar twee weken aaneengesloten met het gezin op vakantie te gaan. Bij de aanvraag 
moet een werkgeversverklaring worden overlegd, waaruit blijkt dat er geen verlof binnen één van de 
officiële schoolvakanties mogelijk is. Bij de “specifieke aard van het beroep” moet gedacht worden aan 
ouders die werkzaam zijn in de horeca, camping of in de agrarische sector (seizoensgebonden bedrijven). 
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Het verlof: 

• Mag hooguit éénmaal per schooljaar worden verleend; 

• Mag niet langer duren dan tien schooldagen; 

• Mag niet in combinatie met ander verlof worden verleend. Is er éénmaal voor een kortere periode 
verlof verleend, dan mag er in dat jaar niet nog eens verlof voor vakantie worden verleend; 

• Mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar; Dit om te voorkomen dat een 
leerling met een achterstand begint. 

Het formulier voor het aanvragen van dit vakantieverlof is af te halen bij de directeur. 
 

9.4 Kort verlof 
 

Voor het aanvragen van kort verlof (bruiloft, begrafenis, jubilea van familieleden) kunt u een formulier bij 
de directeur opvragen. Ook kan in bijzondere gevallen voor een leerling van vijf jaar afgeweken worden van 
de schoolweek van 22 uur. Om vrij te vragen dien u – met het formulier – zich schriftelijk te richten tot de 
directeur. U mag er niet als vanzelfsprekend vanuit gaan dat ieder verzoek voor verlof zal worden 
gehonoreerd. Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim zal dit volgens afspraak doorgegeven worden 
aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. 

 

9.5 Ziek zijn 
 

Als een kind ziek is en het kan niet naar school, dan dient dit dezelfde dag, liefst voor schooltijd, gemeld te 
worden. Dit kan per telefoon, mail of via onze App. De school moet immers weten waarom het kind niet 
aanwezig is en de leerkrachten moeten een deugdelijke absentenadministratie bijhouden. Vanuit de 
overheid is er verscherpte controle op afwezigheid. 
Wanneer een kind langdurig ziek is, thuis of in het ziekenhuis, dan zorgt de school ervoor dat de leerling 
betrokken blijft bij het onderwijs. Een aangepast leerprogramma kan het kind de nodige afleiding geven en 
zal het contact tussen het kind en de school waarborgen. Ook wordt voorkomen dat de achterstand te 
groot wordt om na de ziekteperiode de draad weer op te pakken. 
Om de begeleiding van zieke leerlingen zo optimaal mogelijk te realiseren, kunnen we een beroep doen op 
de consulenten Onderwijs aan Zieke Leerlingen. In overleg met de school en de ouders kan de consulent de 
leerling 1 à 2 keer in de week bezoeken en samen met de leerstof bezig zijn. 
Meer informatie over het project Onderwijs aan Zieke Leerlingen kunt u vinden op internet: www.ziezon.nl. 

 

9.6 Maatregelen ter voorkoming van lesuitval en schoolverzuim 
 

Hiervoor hebben we al veel beschreven over de afwezigheidregeling. 
Natuurlijk let de school er dagelijks op dat een kind niet zonder duidelijke reden van school weg blijft. 
Daarom is het van groot belang dat de school gewaarschuwd wordt als er wat bijzonders aan de hand is. 
Zoals gezegd: uw kind is verplicht om naar school te gaan. U bent daarvoor verantwoordelijk. Maar wat 
gebeurt er als kinderen “spijbelen” en ouders dat niet merken? U mag erop rekenen dat wij direct contact 
opnemen als uw kind zonder bericht niet op school komt. 
Toestemming voor extra vrij moet normaal gesproken tenminste 2 dagen van tevoren schriftelijk 
aangevraagd worden bij de directeur van de school. Hiertoe dient een aanvraagformulier ingevuld te 
worden. Formulieren zijn op school aanwezig en te vinden op onze website. 

http://www.ziezon.nl/
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9.7 Controle en leerplicht 
 

Alle leerlingen in Nederland moeten naar school. Dat geldt natuurlijk ook voor uw kind. Dat staat in de 
Leerplichtwet 1969 die in 1994 is herzien. Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Uw kind is 
leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die, waarin het vijf jaar wordt. Op de site 
www.leerplicht.net kunt u veel extra informatie vinden. De gemeente let erop dat men zich houdt aan de 
regels van de leerplicht. Daarvoor zijn speciale medewerkers aangesteld, de leerplichtambtenaren. Zij 
hebben dus een controlerende taak. Van alle leerlingen, die een of meerdere dagen afwezig zijn, wordt een 
geautomatiseerd registratiesysteem bijgehouden. Indien sprake is van ongeoorloofd verzuim wordt dit 
gemeld aan de leerplichtambtenaren. Deze kunnen u in geval van ongeoorloofd verzuim een boete 
opleggen. In enkele gevallen mag de directeur geen toestemming geven voor verlof van een kind. Dat moet 
de leerplichtambtenaar dan doen. De directeur deelt aan de ouders mee wanneer dat van toepassing is. 

 
9.8 Code Rood 

 
Besluit College van Bestuur: als het KNMI code rood afgeeft voor een regio in Nederland adviseert het CvB 
aan directeuren om de school te sluiten. De directeur neemt het uiteindelijke besluit. De veiligheid van 
zowel leerlingen als ook personeel wordt daarbij afgewogen. Als de school sluit is er geen opvang voor 
leerlingen. De directeur zoekt bij de afweging contact met collega (Catent) scholen in de nabije omgeving 
en zorgt voor goede afstemming / eenduidig handelen. 

 
9.9 Regels voor schorsing en verwijdering 

 
Schorsing of verwijdering van leerlingen valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. 
Middels het managementstatuut (versie 0.8, pagina 4 onder 2) heeft het College van Bestuur de 
bevoegdheid tot schorsing overgedragen aan de directeur. De directeur stelt echter het College van 
Bestuur onmiddellijk schriftelijk in kennis van een schorsing van een leerling. 
Bij verwijdering van een leerling is er vooraf overleg tussen de directeur en het College van Bestuur, waarbij 
het College van Bestuur uiteindelijk het besluit neemt tot verwijdering. Het protocol “Schorsing en 
verwijdering Catent” is te vinden op de website van Catent www.catent.nl, onder ‘voor ouders’. Meestal 
gebeurt zoiets alleen als het kind zich ernstig misdraagt. Wij spreken dan van wangedrag. Voor het zover is 
worden eerst alle betrokkenen gehoord. Als het besluit genomen is, mag de school de leerling niet meteen 
van school sturen. Wij zullen eerst moeten proberen om een andere school te vinden voor de leerling. 
Alleen als dat niet lukt, en daar moeten wij ten minste 8 weken ons best voor doen, mag de school de 
leerling de toegang tot de school weigeren. De ouders kunnen altijd in beroep gaan tegen deze beslissing 
bij de rechter. Op school staan een aantal protocollen aangaande dit onderwerp. 

http://www.leerplicht.net/
http://www.catent.nl/
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9.10 Vakantieregeling en urenberekening komend schooljaar 

Vakantierooster schooljaar 2020 / 2021: 

Herfstvakantie:  12-10-2020 tm 16-10-2020 
Kerstvakantie:  21-12-2020 t/m 01-01-2021 
Voorjaarsvakantie:  22-02-2021 t/m 26-02-2021 
Paasvakantie:   02-04-2021 t/m 05-04-2021 
Meivakantie:   03-05-2021 t/m 07-05-2021 
Hemelvaartsvakantie:  10-05-2021 t/m 14-05-2021 
Pinksteren:   24-05-2021  
Zomervakantie 12-07-2021 t/m 20-08-2021 
 
 
Vrije (mid)dagen: 
Ganzenmarkt:   maandag 09-11-2020 
Koningsdag:  dinsdag 27-04-2021 
 

 
 
Er zullen ook nog een aantal studiedagen worden gepland  in  het schooljaar 2020-2021. De data hiervoor zijn bij het 
vaststellen van deze schoolgids nog niet bekend. Deze data zullen we voor het begin van het nieuwe met ouders worden 
gedeeld  via de  reguliere informatiekanalen.
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Urenberekening schooljaar 2019 / 2020: 

 
Voor de urenberekening van het primair onderwijs wordt uitgegaan van de periode van 1 oktober tot 30 september. 
Voor een hele schooldag wordt uitgegaan van 5 ½ uur en voor de woensdag en vrijdag 4 uur. Per week: 24 ½ uur. 
Voor dit schooljaar is dat van donderdag 1 oktober 2020 t/m donderdag 30 september 2021 is dat: 52  x  24 ½ uren = 
1274 uren. Omdat een vol jaar 52 weken en één dag telt, telt deze mee als 30 september op een lesdag valt, dus 5 ½  uur 
extra, dus samen 1279 ½ uur. Omdat 2021 geen schrikkeljaar is, telt 29 september niet mee. Totaal is dus 1279 ½ uur. 
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vakantie Data uren  

Herfstvakantie (wk 42) 12-10-2020 t/m 16-10-2020 24 ½ uur 

Kerstvakantie (wk 52 en 53) 21-12-2020 t/m 01-01-2021 49 uur 

Voorjaarsvakantie (wk 8) 22-02-2021 t/m 26-02-2021 24 ½ uur 

Pasen (wk 13 en 14) 02-04-2021 t/m 05-04-2021 9 ½ uur 

Meivakantie (wk 18) 03-05-2021 t/m 07-05-2021 24 ½ uur 

Hemelvaartvakantie (wk 19) 10-05-2021 t/m 14-05-2021   24 ½ uur 

2e Pinksterdag (wk 21) 24-05-2021  5 ½ uur 

Zomervakantie leerlingen (wk 28 t/m 33) 12-07-2021 t/m 20-08-2021  147 uur 

Totaal vakanties  309 uur 

vrije dagen / uren   

Ganzenmarkt (wk 46) maandag 09-11-2020 5 ½ uur 

Koningsdag (wk 17) dinsdag 27-04-2021 5 ½ uur 

Bevrijdingsdag (wk 19) valt in de meivakantie - 

totaal vrije dagen & uren  11  uur 

 Totaal aan uren 1279 ½ uur 

 Totaal aan vakanties 309 uur 

 Totaal vrije dagen en uren 11 uur 

 Totaal lesuren 959 ½ uur 



Schoolgids 
 

 

 
 
 

9.11 Inloopmiddag en -avond 
 

Aan het begin van het jaar houden we een zgn. ‘omgekeerd tien-minuten-gesprek’ of te wel een 
‘oudervertelavond’. Daarnaast is er twee keer per jaar een middag en avond waarop u het werk van uw 
kind kunt bekijken en eventueel het rapport van uw kind kunt bespreken. Ook kunt u voor die dag een zgn. 
"tien-minuten-gesprek" aanvragen. 

 
 

 

 
 
 
 
 

10.1 Peuterspeelzaal en Kinderopvangcentrum 
 

Voordat de kinderen op de basisschool komen, gaan ze meestal naar de peuterspeelzaal of naar een 
kinderopvangcentrum (K.O.C.). Wat betreft de voorschoolse educatie, het peuterwerk, werkt de 
Willibrordusschool nauw samen met Kinderwereld. Met ingang november 2019 kunnen ouders 
gebruik maken van de ‘Peuterspeelzaal op school’. 

 
In een sfeervol en uitdagend ingericht lokaal kan uw peuter deelnemen aan een peuterprogramma. Uw 
peuter doet hier samen met leeftijdsgenootjes allerlei ervaringen en indrukken op, die de ontwikkeling 
stimuleren. Door de samenwerking tussen Kinderwereld en de Willibrordusschool zal de aansluiting op en 
de overgang naar groep 1 bovendien gemakkelijker en soepeler verlopen. 

 

Werkende en/of studerende ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de administratie van Kinderwereld: 
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Kinderwereld 
Disc 5 
7741 MH Coevorden 

 
0524-524445 
info@kinderwereld.info 
www.kinderwereld.info 

 

10.2 Voor- tussen- en naschoolse opvang 
 

De overheid heeft aangegeven dat de school verantwoordelijk is voor de voor-, tussen- en naschoolse 
opvang en de mogelijkheden heeft deze zelf of door een professionele organisatie uit te laten voeren. De 
Willibrordusschool heeft er voor gekozen, met instemming van de Medezeggenschapsraad, zowel de voor- 
en naschoolse als de tussen schoolse opvang uit te besteden aan de Stichting Kinderwereld Coevorden. Zij 
verzorgen dus de opvang voor de school. 
Ten aanzien van de voor- en naschoolse opvang kunt u contact opnemen met de directeur van de school of 
de Stichting Kinderwereld Coevorden, Disc 5, 7741 MH Coevorden, tel.nr. 0524-524445. 
Ten aanzien van de tussen schoolse opvang kunt u contact opnemen met de school. U krijgt dan meteen 
alle bruikbare informatie. 

 
Door de Stichting Kinderopvang wordt ten aanzien van de tussen schoolse opvang gezorgd voor: 

 

• een professionele TSO 

• TSO op school 
• contracten voor de TSO om te voldoen aan de wettelijke vereisten. De contracten worden pas bij 

aanvang van het nieuwe schooljaar opgesteld. 

• per keer en per kind wordt € 2,25 in rekening gebracht. De verrekening vindt via automatische incasso 

plaats. 

• incidentele opvang is ook mogelijk. De kosten daarvan bedragen € 2,50 

• een TSO coördinator, mevr. Suzan Donkers, die voor uw vragen, aan- en/of opmerkingen bereikbaar zal zijn 

 
De Stichting Kinderwereld Coevorden maakt voor de tussen schoolse opvang gebruik van vrijwilligers. 
Hierbij doen zij een oproep voor vrijwilligers. Er zal voor een goede opleiding en begeleiding gezorgd 
worden. Voor het verrichten van werkzaamheden wordt een vrijwilligersvergoeding gegeven. Heeft u 
interesse, vindt u het leuk en heeft u tijd om één of twee dagen in de week tussen de middag zorg te 
dragen voor een goede opvang, neem dan contact op met mevr. Suzan Donkers. Zij staat op maandag, 
dinsdag en donderdag bij de balie in school of via het volgende emailadres, 
tso.willibrordusschool@catent.nl 
Op school kunt u een informatiemap krijgen waarin alle zaken staan rondom de TSO. 

 
11.1 Contact met ouders 

 
Ouderbetrokkenheid bij de school is essentieel voor het behalen van goede schoolresultaten. Een goede 
communicatie tussen ouders en school komt de ontwikkeling van uw kind ten goede. We stellen het op 
prijs als u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis die van invloed kunnen zijn op het 
gedrag van uw kind op school. 

mailto:info@kinderwereld.info
http://www.kinderwereld.info/
mailto:tso.willibrordusschool@catent.nl
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Als school willen wij laagdrempelig zijn in ons contact met ouders. Voor en na schooltijd is er gelegenheid 
om de leerkracht van uw kind een mededeling te doen of een vraag te stellen. Mocht dit op dat moment 
niet gelegen komen of is er meer tijd nodig voor het bespreken van zaken, dan zal de leerkracht een 
afspraak maken voor een ander tijdstip. Naast deze informele contactmomenten hebben we ook andere 
contactmomenten zoals informatieavonden, inloopochtenden en rapportavonden. Verder proberen wij als 
school op zoveel mogelijk manieren de ouders te informeren over onze visie, werkwijze en de actualiteit. 
We hebben verschillende manieren en documenten waarmee wij ouders willen informeren. Hieronder 
volgt een overzicht. 

 

− deze schoolgids; 

− de schoolkalender; 

− nieuwsbrieven, 

− oudervertelavond; 

− inloopmiddagen en –avonden; 

− tien-minuten-gesprekken; 

− klasbord 

− schoolapp 

Het is duidelijk dat we een goede communicatie tussen ouders en leerkrachten erg belangrijk vinden in de 
begeleiding van een kind. Natuurlijk kunnen ouders een gesprek aangaan met de desbetreffende leerkracht 
of directie om nadere informatie over een bepaalde zaak. Leerkrachten kunnen een gesprek aangaan met 
ouders, als er zich een situatie voordoet. 
Wij hebben een nadrukkelijk beleid ten aanzien van informatie aan gescheiden ouders. Het kost een 
leerkracht veel tijd als gescheiden ouders of ouders die hun kinderen in co-ouderschap opvoeden 
afzonderlijk voor informatie op gesprek komen. Voor een formeel gesprek vinden wij het wenselijk als 
beide ouders komen. Als dit niet mogelijk is, bent u zelf verantwoordelijk om elkaar op de hoogte te 
brengen van de vorderingen van uw kind (artikel 1:377b Burgerlijk Wetboek). 
In navolging van de Wet op Persoonsregistratie heeft iedere ouder altijd het recht de op school 
geregistreerde informatie over zijn/haar kind in te zien. We verstrekken slechts gegevens (dus ook 
rapportgegevens) aan derden, als daar een wettelijke verplichting voor is. 
Ouders vertrouwen hun kind voor een belangrijk deel van de dag toe aan de school. Het spreekt vanzelf dat 
ze goed op de hoogte willen blijven van het reilen en zeilen op school. Daarnaast doet de school ook 
regelmatig een beroep op ouders om te assisteren. Om die samenwerking goed te regelen zijn er een 
Medezeggenschapsraad (M.R.), een Schooladviescommissie (S.A.C.) en een Ouderraad (O.R.). Deze staan 
het schoolteam met raad en daad ter zijde. 

 
11.2 Informatievoorziening gescheiden ouders 

 
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier 
waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. De school volgt 
hierin de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. 
De school onthoudt zich van betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Zij 
richt zich primair op haar pedagogische-didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling. 
Wanneer beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben (of na echtscheiding hebben behouden), 
dan blijven zij in gelijke mate recht op informatie en consultatie door de school houden. In geval van 
(mede) gezag omvat de informatieverstrekking tenminste: het verstrekken van de schoolgids, 
periodebrieven, de rapporten/toetsresultaten van de leerling in kwestie, overige relevantie informatie over 
de leerling; uitnodiging voor ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel activiteiten 
waarbij de ouderparticipatie vanuit de school gewenst is; verzoeken om toestemming voor begeleiding en 
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onderzoek van de leerling in het kader van diens schoolloopbaan; inzage in de door de school vastgelegde 
persoonsgegevens, waaronder het leerlingendossier wanneer de leerling jonger is dan zestien jaar. 
De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op zijn/haar verzoek informatie over belangrijke feiten en 
omstandigheden. 
De school gaat ervanuit dat de ouder die niet met het gezag belast is, op de hoogte stelt van gewichtige 
aangelegenheden met betrekking tot het kind. 
De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders. In bijzondere 
situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken. De school respecteert de gezinssituatie waarin de 
leerling feitelijk leeft. Zij heeft echter geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder, ook 
niet als deze deel uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit. Partners worden uitgenodigd indien 
de ouder hiertoe schriftelijke toestemming heeft gegeven. 
Bij inschrijving van de leerling wordt door de ouders melding gedaan van de gezinsrelatie, alsook van de 
gezagsrelatie met betrekking tot het kind. Indien van toepassing zijn de adressen van beide ouders bij ons 
bekend alsook de relevante passages uit het ouderschapsplan (informatierecht) en de beschikking van de 
(kinder)rechter. Bij wijzigingen dienen de ouders ons daarvan direct in kennis te stellen onder overlegging 
van de passages uit de gerechtelijke stukken. 

 
11.3 Tevredenheidspeilingen 

 
Niet alleen de resultaten van kinderen worden besproken, ook wordt er nagedacht of onze manier van 
werken verbeterd kan worden. Wij nemen hiervoor tevredenheidsonderzoeken af, bij ouders, bij leerlingen 
en bij het personeel. Eens in de twee jaar vragen wij aan of het personeel, of de kinderen of de ouders of ze 
tevreden zijn over de kwaliteit. De resultaten zijn een leidraad voor eventuele aanpassingen en 
veranderingen. De hele cyclus staat vermeld in ons kwaliteitsplan. De uitslagen van de 
tevredenheidspeilingen staan op de website 

 
 

 

 
 
 

11.4 De Oudervereniging (OR) 
 

Alle ouders van de Rkbs St. Willibrordus maken deel uit van de Oudervereniging. Het bestuur van deze 
vereniging wordt de ouderraad genoemd. De ouderraad is dus een vertegenwoordiging van alle ouders van 
de St. Willibrordusschool. In het algemeen ligt de taak van de ouderraad in het steunen van de leerkrachten 
bij de organisatie van de schoolreisjes, het St. Willibrordus- en het Sinterklaasfeest, ouderavonden enz. Ook 
opknapbeurten van b.v. het schoolplein en materialen worden gedaan in samenwerking met de ouders. De 
belangen van de ouders worden op school behartigd door de MR (zie verderop) en de ouderraad. Ouders 
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die zich met school verbonden voelen en die, om welke reden dan ook, iets van hun ideeën kwijt willen aan 
school, raden wij dan ook aan contact te zoeken met één van de leden van de ouderraad. Natuurlijk kan 
men als ouders die wensen/ ideeën ook rechtstreeks kenbaar maken aan de directie en/of leerkrachten van 
de school. Bovendien kan de ouderraad dienen als gesprekspartner wanneer er problemen zijn tussen 
ouders en leerkrachten. 

 
11.4.1. Wat doet de ouderraad 

 
De ouderraad probeert de belangen van de kinderen op school, in de ruimste zin van het woord, te 
behartigen. De ouderraad is praktisch ingesteld en steunt de school met de dagelijkse gang van zaken. 
Waar moet U aan denken bij activiteiten van de ouderraad? 
In zijn algemeenheid gaat het om allerlei zaken die te maken hebben met: 

− het welzijn in en rond de school. Zo is de ouderraad actief betrokken bij de werving en plaatsing van 
speeltoestellen op de speelplaats; 

− ondersteuning van festiviteiten. Te denken valt aan het St. Willibrordusfeest het Sinterklaasfeest, 
kerstvieringen en kerstmusical, carnaval, paasviering, sport- en spelochtend, schoolreis; 

− het verrichten van hand- en spandiensten. Bijvoorbeeld schilderwerk en reparatie- werkzaamheden; 

− het verwerven van aanvullende geldmiddelen door allerlei acties en de schoolmarkt; 

− fungeren als doorgeefluik voor de belangenbehartiging van ouders en kinderen. 

11.4.2. Waar betaalt de oudervereniging haar activiteiten van 
 

Als geldmiddelen heeft de Ouderraad de jaarlijkse ouderbijdrage ter beschikking. De ouderbijdrage is 
vrijwillig en de school mag een leerling niet weigeren als de ouders de ouderbijdrage niet betalen. Maar als 
u niet bijdraagt, kan het zo zijn dat uw kind niet mag meedoen aan bepaalde uitstapjes of feestjes. Die 
worden namelijk vaak uit de ouderbijdragen betaald. Wij blijven verantwoordelijk voor de opvang van uw 
kind tijdens b.v. een schoolreisje dat betaald wordt uit de ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt jaarlijks 
vastgesteld en is opgebouwd uit een aantal onderdelen. De ouderbijdrage is niet kostendekkend. De 
overige kosten worden mede betaald uit de opbrengsten van allerlei acties. Aan het begin van het 
schooljaar krijgt u een brief van de ouderraad. De ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op € 42,50 per 
leerling. 

 
11.4.3. Hoe bereikt u de ouderraad 

 
In de schoolkalender vindt u de namen, adressen en mail adressen van alle ouders die in de Ouderraad 
zitting hebben. Neemt gerust contact op met de leden van de Ouderraad indien u van mening bent dat daar 
aanleiding toe bestaat. Uw reacties worden zeer op prijs gesteld. 

 
11.5 De Medezeggenschapsraad (MR) 

 
In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid 
geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS). De vertaalslag daarvan is vastgelegd in het MR- 
reglement binnen Stichting Catent. Het reglement ligt voor ouders ter inzage bij de directeur en is te vinden 
op onze website. 
De Medezeggenschapsraad (M.R.) in het onderwijs is, wat de naam zelf al zegt, een orgaan voor 
medezeggenschap, voor inspraak. De Medezeggenschapsraad is het orgaan waarin diverse belangen 
worden vertegenwoordigd die in de school aanwezig zijn. De raad spreekt zowel voor ouders als personeel. 
Het is de taak van de M.R. ervoor te zorgen dat in de school een ieder in staat wordt gesteld zijn belangen 
naar voor te brengen, zijn gezichtspunten toe te lichten en desnoods te verdedigen. De taak van de raad is 
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erin gelegen een klimaat van openheid en onderling overleg te scheppen én te behouden. De 
Medezeggenschapsraad is door middel van een speciale wet in haar doen en laten geregeld. Zij staat tussen 
school en bestuur en werkt met een vastomlijnd reglement. Ook werkt zij samen met de Ouderraad. 

 
De M.R. van de St. Willibrordusschool bestaat uit twee geledingen: 

• De personeelsgeleding. Deze wordt gekozen uit en door het personeel van de school. 

• De oudergeleding. Deze wordt gekozen uit en door de ouders van onze leerlingen. 
 

In onze MR hebben 3 ouders en 3 teamleden zitting. In de MR zijn ouders en teamleden gelijkwaardige 
gesprekspartners. De directie van de school is adviseur van de MR. De zittingsduur van een MR-lid is 4 jaar. 
Onze MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en geeft advies dan wel instemming gericht op het 
schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houden. De namen van de M.R.-leden vindt u in de 
schoolkalender. 

 
11.6 Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) 

 
In 1995 heeft ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) haar intrede gedaan. Een 
overkoepelend orgaan van alle Medezeggenschapsraden van de scholen van Catent (ons bevoegd gezag). 
De reden is duidelijk: vaak moeten onderwerpen besproken worden die voor alle MR's van de afzonderlijke 
scholen van de stichting van belang zijn. Het bespaart tijd en het werkt efficiënter als schooloverstijgende 
zaken gezamenlijk kunnen worden besproken. Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR 
nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. 

 
Zowel MR als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te 
geven, instemming te verlenen of zich te onthouden van stemming van voorstellen van het bestuur. In de 
GMR wordt de school vertegenwoordigd door een GMR-lid. Het beleid van een school vormgeven en 
uitvoeren, is steeds meer een taak van leerkrachten, ouders, directies en bestuur samen. De MR en GMR 
zijn de geledingen om invloed te hebben op het beleid. Alle onderwerpen die de school raken, komen hier 
aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kan de MR de plek zijn om dit aan te 
kaarten. 

 
11.7 De Schooladviescommissie (SAC) 

 
De SAC staat de directeur met raad en daad ter zijde over allerlei onderwerpen die spelen binnen en 
rondom de school. Het overleg met de directeur is gericht op afstemming (klankbordfunctie) en 
opinievorming. Omdat we graag een bredere klankbord willen krijgen hebben we ervoor gekozen te gaan 
werken met klankbordgroepen rondom specifieke ontwikkelingen. Hierbij is in ieder geval één lid van de 
SAC betrokken. Wanneer er meerdere onderwerpen besproken moeten worden kan er een SAC 
vergadering worden ingepland. 
De namen van de SAC-leden vindt u in de schoolkalender. 
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11.8 De Klassenouders 
 

In iedere klas kunnen ouders zich aan het begin van het nieuwe schooljaar opgeven als klassenouder. Op de 
informatieavonden wordt dit onderwerp aangesneden en kunt u zich aanmelden. De leerkracht zal bij meer 
dan 2 aanmeldingen loten wie de klassenouder is geworden. 
Klassenouders hebben de taak te ondersteunen en te assisteren bij activiteiten in de klas, welke in overleg 
met de leerkracht plaatsvinden. Een klassenouder kan zelf personen benaderen om te assisteren bij 
activiteiten in de groep. De functie van klassenouder maakt geen onderdeel uit van de ouderraad. 

 

Wat doet de klassenouder: 

• spreekbuis zijn voor alle ouders van leerlingen uit een groep. 

• de leerkracht helpen bij hand en spandiensten. 

• ouders op de hoogte houden wat er speelt in de klas. 

• de leerkracht helpen zijn taak goed uit te voeren. 

 

11.9 De Verkeersouder en het Drents verkeersveiligheidslabel 
 

Op onze school is ook een verkeersouder actief. Namens de ouders zijn dat Mevr. Marjolein Ambergen en 
Ilse van de Sande. Samen met twee leerkrachten (Sylvia Tent en Bettine Palm) zijn de verkeersouders de 
contactpersonen tussen school en gemeente inzake verkeersaangelegenheden rondom school. Samen met 
de verkeersouders van andere scholen zijn er regelmatig bijeenkomsten rondom bepaalde thema’s en 
hebben ze gezamenlijke inspraak inzake het verkeersbeleid van de gemeente. Het Drents 
Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste 
plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie 
en een verkeersveilige omgeving. Scholen die in het bezit zijn van het Label laten zien dat zij 
verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Om het label te verdienen, moet een school 
voldoen aan een aantal criteria. Sinds 2013 is ook onze school in het bezit van het Drents 
Verkeersveiligheidslabel. 
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12.1 Verzekering 
 

Het schoolbestuur heeft voor alle bij school betrokken personen een W.A. verzekering afgesloten. Deze 
verzekering dekt eventuele schade voor zover deze niet onder de eigen verzekering van die personen vallen 
en betreft gebeurtenissen die onder schooltijd plaats vinden en/of activiteiten die onder 
verantwoordelijkheid van de school vallen. (b.v. schoolreisjes, schoolkamp, excursies, sporttoernooien, 
overblijven e.d.). Verder heeft de school nog een schoolongevallenverzekering afgesloten. Via de school zijn 
alle leerlingen en het aan de school verbonden onderwijzend en niet-onderwijzend personeel verzekerd 
tegen ongevallen die ontstaan tijdens het reizen naar en van school, tijdens verblijf op school en tijdens alle 
activiteiten, die in schoolverband worden georganiseerd. 

 
12.2 Sponsoring 

 
In het basisonderwijs neemt het aantal scholen dat sponsoring ontvangt toe. Ook bij ons op school is 
sponsoring een feit. Het biedt kansen. Wel moet het op een zorgvuldige manier gebeuren. We willen niet 
dat de onderwijsinhoud door sponsoring wordt beïnvloed. Ook mag de continuïteit van het onderwijs niet 
in gevaar komen. Als er niet meer gesponsord wordt, moeten de lessen gewoon door kunnen gaan, van 
eenzelfde kwalitatief goed niveau. Aan de andere kant vinden we het goed dat bedrijven de ruimte krijgen 
om voor eigen rekening bij te dragen aan het onderwijs. Daarom sluit onze school zich aan bij het 
Convenant “Sponsoring scholen voor primair- en voortgezet onderwijs” (d.d. april 2015). Dit convenant 
bevat gedragsregels die besturen/scholen als richtlijnen dienen te gebruiken bij hun beleid. Het binnen 
Stichting Catent vastgestelde beleid en de doorvertaling daarvan naar onze school is bij de directeur op te 
vragen en in te zien. 

 
Mocht u als ouder klachten hebben over ongewenste reclame-uitingen die u (in schoolverband) tegenkomt, 
dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie van Catent, dan wel bij de Reclame 
Code Commissie. De klachtenregeling/-procedure is te vinden op www.catent.nl, onder ‘voor ouders’. 

 

12.3 Privacy 
 

Onze school is onderdeel van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy en 
persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen 
geven en te kunnen begeleiden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede 
administratieve organisatie van de school. Bijvoorbeeld de leerlingadministratie en gegevens die gedeeld 
worden met onze ouderraad/oudervereniging aangezien zij deze nodig om de vrijwillige ouderbijdrage voor 
de school te innen. 

 
De meeste persoonsgegevens komen van u als ouder/verzorger bij de inschrijving van uw kind op onze 
school. Naast de gegevens die we van u krijgen leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel 
(bijvoorbeeld de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen. 
Soms worden bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd. 
Dit gebeurt als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind. De persoonsgegevens worden 
opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die 
gegevens is beperkt tot de medewerkers van onze organisatie. 

 
Voor meer informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we naar de 
privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op de website van Catent 
(https://www.catent.nl/privacyverklaring/) 
Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een bericht sturen naar privacy@catent.nl. 

http://www.catent.nl/
https://www.catent.nl/privacyverklaring/
mailto:privacy@catent.nl
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12.4 Gebruik van digitaal leermateriaal. 
 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Veelal op het niveau van 
Stichting Catent worden strikte afspraken gemaakt met uitgevers, distributeurs en leveranciers van 
leermiddelen over het gebruik van bepaalde leerlinggegevens. Op basis van een 
modelbewerkersovereenkomst behorend bij de sector primair onderwijs leggen we deze afspraken 
schriftelijk vast. 
Onder andere geven we leerlingen eenvoudig toegang tot digitaal leermateriaal via ‘Basispoort’. Deze 
software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken 
van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft 
ingevoerd. Hiervoor zijn leerlinggegevens nodig. Het gaat dan om gegevens als een identificatienummer 
van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, 
groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Er worden bij instanties als 
‘Basispoort’ geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld. 
Leerlinginformatie delen met andere organisaties, niet zijnde organisaties gericht op digitale 
leermaterialen, wordt alleen gedaan als u daar toestemming voor geeft, tenzij de uitwisseling verplicht is 
volgens de wet. 

 
13.1 Klachtenregeling 

 
Mocht u een klacht hebben over de dagelijkse gang van zaken op school, dan worden die vrijwel altijd 
direct in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit 
overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met directie. 
Mocht het laatste naar uw oordeel niet bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de 
contactpersoon van de school. Dit is De contactpersoon kan u vertellen wat de mogelijke vervolgstappen 
voor u zijn. Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van Catent www.catent.nl, onder 
‘voor ouders’. 

 

Stichting Catent beschikt over een klachtenregeling welke onder andere aangeeft hoe er in het bijzonder 
door ouders/verzorgers gehandeld kan worden als zij een klacht hebben over de handelwijze van de school 
of van de medewerker. In het kader van deze klachtenregeling zijn de scholen aangesloten bij de Landelijke 
klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs Noord-Nederland. Deze organisatie zal de 
medewerkers/ouders/verzorgers, indien nodig, bijstaan in de verdere afhandeling van hun klacht. 

 
13.2 Klachtencommissie 

 
Aan Catent is een klachtencommissie verbonden (we noemen dat Interne Klachten Commissie). 

  Deze bestaat uit: 
Voorzitter: de heer Mr. S.M.C. Verheyden 
Lid : mevrouw. A. Zandbergen 
Lid : de heer H. Slabbekoorn 

http://www.catent.nl/
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De Interne Klachten Commissie is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl 
In uitzonderlijke gevallen (indien een klager niet over e-mail beschikt) kan gebruik worden gemaakt van het 
adres: 

 
IKC 
Postbus 290 
8000 AG Zwolle 

 
Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement IKC behandeld. Het reglement is 
terug te vinden op de website van Stichting Catent www.catent.nl, onder ‘voor ouders’. Het College van 
Bestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die naar aanleiding van een klacht al dan niet 
worden genomen. 

 
13.3 Vertrouwenspersonen 

 
Aan Catent is tevens een vertrouwenspersoon verbonden. Hij heeft als taak te beoordelen of bij een klacht 
door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden. Op dit moment is aan Catent de 
volgende vertrouwenspersoon verbonden: De heer Ed Heeremans 
Wilt u met de vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. 038- 
3031844). 

 
13.4 Landelijke klachtencommissie 

 
Behalve dat Catent een eigen klachtencommissie heeft (de IKC) is er vanuit Catent ook een aansluiting bij 
de landelijk opererende klachtencommissie: 

 
Stichting GCBO 

Postbus 82324 

2508 EH Den Haag 

Telefoon 070-3861697 

Email: info@gcbo.nl 

 
13.5 Vertrouwensinspecteur 

 
Het nummer van de vertrouwensinspecteur luidt: 
Inspectie van Onderwijs: 
info@owinsp.nl; vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 
Klachtmeldingen: meldpunt vertrouwensinspecteurs 
(0900-1113111 (lokaal tarief) 

mailto:IKC@catent.nl
http://www.catent.nl/
mailto:info@gcbo.nl
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13.6 Onderwijsinspectie 
 

Onze school valt, net als iedere andere school, onder een onderwijsinspectie. De inspecteur van onderwijs 
ziet namens de minister toe dat de onderwijswet op de juiste manier toegepast wordt en de school aan de 
kwaliteitseisen voldoet. De inspectie van het onderwijs controleert jaarlijks de opbrengsten van de school. 
Eens per 4 jaar bezoekt de inspectie de school en bestudeert de inspectie ook de wijze van lesgeven, eisen 
aan methoden en het omgaan met kinderen. 

 
Het adres waarop u de onderwijsinspectie kunt bereiken luidt: 

 

Inspectie van Onderwijs: 
info@owinsp.nl; vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 
Klachtmeldingen: meldpunt vertrouwensinspecteurs 
( 0900-1113111 (lokaal tarief) 

 
14.1 Schoolplan en andere beleidsplannen 

 
In het schoolplan staat hoe de school wordt bestuurd, wat het onderwijsbeleid van de school is en hoe het 
onderwijs op onze school wordt ingevuld. Daarnaast is hierin opgenomen welke onderwijskundige 
veranderingen en plannen voor de toekomst wij voor ogen hebben. Tevens staat in het schoolplan hoe de 
zorg/begeleiding van leerlingen wordt vormgegeven. Ons huidige schoolplan is in 2020 vastgesteld en heeft 
een looptijd van vier jaar. Het schoolplan is te vinden op onze website: www.onderwijsteamcoevorden.nl. 

 

14.2 Ontwikkelen en uitvoeren van beleid 

De overheid kan dwingend opleggen dat er t.a.v. bepaalde activiteiten beleid gemaakt moet worden. 

Schooloverstijgend: 

• Het directieberaad, c.q. het bevoegd gezag bereidt beleidsstukken voor. Voordat het beleid definitief is 
dienen de inspraakprocedures in acht genomen te worden. Aan vastgesteld beleid dient iedere school 
zich te houden. M.R. en G.M.R. spelen hierbij een rol. 
Aandacht hierbij verdient ook het lokaal onderwijsbeleid. 

 
Schoolspecifiek beleid: 

• Hieronder vallen b.v. de schoolgids, het schoolplan en alle activiteiten. De school verwoordt hierin 
schoolspecifieke zaken. 

 

Totstandkoming van beleid schoolspecifiek: 

• voorstel is meestal afkomstig van de directeur; 

• voorbespreking kan, indien nodig, in een ad hoc gevormde commissie; 

• voorstel wordt ter goedkeuring aan het voltallige team voorgelegd en wordt aangenomen bij 
meerderheid van stemmen (de helft plus één, hoewel er gestreefd wordt naar consensus); 

• het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de schooladviescommissie. 

Alle beleidsstukken liggen op school ter inzage in de diverse beleidsmappen. 

http://www.onderwijsteamcoevorden.nl/
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14.3 Veiligheidsbeleid 
 

Een school is veilig als gedurende de schooldag de sociale, psychische en fysieke veiligheid van 
leerlingen/medewerkers niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Leerlingen en medewerkers 
van Catent moeten met plezier naar school/werk gaan om er in alle veiligheid te kunnen leren/te kunnen 
werken. Iedereen heeft daarbij het recht zichzelf te kunnen zijn. Men mag openlijk uitkomen voor wat men 
denkt, gelooft, voelt, wil en kan. We hanteren daarbij wel duidelijke grenzen van wat we wel en niet 
acceptabel vinden en hebben daarover duidelijke afspraken. We lossen conflicten zonder geweld op. Waar 
nodig vragen we anderen om te bemiddelen. We helpen elkaar om ons aan gemaakte afspraken te houden 
en spreken elkaar erop aan als dat niet lukt. Als Stichting/school/mens treden we op tegen pesten, 
uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag dat zich voordoet binnen of in 
de directe omgeving van de scholen, en we doen er alles aan om deze zaken zoveel mogelijk te voorkomen. 
Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en met plezier naar school gaat, heeft onze school een 
veiligheidsplan opgesteld. Ons veiligheidsplan kunt u vinden op onze website. Juf Mirjam is de coördinator 
inzake pestbeleid. Daar kunnen ouders én kinderen naar toe als zij dat willen. 

 
Elk jaar monitoren we de veiligheidsbeleving van onze leerlingen d.m.v. tevredenheidspeilingen. 

 
14.4 Gedragscode 

 
Aangezien het onderwijs geen beroepscode kent, beroept Stichting Catent zich o.a. op de Landelijke Norm 
Publieke taak. Deze is door de brancheorganisatie waartoe Catent behoort ondertekend. 

 
De algemeen geldende gedragsnorm die daarin wordt gehanteerd en die ook voor Catent geldt is: 

 
- Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak wordt nooit getolereerd. 
- Werknemers in de publieke sector moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te doen. 
- Hun aanwijzingen moeten altijd worden opgevolgd. 
- De orde mag niet worden verstoord. 

 

Als vervolg op deze code heeft Catent afspraken gericht op de omgang met elkaar vastgelegd in de 
“Gedragscode Catent”. De volledige tekst van de code kunt u lezen op de website van Catent 
www.catent.nl, onder ‘voor ouders’. 

 

14.5 Medicijnverstrekking en medisch handelen 
 

Voor alle scholen van de stichting Catent is, in samenspraak met de jurist van Catent, het protocol Medisch 
Handelen aangepast aan de huidige wetgeving. De conclusie die daaruit op stichtingsniveau getrokken is, is 
dat al het personeel behoed moet worden om medische handelingen te verrichten. Wij zijn dan ook niet 
bevoegd en niet bekwaam om medische handelingen uit te voeren en/of om medicijnen te verstrekken. Wij 
zijn daarin niet onderlegd, maar worden, als we dat wel zouden doen, in gerechtelijke procedures wel 
verantwoordelijk gehouden en hoofdelijk aansprakelijk gesteld. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. 
Het volledige protocol staat op de website van de school. 

 
Op stichtingsniveau is besloten dat wij ook geen medische handelingen verrichten in de zin van incidenteel 
of structureel gedoceerd kuurtjes of pilletjes geven op verzoek van ouders/verzorgers. Deze handeling zal 
het kind zelf moeten doen of er zal een andere oplossing moeten komen. Het lijkt misschien wat 
overdreven en doorgeslagen maar we willen en moeten verwijtbaar gedrag c.q. nalatigheid op dit terrein 
hiermee uitsluiten. Bij leerlingen met b.v. allergieën waarbij in noodsituaties b.v. een EPI-pen gehanteerd 

http://www.catent.nl/
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moet worden, spreken we van acute en/of levensreddend handelen en dat is een plicht van iedere burger. 
Uiteraard mogen en moeten we ook wel 1e hulp verlenen in de vorm van pleister plakken, een verbandje 
aanleggen en/of bij een ernstige of acute vorm van medische noodzaak de huisarts inschakelen of 
desgewenst 112 bellen. Uiteraard wordt u dan ook meteen ingeschakeld. Bij minder hoge noodzaak zullen 
wij u na schooltijd benaderen om u bij te praten over een ongelukje, mocht dit noodzakelijk zijn. 

 
Wij hopen dat u begrip heeft voor deze ontwikkeling en nadenkt over een mogelijke oplossing in geval van 
medicatie toediening onder schooltijd. 

 
14.6 Mededelingen en regels 

 
Bij ondertekening van het inschrijfformulier van uw kind ondertekent u op de hoogte te zijn van de inhoud 
van onze schoolgids, dat u zich hierin kunt vinden en dat u zich houdt aan onze 'huisregels'. 

 

Waar mensen bij elkaar zijn en samen werken, worden gewoontes opgebouwd en regels gemaakt om het 
samenzijn zo plezierig mogelijk te maken. Neemt u notie van onderstaand reglement: 

 

• Als uw kind niet (op tijd) op school kan komen, wilt u dit dan vóór 8.15 u doorgeven? 

• Wilt u zoveel mogelijk de naam van uw kind in zijn/haar gymkleding, gymschoenen, laarzen enz. 
aanbrengen? Verder is het 's winters erg gemakkelijk dat de handschoenen van de jonge kinderen aan 
een koordje door de mouwen van de jas heen zitten. Wat betreft de gym: er mag alleen op schone 
schoenen gegymd worden en ieder kind vanaf groep 3 gaat zich douchen na de les, tenzij daarover 
bericht is ontvangen van de ouders. Denkt u ook eens aan schone sokken en schoon ondergoed. 

• Tussen 12.00 uur en 13.15 uur kunnen de kinderen ook op school overblijven. Indien het overblijven op 
uw kind van toepassing is, dan kunt u op school een informatiepakket halen. Het overblijven is 
uitbesteed aan de Stichting Kinderopvang. Coördinator is mevr. Ina Exel. 

• Wilt u bij de verjaardag van uw kind proberen om op iets gezonds te trakteren? Er is genoeg keus. Dit 
ook met het oog op kinderen die al die zoetigheid en kleurstoffen echt niet mogen hebben (ps. wij als 
leerkrachten hoeven echt niets extra's). 

• ‘s Morgens eten de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 rond het speelkwartier gezamenlijk hun fruit op. 
De oudere kinderen mogen natuurlijk ook iets meenemen, maar eten dit buiten, tijdens het 
speelkwartier, op. 

• Voor de verjaardagen van ouders en grootouders en voor bruiloften kunnen de kinderen wensjes 
maken. Voor groep 1 en 2 is het gemakkelijk als u een briefje meegeeft naar school waarop de data 
vermeld staan. Het liefst 2 weken van te voren. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 kunnen op eigen 
verzoek een tekening maken/kleuren of een versje schrijven. 

• Wilt u uw kind a.u.b. geen speelgoed mee naar school laten nemen. Alleen op hun eigen verjaardag kan 
dat. De laatste morgen voor een vakantie mag dat ook. Meestal hoort uw kind het dan wel van de 
leerkracht. 

• Voor het binnenspel van groep 1 en 2 willen we graag dat de kinderen gymschoenen dragen. De 
schoenen graag in een stoffen tas en die kan dan op school blijven hangen. Graag de naam in beide 
schoenen. Tijdens de gymles doen de kinderen van groep 1 en 2 ook hun bovenkleding uit. Wilt u eraan 
meewerken dat uw kind zichzelf leert aan- en uitkleden? Daarmee gaat anders ontzettend veel tijd 
verloren. 

• Als uw kind uit de onderbouw alleen naar huis mag, wilt u dat dan even aan de leerkracht doorgeven? 

• U bent als ouder altijd welkom op school om het werk van uw kind te bekijken en/of over uw kind te 
praten. Natuurlijk het liefst niet tijdens de schooltijden. Wilt u een persoonlijk gesprek met één van de 
leerkrachten dan kunt u beter even van tevoren een afspraak maken. 
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• Als u als ouder uw kind 's morgens en 's middags bij het begin van de lessen naar binnen brengt, 
verzoeken wij u vriendelijk niet te lang blijven "hangen". Dit werkt storend voor zowel leerkracht als 
kind. Bovendien komt het de zelfstandigheid van uw kind niet ten goede. 

• Met het schoolmeubilair en de overige eigendommen van de school moet men voorzichtig omgaan, 
deze zaken moeten netjes en in goede staat blijven. Bij vernieling verhalen we de kosten op de 
ouders/verzorgers. 

• Wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor een ordelijk en opgeruimde school en schoolplein. 

• In school zijn we rustig en mogen de activiteiten van andere groepen niet worden gestoord. 

• Het hele gebouw is rookvrij. Niet alleen onder schooltijd maar ook tijdens de avondbijeenkomsten. Het 
is dus absoluut niet toegestaan om in het schoolgebouw te roken. Op de speelplaats niet roken. 

• Elke ochtend gaat de 1e bel om 8.20 uur. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 mogen dan naar binnen. 
Wie eenmaal naar binnen is gegaan, blijft binnen. De ouders/verzorgers die daaraan behoefte hebben, 
kunnen samen met hun kind naar het lokaal. De klassenleerkracht is aanwezig om toezicht te houden 
en eventueel op informele wijze een praatje met de ouders/verzorgers te maken. Voor een gesprek 
over uw kind over mogelijke problemen of andere belangrijke zaken nemen we graag de tijd. Daarvoor 
kunt u beter met de leerkracht een afspraak maken om buiten schooltijd te gaan praten. 

• Om 8.25 uur gaat de bel weer en gaan de overige kinderen naar hun lokaal, waarna de lessen meteen 
zullen starten. 

• Wij vragen iedereen dringend in de buurt van lokalen waar les gegeven wordt geen lawaai te maken. 

• In de fietsenstalling mag niet worden gespeeld. Na plaatsing van je fiets in de rekken word je geacht zo 
snel mogelijk de fietsenstalling te verlaten. 

• Bij het in- en uitgaan van de school word je geacht op het schoolplein te lopen met de fiets aan de hand 
en niet te fietsen. 

• Wenskaarten op school: Dat is natuurlijk heel lief bedoeld, maar het heeft ook nadelen: 

− voor kinderen, die bijna geen wenskaarten krijgen, is het heel vervelend om te zien, dat 
anderen wel met hele stapels rondlopen. 

− ouders voelen zich soms verplicht om hun kind ook zoveel kaarten mee te geven, terwijl ze dat 
eigenlijk helemaal niet willen. 

− bij de kinderen gaat het vaak niet meer om de bedoeling van de kaart, maar om de 
hoeveelheid. 

− veel kaarten blijven op school liggen en worden niet eens opengemaakt. Reden genoeg dus om af 
te zien van het verspreiden van wenskaarten op school. Wij mogen helaas geen adreslijsten 

− beschikbaar stellen i.v.m. de wet op de privacy (artikel 7 van het bekostigingsbesluit WBO) 
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15.1 Instemming MR en Verklaring van Vaststelling 
 
 Instemming Medezeggenschapsraad  

De Medezeggenschapsraad van de Rkbs St. Willibrordus geeft een positief advies en stemt in met de inhoud van deze 
schoolgids.  
  
Namens de oudergeleding:  
  
(naam) M.Bouwman 
  
  
(handtekening) ………………………………………………………………………………….  

  

  
Namens de personeelsgeleding:  
  
(naam) L. Bruins-Pals  

  
  

(handtekening)…………………………………………………………………………………..  
  
  

Verklaring van vaststelling schoolgids namens het Bevoegd Gezag  
  
Het Bevoegd Gezag van de Rkbs St. Wilibrordus heeft de schoolgids van de Rkbs St. Willibrordus vastgesteld.  

  
Ondertekening namens het Bevoegd Gezag:  

  
(naam) Dhr. J Kroon  

  
  

(functie) Lid College van Bestuur.  
  
  
  
(handtekening)…………………………………………………………………………………..  
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16.1 Uitreiking en slotwoord 
 

Deze schoolgids wordt u eenmalig uitgereikt. Alle wijzigingen worden meteen aangepast en op onze 
internetsite kunt u t.a.t. de laatste versie inzien. De schoolkalender, die u altijd aan het begin van het 
schooljaar ontvangt, staat ook op onze site (www.onderwijsteamcoevorden.nl) 

 
Er is veel informatie opgenomen in de schoolgids. Uiteraard geeft deze gids niet antwoord op alle mogelijke 
vragen. Mochten er na het lezen van dit deel nog onduidelijkheden zijn, dan is men op school van harte 
bereid om mondeling het een en ander toe te lichten. 

 

Tenslotte zien wij u en uw kind graag terug bij ons op school! 
 
 

 


