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Voorwoord 
Een kind brengt een groot deel van zijn of haar tijd door op school. Een plek waar kinderen samen 

leren, spelen en zich voorbereiden op de toekomst. 

Een belangrijke plek dus! Ons team is zich daarvan bewust. Immers, ouders en leerkrachten delen de 

verantwoordelijkheid voor de opvoeding van een kind. Juist daarom is het zo belangrijk dat ouders 

voor hun kind een school uitzoeken die bij hen past. Want niet alleen het kind moet zich er goed 

voelen, ook de ouders moeten vertrouwen hebben in de school en in het team. Alleen op die manier 

kan er een partnerschap zijn tussen school en ouders iets dat erg belangrijk is voor de ontwikkeling 

van het kind. 

In deze schoolgids staat alle belangrijke informatie over de school. De school maakt u deelgenoot van 

haar opvatting over onderwijs en opvoeding en over de wijze waarop we alles in het werk stellen om 

het beste uit uw kind te halen. Daarnaast informeert ze u over allerlei regelingen en leest u wat u van 

de school kunt verwachten. Naast deze gids brengen we ook nog een Schoolkalender uit met de 

planning van belangrijke data van dit schooljaar. 

Wij wensen u met uw kind(eren) een fijn jaar op KBS De Zeven Gaven! 

Karry Pomo 

Schoolleider 
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1.Het onderwijs 

1.1 De school 

Adresgegevens:  

Naam:    KBS De Zeven Gaven 

Adres:   Trumanlaan 60b, ook eigen ingang aan de Peltlaan.    

              3527 BR  Utrecht 
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Postadres:  Postbus 3208     

   3502 GE  Utrecht 

Telefoon:   030 – 2936476     

Email:   info.dezevengaven@ksu-utrecht.nl 

Website:    http://www.ksu-dezevengaven.nl 

Denominatie:   Katholiek 

Directie:  Karry Pomo 

Clusterdirecteur:  Jansje Dekker 

Situering van de school:  

Wijk:         Kanaleneiland - Noord 

Regio:       Utrecht - Zuid-West 

Aantal leerlingen:   per 1-10-2018 : 170 leerlingen 

Aantal medewerkers:  22  

Aantal leerkrachten:  15 

 

 

 

 

1.2 Profiel 
De Zeven Gavenschool is een school die deel uitmaakt van Brede School Hart van Noord in 

Kanaleneiland. Wij zijn een school waarin we voor elk kind aandacht , zorg en begeleiding willen 

hebben.  

Op de Zeven Gaven bereiden we onze kinderen voor op een toekomst waarin samenwerking, ICT en 

talent hand in hand gaan. Ieder kind op school werkt met een iPad en in de midden- en bovenbouw 

heeft ieder kind zijn eigen iPad. Onze school maakt gebruik van andere up-to-date ICT zoals pc’s en 

digitale schoolborden. 

Vanwege het hoge aantal kinderen met een taalachterstand is er voor gekozen om veel tijd te 

besteden aan taal, lezen en rekenen. De school is een taalrijke omgeving voor kinderen, dat is te zien 

in elk klaslokaal. 

Door het zorgen voor een goede basis op deze leergebieden zijn kinderen in staat om op deze 

leergebieden ook goede resultaten te behalen en hier het nodige zelfvertrouwen uit te halen. Er is 

http://www.ksu-dezevengaven.nl/
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ook voldoende ruimte voor de meer creatieve vakken, kunst en cultuur, wereldoriëntatie en 

bewegingsonderwijs. 

De school werkt met een continurooster. Het feit dat de kinderen de hele schooldag aaneengesloten 

bij ons zijn, maakt dat de onderwijsleertijd heel effectief wordt ingezet. 

Om voor elk kind het beste resultaat te halen, is het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met 

verschillen in ontwikkeling en niveau. Kinderen hebben verschillende onderwijsbehoeften. De 

leerkrachten zijn goed in staat om in te spelen op deze verschillen en zorg op maat te geven. 

Wij hechten veel waarde aan de samenwerking met ouders, omdat betrokkenheid het welbevinden 

en leerresultaten van de kinderen vergroten. 

De ambitie van de school is om de CITO eindtoets  boven het landelijk gemiddelde van vergelijkbare 

scholen  te scoren. 

1.3 Missie en visie 
De Zeven Gaven heeft vier kernwaarden die het uitgangspunt vormen voor ons onderwijs en voor 

het omgaan met elkaar: 

Plezier – Samenwerken – Kwaliteit – Aandacht 

 

De Zeven Gaven heeft vier kernwaarden die het uitgangspunt vormen voor ons onderwijs en voor 
het omgaan met elkaar:  

Kwaliteit  

Het onderwijsinhoudelijke aspect. We staan voor een goede kwaliteit van ons onderwijs en streven 
naar de hoogst haalbare leerresultaten. De leerkrachten zijn goed geschoold en houden hun kennis 
op peil. De onderwijsleermiddelen zijn zorgvuldig gekozen en worden op de juiste manier gebruikt.  

Aandacht  

Het pedagogische aspect. We streven naar het welbevinden van alle kinderen door een goed 
pedagogisch klimaat te scheppen in de school en in de groepen. Kinderen die zich sociaal bekwaam 
voelen en zich emotioneel goed ontwikkelen, zijn op hun gemak en bezitten zelfvertrouwen. Dit 
zijn voorwaarden om tot goede leerprestaties te kunnen komen.  

Samenwerken  

Het organisatorische aspect. Door een goede onderwijsorganisatie neer te zetten waarin goed met 
elkaar wordt samengewerkt en gecommuniceerd in duidelijke structuren, kan mét en ván elkaar 
geleerd worden.  

Plezier  

Het aspect dat iets zegt over de goede en plezierige sfeer in de school. De sfeer waarin kinderen, 
ouders en medewerkers met elkaar omgaan. Het plezier dat we willen hebben met elkaar, waardoor 
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het fijn is om op school te zijn. Maar ook het plezier dat we kinderen willen bieden met de leer-
activiteiten die worden aangeboden. Plezier is het sausje, we willen immers geen ‘leerfabriek’ zijn.  

Wij werken op de Zeven Gaven iedere dag vanuit het motto Talent voor de toekomst. Kwaliteit is 
hierbij niet meer dan vanzelfsprekend. Samenwerken is voor ons een manier om goed tot leren te 
komen en loopt als een rode draad door alle niveaus van de school; kinderen, team en ouders. Wij 
hebben aandacht voor alle kinderen en oog voor hun verschillen.   

Samen werken we met plezier aan talent voor de toekomst.  

KBS De Zeven Gaven maakt onderdeel uit van Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU). De 
waarden van de stichting en meer informatie vindt u  in paragraaf 1.4 en 1.5 Een ambitieuze 
leeromgeving: we dagen elke leerling uit de eigen talenten en kwaliteiten te ontdekken en te 
ontwikkelen. 

1.4 Identiteit 
De Zeven Gavenschool is een katholieke school. We kijken naar kinderen, de mensheid, en naar de 

wereld om ons heen, zoals dat in het Nieuwe Testament beschreven staat en zoals de profeet Jezus 

dat uitgelegd heeft. Vanuit die visie geven we les en bepalen we de sfeer op school. Daarbij zijn 

respect voor de ander en je omgeving belangrijk, net als verdraagzaamheid ten opzichte van 

andersdenkenden.  

Onze school wil dan ook een open gemeenschap zijn waarbij iedereen welkom is die het met onze 

visie eens is. Daarom zijn niet alleen katholieke kinderen welkom op de Zeven Gavenschool. Een 

groot deel van onze kinderen is niet katholiek. Dat hoeft geen bezwaar te zijn, zolang we elkaar 

vinden in gelijke normen en waarden betreffende opvoeding, onderwijs, verdraagzaamheid en 

respect.  

Op school gaan we uit van de overeenkomsten tussen de diverse godsdiensten. Alle 

wereldgodsdiensten gaan uit van het ‘goede’: verdraagzaam zijn tegenover elkaar, respect voor de 

ander en de wereld om je heen, zorg voor de zwakkere, eerbied voor God, zijn schepping en de 

profeten. Daarnaast gaat iedere wereldgodsdienst ervan uit, dat iedereen de gave maar ook de plicht 

heeft om zichzelf te ontwikkelen tot een zelfstandig, weldenkend, sociaal wezen, die zich 

verantwoordelijk voelt voor zijn eigen daden en zijn omgeving. We vieren de Christelijke feesten, 

maar besteden ook uitgebreid aandacht aan de Islamitische feestdagen. 

Onze school is onderdeel van de Katholieke Scholenstichting Utrecht, de KSU, een stichting 

bestaande uit scholen die onderwijs verzorgen gebaseerd op de katholieke grondslag.  

De katholieke identiteit vormt een belangrijke bron van inspiratie tijdens de dagelijkse 

werkzaamheden van KSU-medewerkers. De identiteit van de KSU rust op twee pijlers: 

 de katholieke grondslag;  

 de zes door de KSU geformuleerde kernwaarden.  

Onze scholen verzorgen onderwijs gebaseerd op deze gedeelde identiteit die we uitdragen en die 

zorgt voor verbondenheid. Wij laten ons daarbij inspireren door het leven van Jezus.  
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De katholieke traditie biedt ons verhalen, symbolen, rituelen en vieringen. Elke school geeft daaraan 

betekenis. Erkenning en waardering is er ook voor andere inspiratiebronnen en levensbeschouwelijke 

overtuigingen. Onze katholieke identiteit is tevens de basis voor het pedagogisch-didactisch handelen 

van alle medewerkers en het functioneren van de organisatie. 

 

1.5 Kernwaarden KSU 
De katholieke identiteit, de kernwaarden en de kernkwaliteiten vormen samen de KSU. 

De katholieke identiteit is de bron van waaruit dagelijks op school gewerkt wordt. Het is de kern van 

dat wat de KSU tot een katholieke organisatie maakt. De kaders daarvoor zijn verwoord in een 

Canon. Respect en begrip voor elkaar staat daarbij voorop. Kinderen hebben recht op een veilige en 

inspirerende omgeving. Een plek waar zij kunnen leren en hun talenten kunnen ontwikkelen: een 

schoolklimaat waarin kinderen van diverse nationaliteiten, met verschillende achtergronden en 

levensbeschouwingen zich geborgen weten.  

Kernwaarden: wat geeft ons richting? 

Bij de KSU werken we vanuit zes kernwaarden. Deze kernwaarden zorgen niet alleen voor 

verbondenheid, maar geven ook inzicht in onze overtuigingen. Ze dienen als wegwijzers in ons 

dagelijks handelen.  

De zes kernwaarden van de KSU zijn: 

 Eenvoud 

 Aandacht  

 Ruimte  

 Verantwoordelijkheid  

 Vernieuwing  

 Plezier  

Onze missie laat zien waaraan wij willen bijdragen: Wat is ons bestaansrecht? Hoe maken wij het 

verschil en wat voegen wij toe? Ofwel, wat is onze meerwaarde? Deze vragen beantwoorden wij 

vanuit onze identiteit; onze katholieke grondslag, verrijkt met onze zes kernwaarden. Dat is de basis 

voor de missie die wij in onze scholen tot uiting brengen, in onze grondhouding, onze werkwijze en 

ons gedrag. 

Deze kernwaarden zijn uitgewerkt in het Strategisch Beleidsplan 2013-2018 
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1.6 Kanjer 
We zijn een Kanjerschool en daarom zijn de kanjerregels ons uitgangspunt. Ze gelden voor iedereen 
in onze school; kinderen, team, ouders en bezoekers. 

We vertrouwen elkaar 

We helpen elkaar 

Niemand speelt de baas 

Niemand lacht uit 

Niemand doet zielig 

Bij de Kanjertraining worden de leerlijnen sociaal-emotionele ontwikkeling gaan we uit van 

de indeling zoals die door de SLO worden gehanteerd. Zie ook hoofdstuk 2.4 

 

Regels met betrekking tot binnenkomst en het verlaten van de school: 

Wij streven naar effectieve leertijd. 10 minuten voor aanvang van de lessen gaat de eerste bel:  Dit is 

het teken om naar binnen te gaan en afscheid van uw kind te nemen. Dit is ook het teken voor de 

leerkrachten om naar de klas  te gaan en de leerlingen persoonlijk te begroeten.  

Om half negen gaan de voordeuren dicht en kan de les beginnen. Ouders die te laat zijn, kunnen de 

klas niet meer in. 

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8, die te laat zijn, schrijven hun naam op in een daarvoor 

bestemd schrift bij binnenkomst in de klas. De leerkrachten houden de absenties bij in Parnassys.

Bij regelmatig te laat komen zal het kind én de ouder daarop worden aangesproken door de 

groepsleerkracht of de schoolleiding. Bij structureel te laat komen wordt de leerplichtambtenaar op 

de hoogte gesteld. 

In de gangen en op de trappen ben je rustig. 

Jassen en tassen horen op de daarvoor bestemde plekken. 

 
2. Onderwijssysteem 

2.1 Groepen 
Wij werken volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat kinderen van ongeveer 

dezelfde leeftijd en hetzelfde niveau bij elkaar in de klas zitten. Niveauverschillen in de klas vangt de 

groepsleerkracht binnen de groep op. De leerkracht wordt daarbij gesteund door, de ‘remedial 

teacher’ (een extra leerkracht die zwakke leerlingen helpt), de intern begeleider, de klassen- of 

onderwijsassistent  of een student van de PABO. 
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Wij proberen onze groepen zo klein mogelijk te houden. Dit is geen garantie omdat het leerling 

aantal van de groep samenhangt met hoeveel leerlingen er van hetzelfde geboortejaar zijn. Dit 

betekent dat de groepsgrootte varieert. Bij grotere groepen wordt zo veel mogelijk extra 

ondersteuning aangeboden. Hierdoor kan het ook voorkomen dat er een zgn. combinatieklas wordt 

gevormd. 

2.2 Brede school academie BSA 
De Brede School Academie is voor leerlingen met de potentie om door te stromen naar havo/vwo, 

maar door taalachterstand dit advies niet halen. Onze school mag hier, net als de andere scholen in 

Kanaleneiland,  een beperkt aantal kinderen plaatsen. Het gaat om kinderen uit groep 6 t/m 8 die 

volgens een vaste procedure worden geselecteerd.  Deze kinderen kunnen ook gebruik maken van de 

zomerschool. Er zijn een aantal voortgezet onderwijs scholen aangesloten bij de Brede School 

Academie. 

2.3 Sociaal-emotionele ontwikkeling – Kanjerschool  
Wij willen graag dat ieder kind op de Zeven Gavenschool zich ontwikkelt tot een sociaal vaardige, 

betrokken en zelfstandige volwassene. Om gericht te kunnen werken aan de ontwikkeling van 

sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen volgen wij het programma Kanjertraining. De 

uitgangspunten zijn hierbij: Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. 

De doelen waar we aan werken zijn: 

 Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. 

 Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. 

 Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten. 

 Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. 

 Leren om verantwoordelijkheid te nemen. 

 Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.  
 

Samen met ouders, kinderen en leerkrachten willen we ervoor zorgen dat we het sociale en 

emotionele gedrag van kinderen bevorderen. 

Wij volgen de kinderen op sociaal emotioneel gebied met het digitale leerlingvolgsysteem dat 

aansluit bij de Kanjertraining, Kanvas. Ook worden vanuit Kanvas de kinderen regelmatig bevraagd 

naar hun veiligheidsbeleving. 

2.4 Anti pestbeleid 
De school hanteert een anti pestprotocol dat aansluit bij het programma van Kanjertraining. Dit 

protocol vindt u op onze website. Juf Nangila Brazil is anti-pest coördinator en zij is het 

aanspreekpunt. Bij haar kunt u terecht mocht uw kind gepest worden, of voor algemene informatie 

over ons pestbeleid en pesten. Uiteraard is zij ook aanspreekpunt voor de kinderen. 
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Ook heeft de school een veiligheidsbeleidsplan. Dit beleid vindt u ook terug in de downloads op onze 

website. 

2.5 Activiteiten in onderbouw groep 1-2 
De leerkrachten van de onderbouw werken nauw samen met de  voorschoolgroepen van 

Spelenderwijs, die ook in ons multifunctionele forumgebouw zitten. De voorschoolgroepen voor 3-

jarige peuters en de groepen 1/2 werken met hetzelfde doorlopende taalprogramma: LOGO 3000. 

Aan deze  thema’s zijn  leerlijnen en doelen gekoppeld. Het taalaanbod in de voorschool en de 

kleutergroepen is zeer belangrijk. Daar moet de basis worden gelegd, waarop in de volgende jaren 

wordt voortgebouwd.  

Bij alle kinderen die vanuit de voorschool doorstromen naar de basisschool vindt schriftelijke en 

soms ook mondelinge overdracht plaats  Mocht een kind speciale onderwijsbehoefte hebben dan is 

er altijd overleg tussen de zorgcoördinator van de voorschool en de intern begeleider van school. 

Om de kleuters alle aandacht te geven die ze nodig hebben werkt er in alle kleutergroepen 1 dag per 

week een extra leerkracht. Onze kleuters krijgen dan een extra taal- en rekenaanbod in een kleine 

groep. Naast dit extra aanbod is er voor de leerlingen van groep 1/2  een breed aanbod aan 

activiteiten en leermomenten.  

Om de woordenschat uit te breiden werken we met Logo 3000 in zowel groep 1 als 2. Dit 

aantrekkelijke woordenschatprogramma wordt al op de voorschool gebruikt. De voorschool leert de 

kinderen 500 woorden, groep 1 leert 1000 woorden en groep 2 1500 woorden. Deze woorden zijn 

gekoppeld aan thema’s. 

Dagelijks krijgen de kinderen in de kleutergroepen de mogelijkheid om te werken met 

ontwikkelingsmateriaal. De kinderen zitten dan in kleine groepen ‘aan tafels’ te werken met puzzels, 

lotto’s, werkbladen en nog veel meer speelleermateriaal. Alle materialen hebben als doel het 

oefenen van een vaardigheid en het aanleren van belangrijke begrippen. 

In iedere groep is een prachtig touchscreen digibord aanwezig. Dit bord wordt ingezet voor diverse 

ontwikkelingsactiviteiten. 

Ook zijn er per groep 6 tablets. Hierop staan apps voor beginnende geletterdheid, prentenboeken. 

Ook melden we met nadruk de halve kring. Wanneer de tweede leerkracht aanwezig is wordt de 

groep na de grote kring gesplitst in twee halve groepen: de groepen krijgen meestal dezelfde 

activiteit aangeboden maar op verschillend niveau of naar leeftijd. Deze activiteiten hebben 

betrekking op: de woordenschat, mondelinge taalontwikkeling, begrijpend luisteren, oefenen van 

vaardigheid in het onderscheiden van klanken, woorden en zinnen. Ook wordt er rekenen gegeven 

waarbij de kinderen uitgenodigd worden om actief mee te zoeken naar een oplossing van een leuk 

rekenprobleem op kleuterniveau.  

Iedere ochtend en middag wordt een bewegingsactiviteit gedaan. Bij slecht weer worden die 

activiteiten binnen gedaan in de speelzaal door de eigen leerkracht of in de gymzaal door de 

vakleerkracht. Bij mooi weer wordt er buiten gespeeld, waarbij de kinderen allerlei spelmaterialen 

mogen gebruiken.  
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Elke dag is er in de kleutergroepen een expressieactiviteit. Dat kan zijn een teken-, plak-, of 

knutselles, een dramales of een muziekles in de vorm van liedjes zingen met allerlei bewegingen, of 

het bespelen van eenvoudige ritme-instrumentjes.  

2.6 Activiteiten in midden- en bovenbouw (groep 3 t/m 8) 

Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) 

De belangrijkste begrippen die kinderen nodig hebben om te kunnen leren lezen, schrijven en 

rekenen worden in de kleutergroepen al aangeleerd. In de groepen twee kunnen de kinderen  

beginnen met activiteiten op het gebied van (voorbereidend) lezen, (voorbereidend) schrijven of 

(voorbereidend) rekenen. De leerkracht van die groep geeft de kinderen, die daar aan toe zijn, de 

materialen en mogelijkheden.  

In groep 3 leren alle kinderen lezen via de methode ‘Veilig Leren Lezen’, waarbij behalve 

plaatmateriaal ook de tablet, computer en het digibord wordt gebruikt. 

Ook is in groep 3 wordt logo 3 gebruikt om de woordenschat te vergroten. Dit sluit aan op de  

werkwijze van de groepen 1 en 2. De woorden worden thematisch in clusters aangeboden. 

De taallessen vragen op onze school een speciale aanpak. Voor de meeste kinderen is de 

Nederlandse taal niet hun moedertaal, maar de tweede taal. Wij besteden veel aandacht aan het 

aanleren van woorden en begrippen. In de groepen 4 tot en met 8 gebruiken we de methode “Taal 

Actief”. Samen met het woordenschatonderwijs (“Met Woorden In De Weer”), begrijpend lezen met 

behulp van Close Reading en technisch lezen d.m.v. “Estafette” trachten wij onze kinderen op niveau 

te brengen en te houden.  

Taal en woorden spelen een centrale rol in ons onderwijs. Dagelijks zijn leerkrachten en leerlingen 

met woorden bezig. In alle vakken komen de kinderen met woorden in aanraking. Om de 

woordenschat van kinderen te vergroten werken wij op onze school met de aanpak “Met Woorden 

In De Weer”. Deze aanpak wordt van groep 1 t/m groep 8 gebruikt en loopt als een rode draad door 

alle lessen heen. In alle klassen wordt op dezelfde manier gewerkt. De volgende stappen worden 

genomen: 

 De leerkrachten zoeken moeilijke en belangrijke woorden op die in de komende les 

voorkomen. Dit moeten woorden zijn die een verband met elkaar hebben. 

 Als voorbereiding op de lessen bieden we zoveel mogelijk de (thema)woorden aan in 

woordclusters. 

 De woordgroepen komen (vaak ondersteund met plaatjes) aan de woordmuur in de klas te 

hangen. 

 De woordgroepen komen ook in een klassenboek (onderbouw) of in een woordenschrift 

(midden- en bovenbouw). 

 De volgende dagen wordt er dagelijks op een speelse manier met deze woorden geoefend, 

zodat alle leerlingen de tijd krijgen om de woorden in te prenten. 

 Na enkele weken beheersen de kinderen de woorden en wordt er op de woordmuur weer 

ruimte gemaakt voor nieuwe woorden.  

 De woordenschat van de kinderen wordt regelmatig getoetst. 
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In de klas is zichtbaar dat er met woordenschatonderwijs wordt gewerkt doordat er woordclusters 

hangen. Door de kinderen meer woorden te leren, vergroten wij niet alleen hun woordenschat maar 

ook hun kansen. Kennis van taal en woorden zijn immers essentieel voor communicatie en 

ontwikkeling. 

Technisch lezen, dat gestart wordt in groep 3, gebeurt in de groepen 4 t/m 8 door middel van 

Estafette, waarbij de kinderen allemaal individueel een zelfstandig programma krijgen dat dagelijks 

wordt gedaan, afgestemd op hun AVI-niveau. Hierbij lezen ze zelfstandig boekjes en oefenen rijtjes 

woorden. 

Voor rekenen maken we gebruik van de nieuwste uitgave Rekenrijk. Hierbij is ook aansluitende 

software beschikbaar.   

De kinderen leren de lettervormen met Pennenstreken. Deze gaat uit van een verbonden schrift. 

Uiteindelijk werken de kinderen in de bovenbouw toe naar een eigen duidelijk leesbaar handschrift. 

Kinderen die moeite hebben met lezen, taal, schrijven of rekenen worden eerst door de eigen juf of 

meester geholpen. Ze krijgen extra uitleg aan de instructietafel op hun niveau. Naast de eigen 

leerkracht werkt soms ook de remedial teacher met het kind als er specifiek hulp nodig is. Dit wordt 

echter kleinschalig ingezet omdat de school kleine groepen heeft en de leerkrachten ook vaardig zijn 

in het aanbieden van extra uitleg.  

Engels  

Engels neemt een steeds grotere plaats in onze wereld in. Daarom hebben we er voor gekozen om 

Engels door de hele school in te voeren. Sinds maart 2019 werken wij schoolbreed met de methode 

Join In. We vinden het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met de Engelse 

taal en daarom is er ook Engels in de kleuterbouw, waar de nadruk ligt op het speels kennismaken 

met de Engelse taal en het durven spreken. 

In de eerste jaren zullen er speelse activiteiten worden die aansluiten bij de belevingswereld van het 

jonge kind. Er is sprake van impliciete taalverwerving. Vanaf groep 5 krijgt het leren van Engels een 

meer expliciet karakter met dan ook veel aandacht voor lezen en schrijven. Het gaat vooral om 

taalproductie. Kinderen krijgen de ruimte om Engels te spreken, zelf te lezen en te schrijven. We 

gebruiken daarvoor de methode Join In. 

Wereld-oriënterende vakken: De Zaken van Zwijsen en 21e eeuwse vaardigheden 

Met De Zaken van Zwijsen geven we onderwijs dat past bij deze tijd en bij de belevingswereld van 

kinderen. De methoden maken optimaal gebruik van alle digitale mogelijkheden die er zijn en past de 

laatste bewezen inzichten over digitaal leren toe. Alle methoden van Zwijsen zijn erop gericht om de 

betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding van kinderen te stimuleren en hen klaar te 

stomen voor de 21e eeuw. De methoden hebben een compleet aanbod van groep 3 t/m 8 ene 

hebben een doorgaande leerlijn die voldoet aan de onderwijsdoelen. Er is een apart aanbod voor 

aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek. 

Creatieve ontwikkeling 

Vanuit onze visie op het gebied van creativiteit starten zijn we vorig jaar gestart met de leskisten van 

Kopa. Twintig weken per jaar werken we op het gebied van beeldende vorming door de hele school 

aan thema’s. De overige twintig weken is er aandacht voor de andere expressievakken zoals muziek, 
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drama, multimedia. Het accent ligt op het creatieve proces en het bedenken van creatieve 

oplossingen in plaats van alleen op het resultaat. Naast de specifieke lessen bezoeken de kinderen 

musea en theater.  

Bewegingsonderwijs en zwemmen 

De leerlingen van de groepen 3 en 5  t/m 8 krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs. De 

vakleerkracht zorgt er voor, dat de kinderen in de loop van de jaren allerlei verschillende oefeningen 

en spellen hebben geleerd. Tijdens het onderwijs houdt de leerkracht altijd rekening met de 

mogelijkheden en talenten van de kinderen. Naast de techniek van de oefening of de regels van het 

spel, wordt in deze lessen ook veel aandacht besteed aan ‘sportief gedrag’.  

Tijdens het bewegingsonderwijs moeten de kinderen gymkleding dragen. Jongens moeten een korte 

broek, een T-shirt of hemd en goed passende gymschoenen dragen. Meisjes mogen in plaats van een 

broekje en een shirt ook een gympakje aan. Het is niet de bedoeling dat de gymkleding voor of na de 

les ook in de klas wordt gedragen. Vanwege de hygiëne vragen wij ouders er op toe te zien dat deze 

kleding na iedere les wordt gewassen. Kinderen die geen passende kleding bij zich hebben, kunnen 

niet aan de gymles deelnemen.  

De kinderen van de groep 4 hebben 1 gymles per week. Hun tweede bewegingsmoment is de 

zwemles. De zwemlessen worden gegeven door gediplomeerde badmeesters. De groepen gaan op 

vrijdag met de bus naar het zwembad toe. Onze leerkrachten zijn verantwoordelijk en houden 

daarom toezicht  in de bus en in het zwembad. Wij volgen hierbij het zwemprotocol van de 

gemeente Utrecht. Dit is op school in te zien. 

 

Creatief 

De creatieve vakken drama, tekenen, beeldende vorming en muziek worden in iedere groep gegeven. 
Het is belangrijk dat kinderen zich op verschillende manieren creatief kunnen uiten.  

Gedurende 20 weken wordt er aan thema’s beeldende vorming gewerkt met speciale leskisten. Hierbij 
staat het creatieve proces en niet het resultaat centraal. De overige weken is er aandacht voor muziek, 
drama etc. 

Naast de plaats op het lesrooster wordt De school neemt ook deel aan het kunstmenu van het U.C.K.. 
Hierbij maken de kinderen op allerlei manieren kennis met diverse kunstvormen. Gedurende de 
schoolloopbaan komt ieder kind in aanraking met muziek, toneel, dans etc. In schooljaar 2016-2017 is 
er een kunst en cultuurplan opgesteld. 

Burgerschap 

In de Kanjerlessen krijgen leerlingen een stem, mogen ze meedenken over allerlei zaken en krijgen ze 

verantwoordelijkheden. We leren kinderen: 

 Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan. 

 Conflicten constructief op te lossen. 

 Op een democratische manier besluiten te nemen. 

 Meer verantwoordelijkheid te nemen voor de gemeenschap in klas en school. 

 Open te staan voor verschillen tussen mensen. 

 de essentiële kenmerken van de Nederlandse samenleving 

 oefenen voor actief burgerschap 
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Op onze school werken we met de methode Kanjertraining om het klimaat positiever en veiliger is te 

maken. Ook leren we kinderen omgaan met emoties en conflicten op een goede manier oplossen. 

Hiernaast sluiten we aan bij de Vreedzame Wijk.  

Alle betreffende organisaties in de wijk (welzijn, bibliotheek, speeltuinen, stadsboerderijen, 

sportverenigingen, kinderopvang etc.) worden geïnformeerd over en getraind in principes en 

uitgangspunten van de Vreedzame wijk. 

ICT-beleid 

De Zeven Gavenschool is een school met I-pads. Het is voor ons een uitstekend middel om de 

kinderen adaptief les te geven. Alle kinderen op school werken met de iPad en in middenbouw en  

bovenbouw heeft ieder kind een eigen iPad van school. 

Onze kinderen leren in de 21ste eeuw. Een tijd waarin andere vaardigheden als belangrijk worden 

gezien. De wereld verandert in een snel tempo. De beschikbaarheid van personal computers, 

smartphones, tablets en mobiel internet voor (bijna) iedereen heeft veel invloed op onze 

samenleving. Dat mensen door mobiel internet in contact kunnen zijn met anderen, informatie 

kunnen delen en kunnen samenwerken waar en wanneer ze maar willen, heeft een gigantische 

impact. Over de hele wereld wordt dan ook nagedacht over de vaardigheden die men in dit verband 

nodig heeft. Duidelijk is dat bij het leren in de 21e eeuw skills als samenwerken, kennisconstructie, 

creativiteit en ict-vaardigheden een belangrijke rol spelen. Natuurlijk heeft dit gevolgen voor ons  

onderwijs.. De rol van de leerkracht zal verder veranderen en veel verder gaan dan het overdragen 

van kennis alleen. Daarom vinden wij als school de integratie van deze vaardigheden en ICT een 

belangrijk aspect van ons onderwijs en zullen wij darr in de komende jaren meer aandacht aan 

besteden. 

Wij zijn van mening dat het gebruik van ICT-middelen binnen de school een betekenisvolle bijdrage 

leveren aan het leerproces. Het biedt mogelijkheden om kinderen meer autonoom te laten werken 

en kinderen kunnen de informatie oproepen op welke momenten zij dit willen. ICT wordt ingezet als 

een middel om de kinderen op een rijke manier te laten leren.  

Op de Zeven Gaven maken we naast pc’s en smartboards (digibord) gebruik van tablets. Hierdoor 

neemt : 

 De motivatie van kinderen toe ; 

 Wordt het leerproces efficiënter; 

 Verbeteren de leerprestaties; 

Samengevat het leerrendement neemt toe. 

Wij verwachten van de ICT mogelijkheden dat de volgende opbrengsten kunnen worden 

gerealiseerd: 

 tijdsbesparing: door bepaalde taken te automatiseren en gegevens hergebruiken; 

 meer transparantie: beter inzicht in de prestaties van leerlingen, leraren en de school zelf; 

 hogere professionaliteit: door inzet van ict binnen HRM-processen als middel (voor leraren 

en ander personeel) om zelf te leren; 
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 betere sturing: doordat er meer transparantie is en er meer mogelijkheden zijn om middelen 

zo effectief mogelijk in te kunnen zetten. 

ICT is hierbij een middel en zorgt ervoor dat de school de informatie en mogelijkheden heeft om 

beschikbare middelen optimaal in te zetten en beter inzicht geeft om zo voor een doelmatiger 

leerproces te zorgen. 

 
3 Schoolorganisatie 
 
Ieder jaar opnieuw kijken we hoe we de groepen het beste vorm kunnen geven. Over het algemeen 

zijn de groepen ingedeeld als homogene groepen, maar door de groepsgrootte hebben wij soms ook 

combinatiegroepen. Onze kleutergroepen zijn wel heterogeen, omdat wij het belangrijk vinden dat 

kinderen van elkaar leren.   

Het liefst zien wij de groepsgrootte niet boven de 25 leerlingen. In groepen waar veel kinderen zijn 

die wat extra aandacht nodig hebben, zijn meer leerkrachten. 

Op school werken we met een schoolleider en een bouwcoördinator. De school heeft twee interne 

begeleiders: een voor de groepen 1 t/m 4 en de ander voor de groepen 5 t/m 8.  

De leerkrachten van een bouw en de intern begeleiders bespreken school- en leerlingenzaken zeer 

regelmatig binnen bouwvergaderingen. Deze bouwvergaderingen staan onder leiding van een 

bouwcoördinator. De bouwcoördinator en de intern begeleiders hebben regelmatig overleg met de 

schoolleider. Zo blijft iedereen goed op de hoogte.  

3.1 Lokalen 
Alle groepen van onze school hebben een eigen groepslokaal. Verder hebben we nog een aantal 

ruimten voor speciale doelen. Zo is er bij ons een speciaal handenarbeid- en ICT lokaal. De school 

heeft ook een eigen ouderlokaal waar de koffieochtenden, Logo 3000 bijeenkomsten en andere 

ondersteunende activiteiten plaats kunnen vinden. Ook is het ouderlokaal een ontmoetingsruimte 

voor ouders. Er kan ook gebruik van gemaakt worden door wijkpartners. In het ouderlokaal van Hart 

van Noord worden cursussen voor ouders gegeven. Voor grote bijeenkomsten maken we gebruik van 

onze aula. 

We hebben samen met de andere scholen in het gebouw vier speelzalen voor de gymlessen van de 

kleuters. Er is een rooster gemaakt welke school welke zaal wanneer kan gebruiken. Dat is nodig 

omdat niet alle zalen op eenzelfde manier zijn ingericht. Op de werkpleinen in onze eigen vleugel kan 

worden gewerkt in kleine groepjes. De interne begeleiders en de remedial teacher hebben eigen 

ruimtes. In de teamkamer is onze orthotheek gevestigd. Daarin staan boeken, toetsen en materialen 

die we nodig hebben als we een kind, dat leerproblemen heeft, willen onderzoeken en helpen. 

Er is een computerruimte waar leerlingen digitale toetsen maken en de komende jaren zal er meer 

gebruik van gemaakt worden voor het aanleren van computervaardigheden. 
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Bewegingsonderwijs wordt gegeven in de gymzalen bovenop ons Forumgebouw. 

 

3.2 Het team 
We onderscheiden op onze school de volgende taken: 

Clusterdirecteur Is lid van het centraal managementteam en is verantwoordelijk voor 

algemene zaken op meerdere scholen van ons bestuur. Onze school valt 

onder cluster A. 

Schoolleider Geeft leiding aan het team en is eindverantwoordelijk voor de gang van 

zaken op school.  

Bouwcoördinator  De bouwcoördinatoren neemt deel aan het managementteam (MT) en 

ondersteunt de schoolleider en is verantwoordelijk de bouw en leidt de 

bouwvergaderingen 

Intern begeleider  (leerkracht met interne begeleiding taken): Is verantwoordelijke voor de   

leerlingenzorg op school. Heeft overzicht over alle kinderen en hun resultaten. 

Ook biedt deze ondersteuning aan leerkrachten in hun onderwijs. Er is een 

intern begeleider voor onderbouw en de bovenbouw. Waar u in deze gids 

Intern begeleider leest gaat het over een leerkracht met interne begeleiding 

taken. 

ICT coördinator/i-coach Beheert alles wat er op ICT gebied op school gebeurt. Dit geld zowel voor de 

hardware (tablets/ digiborden etc.) als voor de software. 

Groepsleerkracht  Is verantwoordelijk voor het lesgeven en de begeleiding van een 

groep.  

Remedial teacher (leerkracht met remedial teaching taken):werkt met kinderen die 

speciale zorg nodig hebben (individueel of in groepjes). De remedial 

teacher kan zowel in als buiten de klas werken. 

Sociaal-emotioneel begeleider  Begeleidt kinderen die ondersteuning kunnen gebruiken in gedrag, 

motivatie, faalangst e.a. 

Vakleerkracht gymnastiek Is gespecialiseerd in het geven van gymnastiek. 

Groepsondersteuner  Ondersteunt de groepsleerkracht in de dagelijkse werkzaamheden en 

biedt extra hulp aan kinderen. Deze zijn ingezet in de groepen 1-2. 

Conciërge Zorgt voor huishoudelijk en technisch onderhoud. Beantwoordt de 

telefoon. 

ICO Begeleid studenten van de Marnix academie tijdens hun stage. 
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4 De dagelijkse gang van zaken 

4.1 Schooltijden 
Onze school hanteert een ‘Vijf gelijke dagen model’ en een continurooster. Op maandag t/m vrijdag 

gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 van 8:30 uur tot 14:15 uur naar school . 

De kinderen van groep 1-2 hebben deze tijden ook behalve op de woensdagmiddag, dan zijn zij vrij. 

De kinderen van 1-2 gaan dan om 12:30 uur naar huis. 

4.2 Vakantierooster 2019-2020 
Herfstvakantie 19 oktober tm 27 oktober 

Kerstvakantie 21 december tm 5 januari 

Voorjaarsvakantie 22 februari tm 1 maart 

Pasen 13 april   

Hemelvaart 21 en 22 mei  

Meivakantie 25 april tm  10 mei 

Pinksteren 1 juni   

Zomervakantie  18 juli tm 30 augustus 
 

Studiedagen en andere vrije dagen worden op de kalender bekend gemaakt. 

 

4.3 Naar binnen en buiten gaan 
De twee deuren van het gebouw gaan open om 8.20 uur. Ouders kunnen hun kinderen ook tot in de 

klas begeleiden. In de groepen 1 t/m 4  zijn de ouders ’s morgens tot 8.45 uur welkom. Ze kunnen 

dan een kwartier samen met hun kind werken of de kinderen kunnen laten zien wat ze al kennen en 

kunnen. Natuurlijk kunnen de ouders dan ook even de leerkracht spreken. In de groepen 5  t/m 8 

starten de lessen om 8:30 uur. Ouders hebben de klas dan natuurlijk verlaten. 

Alle leerkrachten brengen om 14.30 uur (of 12.30) uur op woensdag voor groepen 1-2 ) hun kinderen 

naar buiten. U kunt uw kind dan buiten ophalen bij de leerkracht. De kleuters worden woensdags om 

12.30 uur naar buiten gebracht. 
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4.4 Fietsen 
In verband met de verkeersveiligheid is het aan te raden lopend met uw kind naar school te komen. 

Kinderen die verder weg wonen kunnen wel op de fiets komen en hun fiets in de hiervoor 

aangebrachte fietsenstandaard hun fiets stallen. De school is niet aansprakelijk voor schade. 

4.5 Eten en drinken 
Een tussendoortje voor in de ochtendpauze: 

Geef uw kind het liefst fruit mee naar school. Dat smaakt fris en zoet, en het levert voldoende vezels 

en vitaminen. Ook groente, zoals stukjes komkommer, worteltjes of snoeptomaatjes zijn een frisse 

en gezonde keus.  

Tussen de middag: 

Geef uw kind eten mee voor de lunch. Dus: bruin of volkorenbrood besmeerd met halvarine; beleg 

naar keuze, maar niet te vet of te zoet; eventueel fruit of groente. 

Drinken mee naar school 

In een  pakje limonade of vruchtensap zitten erg veel ongezonde suikers (en dus veel 

calorieën).  Bovendien is het nut van de vitaminen in vruchtensap gering: de vitamine C in 

sinaasappelsap krijgt je kind al voldoende binnen. En in appelsap en druivensap zitten geen 

vitaminen (behalve als die zijn toegevoegd: dat staat dan op het pakje). Het beste kan je kind 

op school drinken: water, light drank, magere melk 

4.6 Snoep en verjaardagen 
Verjaardagen worden natuurlijk ook op school gevierd. Wij rekenen erop, dat u een verstandige 

traktatie verzint. Bovendien vragen wij alle ouders vriendelijk om deze traktatie eenvoudig te 

houden. Leerkrachten doen het liefst gewoon mee met de kindertraktatie. U kunt van school de 

traktatieschaal gebruiken. Deze is ontwikkeld door Jeugd en gezondheid en de HKU. U kunt de schaal 

vooraf op school ophalen en na gebruik  schoonmaken en weer op school inleveren. 

4.7 Continurooster 
De school werkt met een continurooster. Dit betekent dat de kinderen een aaneengesloten periode 

op school zijn en samen in de klas eten. Ook hebben de kinderen een half uur buiten speeltijd voor of 

na de lunch. Op het plein wordt door vrijwilligers en een leerkracht toezicht gehouden. De 

vrijwilligers worden aangestuurd door een coördinator. Alle toezichthouders krijgen de 

Kanjertraining, zodat ze op een goede manier met de kinderen om kunnen gaan en conflicten 

adequaat op kunnen lossen. Deze training wordt op school gegeven door de twee SOEM (sociaal-

emotioneel) leerkrachten en is verplicht voor alle overblijfmoeders. 

http://www.anababa.nl/gezondheid/eten-drinken/kind/gezonde-eetgewoonten/tips/lunch
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4.8 Buitenschoolse opvang  
Ouders die van naschoolse opvang gebruik willen maken kunnen zich aanmelden bij KMN Kind & Co. 

Deze verzorgt voor Kanaleneiland de naschoolse opvang in Hart van Noord.  

Het streven is per augustus 2018 op onze locatie een KMN Kind & Co te vestigen. Deze heet de 

Hartendief. 

Meer informatie of aanmelden op www.kmnkindenco.nl. 

4.9 Ziek 
Als een kind wegens ziekte niet op school kan komen dan horen we dit graag zo snel mogelijk, het 

liefst telefonisch vóór schooltijd. Als uw kind voor een afspraak naar de dokter, tandarts of specialist 

moet, maakt u dan bij voorkeur een afspraak na schooltijd. Als dat niet lukt dan horen we graag zo 

snel mogelijk wanneer uw kind afwezig zal zijn. 

Als uw kind medicijnen nodig heeft of bepaalde dingen niet mag doen in verband met 

gezondheidsrisico’s, handelen we via het ‘protocol medische handelingen’ (zie deze paragraaf in 

bijlage 1 Preventie schoolveiligheidsbeleid).’ 

4.10 Verzuim en verlof van leerlingen 
Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden lessen op school niet kan volgen. De overheid heeft 

regels vastgesteld omtrent leerlingverzuim. Elk ongeoorloofd verzuim moet en zal door ons gemeld 

worden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Overtreding van de leerplichtwet kan 

bestraft worden, dit geldt zowel voor de ouders/verzorgers die hun kind ongeoorloofd thuis houden 

als voor de schoolleider die daarvan geen melding maakt. Bij ieder verzoek om verlof dient u een 

aanvraagformulier in te vullen bij de schoolleider (zie bijlage 2 Verlofregeling leerlingen). 

Verlof langer dan 10 schooldagen moet bij de leerplicht van de gemeente Utrecht aangevraagd 

worden. 

Voor ons verzuimprotocol, klik op onderstaande link. U vindt dit ook op onze website. 

Verzuimprotocol. 

4.11 Vervanging leerkracht 
We streven er als school naar om zoveel mogelijk rust in de groep te houden. Dat wil zeggen dat we 

niet meer leerkrachten dan noodzakelijk in een klas willen hebben. Bij vervanging (bv. bij ziekte van 

de groepsleerkracht) proberen we dan ook zoveel mogelijk dezelfde vervanger voor de klas te 

houden. In het geval van een duobaan zou dat de duo-partner kunnen zijn.  

Vernieuwen en verbeteren van het onderwijs vinden wij erg belangrijk. Telkens moeten we ons als 

schoolteam blijven afvragen of onze aanpak goed genoeg is en onze werkwijze nog effectief. We 

moeten blijven zoeken naar manieren waardoor (of materialen waarmee) ons onderwijs verbeterd 

kan worden. Jaarlijks worden dan ook een aantal vernieuwingsonderwerpen gekozen (zie hiervoor 

http://www.kmnkindenco.nl/
file:///W:/1%20ALGEMEEN%20alle%20documenten/verzuimprotocol%20Zeven%20Gaven%20(1).pdf
file:///W:/1%20ALGEMEEN%20alle%20documenten/verzuimprotocol%20Zeven%20Gaven%20(1).pdf
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ook hoofdstuk 7). Het gevolg daarvan is, dat het hele team (of een groot deel ervan) regelmatig 

nascholingscursussen volgt. Vaak gebeurt dat op een studiedag (en dan hebben kinderen van 

bepaalde groepen vrij) 

Ook volgen leerkrachten individueel nascholingscursussen om hun professionaliteit te verhogen. Die 

cursussen vallen meestal  buiten de schooltijden. 

4.12 Schoolreis en excursies en schoolkamp 
Naast de normale lessen organiseren we een aantal buitenschoolse activiteiten. Een keer per jaar 

hebben we een sportdag voor alle groepen. De sportdag wordt in en om het forumgebouw 

georganiseerd.  In park Transwijk is een bouwspeeltuin, waar de onderbouwleerkrachten gezamenlijk 

hun verjaardag met hun groepen vieren. Verder liggen de kinderboerderij en schooltuin ook in dit 

park. De school neemt deel aan een cultureel- en kunstmenu. Hierbij maken de kinderen op allerlei 

manieren kennis met diverse kunstvormen. Utrecht is een stad van cultuur en dus is een bezoek aan 

één van de musea zoals het Spoorwegmuseum, het universiteitsmuseum, de Munt, de Dom of Fort 

de Bilt natuurlijk een normale zaak. De excursies zijn ondersteunend aan het curriculum. 

Groep 8 gaat jaarlijks op kamp (werkweek). Daar krijgen de kinderen activiteiten aangeboden, 

waarbij samen werken en spelen het belangrijkste is. Natuurlijk is in die dagen ook ruim tijd voor 

ontspanning, rust en sport. Voor de groepen 1 t/m 7 organiseert de school jaarlijks een schoolreis.  

De excursies zijn ondersteunend aan het lesaanbod. 

 

4.13 Na- en tussenschoolse activiteiten voor kinderen 

Samen Doen Na Schooltijd: 

Na schooltijd kunnen de kinderen vanaf groep 4 meedoen aan Samen Doen Na Schooltijd. De 

kinderen kunnen daarbij kiezen uit activiteiten zoals: ’Streetdance’, ‘Schilderen op doek’, 

‘Computers’ en ‘Capoeira’. Doel van deze middagen is om de kinderen na schooltijd met activiteiten 

bezig te laten zijn die ze normaal thuis niet doen en hun tegelijk een zinvolle vrijetijdsbesteding aan 

te bieden. De kinderen worden begeleid door docenten van buiten de school, maar de activiteit is in 

de school zelf.  

Aanmelden gebeurt digitaal via de website  www.bredeschoolutrecht.nl/hart-van-noord 

Huiswerk: 

Huiswerk start op onze school in de bovenbouw, vanaf groep 6. In de groepen 4 en 5 wordt in het 

algemeen dus geen huiswerk meegegeven. Het gebeurt alleen na overleg tussen de leerkracht en de 

ouders en dan alleen als leerlingen extra oefenstof nodig hebben. 

Vanaf groep 6 (de bovenbouw) krijgen de leerlingen huiswerk mee. De hoeveelheid neemt in de 

groepen 7 en 8  toe. Het meeste huiswerk is op het gebied van taal (o.a. spelling) en de wereld 

oriënterende vakken. Het huiswerk van de bovenbouw moet meegenomen worden in stevige 

mappen, die in de school worden uitgedeeld. Het gemaakte of geleerde huiswerk moet ook weer in 

http://www.bredeschoolutrecht.nl/hart-van-noord
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die map mee terug naar school. Die mappen zijn er om de schoolboeken en schriften zo min mogelijk 

te beschadigen.  

 

 

5 De zorg voor kinderen  
Op onze school zijn twee intern begeleiders. Een voor de onderbouw  en een voor de bovenbouw Er 

zijn ook twee remedial teachers (RT) aanwezig. Deze leerkrachten worden ingezet voor de hulp aan 

rugzakleerlingen maar daarnaast helpen zij ook andere kinderen met leerproblemen. 

De bedoeling van de extra hulp is om het kind zo snel mogelijk weer op het niveau van de klas te 

krijgen zodat het weer mee kan doen. In een schooljaar zijn er drie RT blokken. 

5.1 Passend onderwijs 
Kinderen met een beperking of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat 

kan in het speciaal onderwijs. Of met extra begeleiding op een gewone school. Vanaf 2014 is er een 

nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden 

aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

Ouders moeten vaak zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind. Vanaf 1 augustus 

2014 zijn scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben.  

Samenwerkingsverbanden in de regio 

De huidige organisatie van passend onderwijs is complex. Ook is niet altijd duidelijk waar geld voor 

extra ondersteuning naartoe gaat. Daarom gaan scholen in de regio samenwerken om leerlingen een 

passende plek in het onderwijs te bieden. 

Niet elke gewone school hoeft alle kinderen op te vangen. Kan een school geen passend onderwijs 

geven, dan wordt binnen het samenwerkingsverband een andere school gezocht die dit wel biedt. 

Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspreken wie welke kinderen het beste onderwijs 

kan bieden. 

Leraren en intern begeleiders krijgen in het nieuwe stelsel een centrale rol. Zij staan dichtbij de 

leerlingen en weten welke behoeften ze hebben. 

Financiering passend onderwijs 

In het nieuwe stelsel wordt de leerlinggebonden financiering (rugzak) afgeschaft, behalve voor 

cluster 2 leerlingen. Zij krijgen in de toekomst een arrangement toegekend. Het budget blijft wel 

volledig beschikbaar, maar gaat voortaan rechtstreeks naar de samenwerkende scholen. Die zetten 

het geld zo doeltreffend mogelijk in. 

Ondersteuningsplan samenwerkende scholen 

De samenwerkende scholen leggen de afspraken minstens eens in de 4 jaar vast in een 

ondersteuningsplan. Hierin staat onder meer hoe de scholen: 
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- het passend onderwijs in hun regio inrichten; 
- het geld voor extra ondersteuning besteden; 
- leerlingen naar het speciaal onderwijs verwijzen; 
- ouders informeren. 

 
Ieder kind, met of zonder handicap, is in principe welkom op onze school. Dat geldt dus ook voor 

kinderen die door de commissie voor de indicatiestelling (CVI), dit is de toelatingscommissie van het 

Regionaal Expertise Centrum (REC), toelaatbaar zijn voor een REC. 

De Zeven Gavenschool heeft als taak voor ieder kind adequaat onderwijs te realiseren. Daaronder 

wordt verstaan: een voor het kind passend onderwijsaanbod, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) 

als didactisch (onderwijskundig) opzicht, dus zo veel mogelijk afgestemd op wat het kind nodig heeft. 

Passend onderwijs, rekening houdend met wat wenselijk en haalbaar is voor het kind. Daarbij komen 

onmiddellijk de vragen aan de orde: ’Kunnen wij dit kind zelf op een verantwoorde wijze begeleiden 

en onderwijs bieden?’ en ‘Wie kan ons daarbij eventueel bij helpen?’. 

De school heeft immers haar beperkingen, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de 

mogelijkheden in het opvangen en onderwijzen van kinderen. We onderscheiden de volgende 

grenzen: 

1. Verstoring van rust en veiligheid. 

2. Verhouding van verzorging/behandeling en onderwijs. 

3. Verstoring van het leerproces. 

4. Gebrek aan opnamecapaciteit. 

5. Gebouw technische beperkingen. 

Alvorens de school overgaat tot toelating van een leerling met een REC-indicatie dient een 

zorgvuldige afweging plaats te vinden. Een eventuele plaatsing van een dergelijke leerling in het 

regulier primair onderwijs mag niet de ontwikkeling van het kind schaden. Hoewel onze school het 

als haar taak ziet in voldoende mate tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoefte van de 

leerling, zijn sommige kinderen beter op hun plaats in het speciaal basisonderwijs (SBO) of het 

speciaal onderwijs (SO). 

Om tot een zorgvuldige afweging te komen, volgen we een stappenplan, dat tot in detail uitgewerkt 

is in het beleidsstuk: ‘Beleid t.a.v. de Wet Leerling Gebonden Financiering’. 

In dat vastgestelde en door de M.R. geratificeerde beleidsstuk staan de voorwaarden voor het 

toelaten van kinderen met een beperking op de Zeven Gavenschool. Er worden hierin voorwaarden 

omschreven, die gesteld worden aan het kind, de ouders, de groep en de school. Bovendien 

beschrijft het beleidsstuk de gedetailleerde toelatingsprocedure stap voor stap. 

Samen met de ouders van de leerling en de ambulant begeleider van het REC of een SBO-school 

wordt het beleidsstuk doorgenomen, zodat voor iedereen duidelijk is wat de wederzijdse 

verwachtingen zijn, wie welke taken gaat doen en waar de verantwoordelijkheden liggen. Als 

iedereen akkoord gaat met de voorwaarden en bepalingen wordt het aannameformulier (in de vorm 

van een contract) getekend door de ouders, de directeur van de school en de zorgbegeleider van het 
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REC of de SBO-school. Jaarlijks vindt een gesprek plaats tussen de school, de ouders en de 

zorgbegeleider, waarin telkens de voorwaarden opnieuw worden besproken die ook bij de aanname 

golden. 

Voor meer informatie:” Ruggesteun bij de Rugzak” , een handreiking voor ouders bij de schoolkeuze 

voor hun gehandicapte kind. Die brochure is te bestellen bij OUDERS & COO (tel. 0343-513434 of 

email: info@ouders.net). Ook op www.ouders.net kunt u veel informatie vinden. 

Meer informatie vindt u in bijlage 3 Samenwerkingsverband WSNS. 

 

5.2 Schoolondersteuningsprofiel 
Passend onderwijs  

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen 

uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier 

onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo 

worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. 

Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de 

thuissituatie jeugdhulp bieden. In de stad Utrecht is door samenwerkingsverband PO Utrecht Stad 

een ‘Standaard voor de Basisondersteuning’ uitgewerkt en vastgesteld. 

Rol samenwerkingsverband en school  

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale 

samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en het 

speciaal onderwijs samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder 

andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke 

leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband 

afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met jeugdhulpverlening.  

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en de school kijkt welke ondersteuning het 

kind nodig heeft en wat de mogelijkheden van de school zijn. Het SOP kan ouders een handvat 

bieden in de keuze van een school doordat het een beeld geeft van de ondersteuning die de school 

aan hun kind zou kunnen bieden. Of de school voor hun kind de juiste plek is zal altijd uit een 

individueel gesprek over de behoeften van het kind blijken. Dit hangt namelijk niet alleen af van de 

aanwezige ondersteuning, maar ook van de specifieke capaciteiten en de ondersteuningsbehoeften 

van het kind.  

Inhoud het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

Deze rapportage beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de 

ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de 

ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Daarmee heeft dit document ook een functie voor het 

samenwerkingsverband, en voor ouders. 

Totstandkoming van het ondersteunigsprofiel 

Dit document is tot stand gekomen op basis van een online vragenlijst. De school heeft geformuleerd 



 28 

welke ondersteuning mogelijk is, vanuit welke visie en met welke doelen. 

Het SOP is te vinden op onze website. 

Het schoolbestuur stelt het schoolondersteuningsprofiel van alle scholen in haar stichting vast; de 

MR heeft adviesrecht. 

Onze verbeterpunten zijn het ontwikkelen van een dyscalculie protocol en het vroegtijdig signaleren 

van hoogbegaafde leerlingen. 

De extra ondersteuning die wij bieden is onze expertise op het gebied van taal-spraak, VVE, 

schakelklassen. Ook heeft de school ervaring in het begeleiden van een kinderen met een lager dan 

gemiddelde intelligentie. 

Zie ook bijlage 3 Passend Onderwijs. 

5.3 De plaatsing van kinderen 

Privacy 

KBS De Zeven Gaven houdt zich aan de huidige wet- en regelgeving (AVG) omtrent de algemene 

verordening gegevensbescherming voor zowel u als uw kinderen. Daarbij waarborgen wij ook de 

privacy van onze medewerkers. Voor meer informatie over welke persoonsgegevens wij verwerken, 

op welke wijze en met welk doel, kunt u de privacyverklaring van de KSU opvragen bij de schoolleider 

of raadplegen op www.ksu-utrecht.nl. Hierin worden tevens uw rechten als ouder, verzorger of 

voogd beschreven. 

Aanmelding 

Aanmelden op KBS De Zeven Gaven 

Basisschool De Zeven Gaven handelt naar de wet op Primair onderwijs. 

U kunt uw kind als voor zijn of haar derde levensjaar voor aanmelden als u interesse heeft voor onze 

school. Dit is de vooraanmelding. Kinderen worden dan nog niet ingeschreven. 

Op de dag dat uw kind drie jaar wordt kunt u hem of haar aanmelden. Als u een vooraanmelding 

heeft gedaan zullen we anders contact met u opnemen om de melding officieel te maken. We zullen 

u als school vragen of u uw kind ook al op een andere school heeft aangemeld. 

We zullen als school dan een toelatingsbeslissing nemen binnen 6 weken na de dag van aanmelding. 

Dit kan eenmaal, indien schriftelijk gemeld aan u gemeld, met 4 weken worden verlengd. 

Als de toelatingsbeslissing positief is, kan uw kind worden ingeschreven op school. 

Wat vragen we van u? 

 Wij vragen u de grondslag van de school respecteren. 

 Onderwijsbehoeften van uw kind met ons te delen bij aanmelding 

 Toestemming te geven bij het vragen van informatie bij voorschool, kinderdagverblijf of bij 

een ouder kind de vorige basisschool. 
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Wanneer kunnen wij uw kind niet plaatsen?  

Wij hanteren de volgende criteria: 

 Er wordt gekeken naar de onderwijsbehoefte van uw kind. Wanneer wij hier niet aan kunnen 

voldoen omdat uw kind speciale zorg nodig heeft, waar wij niet capabel voor zijn 

(handelingsverlegen), zullen we u naar een andere passende school verwijzen.  

 Als u de grondslag van de school niet respecteert. 

Voordat u uw kind aanmeldt op onze school, kunt u zich uitgebreid laten informeren over ons 

onderwijs. Dat kan d.m.v. deze schoolgids, de nieuwsbrief of onze website maar natuurlijk vooral 

door een informatief gesprek te plannen met de schoolleiding. Ook kunt u een van onze open 

ochtenden van Hart van Noord bezoeken. 

Op deze informatiemomenten geeft de schoolleider u een toelichting op de visie op ons onderwijs, 

de organisatie en veel praktische zaken. Als u onder schooltijd komt kunt u ook gelijk de sfeer te in de 

school proeven. 

Uw kind mag voor de vierde verjaardag, in overleg met de leerkracht vijf dagen komen wennen. 

Vanaf de vierde verjaardag kan uw kind iedere dag op school komen. Bij de plaatsing is er, in overleg 

met de ouders, altijd contact tussen de school en de Voorschool/ consultatiebureau. 

Na aanmelding van uw kind krijgt u een bevestiging van de inschrijving van uw kind. In die 

bevestiging wordt vermeld of uw kind t.z.t. geplaatst kan worden als leerling.  

Een maand voor de eerste schooldag van uw kind, krijgt u een uitnodiging voor wendagen in de 

groep waar uw kind wordt geplaatst. 

Kinderen die in juni, juli of augustus 4 jaar worden, beginnen meteen na de zomervakantie. 

 

De plaatsing van een ouder kind 

Als u een ouder kind geplaatst wilt hebben, nemen wij altijd contact op met de vorige school. Zij 

geven ons informatie over uw kind.  Daarna beslissen we of uw kind bij ons op school geplaatst kan 

worden (zie aanmelding) en in welke groep. Binnen de wijk zijn afspraken gemaakt over het 

tussentijds veranderen van school.  

5.4 Plusklas / Schakelklas / Educatie van het jonge kind (voorheen 

VVE) 

De voorschool 

Op de Voorschool kan een kind zich spelenderwijs voorbereiden op de basisschool. De Voorschool is 

een peuterspeelzaal die samenwerkt met onze basisschool. De groep bestaat uit maximaal 15 

kinderen. Er zijn twee leidsters en een assistent leidster of stagiaire. De kinderen mogen vier keer per 

week komen. Tijdens de schoolvakanties is de Voorschool gesloten. De kinderen spelen met andere 

kinderen en leren vast wennen aan school. Er is veel aandacht voor de (Nederlandse) 
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taalontwikkeling. De ouder/verzorger doet mee aan een ouderprogramma dat hoort bij het 

programma van de kinderen. Tijdens de ouderbijeenkomsten krijgen de ouders advies over hoe u uw 

kind thuis kunt voorbereiden op de basisschool. 

Op de Voorschool leert het kind: 

 allerlei woorden en begrippen in de Nederlandse taal. 

 samen spelen en plezier hebben met de juf en de andere kinderen. 

 speelgoed samen delen en wachten op je beurt. 

 opruimen wat je hebt gepakt en andere kleine taken. 

 knippen, plakken en verven 

 en nog veel meer… 

Onze Voorschool is te vinden in: 

Voorschool Hart van Noord 

Spelenderwijs 

Trumanlaan 60C 

3527 BR Utrecht 

tel (030) 284 60 60 of (030) 280 90 85 

Er is nauw contact tussen de intern begeleider en de zorg coördinator van de voorschool. De 

overstap van uw kind naar de basisschool zal veel makkelijker zijn wanneer uw kind de voorschool 

heeft bezocht. 

Project Nu voor later 

In Utrecht is een richtinggevend kader ontwikkeld voor de opvang en begeleiding van het jonge kind; 

het Utrechts Kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind (UKK) 

De praktische uitvoering van dit Kwaliteitskader is het project Nu voor Later en is speciaal bedoeld 

voor de pedagogisch medewerkers en leerkrachten die met jonge kinderen werken. 

Onze school heeft meegedaan aan groot aantal professionaliseringsactiviteiten om de professionals 

jonge kind beter toe te rusten. Centraal staan 

 Spelend leren 

 Ontwikkelen van leerlijnen en activiteiten die de doelen dekken. Hierbij is de methode 

losgelaten en doelen en leerlijnen leidend. 

 Het aanbod is thematisch 

Ook participeren wij In lerende netwerken. 
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Plusklas 

De Zeven gavenschool heeft (nog) geen plusklas. Wel gaan een aantal van onze leerlingen naar de 

Brede Schoolacademie. Ook wordt er in de groepen gedifferentieerd. Het team is onder begeleiding 

van hoogbegaafden expertise centrum Novilo bijgeschoold. 

Schakelklas 

De school krijgt nog jaarlijks subsidie vanuit de gemeente Utrecht om extra taalonderwijs mogelijk te 

maken. Dit is geen garantie voor de aankomende jaren. 

Educatie van het jonge kind (voorheen VVE ) 

VVE betekent “Vroeg voorschoolse educatie”. Het is bedoeld voor kinderen die een taalachterstand 

hebben. Op onze school werken we thematisch en gaan we uit van de leerlijnen en doelen van het 

SLO. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van Rekenrijk en logo 3000. Er is veel samenwerking binnen Hart 

van Noord. Zowel met de voorschool als de andere basisscholen. Ook participeren we in het VVE 

netwerk. De school heeft haar expertise uitgebreid met begeleiding van de Universiteit Utrecht. 

Schoolbegeleiding 

Onze school begeleidingsdienst is:  “Zien in de Klas”. Een onderwijsadviseur zal de school onder 

andere bijstaan in het afnemen van intelligentie onderzoeken, het maken van 

ontwikkelingsperspectieven, het handelingsgericht werken op school, onderwijsvragen van 

leerkrachten en van intern begeleiders. 

Als bij uw kind een (intelligentie) onderzoek wordt afgenomen, is hiervoor toestemming nodig van de 

ouders. De school zal altijd met ouders in gesprek gaan.   

Schoolarts  

In de basisschoolperiode wordt uw kind tenminste tweemaal onderzocht door de JGZ, tijdens het 

zogenaamde Preventief Gezondheidsonderzoek. Dit gebeurt in de groepen 2 en 7 van het 

basisonderwijs. 

Groep 2  

Alle kleuters uit groep 2 worden samen met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een 

gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt bekeken hoe uw kind zich lichamelijk en 

psychisch ontwikkelt. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd hoe het thuis en op school gaat en of uw kind 

vriendjes heeft. Verder wordt onderzocht of uw kind goed groeit, hoe het gewicht is en of uw kind 

goed hoort en ziet (zo nodig met bril). Natuurlijk is er voor u ook gelegenheid om vragen te stellen 

over de opvoeding en de gezondheid van uw kind.  

De logopedisten en  taal- en spraakdeskundigen, onderzoeken de kinderen in groep 2 op school op 

problemen met spraak, taal, stem of gehoor. Zo nodig worden kinderen doorverwezen voor verdere 

behandeling. Ouders krijgen daar apart bericht over.  

Groep 7  

In groep 7 worden alle kinderen en hun ouders/verzorgers opnieuw opgeroepen voor een 

onderzoek. Ook dan wordt gekeken naar de lichamelijke en psychische ontwikkeling van uw kind. 

Onderzocht wordt niet alleen de groei en het gewicht van uw kind. Ook wordt besproken met u en 
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uw kind hoe het gaat met de opvoeding, gezondheid, omgaan met vriendjes en met het leren op 

school. 

5.5 Het zorgplatform 
De school schakelt het zorgplatform in als er vragen zijn over hoe we een kind het beste verder 

kunnen helpen. De school krijgt dan ondersteuning van een specialist. Deze vragen kunnen op het 

gebied van leren zijn (lezen, rekenen) maar ook op het gebied van gedrag.  

De specialist, die ook wel preventief ambulant begeleider (PAB’er) wordt genoemd, komt een aantal 

keer op school om naar de leerling te kijken en in gesprek te gaan met de leerkracht en intern 

begeleider. Hiervoor is schriftelijke toestemming nodig van de ouders  

In sommige gevallen leidt hulp van het zorgplatform ertoe dat we erachter komen dat een kind beter 

op zijn plek zou zijn in het SBO (speciaal basisonderwijs). We starten dan een verwijzingsprocedure, 

samen met de ouders. 

5.6 Verwijsindex 
Er zijn in Utrecht veel organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Maar soms weten 

ze van elkaar niet goed wie hulp verleent aan welk kind of gezin. Dat is jammer, want hulp en 

begeleiding werkt pas echt als instellingen met elkaar afstemmen en samenwerken. Om afstemming 

te bereiken is de verwijsindex ingevoerd. De verwijsindex is een hulpmiddel voor professionals om 

elkaar te vinden. 

 Al school zijn we ook aangesloten op deze verwijsindex. Wij registreren een kind in de verwijsindex 

als er zorgen zijn of om aan andere instanties te laten zien dat we als school betrokken zijn bij een 

kind. Wij gaan hierover altijd met ouders in gesprek. 

 Aan de Verwijsindex doen veel organisaties mee die zich bezig houden met jeugd en/of met ouders 

van jeugd. U kunt denken aan: kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijs, Jeugdgezondheidszorg, 

buurtteams, jongerenwerk, veilig thuis, Bureau Halt, Leerplicht, thuisbegeleiding en 

jeugdhulpaanbieders. 

Meer informatie vindt u op www.utrecht.nl/verwijsindex 

5.6 Buurtteam 
Het buurtteam op de school 

In Utrecht zijn 18 Buurtteams actief. Deze teams spelen ook een belangrijke rol op de basisscholen in 

hun buurt. Iedereen ziet graag dat kinderen veilig en gezond opgroeien en dat zij zich maximaal 

kunnen ontwikkelen en ontplooien. Wanneer dat even niet naar wens gaat kunnen ouders met 

vragen terecht bij het buurtteam. 

Het buurtteam richt zich op ondersteuning van kinderen op het gebied van de sociaal-emotionele 

ontwikkeling, gedrag en zelfredzaamheid in de thuissituatie. Of vragen vanuit gezin, m.b.t. o.a. 

http://www.utrecht.nl/verwijsindex
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opvoeding, financiën, wonen, werken en relaties. Ouders kunnen zichzelf aanmelden bij het 

buurtteam in hun wijk of via school. 

Het buurtteam werkt graag nauw samen met de ouders en de school. Er wordt bij voorkeur gestart 

met een introductiegesprek, waarbij school de gezinswerker/het buurtteam introduceert (met gezin 

erbij). Vanaf daar pakt de gezinswerker het traject op, zoveel mogelijk vanuit 1 gezin, 1 plan, 1 

hulpverlener. Ouders beslissen zelf wie er betrokken en geïnformeerd wordt. In dit 

introductiegesprek worden ook afspraken gemaakt over hoe betrokkenen elkaar op de hoogte 

houden. 

Als een kind zelf met een vraag bij het buurtteam komt biedt het buurtteam een luisterend oor en 

kijkt samen met school en het kind hoe ouders betrokken kunnen worden. Hulp aan een kind kan pas 

starten nadat ouders hebben ingestemd met betrokkenheid van het buurtteam. Kindgesprekken 

vinden alleen plaats als onderdeel van het gezinsplan. 

Het is niet altijd nodig om hulp te bieden in het gezin en soms kan het buurtteam mee denken met 

ouders of de school over hoe het kind het beste geholpen kan worden. Als blijkt dat de hulp van het 

buurtteam onvoldoende is dan kan het buurtteam een verwijzing voor specialistische hulp 

afgegeven. 

Onze buurtteam medewerksters zijn Saba Belhaj en Latifa Kammite. Zij zijn beurtelings op 

donderdagmorgen op school vanaf 9:00 uur.  

 

5.7 Meldcode huiselijk geweld 
Meldcode en Meldplicht  

Sinds 1999 geldt voor het onderwijs de ‘Wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele intimidatie in 

het onderwijs’, de zogenaamde ‘Meld- en aangifteplicht’. Met ingang van 1 juli 2013 is de wet 

‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ in werking. In januari 2019  is er een nieuwe, 

aangescherpte meldcode in werking getreden die wij volgen. Het nakomen van beide wetten, 

meldplicht en meldcode, is een plicht van elke medewerker van een onderwijsinstelling! 

Wat staat in de wet? 

De ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ verplicht beroepskrachten, ook 

onderwijspersoneel, om een vijfstappenplan te gebruiken als ze het vermoeden hebben van 

kindermishandeling en/of huiselijk geweld. 

De ‘Wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs’ (1999), ook wel de 

‘Meld- en aangifteplicht’ genoemd, verplicht personeelsleden om het bevoegd gezag onmiddellijk te 

informeren als zij het vermoeden hebben van of informatie krijgen over, op welke manier dan ook, 

een mogelijk zedendelict, gepleegd door een medewerker van de school jegens een minderjarige 

leerling. 
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5.8 De overgang naar het voortgezet onderwijs 
Aan het einde van groep 8 volgt voor uw kind een belangrijke stap: het gaat naar het voortgezet 

onderwijs. Het kiezen van de juiste vorm van voortgezet onderwijs zal voor de toekomst van uw kind 

belangrijk zijn. De leerkracht geeft een goed beeld van het niveau van uw kind en zal een passend 

advies geven.  

In groep 6 en 7 geven wij alle leerlingen aan het einde van het leerjaar een voorlopig advies, welk 

soort voortgezet onderwijs zal bij uw kind passen. U krijgt dit mee met het rapport. Dit advies is 

gebaseerd op de prestaties van uw kind en in groep 7 wordt hier ook informatie van de Cito 

entreetoets bij betrokken. Op de ouderavond van eind groep 7 geven we uitleg hierover. 

En ook wordt er ieder jaar rond januari een ouderavond voor ouders vanaf groep 6 georganiseerd 

waarin de procedure van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs wordt uitgelegd (POVO). 

Bij de voorlopige adviezen in groep 6 en 7 ontvangt u een brief met een strookje waarop u als ouder 

tekent dat uw dit advies heeft gelezen.  Uiteraard is dit een voorlopig advies en kan dit nog 

veranderen. 

Daarnaast bepaalt u zelf, samen met uw kind, welke school het beste bij uw kind past. De definitieve 

keuze wordt in groep 8 gedaan. Om tot een goede keuze te kunnen komen worden er gedurende het 

laatste jaar in groep 8 diverse activiteiten georganiseerd. Uw kind moet ook meedoen met de CITO 

eindtoets basisonderwijs die nu in april wordt afgenomen. Het schooladvies is leidend voor de 

vervolgschool en niet de CITO eindtoets. 

5.9 Handelingsgericht werken 
Handelingsgericht werken (HGW) wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle 

leerlingen verbeteren. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is 

op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de 

kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs 

wordt daarop aangepast. 

Zeven uitgangspunten 

HGW gaat uit van zeven principes: 

1. Onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stellen. Denk aan de instructie, de leertijd en 

uitdaging. 

2. Afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving: de groep, de leerkracht, de school en 

de ouders. De omgeving moet goed afgestemd zijn op wat het kind nodig heeft. 

3. De leerkracht doet ertoe. Hij kan afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen en zo het 

onderwijs passend maken. 

4. Positieve aspecten zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van het 

kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders. Als een leerkracht een negatief 

beeld heeft van de leerling, dan ziet hij vaak alleen nog maar het negatieve gedrag. Het is belangrijk 



 35 

dat de leerkracht dan zoekt naar positief gedrag, dan zijn er meer mogelijkheden om het probleem 

op te lossen. 

5. Constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor initiatief ligt 

bij de school. Maar de school geeft wel de verwachtingen over de verantwoordelijkheid van ouders 

duidelijk aan. 

6. Doelgericht werken. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal 

emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijndoelen. De doelen worden 

geëvalueerd volgens de HGW-cyclus (zie hieronder). Ze worden SMARTI geformuleerd. 

7. De werkwijze van school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken over wie wat 

doet en wanneer. 

Op de Zeven Gavenschool voeren we drie keer per jaar een groepsbespreking tussen de intern 

begeleider en de leerkracht. In sommige gevallen zoomen we daarna nog extra in op een individuele 

leerling in een gesprek.  

Voor spelling, rekenen, technisch lezen en taal (groepen 1 en 2) maken de leerkrachten een 

groepsplan. Daarin wordt gedetailleerd beschreven welke hulp aan welke leerling wordt geboden in 

de klas. 

Aan het begin van elk schooljaar wordt er met de ouders een afstemmingsgesprek gevoerd over hun 

kind. Ouders kunnen dan vertellen wat hun kind nodig heeft in de klas en waar het goed in is. 

Daarnaast is er nog twee keer per jaar de mogelijkheid voor ouders om over de schoolresultaten te 

spreken met de leerkracht. U wordt hiervoor uitgenodigd door de leerkracht van uw kind. 

5.10 Schorsing en verwijdering 
 

Het schorsen of verwijderen van een leerling is een zwaar middel waartoe de school alleen overgaat 

als dat echt noodzakelijk is en niet eerder dan nadat een zorgvuldige procedure is gevolgd. De 

procedure hieromtrent is opgenomen in bijlage 4 “Schorsing en verwijdering”. 

 

6 De ouders 

6.1 Onze visie op ouderbetrokkenheid 
Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. 

Een deel van de opvoeding hebben ze overgedragen aan de school, maar de ouders blijven 

uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid dragen. Daarom is het belangrijk dat ouders betrokken zijn 

bij de school en zich goed laten formeren. 
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Kinderen presteren beter als ouders belangstelling hebben voor en betrokken zijn bij wat hun kind 

doet op school. Ook kunnen eventuele problemen sneller opgelost worden als er een open en 

regelmatig contact is tussen de leerkrachten en ouders. Daarnaast vragen wij ouders te helpen bij 

het ondersteunen van de ontwikkeling van hun kind en het onderwijs door onder andere: 

- Samen te werken wat betreft het motiveren en ondersteunen van de kinderen bij het leren. 

- Van het zich houden aan de regels en afspraken van de school 

- Op de hoogte blijven van wat er op school speelt d.m.v.de app Social Schools, hier moet u 

zich voor aanmelden 

- Het lezen van de nieuwsbrieven op Social Schools 

- Hun kind te helpen bij het leren zelf problemen op te lossen. 

- Bijeenkomsten van Logo 3000 te bezoeken in de kleuterbouw en het kind te ondersteunen 

bij het maken van huiswerk( vanaf groep 4) 

- Ervoor te zorgen dat hun kind  fit en op tijd op school komt. 

- Het bezoeken van rapportgesprekken, ouderavonden, afstemmingsgesprekken. 

- Meedenken bij de aanpak van hun kind en het delen van de kennis van de leerkracht  

 

Wat kunt u van onze school verwachten? 

- Dat onze leerkrachten zich voor uw kind inzetten, zodat uw kind zich optimaal kan 
ontwikkelen.  

- Dat wij uw kind laten leren in een veilige, respectvolle omgeving met voldoende structuur.  
- Dat uw kind zich kan ontwikkelen, samen met de andere kinderen.  
- Dat wij de ontwikkelingen van uw kind nauwkeurig volgen en onderwijs geven dat hierbij 

aansluit.  
- Dat wij stagnaties in de ontwikkeling tijdig signaleren en deze met u bespreken.  
-  

Wat verwacht de school van u?  
- Dat u belangstelling heeft voor het werk dat het kind op school doet of voor de school moet 

doen.  

- Dat u aangemeld bent bij Social Schools en de berichtgeving leest 

- Dat uw kind op tijd op school is en weer opgehaald wordt en dat u afwezigheid tijdig meldt.  

- Dat u de mogelijkheid aan uw kind biedt om thuis rustig huiswerk te maken.  

- Dat u met de school samenwerkt als dat de schoolloopbaan van uw kind ten goede komt.  

- Dat u algemene ouderavonden bezoekt en aanwezig bent bij rapport- en 

afstemmingsgesprekken.  

- Dat u zich houdt aan de school- en vakantietijden.  

 

6.2 Vergroten ouderbetrokkenheid 
Om bovenstaande mogelijk te maken hebben wij verschillende activiteiten op school. Uiteraard 

geven wij informatie aan de ouders, dit is te lezen onder het kopje  Informatievoorziening. 

Hiernaast worden er door school verschillende momenten met ouders geïnitieerd: 
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- Koffieochtenden met een thema zes keer per school jaar.  

- Grote ouderavond met een aansprekend onderwerp 

- Inloop bij de groepen 1-5 

- bijeenkomsten ter ondersteuning van de woordenschat 

- Nederlandse les i.s.m. ROC 

- Ouders kunnen gebruik maken van de software van Logo 3 en logo 3000 

 

 

6.3 Aanmelden 
Zie informatie bij 5.2 

6.4 Informatievoorziening aan ouders/verzorgers 

Rapporten en gesprekken 

De resultaten van de kinderen worden via twee cijferrapporten per jaar aan de ouders bekend 

gemaakt en daarna besproken. Aan het begin van het jaar vindt er met iedere ouder een 

afstemmingsgesprek plaats over de onderwijsbehoefte van het kind.. In november is er een 

voortgangsgesprek over de leerresultaten. Na de eerste citoafname in januari krijgen alle kinderen 

een rapport.  Het tweede rapport gaat voor de zomervakantie mee. Rond de  rapporten organiseert 

de school rapportbesprekingsavonden, waarbij alle ouders worden uitgenodigd voor een individueel 

gesprek.  

Wij verwachten op die avonden alle ouders op school.  

Als er op een ander moment aanleiding is om met de ouders over het gedrag of de prestaties van 

hun kind te praten, dan worden die ouders door de leerkracht uitgenodigd. Als ouder kunt u ook 

initiatief nemen voor tussentijds gesprek met de leerkracht.  U  bent  van harte welkom. Tijdens alle 

gesprekken worden niet alleen de cognitieve maar ook de sociaal emotionele  vorderingen 

besproken. 

De school is wettelijk verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, 

voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft ook na een (echt)scheiding bestaan, met name ook 

richting de ouder zonder ouderlijk gezag. Die verplichting geldt ook wanneer de ouders nooit gehuwd 

zijn geweest of als er geen omgangsregeling is. Hoe de school daar invulling aan geeft is beschreven 

in bijlage 5 “Informatieplicht aan gescheiden ouders”. 

6.5 De Medezeggenschapsraad 
De school heeft een actieve medezeggenschapsraad, deze bestaat uit  twee ouders en twee 

personeelsleden. De MR biedt ouders en leerkrachten de mogelijkheid om mee te denken over 

bepaalde onderwerpen of over school specifiek beleid mee te adviseren of mee te beslissen. In 

bijlage 6 “Medezeggenschapsraad” kunt u meer over de rol en positie van de MR lezen. 
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6.6 De Ouderraad 
Op de zeven Gaven is er geen ouderraad in de traditionele zin van het woord. Er zijn een heleboel 

ouders die graag op onderwerpen meedenken en ook meer dan graag helpen met activiteiten op 

school. De school vraagt ouders regelmatig om advies en de ouders kunnen altijd iets inbrengen om 

te bespreken.  

 

6.7 Vrijwillige ouderbijdrage  
De school gaat per jaar bekijken of het noodzakelijk is een ouderbijdrage te vragen. Deze is en was 

uiteraard vrijwillig.  De school heeft besloten met de oudergeleding van de MR om in schooljaar 19-

20 wel een bijdrage te vragen. Deze bijdrage bedraagt 20 euro per kind en ligt in lijn met de andere 

scholen binnen het Hart van Noord. Aan het begin van ieder schooljaar krijgt u een brief met het 

verzoek een bijdrage te leveren. Daarvoor kunt u de U-pas gebruiken. 

6.8 Foto's en filmopnames van kinderen- Toestemming en 

publiciteit 
Gedurende het schooljaar kunnen er foto’s of video’s gemaakt worden. Deze worden bijvoorbeeld 

gebruikt voor Social Schools, de schoolwebsite, de schoolkalender. Dit is met name tijdens school of 

klassenactiviteiten in en buiten de school. 

In het begin van ieder schooljaar zullen we u bevragen waar u wel of geen toestemming voor geeft 

Denk aan website, Social Schools, kalender, training etc. U kunt dit altijd weer aanpassen.  

Wij verwachten van u dat u geen foto’s van de website en Social Schools kopieert en deelt op bijv. 

social media. Deze zijn alleen voor privégebruik. 

Omtrent het maken van foto’s en filmopnames van kinderen houden wij ons aan de huidige wet- en 

regelgeving. Meer informatie hierover en hoe wij ons in algemene zin aan de wet- en regelgeving 

houden rondom het verwerken van persoonsgegevens is te vinden op www.ksu-utrecht.nl. 

6.9 Verzekering 
De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen afgesloten. Hierdoor 

zijn alle personen die behulpzaam zijn bij het onderwijs en toezicht houden bij het overblijven van de 

kinderen op school verzekerd.  

Het schoolbestuur, de KSU, heeft een collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten. Deze 

verzekering dekt (deels) de financiële schade die gevolg is van letsel, voortvloeiend uit een ongeval. 

Het gaat hier om een zgn. schooldekking: de verzekering is van kracht tijdens schoolactiviteiten en 

geldt ook als de leerlingen onderweg zijn van en naar school (maximaal één uur heen en één uur 

terug). De uitkeringen van de verzekering zijn beperkt. 
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Het hebben van een eigen WA verzekering voor kinderen dan wel ouders is in Nederland niet 

verplicht is maar wanneer er sprake is van een ongeval of incident en je als ouder aansprakelijk 

gesteld wordt voor eventuele schade dan bestaat de kans dat deze kosten zelf betaald moeten 

worden. 

6.10 Tevredenheidsonderzoek 
Het laatste tevredenheidsonderzoek was in 2016. Dit schooljaar zal er opnieuw een 

tevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd en daarna elke 2 á 3 jaar. U krijgt hier een uitnodiging 

voor. 

  

6.11 Klachten 
Klachten op school, hoe los je ze op? 

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen 

mee hebben. Ze zijn dan niet machteloos, ze kunnen hierover in gesprek gaan met de betrokkenen of 

een klacht indienen. Een onafhankelijke klachtencommissie doet er dan een uitspraak over. Een 

klacht indienen kan op elk moment. Wel weegt de klachtencommissie bij haar uitspraak mee of er 

genoeg moeite is gedaan om het probleem op school op te lossen. Een onafhankelijk oordeel van de 

klachtencommissie kan voor alle partijen een oplossing betekenen. Maar een procedure bij de 

klachtencommissie duurt lang en vraagt veel van alle betrokkenen. Vaak zijn de verhoudingen daarna 

verstoord. In veel gevallen is het beter te proberen het niet zo ver te laten komen. Dat kan door met 

elkaar in gesprek te gaan en samen naar een oplossing te zoeken. Iedere klacht is immers ook een 

advies voor de school. Zo’n oplossing vinden is niet altijd makkelijk. Het vraagt inspanningen van 

ouders én van de school, die bereid moet zijn het gesprek aan te gaan.  

1. Grijp snel in 
Hoe sneller u handelt, hoe beter. Daarmee voorkomt u dat de situatie onnodig uit de hand loopt. 

Bedenk ook dat ouders vaak eerder dan de school in de gaten hebben dat er iets aan de hand is. 

Leraren hebben veel leerlingen in de klas en kunnen niet altijd alles overzien. 

2. Spreek de juiste persoon aan 
Bespreek uw probleem eerst met de leraar om wie het gaat of met de mentor van uw kind. Als dat 

niets oplost, kunt u naar de schoolleider stappen en vervolgens naar de clusterdirecteur. 

3. Neem de tijd 
Voer een gesprek over een probleem niet even tussendoor of telefonisch, maar maak een afspraak 

en zorg dat u voldoende tijd heeft uw standpunt toe te lichten. Realiseert u zich wel dat de leraar ook 

andere dingen moet doen en dat het gesprek misschien pas over een paar dagen kan plaatsvinden. 

4. Wees duidelijk 
Beperk u tot de belangrijkste punten. Probeer niet te emotioneel te worden maar leg rustig uit wat 

uw probleem is. Als u dat lastig vindt, kunt u al voor het gesprek uw standpunten op papier zetten. U 

kunt ook een familielid of vriend meenemen. Meldt dat wel van tevoren. 
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5. Bedenk een oplossing 
Het is handig als u al voor het gesprek manieren bedenkt hoe het probleem kan worden opgelost. 

Dat betekent niet dat u de suggesties van de ander moet afwijzen. U moet een oplossing vinden waar 

u beiden achterstaat. 

6. Leg afspraken vast 
Als na afloop van het gesprek de gemaakte afspraken worden vastgelegd, kan er geen twijfel over 

ontstaan. Het ligt voor de hand dat de school dit verslag maakt en dat beide partijen het 

ondertekenen. U kunt ook voor uzelf van elk gesprek een kort verslag maken. Zo’n verslag kan handig 

zijn als u een klacht bij de klachtencommissie wilt indienen. 

Ga naar de contact- of vertrouwenspersoon  

Als u er niet in slaagt het probleem alleen op te lossen, kunt u altijd terecht bij de contactpersoon die 

iedere KSU school heeft. Hij of zij is verbonden aan school en kan u adviseren met wie u het beste in 

gesprek kunt gaan. De contactpersoon kan u ook doorverwijzen naar de externe 

vertrouwenspersoon van de school. Bij beiden kunt u vertrouwelijk uw verhaal kwijt. Als u wilt, kan 

de vertrouwenspersoon ook bemiddelen bij een conflict. Mocht u besluiten een klacht in te dienen 

bij de klachtencommissie, dan kan de vertrouwenspersoon u daarbij ondersteunen. 

 

 

 

 

 

 

Vertrouwensinspecteur  

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering, ernstig fysiek 

geweld of geestelijk geweld (pesten) kunt u ook contact opnemen met een vertrouwensinspecteur 

van de Inspectie. De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt u bij deze klachten. Leerlingen, 

leraren, ouders en andere betrokkenen kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur. Bij 

een vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de 

vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteurs zijn telefonische bereikbaar via telefoonnummer 

0900-1113111. 

De klachtenregeling 

Naast deze uitleg en het klachtenschema, heeft u ook de mogelijkheid om de klachtenregeling van de 

KSU in te zien, ook te vinden via www.ksu-utrecht.nl 

Contact- en vertrouwenspersoon 

De contactpersoon kan u meer informatie over de klachtenregeling geven. Hij of zij bespreekt de 

klacht niet inhoudelijk met u. Dat laatste doet de vertrouwenspersoon wel. Hij of zij zal, als u dat wilt 

proberen, een probleem eerst binnen de school op te lossen. De vertrouwenspersoon kan u ook 

ondersteunen bij het indienen van een klacht, bijvoorbeeld bij het schrijven van de klacht of tijdens 

 

De contactpersoon voor onze school is Nangila Brazil (vanaf half januari 

2010, daarvoor Zaineb Arbaj.) 

Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 030-2936476 

De externe vertrouwenspersonen voor onze school zijn: Karel Sweers en 

Miriam Pruis 0346 219 777, werkzaam bij CED groep. 

http://www.ksu-utrecht.nl/
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de zitting. U kunt zich tijdens de zitting laten bijstaan door een familielid of bekende, maar ook door 

een jurist of een andere deskundige. 

Klacht opstellen 

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Daarbij moet u zo duidelijk mogelijk omschrijven wat 

uw klacht is en om wie het gaat. Vaak zal het gaan om klachten tegen meerdere personen. Stel dat u 

met de leraar van uw kind hebt gepraat omdat uw kind wordt gepest terwijl hij niet ingrijpt. U verwijt 

de docent dan dat hij geen actie wil ondernemen. Daarnaast verwijt u de schoolleiding en het 

bestuur dat ze onvoldoende aandacht geven aan het tegengaan van pesten. Als het mogelijk is moet 

u uw klacht onderbouwen met verslagen van gesprekken of getuigenverklaringen. 

Klachtencommissie 

Elke KSU school is aangesloten bij het bureau geschillen-, bezwaren- en klachtencommissies 

Katholiek Onderwijs. De klachtencommissie beslist eerst of uw klacht in behandeling wordt 

genomen. Als u bijvoorbeeld een andere procedure had moeten volgen, gebeurt dat niet. 

Uitspraak 

Als de commissie de klacht in behandeling neemt, zal eerst een schriftelijk antwoord worden 

gevraagd aan degene over wie de klacht gaat. Dat zogeheten verweer krijgt u als klager ook te lezen. 

Als de commissie voldoende informatie heeft, volgt een hoorzitting. De klager en de verweerder 

mogen dan hun verhaal toelichten. Na afloop beslist de commissie of de klacht wel of niet gegrond is. 

De commissie kan ook een advies geven aan het schoolbestuur, waarin bijvoorbeeld staat welke 

maatregelen het bestuur kan nemen. Het bestuur mag dat naast zich neerleggen, al gebeurt dat 

meestal niet. De school moet de MR en de inspectie laten weten wat er met de uitspraak en advies 

wordt gedaan. De klager krijgt de uitspraak en het advies ook te lezen.  

Een uitspraak van de commissie is niet bindend. Het is aan te raden met alle betrokkenen nog een 

afsluitend gesprek op school te voeren nadat de commissie een uitspraak heeft gedaan. Dat maakt 

het makkelijker om weer samen verder te gaan. 

U bent het er niet mee eens 

Er is geen mogelijkheid voor beroep bij de klachtencommissie. U kunt ook geen bezwaar maken 

tegen de manier waarop het schoolbestuur omgaat met het advies van de commissie. Als u vindt dat 

de school te weinig doet met de uitspraak en eventuele aanbevelingen, kunt u opnieuw een klacht 

indienen. Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van de commissie, dan kunt u een rechtszaak 

beginnen tegen het schoolbestuur. 

Algemene tips voor ouders 

- Hoe verleidelijk het ook is, betrek andere ouders niet onnodig bij uw probleem. Dat leidt snel tot 
roddelen. 

- Praat er ook niet over met uw kind erbij. Uw kind mag geen doorgeefluik worden. 
- Praat liever een keer uitgebreid en goed met uw kind dan hem of haar er dagelijks mee lastig te 

vallen. 
- Als meer ouders dezelfde klacht hebben, kunnen ze gezamenlijk een klacht indienen. 
 
Contact leggen met de klachtencommissie kan als volgt: 
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Bureau van de Klachtencommissie 

Postbus 82324 

2508 EH Den Haag 

 

telefoonnummer 070-3925508 (van 9.00 tot 12.00 uur) 

telefaxnummer  070-3020836 

e-mail   info@geschillencies-klachtencies.nl 

Meer informatie treft u aan op www.geschillencies-klachtencies.nl.  

Hoe een klacht kan worden ingediend, staat beschreven in bijlage 7 “De Klachtenregeling”. 

6.12 Kledingprotocol KSU scholen 
KSU-scholen zijn scholen met een katholieke signatuur met respect voor en verdraagzaamheid naar 

andere levensbeschouwingen. Datzelfde respect vragen wij aan iedereen die onze scholen bezoekt. 

Vanuit diezelfde houding kijken wij ook naar kleding; kleding van medewerkers, kinderen en ouders 

moet voldoen aan de normen: verzorgd, fatsoenlijk en representatief. Het KSU-kledingprotocol is 

bestemd voor de kinderen en hun ouders van de KSU-scholen en voor alle medewerkers van de KSU.  

Het KSU-kledingprotocol is in dit document opgenomen als bijlage 8 ‘Reglement Kledingprotocol KSU’ 

6.13 Respect en verdraagzaamheid 

KSU-scholen zijn scholen met een katholieke signatuur met respect voor en verdraagzaamheid 

naar andere levensbeschouwingen. Datzelfde respect vragen wij aan iedereen die onze scholen 

bezoekt. Vanuit diezelfde houding kijken wij ook naar kleding; kleding van medewerkers, 

kinderen en ouders moet voldoen aan de normen: verzorgd, fatsoenlijk en representatief. Het 

KSU-kledingprotocol is bestemd voor de kinderen en hun ouders van de KSU-scholen en voor 

alle medewerkers van de KSU. Het KSU-kledingprotocol is in dit document opgenomen als 

bijlage 8 ‘Reglement Kledingprotocol KSU’. 

 

7 De ontwikkeling van het onderwijs in de 
school; kwaliteitszorg en resultaten 
 

7.1 Kwaliteitszorg 
Onze school werkt systematisch aan kwaliteitszorg. Onder kwaliteitszorg verstaan we: activiteiten die 

erop gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te 

http://www.geschillencies-klachtencies.nl/
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verbeteren. Met andere woorden: wat vinden wij goed onderwijs, wat zijn de eisen van de overheid, 

welke doelen stellen we, hoe zorgen we ervoor dat we kwaliteit leveren, hoe houden we de bereikte 

kwaliteit vast en hoe weten we dat mensen die betrokken zijn bij onze school dit ook vinden? Onze 

school werkt aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en zorgt dat zaken die goed 

gaan, goed vastgelegd worden. Onze school maakt, net als alle andere scholen van de KSU,  gebruik 

van het kwaliteitszorgsysteem Integraal. Dit is een onderdeel van het leerlingvolgsysteem ParnasSys 

dat wij al langer gebruiken. 

7.2 Schoolontwikkeling 

Terugblik schooljaar 18-19 

Engels 

Dit jaar zijn we van start gegaan met de invoering van een methode Engels door de hele school (ook 

kleuters). De kick-off was in maart met een Engelse week. 

Close Reading 

Om ons begrijpend lezen meer op peil te krijgen, zijn we een traject gestart met Close Reading. Met 

deze manier van begrijpend lezen krijgen kinderen een diepere betekenis van de tekst en het 

verhoogt hun plezier in begrijpend lezen. We hebben verschillende teambijeenkomsten gehad en 

twee rondes klassenbezoeken. Leerkrachten werken samen om de lessen voor te bereiden. 

 

Beeldende vorming/cultuur 

Ook dit jaar maakten we gebruik van de leskisten van KOPA. Daarnaast deden we mee aan 

verschillende projecten. In de Engels week hebben we met de hele school een muziekdag gedaan 

met Fort van de Verbeelding. 

Opleidingsschool 

We vinden het heel belangrijk dat er ook in de toekomst goedgekwalificeerde leerkrachten zijn. We 

zijn een gecertificeerde opleidingsschool en we investeren veel in aankomende leerkrachten. We 

hebben de rol van de ICO-er een prominente plaats gegeven in onze school en zullen deze in het 

volgende schooljaar gaan uitbouwen. 

Ouderbetrokkenheid 

Samenwerking met ouders vinden wij heel erg belangrijk. Daardoor gaan kinderen beter leren. 

Ouders kunnen sinds een paar maanden de cijferlijsten van hun kinderen inzien via Parnassys 

Ouderportaal. De vraag hierom kwam uit de ouders zelf.  

Daarnaast zijn er de koffieochtenden waaop we onderwerpen bespreken die uit de ouders zelf 

komen en de bijeenkomsten binnen school en Hart van Noord. 

Ouders kunnen ten alle tijden binnenlopen. Ook is er een ouderkamer waar ouders in de ochtend tot 

9.30 kunnen samenkomen om informeel te spreken met elkaar 
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Vooruitblik schooljaar 2018-2019 
 Close reading- kritisch en verdiepend lezen invoeren ter verbetering van begrijpend lezen. We gaan 

hiermee verder. 

Traject mondelinge - en schriftelijke taalvaardigheid.  

Om onze leerlingen nog taalvaardiger te maken, gaan een we een traject starten waarbij er veel 

aandacht wordt besteed aan mondelinge vaardigheden. Van daar uit kunnen kinderen makkelijker 

aan hun schriftelijke vaardigheden werken: het schrijven van allerlei teksten, het jezelf uitdrukken op 

papier. 

ICT doorlopende leerlijn 

Dit jaar gaan we een doorlopende leerlijn ICT realiseren.  Het zal dan duidelijk worden hoe we op de 

Zeven Gaven werken aan de 4 ict- domeinen: informatieve vaardigheden, media wijsheid, ict-

basisvaardigheden en computational thinking. 

7.3 De resultaten van het onderwijs  
Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in 

een leerlingvolgsysteem. We gebruiken hiervoor het systeem met de naam Parnassys. De leerlingen 

worden regelmatig getoetst met de zogenaamde methode gebonden toetsen. Daarnaast gebruiken 

we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, lezen en spelling, landelijk 

genormeerde toetsen van het Cito1. Deze toetsen worden afgenomen volgens een planning die is 

vastgelegd in een toets kalender met een bijbehorend toets protocol. Op basis van de gegevens uit 

de toetsen worden zo nodig de groepsplannen (het leerstofaanbod van de groepen, kleine groepjes 

of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.  

De resultaten nader bekeken  

 
Hieronder ziet u een overzicht van de resultaten van de Cito eindtoets van de laatste drie jaar. In de 

beoordeling is geen rekening meer gehouden met specifieke schoolkenmerken (de leerling 

populatie). Alle leerlingen zijn meegerekend. 

 

    
schooljaar Schoolscore 

Zeven Gaven  
zonder 
correctie 
 

Landelijk 
gemiddelde 

Ondergrens 
inspectie, rekening 
houdend met 
populatie 

2018-2019 533.1 535.1 526.7 

2017-2018 533,7   

2016-2017 527,5   

                                                           
1 Centraal Instituut Toets Ontwikkeling , Arnhem.  http://www.cito.nl 

 

 

http://www.cito.nl/
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Conclusie: KBS De Zeven Gaven heeft goede resultaten en voldoet ruim aan de norm van de 
onderwijsinspectie. 
2017-2018 61 % van de leerlingen heeft een gewicht. Hierdoor is de ondernorm vanuit inspectie 
gesteld op 526,7. De Zeven Gaven zit hier ruim boven. Met ca. 32% havo/vwo adviezen zijn wij 
tevreden over de resultaten. 

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs  

De afgelopen jaren zijn onze leerlingen naar de volgende voortgezet onderwijsrichtingen 

uitgestroomd.  

 

schooltype 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

VSO/LWOO-zorg 3,8  -- 

Vmbo-k, vmbo-b, 
LWOO 

46,2 30,7 36% 

Vmbo-t 30,8 26,9 32% 

Havo 15,4 11,5 20% 

Vwo 3,8 30,7 12% 

 

8 Algemene informatie 
 

8.1 Lesmethoden  
 Technisch Lezen    Veilig leren lezen groep 3 

     Estafette groep 4 t/m 8 

 Begrijpend lezen     Close Reading, Nieuwsbegrip eind groep 4 tm
      8 

 Engels     Join In 

 Taal      Taalactief 

 Spelling      Taalactief 

 Rekenen/ wiskunde   Rekenrijk 

 Catechese:     Thematisch  aan de hand van kerkelijk jaar 

 Aardrijkskunde:     De Zaken van Zwijsen: Wereldzaken 

 Geschiedenis:      De Zaken van Zwijsen: Tijdzaken 

 Natuur en techniek    De Zaken van zwijsen: Natuurzaken 
                     leskisten natuur- en milieu-educatie 
                            

 Beeldende vorming    leskisten Kopa 

 Drama     Zelf samengestelde lessen passend bij de    
      kerndoelen en  aansluitend bij andere  
      vakgebieden , bronnenboeken 

 Verkeer      Wijzer door het verkeer 

 Sociaal-emotionele ontwikkeling   Kanjertraining 

 Burgerschapsvorming:   Vreedzame wijk en Kanjertraining 
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8.2 Gebruikte toetsen 
Om de vorderingen van de kinderen goed te volgen en hierop te kunnen anticiperen maken we 

gebruik van twee soorten methoden: 

1. De methode gebonden toetsen;  de toetsen die bij de lesmethode horen en afgestemd zijn 

op de aangeboden leerstof 

2. De CITO toetsen; deze zijn landelijk genormeerd en worden in het midden en aan het eind 

van ieder leerjaar afgenomen.  

3. Bij de kleuters maken we gebruik van de Cito Taal voor kleuters, de Utrechtse getallen en 

begrippentoets, Kijkregistratie. 

 

9 Namenregister 
 
Stichting  Katholieke Scholenstichting  Utrecht 
 
Schoolleider:   Karry pomo 
College van Bestuur:  voorzitter Jan van der Klis,  

 
Clusterdirecteur:  Jansje Dekker 
 
 
Bestuur Katholieke Scholenstichting Utrecht, Postbus 9001, 3506 GA Utrecht,  
tel. 030-2642080, secretariaat@ksu-utrecht.nl, www.ksu-utrecht.nl 

 
Contactpersonen/vertrouwenspersonen 

 

Intern: Nangila Brazil 
Extern: Mevrouw Els Rietveld en de heer Jeroen Meijboom 

Mevrouw Rietveld en de heer Jeroen Meijboom  zijn als volgt bereikbaar: 

CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam. T.: 010-4071599 

Centraal e-mailadres voor externe vertrouwenspersoon-zaken (incl. klachtzaken en advies): 

evp@cedgroep.nl 

Bezoekadres van de CED-Groep: Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam 

Vertrouwensinspecteur: 0900-1113111. 
 
 
Klachten 

o Bureau van de Klachtencommissie, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag 
o Tel. 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) 

E-mail: info@gcbo.nl  
o Meer informatie treft u aan op www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl 

http://www.ksu-utrecht.nl/
mailto:evp@cedgroep.nl
mailto:info@geschillencies-klachtencies.nl
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
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De volledige klachtenregeling vindt u op www.ksu-utrecht.nl  

 

Schoolbegeleidingsdienst Zien in de klas, Straatweg 2a, 3604 BB Maarssen, info@zienindeklas.nl , tel. 

030 243 768 2 

Team Jeugdgezondheidszorg: GG & GD Utrecht  
Kaatstraat 1, 3513 BK Utrecht 
 
Buurtteam Latifa Kamitte, Sabah Belhaj 
http://www.buurtteamsutrecht.nl/ 
 
Informatie voor ouders 

www.ouders.nl  of 020 6762638 
www.verus.nl/ouderbetrokkenheid 

Onderwijsgids Primair Onderwijs:  

www.nationaleonderwijsgids.nl/basisonderwijs 

Samenwerkingsverband: http://www.swvutrechtpo.nl 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 BIJLAGEN 

http://www.ksu-utrecht.nl/
mailto:info@zienindeklas.nl
http://www.buurtteamsutrecht.nl/
http://www.ouders.nl/
http://www.verus.nl/ouderbetrokkenheid
http://www.nationaleonderwijsgids.nl/basisonderwijs
http://www.swvutrechtpo.nl/
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Bijlage A Organogram KSU 
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Bijlage B 

 

Formulier instemming schoolgids 
 

 
 

              Formulier instemming schoolgids 
 

 
         School:                 KBS De Zeven Gaven 
 
              Adres:                  Trumanlaan 60B 
 
              Postcode / Plaats: 3527BR Utrecht 
 
              Brinnummer:         15 PD                         Handtekening clusterdirecteur: 
 
 
 
 
 
 

 
  De Medezeggenschapsraad van KBS De Zeven Gaven verklaart bij deze in te  
 
  stemmen met de voorliggende schoolgids van KBS De Zeven Gaven  
 
  voor de periode 2019 – 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Plaats:               Utrecht, ………………………..  2019 
                          
                                               Naam:               Marieke van Ee 
 
                                               Functie:             Voorzitter MR 
 
                                               Handtekening: 
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Bijlage C 

Formulier vaststelling schoolgids 

 
 

Formulier vaststelling schoolgids 
 

 
         School:       Zeven Gaven school             
 
              Adres:       Trumanlaan 60B 
 
              Postcode / Plaats: 3527 BR Utrecht 
 
              Brinnummer:      15PD                                    Handtekening            
                                                                             clusterdirecteur/schoolleider: 
 
 
 
 
 

 
  Het bevoegd gezag van de KSU heeft de schoolgids van KBS De Zeven Gaven  
 
  voor de periode 2019 – 2020 vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Plaats:               Utrecht, … /  …  2019 
                          
                                               Naam:               J. van der Klis 
 
                                               Functie:             Voorzitter College van Bestuur 
 
                                               Handtekening: 
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Bijlage D Preventie schoolveiligheidsbeleid 

 

Iedere KSU school heeft een concrete visie op veiligheid en heeft deze vertaald in een 

schoolveiligheidsbeleid en schoolregels. De visie is ontwikkeld in samenspraak met alle teamleden en 

wordt door hen uitgedragen. 

De schoolregels zijn niet alleen op school terug te vinden maar zijn ook opgenomen in de schoolgids 

en op de schoolwebsite. 

 

Leerlingen en ouders worden actief betrokken bij: 

- het maken van plannen om de veiligheid te verbeteren, 
- het vergroten en onderhouden van de fysieke veiligheid.  
- Leerlingen worden aangesproken op het verantwoordelijk gebruik en beheer van materialen 

en ruimten. 

 

Aan de hand van het schoolveiligheidsbeleid worden doelen vastgelegd om te komen tot een veilig 

pedagogisch klimaat. In het schooljaarplan wordt uitgewerkt hoe deze doelen bereikt gaan worden 

(Plan van Aanpak) en wie daarbij betrokken wordt en wie er verantwoordelijk voor is. De doelen 

worden mede bepaald op basis van de risico-inventarisatie, de incidentenregistratie en de 

veiligheidsbeleving en klachten van leerlingen, ouders en personeel. 

Bijlage E Protocol medische handelingen 

Het kan voorkomen dat een kind ’s morgens gezond op school komt en tijdens de lesuren last krijgt 

van hoofd-, buik- of oorpijn. Ook kan het kind bijvoorbeeld door een insect gestoken worden of van 

een speeltoestel vallen. Een leerkracht moet dan direct bepalen hoe hij/zij moet handelen 

In zijn algemeenheid is een leerkracht niet de aangewezen deskundige om een juiste diagnose te 

stellen. De grootst mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden.  

Uitgangspunt is dat een kind dat ziek is, dan wel zich ziek voelt, naar huis moet. 

De leerkracht moet in geval van een incident altijd contact opnemen met de ouders om te 

overleggen wat er dient te gebeuren ook als de leerkracht inschat dat het kind met een eenvoudig 

middel (‘paracetamolletje’) geholpen is.  

Wij adviseren het kind met de ouders te laten bellen als dat mogelijk is. Vraag daarna om 

toestemming aan de ouders om een bepaald middel te verstrekken.  

Ouders is gevraagd bij inschrijving van het kind op school en in de jaarlijkse overdracht, het 

toestemmingsformulier ‘handelwijze bij incidenten op school’ te ondertekenen. Wanneer dit 

formulier niet ondertekend is maar ouders telefonisch toestemming geven dan moet dit door een 

collega bevestigd kunnen worden. Ouders worden in dat geval gevraagd alsnog het 

toestemmingsformulier te ondertekenen. 

file://///4900FIL02/Data$/De%20Zeven%20Gaven/Medewerkers%20Data/Directie/beleid/Schoolveiligheidsbeleid%202016.doc
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Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger(s)[1] om hun kinderen de 

door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen die zij een aantal malen per dag moeten 

gebruiken, dus ook tijdens lesuren. Te denken valt bijvoorbeeld aan ‘pufjes’ voor astma, antibiotica, 

of zetpillen bij toevallen (een aanval van epilepsie). 

Ouders kunnen aan de schoolleiding en/of leerkracht vragen deze middelen te verstrekken. 

Schriftelijke toestemming van de ouders is hierbij noodzakelijk. 

Het gaat vaak niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die bij onjuist gebruik tot 

schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden. Laat daarom het formulier volledig invullen en 

ondertekenen. Ouders geven hiermee duidelijk aan wat zij van de schoolleiding en de leerkrachten 

verwachten zodat zij op hun beurt weer precies weten wat ze moeten doen en waar ze 

verantwoordelijk voor zijn.  

In uitzonderlijke gevallen, vooral als er sprake is van een situatie die langer bestaat, wordt er door 

ouders een beroep gedaan op de schoolleiding of leerkrachten om medische handelingen te 

verrichten die vallen onder de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Hierbij kan 

gedacht worden aan het geven van sondevoeding. 

Wij vinden het van groot belang dat een langdurig ziek kind of een kind met een bepaalde handicap 

of ziekte zoveel mogelijk gewoon naar school gaat. Het kind heeft contact met leeftijdsgenootjes, 

neemt deel aan het normale leven van alledag op school en wordt daardoor niet de hele dag 

herinnerd aan zijn handicap of ziek zijn. Het is belangrijk voor het psychosociaal welbevinden van het 

langdurig zieke kind om, indien dat maar enigszins mogelijk is, naar school te gaan. Maar met het 

verrichten van medische handelingen (voorbehouden handelingen) die vallen onder de wet BIG 

worden verantwoordelijkheden aanvaard en begeven leerkrachten zich op een terrein waarvoor zij 

niet gekwalificeerd zijn. 

Zodoende heeft het College van Bestuur van de Katholieke Scholenstichting Utrecht het volgende 

besloten: 

Alle medewerkers in dienst van de stichting en/of vallend onder de verantwoordelijkheid van de 

stichting mogen geen medische handelingen verrichten die vallen onder de wet BIG. 

Een bekwaamheidsverklaring van een arts, c.q. in opdracht van een arts, en/of 

een toestemmingsverklaring van de ouders schriftelijk vastgelegd, is voor het bestuur geen reden van 

zijn hierboven genoemd standpunt af te wijken. 

Voor meer informatie omtrent het beleid rondom medische handelingen en het protocol hygiënisch 

handelen verwijzen wij naar het ‘protocol medische handelingen’ te vinden via www.ksu-utrecht.nl 

 

                                                           
[1] Om de leesbaarheid te vergroten spreken wij hierna van ouders daar waar ouder(s)/verzorger(s) bedoeld 

worden. 

http://www.ksu-utrecht.nl/
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Bijlage 2 Verlofregeling leerlingen 
Het is niet mogelijk extra verlof te krijgen voor korte vakanties tussendoor of voor vakantieverlenging 

voor een bezoek aan het moederland. De enige uitzondering is gemaakt voor die ouders die door de 

aard van hun beroep geen gebruik kunnen maken van de vastgestelde vakanties (bv. horeca of 

landbouw). In die gevallen kan de schoolleiding maximaal twee weken extra verlof verlenen. Dit 

mogen echter nooit de eerste twee weken van een schooljaar zijn. De schoolvakanties staan vermeld 

in onze schoolkalender. 

Er is een aantal, ook door de leerplicht erkende, uitzonderingen. Hierbij valt te danken aan 

bruiloften, jubilea en begrafenissen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u een officieel 

verlofaanvraagformulier in te vullen. Dit is te verkrijgen bij de leerkracht en dient bij de schoolleiding 

ingeleverd te worden. Zij geven u in dit soort gevallen toestemming voor het extra verlof. 

Ongeoorloofd verzuim moet aan het bureau Leerplicht van de gemeente Utrecht gemeld worden. 

Wij geven in principe geen toestemming voor extra verlof. Wij rekenen erop dat alle ouders hun 

vakanties regelen binnen de vastgestelde perioden. 

Bron: KSU 
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Bijlage 3 Samenwerkingsverband WSNS 
De school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband WSNS (RK/AB). Hieronder valt het 

Zorgplatform en de Permanente Commissie Leerling zorg. Het ZPF ondersteunt scholen bij de 

begeleiding van leerlingen op de basisschool. Als de hulp op groeps- en schoolniveau na interventies 

door de intern begeleider, de remedial teacher en/of de leerlingbegeleider (CED) niet toereikend is, 

kan een beroep worden gedaan op het ZPF voor advies en ondersteuning in de vorm van preventieve 

ambulante begeleiding (PAB). 

Door het tot stand komen van de gezamenlijke Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) (sinds 

augustus 2004) is het voortraject heel belangrijk geworden. 

Het ZPF verzorgt het toewijzen en coördineren van (boven schoolse) hulp en richt zich op 

kwaliteitsverbetering van de basisschool en het beperken van verwijzingen naar de speciale school 

voor basisonderwijs (SBO). 

Daarbij zijn de volgende taakvelden te onderscheiden: 

1. fungeren als helpdesk voor vragen op het gebied van de leerlingenzorg; 
2. toewijzen en coördineren van hulp; 
3. adviseren van scholen op het gebied van de leerlingenzorg; 
4. adviseren van de PCL bij verzoeken om een SBO-beschikking; 
5. betrokken zijn bij de voorbereiding van de plaatsing van leerlingen op de SBO-school na afgifte 

van de PCL-beschikking en het volgen van leerlingen waarvoor een tijdelijke beschikking is 
verleend; 

6. ambulante begeleiding bij terugplaatsing van leerlingen van SBO naar het 
7. regulier basisonderwijs (BaO). 
Indien plaatsing op de SBO-school de enige oplossing is, wordt een zorgvuldig besluitvormingstraject 

via de PCL in acht genomen (zie bovenstaand). Wij volgen hierbij de richtlijnen van ons 

samenwerkingsverband en de wet (artikel 40). 

 

In het kader van Passend Onderwijs zal de komende jaren een wijziging komen in organisatie en de 

bekostiging van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Zo krijgen de scholen de 

verantwoordelijkheid om voor alle kinderen die worden aangemeld een zo passend mogelijke plek te 

bieden. Dit kan een plek zijn op de eigen school of een plek op een andere school die het kind beter 

kan ondersteunen. Ouders worden daarbij nauw betrokken. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een 

goede plek te kunnen bieden, gaan reguliere en speciale scholen regionaal samenwerken. De scholen 

in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de 

bekostiging daarvan. 

 

Passend Onderwijs bij de KSU      

Het onderwijs wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte van iedere leerling waardoor alle kinderen 

zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
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- Op alle scholen van de KSU wordt er voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod 
ontwikkeld op basis van het onderwijsondersteuningsprofiel van de school.  

- Het onderwijs houdt rekening met verschillen tussen leerlingen en het onderwijsaanbod wordt 
afgestemd op de onderwijsbehoeften van het kind conform de uitgangspunten (visie) van 
handelingsgericht werken. Dus niet kijken naar de problemen maar naar de mogelijkheden. Het 
gaat niet om wat een kind niet kan, maar om wat een kind wél kan. 

- Onderwijs en ondersteuning sluiten goed op elkaar aan. Er is sprake van een flexibel 
onderwijscontinuüm waarbij basisscholen en de speciale school voor basisonderwijs 
basisondersteuning en - waar nodig - extra (diepte-)ondersteuning bieden.  

- Kinderen ontvangen de ondersteuning dan wel (externe) zorg die ze nodig hebben zo snel 
mogelijk en zo schoolnabij mogelijk om hen te helpen en te stimuleren in hun ontwikkeling en 
begeleiding. 

Bron: KSU 

 

 

Adres Samenwerkingsverband: 

Perudreef 90 

3563 VE Utrecht 

mail 

info@swvutrechtpo.nl 

telefoon 

Algemeen: 030 3036420 

LUPO: 030 3036410 
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Schorsing en verwijdering 

 

 

Inleiding 

 

De wettelijke richtlijnen en algemene omschrijving 

De procedure rond het verwijderen van een leerling is voor het basisonderwijs geregeld in artikel 40 

van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Dit artikel geeft aan dat "De beslissing over toelating en 

verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag”.  

In dit geval: (de voorzitter van) het College van Bestuur van de KSU, die de betreffende 

clusterdirecteur gemandateerd heeft. 

“De toelating mag niet afhankelijk gesteld worden van een geldelijke bijdrage van de ouders. Indien 

het bevoegd gezag weigert een leerling toe te laten, deelt het de reden van die weigering schriftelijk 

aan de ouders mee. Over de verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleraar en de 

ouders van de leerling". 

Een schorsing of verwijdering van een leerling kan nodig zijn indien sprake is van een zodanig 

wangedrag dat daardoor de rust, de orde, veiligheid of het onderwijsleerproces op school ernstig 

wordt verstoord. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: 

- een houding van grove onverschilligheid (hetgeen zich kan uiten in wangedrag en/of overmatig 
veel verzuim); 

- een bedreigende houding van een leerling naar een leerkracht, een medeleerling, een 
(hulp)ouder of naar school toe.  

Ook wanneer een leerling zoveel aandacht van de leerkracht vraagt dat hierdoor het onderwijs aan 

andere leerlingen in het gedrang komt, kan schorsing en/of verwijdering volgen. 

Procedure voorafgaand aan schorsing of verwijdering 

 

1. Probleemsignalering; contacten met betreffende leerling en ouders hebben nog niet het 
gewenste resultaat gehad; de leerkracht brengt het probleem in de leerlingbespreking c.q. bij de 
schoolleiding. 

 

2. Collega's (schoolleiding, interne leerlingbegeleider) denken mee en geven suggesties; er wordt 
een handelingsplan opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. 
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3. Een deskundige (van bijvoorbeeld het SWV Utrecht PO) kan worden ingeschakeld voor overleg en 
een nader onderzoek. 

 

4. De ouders zijn en worden door de school diverse malen uitgenodigd voor een gesprek met als 
doel de ontstane problemen te bespreken en de situatie te verbeteren. Vanuit de school zijn 
hierbij in ieder geval de leerkracht van de leerling en de schoolleider aanwezig. 

 

5. De school benadert andere personen/instanties voor overleg en advies; dit kunnen, afhankelijk 
van het probleem, o.a. zijn: de schoolarts, Leerplicht, de Raad voor de Kinderbescherming, 
bureau Jeugdzorg. De inspectie wordt altijd ingeschakeld. 

 

6. De school houdt verslag/dossier bij van de gebeurtenissen en gevoerde gesprekken met ouders 
en benaderde instanties. En verwerkt deze in het leerlingendossier 

 

7. De schoolleider informeert wekelijks, telefonisch of per mail, de clusterdirecteur en de 
clusterdirecteur houdt het College van Bestuur minimaal een keer per twee weken mondeling op 
de hoogte van de voortgang. 

 

8. Bij onvoldoende aanpassing van het wangedrag worden de ouders/verzorgers opnieuw 
uitgenodigd op school voor een gesprek met de leerkracht en de schoolleider en/of 
clusterdirecteur.  

 

 

Procedure schorsen en verwijderen 

 

1. Allereerst kan een time-out gegeven worden: voor één dag of korter wordt de leerling het recht 
op deelname aan het onderwijs ontzegd. De time-out geldt slechts voor die betreffende 
schooldag.  
 

2. Als tweede disciplinaire maatregel kan een leerling voor een bepaalde tijd (variërend van een dag 
tot maximaal een week) geschorst worden. De leerling werkt thuis aan een huiswerktaak. Aan de 
ouders wordt schriftelijk meegedeeld dat, als eerste signaal, schorsing kan gaan plaatsvinden en 
daarna eventueel verwijdering. De brief wordt door de clusterdirecteur, namens het College van 
Bestuur, ondertekend.                                                                                                                                In 
de brief wordt genoemd: 
- de reden voor schorsing/voornemen tot verwijdering; 
- de voorgeschiedenis; 
- reeds genomen stappen/afspraken; 
- bij schorsing: de duur van de schorsing; 
- laatste kans/afspraak/ultimatum; 
- de wijze waarop bezwaar kan worden aangetekend: binnen 4 weken bij de clusterdirecteur. 
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3. Verschillende – al eerder betrokken – instanties worden hierover ingelicht: 
- het College van Bestuur van de KSU; 
- de inspectie van het onderwijs; 

Als een leerling geschorst wordt, moet het bij de inspectie een formulier worden ingevuld zonder 
naam van de leerling. Er hoeft geen brief met reden aan toegevoegd te worden.  
De leerplichtambtenaar hoeft niet meer op de hoogte gebracht te worden van 1 dag. Een schorsing is 
geoorloofde afwezigheid. Wanneer het over een langdurige vermindering van onderwijstijd gaat of 
een verwijdering dan moet leerplicht wel ingeschakeld worden.  
 

4. Naar aanleiding hiervan wordt opnieuw met de ouders, en zo mogelijk de leerling, besproken 
welke stappen ondernomen worden om herhaling van het gedrag in de toekomst te voorkomen. 
Dit wordt schriftelijk vastgelegd en in het leerling-dossier bewaard.  

 

5. Bij terugkerend wangedrag wordt de leerling voor onbepaalde tijd geschorst en wordt gezocht 
naar alternatief passend onderwijs voor de leerling. Op grond van artikel 40 lid 11  van de Wet 
Passend Onderwijs is het niet mogelijk een leerling te verwijderen voordat het kind op een 
andere school is ingeschreven.  
 

6. Het voornemen tot verwijdering gebeurt door de clusterdirecteur na het horen van school en 
ouders, en nadat de betrokken groepsleraar is gehoord. De ouders worden schriftelijk, per 
aangetekende brief, op de hoogte gebracht van het voorgenomen besluit, voorzien van de 
redenen. Daarbij worden zij erop gewezen dat tegen dit besluit binnen zes weken schriftelijk 
bezwaar mogelijk is bij het bevoegd gezag van de school, namelijk bij het College van Bestuur van 
de KSU.  
Indien tegen de beslissing schriftelijk bezwaar wordt gemaakt, hoort het College van Bestuur de 

ouders en neemt, binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar, een besluit. 

 

Het voorgenomen besluit van verwijdering wordt direct aan de leerplichtambtenaar gemeld. Ook 

de inspectie van het onderwijs wordt met opgave van reden schriftelijk in kennis gesteld en 

geïnformeerd over het verloop van de procedure. De school heeft als plicht een andere school of 

instelling te zoeken waar het kind ingeschreven wordt. De ouders kunnen daarna eventueel de 

beslissing van het bevoegd gezag laten beoordelen door de burgerlijke rechter 

 

7. Niet alleen (herhaaldelijk) wangedrag van een leerling kan tot verwijdering leiden. Verwijdering 
van een leerling kan ook plaatsvinden vanwege wangedrag van een van de ouders. Bij de 
belangenafweging dient in dat geval rekening te worden gehouden met het feit dat de leerling 
zelf geen verwijt treft. 

 

Wanneer schorsing of zelfs verwijdering in overweging genomen wordt, dan is er wel een lange weg 

afgelegd. Een dergelijke maatregel wordt pas getroffen wanneer het onderwijs binnen een groep 

zeer ernstig verstoord is en de schoolleiding geen enkele andere mogelijkheid meer ziet hierin een 

kentering aan te brengen of wanneer de relatie tussen school en ouders zo verstoord is dat de school 

zich niet meer in staat acht de leerling op verantwoorde wijze verder te onderwijzen en te 

begeleiden.  
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Samengevat: 

Schorsen en verwijderen is altijd in overleg met de clusterdirecteur. 

Het is niet verplicht om een schorsing van een dag bij de Inspectie te melden; dit wordt echter wel op 

prijs gesteld door de Inspectie om een beeld te krijgen van wat er speelt. 

Wanneer een schorsing langer duurt dan een dag dient dit zowel aan Inspectie als aan Leerplicht 

gemeld te worden; 

De clusterdirecteur wordt van de schorsing op de hoogte gebracht door de schoolleider. De school 

levert input aan de clusterdirecteur voor de brief die verstuurd wordt naar ouders en in cc aan 

Leerplicht en aan de inspecteur. (Onderbouwing van schorsing, begin- en eindtijd, afspraken over 

huiswerk meegeven, nakijken en beoordelen, hoe contact onderhouden wordt met ouders.) Het 

secretariaat van de KSU maakt en verstuurt de brief die voldoet aan de wettelijke 

beroepsprocedures. 

De maximale schorsingsperiode is vijf lesdagen conform wetgeving PO. 

Als er de noodzaak is om een leerling langer dan een week te schorsen, kan de leerling vrijstelling 

gegeven worden voor het bezoeken van de basisschool, dit in overleg met de leerplichtambtenaar. 

Hierbij geldt natuurlijk dat hierover zorgvuldig gecommuniceerd wordt  met alle betrokkenen en dat 

alle procedurele verplichtingen rond een schorsing nagekomen worden. 

In het format schoolgids van de KSU is een standaardtekst opgenomen over de procedure van 

schorsen en verwijderen, de schoolleider neemt dit over in zijn schoolgids. 

 
Bijgevoegd een bijlage van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) ARTIKEL 40 en 43 c. 

Samenvatting van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) artikel 40 en 43 c. 

 

Sinds 1 augustus 2014 zijn er nieuwe regels over toelating, schorsing en verwijdering. Ten 

gevolge  van de invoering van de Wet passend onderwijs (wijzigingen van onder de Wet op het 

Primair Onderwijs) geldt in het vervolg het volgende: 

Toelating   

Nieuw is dat het bestuur de zorgplicht heeft om voor aangemelde leerlingen die extra ondersteuning 

nodig hebben een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. 

Een school die het aanmeldformulier als eerste school ontvangt, moet een zo passend mogelijk 

aanbod doen. Er moet een plek gevonden worden op een school waar de leerling ook daadwerkelijk 

geplaatst kan worden. 
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Indien een school een leerling die extra ondersteuning behoeft moet weigeren, is zij verplicht ervoor 

te zorgen dat deze leerling op een andere school terecht kan (artikel 40 lid 4 WPO). Dit is een 

resultaatsverplichting.  

Schorsing 

Schorsing was tot 1 augustus 2014 niet wettelijk geregeld in de WPO. Sinds 1 augustus gelden 

dezelfde regels als in het voortgezet onderwijs (40cWPO). Het bestuur kan met opgave van redenen 

een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen. 

Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. Indien sprake is van een 

schorsing voor een periode van langer dan één dag  stelt het bestuur de onderwijsinspectie 

schriftelijk en met opgave van redenen hiervan in kennis. 

Verwijdering 

Definitieve verwijdering van een leerling kan alleen wanneer het bestuur ervoor heeft gezorgd dat 

een andere school bereid is de leerling toe te laten. De inspanningsverplichting om 8 weken naar een 

andere school te zoeken voordat besloten wordt te verwijderen, is komen te vervallen. Nieuw is ook 

hier de resultaatsverplichting om een andere school te vinden, voordat een leerling verwijderd kan 

worden (artikel 40 lid 11 WPO).  

Geschillencommissie passend onderwijs 

Nieuw is  dat er sinds 1 augustus 2014 een Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering is 

gekomen ( de Geschillencommissie passend onderwijs). 

Aan deze commissie kunnen ouders geschillen voorleggen over de weigering tot toelating van een 

kind dat extra ondersteuning behoeft, de vaststelling of wijziging van het ontwikkelingsperspectief en 

de verwijdering van elke leerling.  

Bijlage 5  Informatieplicht aan gescheiden ouders 

Inleiding 

Volgens de wet is de school verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun 

ouders, voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft na (echt)scheiding bestaan, met name ook 

voor de informatieverstrekking aan de ouder zonder ouderlijk gezag. Die verplichting geldt ook 

wanneer de ouders nooit gehuwd zijn geweest of als er geen omgangsregeling is.  

In bijna elke klas zitten wel een of meer kinderen van gescheiden ouders. Elke leerkracht wordt 

daardoor geconfronteerd met de vraag of en in hoeverre men aan deze informatieverstrekking kan, 

mag of moet meewerken.  

Bij het wettelijk kader mogen wij niet vergeten dat er ook een menselijk kader is. Het belang van het 

kind wordt gediend met een goede informatievoorziening. Ook een niet-verzorgende ouder voelt 

vaak een grote behoefte om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen van het kind.  
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Uitgangspunt van de school met betrekking tot informatievoorziening aan ouders is, dat beide 

ouders zoveel mogelijk samen naar de informatieavonden / oudergesprekken komen.  

Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder (verzorger), de andere 

ouder informeert omtrent de ontwikkeling en de vordering van het kind. Helaas is dit niet altijd 

mogelijk. Om er als school voor te zorgen dat beide ouders voorzien worden van informatie over hun 

kind bestaat de mogelijkheid voor extra informatievoorziening. Daarover gaat onderstaande 

procedure. 

Procedure 

 

1. Bij inschrijving van de leerling wordt melding gedaan 
- van de gezinssituatie waarin het kind opgroeit; 
- van de gezag relatie van de (afzonderlijke) ouders met het kind.  
Indien van toepassing zijn de adressen van beide ouders en de relevante passages uit het 

ouderschapsplan en de beschikking van de (kinder-)rechter bij de school bekend.  

Bij wijzigingen dienen de ouders de schoolleider daarvan direct in kennis te stellen onder 

overlegging van de passages uit de gerechtelijke stukken.  

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. Ook in dit geval zijn de adresgegevens van beide ouders bij de school bekend. 

 

2. In geval van echtscheiding of verbreking van de relatie tussen ouders, neemt de school jegens 
hen beiden een neutrale positie in. De school onthoudt zich dus van betrokkenheid bij conflicten 
tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt zich primair op haar pedagogisch-
didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling. 

  

3. Er is een verplichting van ouder tot ouder om informatie te verstrekken. Op grond van artikel 
1:377b BW is de ouder die belast is met het gezag over het kind verplicht om de andere ouder, 
die niet met het gezag belast is, op de hoogte te stellen van gewichtige aangelegenheden en te 
raadplegen over te nemen beslissingen met betrekking tot het kind. 
Mocht die informatievoorziening niet goed lopen, dan neemt de school haar wettelijke 

verantwoordelijkheid. 

 

4. Alle ouders met gezag hebben het hetzelfde recht op informatie en consultatie door de school. 
De wet maakt daarbij geen onderscheid tussen verzorgers en niet-verzorgers. 
  

5. Wanneer welke informatie verstrekken? 
Welke informatie verstrekt de school aan de ouder bij wie de leerling niet woont, op zijn/haar 

verzoek? Dat is afhankelijk van de wettelijke positie ten opzichte van de leerling. 

  

A. Indien de niet-verzorgende ouder wel (mede) het gezag heeft over het kind 
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In geval van (mede-)gezag omvat de informatieverstrekking ten minste: 

- het verstrekken van de schoolgids, de periodebrieven, de rapporten/ toets resultaten 
van de leerling in kwestie, overige relevante informatie over de leerling; 

- uitnodiging voor ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel 
activiteiten waarbij ouderparticipatie vanuit de school gewenst is; 

- verzoeken om toestemming voor begeleiding en 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. 

 

Uitgangspunt hierbij blijft dat beide ouders op gelijke wijze geïnformeerd en geconsulteerd 

worden. Met andere woorden er is geen sprake van onderscheid tussen verzorger en niet-

verzorger. Dit nog los van het feit dat in geval van co-ouderschap dit onderscheid niet te 

maken is. 

  

B. Indien de ouder niet het gezag over het kind heeft 
De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op zijn/haar verzoek informatie over 

belangrijke feiten en omstandigheden. Op basis van jurisprudentie blijkt dat te gaan om de 

volgende zaken:  

- rapporten,  
- informatie rond schoolkeuze,  
- informatie met betrekking tot de schoolloopbaan,  
- specifieke problemen  
tenzij: 

- de informatie ook niet aan de met het gezag of verzorging belaste ouder zou worden 
verstrekt ( zie artikel 377c BW) of 

- het belang van de leerling zich daartegen verzet. Indien de school een verzoek om 
informatie afwijst, zal zij dit met redenen omkleed kenbaar maken aan 
verzoeker/verzoekster. Zie ook punt 6. 

  

6. Uitnodiging voor een ouderavond  
De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders.  

In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken. Er moet dan binnen een 

week na de uitnodiging voor de tafeltjesavond een verzoek worden ingediend bij de schoolleider 

voor een afzonderlijk gesprek op de ouderavond (zodat dit ook tijdig georganiseerd kan worden). 

7. Indien informatieverstrekking niet in het belang van de leerling lijkt te zijn  
In situaties waarin de school vermoedt dat informatieverstrekking niet in het belang van de 

leerling is, zal zij de kwestie voorleggen aan een onafhankelijke deskundige zoals de huisarts, 

psycholoog. Met het oog op artikel 377c en vanwege het risico dat ouders naar de rechter gaan, 

is een onafhankelijk advies een vereiste. 

8. Geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder  
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Uiteraard respecteert de school de gezinssituatie waarin de leerling feitelijk leeft.  

De school heeft echter geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder, ook niet 

als deze deel uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit.  

Bijlage 6 Medezeggenschapsraad 
 

Alle basisscholen behoren een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR bestaat uit de 

oudergeleding en personeelsgeleding en vergadert ongeveer zes keer per jaar. De schoolleiding 

woont, indien nodig en gewenst, de vergaderingen bij. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen 

dus door u bijgewoond worden. (Dit graag van tevoren even aan de secretaris melden). 

De zittingsduur van MR-leden is drie jaar. Daarna volgen verkiezingen. Om de continuïteit te 

bevorderen is het streven om deze zittingsduur niet voor alle leden in hetzelfde schooljaar te 

beëindigen. 

De MR werkt binnen de schoolorganisatie als een zelfstandig orgaan en heeft vooral de taak de 

openheid, de openbaarheid en het onderlinge overleg te bevorderen binnen de school. Ook moet zij 

ageren tegen elke vorm van discriminatie op school. 

De MR heeft de bevoegdheid alle zaken betreffende het schoolbeleid te bespreken en daarover 

voorstellen te doen aan het schoolbestuur en de schoolleiding. 

Sommige voorgenomen besluiten van het schoolbestuur behoeven de instemming van de MR, over 

andere voorgenomen besluiten wordt zo nodig advies gevraagd of ongevraagd door de raad 

gegeven. 

De MR fungeert tevens als overlegplatform tussen leerkrachten en ouders. Waardoor vanuit 

verschillende posities en belangen meegedacht wordt over belangrijke ontwikkelingen, maatregelen 

of onderwijskundige vernieuwingen op school. 

De MR is er ook voor en namens uw kind en uzelf. De leden van de raad horen daarom graag uw 

mening, uw vragen of opmerkingen. Iedere MR heeft zijn eigen manier van werken en zal elk jaar zijn 

eigen prioriteiten stellen. Informatie daarover vindt u in de nieuwsbrief, in de notulen en op de 

website. Daarnaast kunt u uiteraard altijd de leden persoonlijk benaderen.  

De stichting heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), 

bestaande uit afgevaardigden van MR-leden van verschillende KSU-basisscholen. Zij stemmen of 

geven advies over plannen van het bevoegd gezag die stichting breed 

zijn. 

Bron: KSU 
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Bijlage 7 De klachtenregeling 
Klachten op school, hoe los je ze op? 

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen 

mee hebben. Ze zijn dan niet machteloos, ze kunnen hierover in gesprek gaan met de betrokkenen of 

een klacht indienen. Een onafhankelijke klachtencommissie doet er dan een uitspraak over. Een 

klacht indienen kan op elk moment. Wel weegt de klachtencommissie bij haar uitspraak mee of er 

genoeg moeite is gedaan om het probleem op school op te lossen. Een onafhankelijk oordeel van de 

klachtencommissie kan voor alle partijen een oplossing betekenen. Maar een procedure bij de 

klachtencommissie duurt lang en vraagt veel van alle betrokkenen. Vaak zijn de verhoudingen daarna 

verstoord. In veel gevallen is het beter te proberen het niet zo ver te laten komen. Dat kan door met 

elkaar in gesprek te gaan en samen naar een oplossing te zoeken. Iedere klacht is immers ook een 

advies voor de school. Zo’n oplossing vinden is niet altijd makkelijk. Het vraagt inspanningen van 

ouders én van de school, die bereid moet zijn het gesprek aan te gaan.  

7. Grijp snel in 
Hoe sneller u handelt, hoe beter. Daarmee voorkomt u dat de situatie onnodig uit de hand loopt. 

Bedenk ook dat ouders vaak eerder dan de school in de gaten hebben dat er iets aan de hand is. 

Leraren hebben veel leerlingen in de klas en kunnen niet altijd alles overzien. 

8. Spreek de juiste persoon aan 
Bespreek uw probleem eerst met de leraar om wie het gaat of met de mentor van uw kind. Als dat 

niets oplost, kunt u naar de schoolleider stappen en vervolgens naar de clusterdirecteur. 

9. Neem de tijd 
Voer een gesprek over een probleem niet even tussendoor of telefonisch, maar maak een afspraak 

en zorg dat u voldoende tijd heeft uw standpunt toe te lichten. Realiseert u zich wel dat de leraar ook 

andere dingen moet doen en dat het gesprek misschien pas over een paar dagen kan plaatsvinden. 

10. Wees duidelijk 
Beperk u tot de belangrijkste punten. Probeer niet te emotioneel te worden maar leg rustig uit wat 

uw probleem is. Als u dat lastig vindt, kunt u al voor het gesprek uw standpunten op papier zetten. U 

kunt ook een familielid of vriend meenemen. Meldt dat wel van tevoren. 

11. Bedenk een oplossing 
Het is handig als u al voor het gesprek manieren bedenkt hoe het probleem kan worden opgelost. 

Dat betekent niet dat u de suggesties van de ander moet afwijzen. U moet een oplossing vinden waar 

u beiden achterstaat. 

12. Leg afspraken vast 
Als na afloop van het gesprek de gemaakte afspraken worden vastgelegd, kan er geen twijfel over 

ontstaan. Het ligt voor de hand dat de school dit verslag maakt en dat beide partijen het 
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ondertekenen. U kunt ook voor uzelf van elk gesprek een kort verslag maken. Zo’n verslag kan handig 

zijn als u een klacht bij de klachtencommissie wilt indienen. 

Ga naar de contact- of vertrouwenspersoon  

Als u er niet in slaagt het probleem alleen op te lossen, kunt u altijd terecht bij de contactpersoon die 

iedere KSU school heeft. Hij of zij is verbonden aan school en kan u adviseren met wie u het beste in 

gesprek kunt gaan. De contactpersoon kan u ook doorverwijzen naar de externe 

vertrouwenspersoon van de school. Bij beiden kunt u vertrouwelijk uw verhaal kwijt. Als u wilt, kan 

de vertrouwenspersoon ook bemiddelen bij een conflict. Mocht u besluiten een klacht in te dienen 

bij de klachtencommissie, dan kan de vertrouwenspersoon u daarbij ondersteunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertrouwensinspecteur  

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering, ernstig fysiek 

geweld of geestelijk geweld (pesten) kunt u ook contact opnemen met een vertrouwensinspecteur 

van de Inspectie. De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt u bij deze klachten. Leerlingen, 

leraren, ouders en andere betrokkenen kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur. Bij 

een vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de 

vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteurs zijn telefonische bereikbaar via telefoonnummer 

0900-1113111. 

De klachtenregeling 

Naast deze uitleg en het klachtenschema, heeft u ook de mogelijkheid om de klachtenregeling van de 

KSU in te zien, ook te vinden via www.ksu-utrecht.nl 

 

De contactpersoon voor onze school is Nangila Brazil 

Zij is ook te bereiken via telefoonnummer 030-2936476 

Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen, kunt u ook terecht bij 

de externe vertrouwenspersoon van de school. Als u wilt, kan de 

vertrouwenspersoon ook bemiddelen bij een conflict. Mocht u besluiten 

een klacht in te dienen bij de klachtencommissie, dan kan de 

vertrouwenspersoon u daarbij ondersteunen. 

Contactpersonen/ vertrouwenspersonen  extern: 

Mevrouw Els Rietveld en de heer Jeroen Meijboom  

Mevrouw Rietveld en de heer Meijboom zijn als volgt bereikbaar: 

CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam. T.: 010-4071599 

Centraal emailadres voor externe vertrouwenspersoonzaken (incl 

klachtzaken en advies) evp@cedgroep.nl  

Bezoekadres Dwerggras 30 3068 PC Rotterdam 

 

http://www.ksu-utrecht.nl/
mailto:evp@cedgroep.nl
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Contact- en vertrouwenspersoon 

De contactpersoon kan u meer informatie over de klachtenregeling geven. Hij of zij bespreekt de 

klacht niet inhoudelijk met u. Dat laatste doet de vertrouwenspersoon wel. Hij of zij zal, als u dat wilt 

proberen, een probleem eerst binnen de school op te lossen. De vertrouwenspersoon kan u ook 

ondersteunen bij het indienen van een klacht, bijvoorbeeld bij het schrijven van de klacht of tijdens 

de zitting. U kunt zich tijdens de zitting laten bijstaan door een familielid of bekende, maar ook door 

een jurist of een andere deskundige. 

Klacht opstellen 

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Daarbij moet u zo duidelijk mogelijk omschrijven wat 

uw klacht is en om wie het gaat. Vaak zal het gaan om klachten tegen meerdere personen. Stel dat u 

met de leraar van uw kind hebt gepraat omdat uw kind wordt gepest terwijl hij niet ingrijpt. U verwijt 

de docent dan dat hij geen actie wil ondernemen. Daarnaast verwijt u de schoolleiding en het 

bestuur dat ze onvoldoende aandacht geven aan het tegengaan van pesten. Als het mogelijk is moet 

u uw klacht onderbouwen met verslagen van gesprekken of getuigenverklaringen. 

Klachtencommissie 

Elke KSU school is aangesloten bij het bureau geschillen-, bezwaren- en klachtencommissies 

Katholiek Onderwijs. De klachtencommissie beslist eerst of uw klacht in behandeling wordt 

genomen. Als u bijvoorbeeld een andere procedure had moeten volgen, gebeurt dat niet. 

Uitspraak 

Als de commissie de klacht in behandeling neemt, zal eerst een schriftelijk antwoord worden 

gevraagd aan degene over wie de klacht gaat. Dat zogeheten verweer krijgt u als klager ook te lezen. 

Als de commissie voldoende informatie heeft, volgt een hoorzitting. De klager en de verweerder 

mogen dan hun verhaal toelichten. Na afloop beslist de commissie of de klacht wel of niet gegrond is. 

De commissie kan ook een advies geven aan het schoolbestuur, waarin bijvoorbeeld staat welke 

maatregelen het bestuur kan nemen. Het bestuur mag dat naast zich neerleggen, al gebeurt dat 

meestal niet. De school moet de MR en de inspectie laten weten wat er met de uitspraak en advies 

wordt gedaan. De klager krijgt de uitspraak en het advies ook te lezen.  

Een uitspraak van de commissie is niet bindend. Het is aan te raden met alle betrokkenen nog een 

afsluitend gesprek op school te voeren nadat de commissie een uitspraak heeft gedaan. Dat maakt 

het makkelijker om weer samen verder te gaan. 

U bent het er niet mee eens 

Er is geen mogelijkheid voor beroep bij de klachtencommissie. U kunt ook geen bezwaar maken 

tegen de manier waarop het schoolbestuur omgaat met het advies van de commissie. Als u vindt dat 

de school te weinig doet met de uitspraak en eventuele aanbevelingen, kunt u opnieuw een klacht 

indienen. Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van de commissie, dan kunt u een rechtszaak 

beginnen tegen het schoolbestuur. 

Algemene tips voor ouders 

- Hoe verleidelijk het ook is, betrek andere ouders niet onnodig bij uw probleem. Dat leidt snel tot 
roddelen. 

- Praat er ook niet over met uw kind erbij. Uw kind mag geen doorgeefluik worden. 
- Praat liever een keer uitgebreid en goed met uw kind dan hem of haar er dagelijks mee lastig te 

vallen. 



 67 

- Als meer ouders dezelfde klacht hebben, kunnen ze gezamenlijk een klacht indienen. 
Contact leggen met de klachtencommissie kan als volgt: 

Klachten 

Bureau van de Klachtencommissie, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag 

Tel. 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) 

E-mail: info@gcbo.nl 

Meer informatie treft u aan op www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl 

 

Bijlage 8 Reglement Kledingprotocol KSU 
 

Inleiding 

 

Het KSU-kledingprotocol is bestemd voor de kinderen en hun ouders van de KSU-scholen en voor alle 

medewerkers van de KSU. De kledingvoorschriften zijn openbaar en door derden te raadplegen via 

het webboek.  

KSU-scholen zijn scholen met een katholieke signatuur met respect voor en verdraagzaamheid naar 

andere levensbeschouwingen. Datzelfde respect vragen wij aan iedereen die onze scholen bezoekt. 

Vanuit diezelfde houding kijken wij ook naar kleding; kleding van medewerkers, kinderen en ouders 

moet voldoen aan de normen: verzorgd, fatsoenlijk en representatief. 

Op alle scholen in het primair- en het voortgezet onderwijs en op alle instellingen voor middelbaar 

beroepsonderwijs en volwasseneneducatie komt een verbod op het dragen van gelaatsbedekkende 

kleding. De ministerraad heeft daar op voorstel van de bewindspersonen van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap mee ingestemd.  

 

Voor goed onderwijs is het van essentieel belang dat leraren en leerlingen elkaar kunnen zien. Door 

het dragen van gelaatsbedekkende kleding is een goede communicatie onmogelijk wat kwalitatief 

goed onderwijs in de weg staat. Leraren moeten kunnen zien hoe een leerling zich voelt en reageert 

op zaken die in de les of op het  schoolplein worden besproken.   

 

Het verbod zal via inrichtingsvoorschriften gelden voor alle scholen, dus zowel openbare als 

bijzondere, bekostigde als niet-bekostigde, op het hele schoolcomplex   inclusief de buitenterreinen, 

gedurende de dagen dat er onderwijs wordt gegeven en voor alle personen die zich bevinden in de 

school en op de terreinen van de school (inclusief leveranciers, bezoekers, ouders en alle personeel). 

 

Wetsvoorstel Kledingvoorschrift 

Status van het wetsvoorstel: instemming ministerraad 16-09-2011. Vervolgens is het wetsvoorstel 

naar de Raad van State gestuurd. 

mailto:info@geschillencies-klachtencies.nl
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
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Reglement 

 

- Medewerkers vervullen naar hun omgeving een voorbeeldrol; ook in kledingkeuze moet dit 
zichtbaar zijn. Van medewerkers wordt verwacht dat zij gevoel hebben voor bij de 
schoolomgeving passende kleding. Zij vertegenwoordigen de school en accepteren kadering 
vanuit de school. 

 

- Ook voor kinderen en ouders geldt dat zij kleding dragen die voldoet aan de algemene 
Nederlandse fatsoensnormen. 

 

- Op onze scholen leven en werken wij samen en is ontmoeting een belangrijk aspect. Wij hebben 
respect voor verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Daar hoort ook bij dat wij 
respect tonen en verwachten voor religieuze symbolen als het dragen van een kruisje of een 
hoofddoek. 

 
- Visueel contact en het kunnen zien van emoties op gezichten zijn belangrijke aspecten van de 

communicatie en ontmoeting binnen de school en van groot belang voor het pedagogisch 
klimaat. Daarom is het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de school en op het 
schoolplein niet toegestaan. 

 

- Om veiligheidsredenen en gezondheidsredenen is tijdens de gymles het dragen van gymkleding 
en gymschoenen verplicht. Om diezelfde redenen is het dragen van sieraden tijdens de gymles 
verboden en het dragen van een hoofddoek alleen toegestaan in de vorm van een elastische 
hoofddoek. 

 

- Leerkrachten, kinderen en ouders kunnen op hun kledingkeuze worden aangesproken. Wij 
verwachten in deze van iedereen een coöperatieve houding. 

 

- Dit protocol geeft medewerkers, leerlingen en ouders aanwijzingen voor hun kledingkeuze. Deze 
aanwijzingen richten zich op een gedragslijn die uitgaat van de normale regels voor 
kledinggedrag op scholen en instellingen.  

 

- Indien zich in de toekomst een situatie zou voordoen waaruit blijkt dat dit reglement 
onvoldoende houvast biedt, behouden wij ons het recht voor om de regels aan te scherpen. 

 

- Met elkaar spreken we de wens uit dat we samen in staat zullen zijn om door middel van 
onderlinge steun en wederzijds respect een organisatie te zijn waarin iedereen zich veilig voelt 
en gewaardeerd weet.  
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