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Voorwoord 
 
Voor u ligt de schoolgids (2022-2023) van CBS  Nieuwoord. 
In onze schoolgids willen we u laten zien wie we zijn, waar we voor staan en hoe we dat willen 
bereiken.  
Verder staan er praktische zaken in voor de dagelijkse gang van zaken op onze school. 
Aan het begin van elk schooljaar zetten we de nieuwe schoolgids op onze website. Op verzoek 
kunnen ouders een gedrukt exemplaar aanvragen. 
Belangstellende “nieuwe” ouders nodigen we van harte uit voor een gesprek op school. Tijdens het 
gesprek kunt u de school bekijken en natuurlijk meer te weten komen over hoe het er bij ons op 
school aan toe gaat. 
 
We hopen op veel van uw vragen in deze schoolgids een antwoord te geven.  
Tussentijds krijgt u de laatste wijzigingen en actualiteiten doorgegeven via onze maandelijkse 
nieuwsbrief.  
 
Hopelijk is deze schoolgids een prettig leesbaar document. 
Op onze website staat ook de informatiekalender. Ouders kunnen een gedrukt exemplaar 
aanvragen. 
 
We willen graag dat iedereen zich betrokken voelt bij onze school. (Leerlingen, ouders/verzorgers, 
MR, teamleden, toezichthoudend bestuur) 
Daarom staan we altijd open voor uw vragen en opmerkingen, want alleen samen kunnen we 
bouwen aan een goede basis voor de kinderen op onze school. 
In deze schoolgids spreken we in het vervolg steeds over ouders. Met ouders bedoelen wij alle 
volwassenen die de zorg voor onze leerlingen hebben. 
 
Ik hoop dat wij allen een goed schooljaar 2022-2023 zullen hebben. 
 
Namens het team van CBS Nieuwoord, 
 
Dick Nijzink 
 
 
 
Deze schoolgids is vastgesteld door het bestuur van de Vereniging voor PCBO te Vroomshoop. 
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1. Van het bestuur  
 
1.1   De vereniging en haar bestuur     
 
Onze school maakt deel uit van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te 
Vroomshoop, evenals de twee andere scholen Oranjeschool CBS en ‘t Groeipunt. 

 

Eigenheid 
Een school wordt gemaakt door de mensen die er werken. De basisscholen in Vroomshoop hebben 
elk hun eigen sfeer en karakter, maar werken nauw met elkaar en het bestuur samen. Op deze 
manier kunnen we onze ambities waarmaken en goed onderwijs bieden binnen Vroomshoop. 
 
Het bestuur 
Aan het begin van het schooljaar 2010 – 2011 is de wet “goed onderwijs, goed bestuur“ van kracht 
geworden.  Deze wet verplicht besturen om een duidelijk onderscheid te maken tussen uitvoerende 
taken en controlerende taken. 
Het bestuur van PCBO Vroomshoop heeft ervoor gekozen om de uitvoerende taken te delegeren 
aan de algemeen directeur-bestuurder, de heer H. Fikkert. Dit betekent dat de heer Fikkert volledig 
verantwoordelijk is voor het maken en voor het uitvoeren van het beleid.  
Hieronder vallen de volgende bestuur portefeuilles: 
 
Kwaliteitszorg en Onderwijs 
Financiën                                                                                                                                      
Identiteit                                                                                                                                             
Eerste aanspreekpunt PCBO 
Personeel en Organisatie                                                                                                        
Huisvesting en beheer 
 
Het bestuur heeft hierin een toezichthoudende rol. Door middel van managementrapportages 
wordt het bestuur op de hoogte gehouden van allerlei zaken betreffende de scholen. Hiermee 
wordt het bestuur in staat gesteld om haar toezichthoudende rol te vervullen. 
Wilt u info over onze vereniging, dan kunt u bij de directies van de scholen nadere informatie 
verkrijgen, zoals het strategisch beleidsplan en/of het jaarverslag van de vereniging. 
 
Uw kind op school 
We wensen u en in het bijzonder uw kind(eren) een prettig en succesvol schooljaar toe! 
 
H. Fikkert 
Bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs  
te Vroomshoop      
p/a Stobbelaan 67, 7681 ZN Vroomshoop  
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2. Een eerste kennismaking met CBS Nieuwoord 
 

CBS Nieuwoord is een school waar de kinderen naartoe komen om zich een aantal vaardigheden en 
houdingen eigen te maken, maar vooral ook om kennis en inzicht op te doen. 
 
Onze missie is: Op CBS Nieuwoord mag je groeien, leren en leven.  
 
De visie van CBS Nieuwoord is:  
  
Groeien  
Je groeit het meest wanneer jij je veilig voelt.  
Op deze school mag je jezelf zijn en jezelf leren kennen.  
Je bent uniek en we willen je helpen om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We denken dat 
we hierin het beste slagen als we goed met jou, je ouders en de maatschappij om ons heen 
samenwerken. Deze verantwoordelijkheid willen we samendragen.   
 
Leren  
Op deze school leer je hoe je doelgericht werkt binnen je eigen mogelijkheden.  Je leert het best 
wanneer je gemotiveerd bent. Dat vraagt van ons dat we nauwkeurig naar jou als persoon kijken. 
We vinden het belangrijk om je goed te leren kennen en je van daaruit te helpen.  
Daarnaast leren we je om kritisch te denken. Ook leren we je om goed te communiceren zodat je op 
een prettige manier leert samen te werken en te leven.   
 
Leven  
Op deze school willen we je vertrouwd maken met de Bijbelse boodschap die we vertalen naar deze 
tijd. De Bijbel leert ons elkaar lief te hebben en zorg te dragen voor de ander. Verantwoordelijkheid, 
vertrouwen en respect zijn hierbij uitgangspunten.  
We bereiden je voor om deel te nemen aan de maatschappij. We leren je zelfstandig te zijn, 
probleemoplossend en creatief te denken.   
 
Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen moeten respect op 
kunnen brengen voor waarden en normen van anderen die zich onderscheiden in kleur, status, 
handicap, cultuur of geloof. 
We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan. Daarom 
hebben wij het PAD leerplan en aspecten van PBS ingevoerd. Hierdoor zijn er een aantal afspraken 
gemaakt waar wij en de kinderen zich aan houden.  

 
CBS Nieuwoord wil kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien.  
Ze moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven.  
Onze school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft grote zorg 
voor alle kinderen. 
We vertellen de kinderen steeds weer dat er regels gelden op school en we leren hun die te 
hanteren. We gebruiken hiervoor de methode PAD met aspecten van PBS. Voor de groepen 5 
gebruiken we naast PAD/PBS de methode In je SAS met de Klas. 
We steken veel energie in het belonen van gewenst gedrag, maar natuurlijk wordt er wel eens een 
kind gestraft. 
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3. Wie werken op CBS Nieuwoord 
 
De christelijke basisschool Nieuwoord staat sinds augustus 1977 in Vroomshoop.  
Naast de leerkrachten zijn er mensen in dienst van school die geen lesgeven. Zij helpen om alles 
goed te laten verlopen: de onderwijsassistenten, de conciërge en de schoonmaaksters. 
 

Groep 1 Juf Berdien Meijerink (ma. t/m wo.) 
Juf Judith Khajo (do. en vr.) 

Groep 2 Juf Tamara Alferink  
Groep 3 Juf Rita Platjes 
Groep 4 Meester Steven Abbes (ma., di., do. en vr. mo.)  

Juf Herma Koenderink (wo.) 
Groep 5 Meester Jeroen Jansen 

Juf Elsbeth Spoelman (di.) 
Groep 6 Juf Elselien Ramerman (ma. di. vr.) 

Juf Alien v.d. Akker (wo. do.) 
Groep 7 Meester Harno Korblet 

Juf Elsbeth Spoelman (ma.) 
Groep 8 Meester Ard Baan (wo. do. vr.) 

Juf Linda van Dijk (ma. di.) 
Juf Alien v.d. Akker (vr.) 

Ondersteuning 
groepen 1 en 2 

Juf Ineke Stokvis (ma. di. wo.) 
Juf Herma Koenderink (do. en vr. mo.) 

Ondersteuning  
groepen 3 en 4 

Juf Iny van Tebberen (ma. di. wo. en do.) 

Ondersteuning  
groepen 5 t/m 8 

Juf Manon van den Honert (ma. di. en wo.) 

 
             
Interne begeleiding: Judith Khajo    

Greta Waijerink  
 
Onderwijsassistent:  Iny van Tebberen                                                 

Manon van den Honert  
 
Taalspecialist:  Ryanne van Maldegem                
 
Administratie:  Ina Ramerman 
 
Conciërge:  Bert Kamermans        
        
Schoonmaak:   Schoonmaakbedrijf Chris Wagt 

 
 
 
 



- 9 - 
 

4. Wat leert mijn kind op CBS Nieuwoord 
 
Op onze school proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het 
stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. 
De vakken rekenen en vooral taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. 
Ze zijn de basis voor elke andere ontwikkeling. 
 
4.1  Groep  1  en  2 
 
Onze kleuters zitten verdeeld over twee groepen; 
groep 1  
groep 2 
 
Er is voor de instroomkinderen en de leerlingen in groep 1 veel aandacht voor gewoontevorming en 
regelmaat. De kinderen leren al spelend. 
Dit gaat bij de oudste kleuters verder en hier hebben de leerkrachten een meer sturende rol. 
De oudste kleuters bieden we allerlei speelse activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen, 
rekenen en schrijven in groep 3.  
 

We werken in de kleutergroepen met de nieuwste versie van de methode Schatkist. Dit omdat de 
methode Schatkist een goede doorgaande lijn biedt naar het lezen en rekenen in groep 3. 
Door gebruik te maken van de methode Schatkist in de groepen 1 en 2 proberen wij 
kwaliteitsverbetering te realiseren. 
 

In deze groepen beginnen we elke schooldag met een inloop. Tijdens deze inloop kiezen de 
leerlingen een leerspelletje of maken de verplichte activiteit welke die week centraal staat. 
Na de inloop gaan we in de kring.  
Daarnaast wordt er gewerkt en gespeeld aan tafels, in de hoeken, in het speellokaal en op het 
schoolplein. 
 
Er is veel aandacht voor taalvorming en rekenactiviteiten, omdat dit de basis is voor veel ander 
leren. 
In de kleutergroepen beschikken wij ook over een taal/schrijfhoek en een verstelbaar digibord, waar 
leerlingen die er al aan toe zijn kunnen gaan spelen met woorden en letters. Ook werken de 
kleuters op bepaalde momenten met IPads en maken ze gebruik van B-Bots. Dit hebben we ingezet 
omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen vanaf de kleuters al bekend raken met de digitale 
vaardigheden. 
Bij de rekenactiviteiten gaan we vooral handelend bezig met getallen, hoeveelheden en meten. 
 
Wanneer kinderen 4 jaar worden tussen 1 oktober en 31 december noemen we deze kinderen de 
zogenaamde “herfstkinderen”. Deze kinderen gaan in principe versneld door naar groep 1 mits de 
leerkracht dit op zowel cognitief als op sociaal emotioneel gebied haalbaar vindt. U als ouder wordt 
hiervan op de hoogte gesteld. 
 
Omdat we NPO-gelden van de overheid hebben gekregen om de achterstanden door Corona weg te 
werken, hebben we voor dit schooljaar 2 leerkrachten die ondersteuning bieden binnen de 
kleutergroepen. Ook hebben we met deze gelden een vakdocent muziek en een vakdocent 
bewegingsonderwijs aangesteld. Dit hebben we gedaan omdat we vinden dat er naast de cognitieve 
ontwikkeling ook aandacht moet zijn voor de creatieve ontwikkeling en voor bewegingsonderwijs. 
 



- 10 - 
 

4.2   Groep  3  t/m  8 
 
Vanaf groep 3 werken we op een andere manier met de kinderen. Ook de inrichting van de lokalen 
is anders. 
In een lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende 
vakken besteden. Het gaat hier om gemiddelden die per jaar enigszins kunnen verschillen.  

                        
De onderbouw heeft een lessentabel van 24 uur per week. De bovenbouw heeft een lessentabel 
van 26,30 uur per week. U ziet dat de nadruk valt op taal/lezen en rekenen. Daar zijn de kinderen de 
helft van de week mee bezig. 
Op onze school doen we aan adaptief onderwijs. Dit betekent dat we de leerlingen centraal stellen. 
We doen dit met behulp van de inloop. Kinderen gaan waar mogelijk zelfstandig aan het werk zodat 
de leerkracht kinderen individueel kan helpen. De meeste morgens beginnen de leerlingen met de 
inloop. Ze weten precies wat ze moeten doen als ze in de klas komen en kunnen dan ook meteen 
aan het werk. De leerkrachten kunnen in deze tijd extra hulp en aandacht aan de leerlingen bieden 
die dit nodig hebben. 
 
Omdat we NPO-gelden van de overheid hebben gekregen om de achterstanden door Corona weg te 
werken, hebben we voor dit schooljaar naast juf Iny  een extra onderwijsassistent in de persoon van  
juf Manon. Juf Iny biedt ondersteuning aan de groepen 3 en 4 en juf Manon biedt ondersteuning 
aan de groepen 5 t/m 8. Door de Coronapandemie hebben de leerlingen het sociale aspect, dat bij 
school hoort, gemist. Daarom is er extra aandacht voor creatieve vakken, waaronder de inzet van 
een vakleerkracht muziek. 
 
4.3  De  vakken  nader  bekeken 
 
Godsdienstige vorming 
Onze school is een Protestants-Christelijke school. 
We staan weliswaar open voor kinderen uit gezinnen met een andere levensovertuiging, maar  
de school verwacht dan wel van deze ouders dat zij zich conformeren aan en respect hebben voor  
de identiteit van de school. 
Vanaf groep 3 vertellen we de Bijbelverhalen volgens het landelijk leesrooster. We gebruiken hierbij 
de methode Kind op Maandag. 
 

Rekenen en wiskunde 
Wij gebruiken de methode Pluspunt. Dit is een realistische rekenmethode die met name het 
rekeninzicht bij de leerlingen stimuleert. De groepen 5, 6, 7 en 8 maken hierbij voor de verwerking 
gebruik van Chromebooks. Ook maken we gebruik van de materialen van de methode Met 
Sprongen Vooruit. 
 
Nederlandse Taal 
We werken in de groepen 4 tot en met 8 met de methode Taal op Maat. 
Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in contact te komen en een boodschap aan elkaar 
door te geven of van een ander te ontvangen. 
Natuurlijk leren we de kinderen foutloos schrijven, maar we besteden ook veel aandacht aan leren 
praten, luisteren naar wat anderen zeggen en daarop te antwoorden. 
We leren de kinderen om hun eigen mening onder woorden te brengen.  
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Spelling 
We werken in de groepen 4 tot en met 8 met de methode Spelling op Maat. Deze methode sluit 
naadloos aan bij de taalmethode Taal op Maat. Als remediëring biedt deze methode voldoende 
materiaal aan en een computerprogramma.                                                                                                                                                          
 
Lezen 

In de kleutergroepen geven we al een aanzet met het leren lezen. Dit zit verwerkt in de nieuwste 
versie van de methode Schatkist. 
In groep 3 wordt gewerkt met de Kim-versie van de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode 
biedt veel mogelijkheden tot differentiatie. Leerlingen die al kunnen lezen als ze in groep 3 komen, 
gaan op hun eigen niveau verder(zon-kind). De andere leerlingen beginnen op een gelijk niveau, 
maar al snel wordt deze groep leerlingen in drie groepen gesplitst. 
Vanaf de voorjaarsvakantie gaan de leerlingen van groep 3 duolezen met kinderen van groep 8. 
Leerlingen uit groep 6 en 7 helpen bij programma Bouw.  
 
In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer op begrijpend en studerend lezen te liggen. 
Hiervoor wordt vanaf groep 5 de methode Nieuwsbegrip gebruikt.  
In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we de methode Estafette. Op onze school leren de kinderen niet 
alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen ze ook liefde voor boeken bij te brengen. We 
lezen op school veel voor.  
Ook hebben we op het rooster het BAVI-lezen staan. Hierbij laten we leerlingen de leuke kanten van 
het lezen ontdekken (voorlezen, boekbesprekingen enz.)  
Ook brengen we bezoeken aan de bibliotheek waarbij we boeken meenemen voor onze 
klassenbibliotheek. Dus elke zes weken wordt de klassenbibliotheek vernieuwd. 
 

 
Schrijven 
Op onze school leren de kinderen schrijven met de methode Pennenstreken. In de kleutergroepen 
krijgen de kleuters regelmatig een voorbeeld mee hoe de letters en cijfers hier op school aangeleerd 
worden en hoe de pen of het potlood vastgehouden moeten worden. 
Een voorbeeld van de letterkaart is op school verkrijgbaar. 
Schrijfonderwijs draagt ertoe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, vlot en verzorgd handschrift 
krijgen, als middel om met elkaar te communiceren.  
In groep 3 leren de kinderen vanaf Pasen schrijven met een schoolpen.  
 
Engels 
We gebruiken voor het vak Engels de methode Groove me.  
                                                                     
Wereldoriëntatie en Verkeer 
Vanaf groep 5 werken we met de methode Blink geïntegreerd. Dit betekent dat de verschillende 
vakken geïntegreerd worden aangeboden in thema’s. 
Op onze school praten we op heel veel momenten met de kinderen over de wereld om ons heen en 
we brengen hen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. 
Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis maar veel meer om het aanleren van een juiste houding 
ten opzichte van de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. 
Soms gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van een boek, maar vaak ook door middel van 
spreekbeurten, klassengesprekken, schooltelevisie, werkstukken, enz. 
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Expressievakken 
Er wordt bij ons aan expressie (tekenen, handvaardigheid, dramatische expressie) gedaan.  
Voor deze vakken gebruiken we de methode: Laat maar leren. Op projectbasis bieden we extra 
technieklessen binnen de school aan. 
Jaarlijks is er een cultuuraanbod genaamd De Cultuurklapper. Voor alle groepen zijn er minimaal 
twee workshops of voorstellingen.  
 
Muziek 
Voor muziek maken we vanaf dit jaar gebruik van een vakdocent Muziek. Zij geeft aan alle groepen 
op de dinsdag muziekonderwijs. Zo leggen de kinderen een mooie basis voor wat betreft het 
muziekonderwijs. 
           
Bewegingsonderwijs 
Voor het bewegingsonderwijs gebruiken we de methode “Basislessen bewegingsonderwijs”.            
In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Er wordt op het 
schoolplein of in het speellokaal gespeeld. Ook hebben we sinds dit schooljaar eens per week een 
vakdocent gym voor de kleutergroepen. 
In groep 3 en 4 krijgen de kinderen van oktober tot de meivakantie les in de sporthal onder leiding 
van de vakdocent. In de overige maanden wordt dit vak op het plein of in het speellokaal gegeven. 
De groepen 3 en 4 gaan één keer per week voor een extra lange les en de groepen 5,6,7 en 8 
hebben twee keer per week bewegingsonderwijs. In de zomermaanden gaan de groepen 5,6,7 en 8 
zwemmen in het plaatselijke zwembad. Dit vervangt 1 gymles. 
De gymlessen zijn op onze school van een hoog niveau. We stellen hoge doelen voor de kinderen 
op. Er is een goede doorgaande lijn vanaf de kleutergroepen tot aan groep 8. 

             
Sociaal-emotionele vorming 
We volgen de leerlingen met behulp van een leerlingvolgsysteem, namelijk Zien voor de groepen 3 
tot en met 8. De leerlingen vullen één keer per jaar een leerling vragenlijst in die we naast de 
observaties van de leerkrachten leggen. 
Ook krijgen de leerlingen lessen uit de methode In Je Sas met de Klas. 
 
Gronden voor vrijstelling van het onderwijs en de vervangende onderwijsactiviteiten 
In principe doen alle leerlingen mee aan alle onderwijsactiviteiten op onze school. Het is mogelijk 
dat de gymles en zwemles niet bijgewoond kunnen worden door lichamelijk ongemak.  
Hiervoor is altijd een berichtje van de ouders noodzakelijk. De leerling kan onder toezicht van een 
andere leerkracht dan verder werken aan zijn/haar dag- of weektaak. Ook is het mogelijk dat er 
religieuze motieven zijn om kinderen in de groepen 7 en 8 niet mee te laten doen aan de zwemles 
of gymles. Hiervoor is altijd een gesprek met de leerkracht of de directeur en de betrokken ouders 
mogelijk. Ook in deze gevallen kunnen de kinderen onder toezicht van een leerkracht verder werken 
aan hun dag- of weektaak. Andere vrijstellingen worden niet geaccepteerd. 
 
Burgerschapsvorming 
Op onze school doen we aan burgerschapsvorming. Hiervoor gebruiken we programma’s op tv, 
kranten in de klas en het blad Samsam. Hierbij valt ook te denken aan: 
in je Sas met de klas, PAD/PBS, Blink, Nieuwsbegrip, Jeugdjournaal, project De tweede Kamer, 
Lentekriebels, zicht op andere geloofsovertuigingen en andere culturen, zendingsprojecten, 
gastlessen bedrijfsleven en adopteer een monument. 
Met onze 3 scholen van onze vereniging oriënteren we ons op dit moment op een nieuwe methode 
burgerschapsvorming 
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4.4  Dag- en weektaken 
 
De kinderen werken met dag- en/of weektaken. Dit houdt in dat leerlingen voor een dag of een 
week, geplande leerstof aangeboden krijgen welke ze gedeeltelijk zelfstandig maken. Groep 3 en 4 
werken met dagtaken en groep 5, 6, 7 en 8 werken met weektaken. 
Hier zit een logische volgorde in. Hogere groepen krijgen meer leerstof aangeboden. We bieden elk 
kind zoveel als mogelijk leerstof op maat. 
                                                         
 
5. CBS Nieuwoord: een fijne school 
 
We vinden het belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen op school. Alleen dan ontwikkelt een 
kind zich het best.  
Er is veel aandacht voor gedragsregels. We hebben respect voor elkaar en we gaan zuinig met de 
spullen van onszelf en van de anderen om. 
Gedragsregels moeten gerespecteerd worden. Bij overtreding wordt over het waarom van de regel 
gepraat. Het begrijpen van de regel staat voorop, niet de regel zelf.     
 
De missie van onze school is:  
Op cbs Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 
 
5.1 Als uw kind niet graag naar school gaat 
 

Met plezier naar school gaan is de basis van al het leren. Veiligheid is hierbij erg belangrijk. We 
zorgen ervoor dat alle kinderen en leerkrachten zich veilig voelen. 
 

Als uw kind niet graag naar school gaat, willen we graag met u in gesprek om erachter te komen wat 
de oorzaak daarvan is. Misschien kunnen wij op school maatregelen treffen ter verbetering.  
We proberen met gerichte projecten een veilig en goed schoolklimaat te scheppen. 
 
Vertrouwenspersoon bij seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten 
Het is goed om te weten dat er op school iemand is waar iedereen met problemen van 
uiteenlopende aard naar toe kan gaan. Elke ouder en elk kind kan een beroep doen op deze 
contactpersoon als er problemen zijn waarover de betrokkene niet met iedereen wil of durft te 
praten. 
Het spreekt vanzelf dat elk gesprek vertrouwelijk wordt behandeld.    
De contactpersoon kan verwijzen naar bijv. de klachtencommissie. 
Juf Greta Waijerink en juf Judith Khajo zijn op onze school de vertrouwenspersonen.  
De landelijke vertrouwensinspecteur is te bereiken op het telefoonnummer 0900-1113111. 
 
5.2 Vieringen en evenementen van CBS Nieuwoord 
 

Jaarlijks zijn er op onze school allerlei vieringen en evenementen, zoals de sinterklaasviering, de 
kerstviering, de paasviering, meesters-, en juffen dag (verjaardag meesters en juffen), sportdag, het 
schoolreisje en een leuke afsluiting aan het einde van het schooljaar. 
 
Voor groep 7 en 8 is er elk jaar een cultuurreis naar Amsterdam of Den Haag. 
 

De leerlingen van groep 8 gaan op schoolkamp. Aan het eind van het schooljaar is er voor hen een 
afscheidsavond waarbij ook hun ouders aanwezig kunnen zijn. 
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Er wordt door onze school deelgenomen aan verschillende sporttoernooien die georganiseerd 
worden door de diverse sportverenigingen.         
                                                                                                                                               

6. Onderwijs op maat op CBS Nieuwoord 
 
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren.  
Alle kinderen verdienen aandacht en zorg. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel, krijgt 
extra hulp en extra oefenstof. Wie goed kan leren, krijgt verrijkende en verdiepende opdrachten. 
We hebben een 3D klas (plusklas). Deze groep richt zich op meer begaafde/hoogbegaafde leerlingen 
die extra uitdaging nodig hebben naast het werk in de klas.  Alle leerlingen worden gescreend door 
de leerkracht. Leerlingen die vanaf groep 4 in aanmerking komen voor het volgen van deze klas, 
gaan een uur in de week naar deze 3D klas. Wanneer leerlingen in aanmerking komen voor de 3D 
klas wordt er altijd contact met ouders opgenomen. De lessen in deze 3D klas worden gegeven door 
juf Lusette van Harten en begeleid door de ib-ers. Er is een overlegstructuur met alle scholen binnen 
onze vereniging. 
De afgelopen twee schooljaren heeft onze school meegedaan aan een pilot voor praktisch begaafde 
kinderen. Dit zijn kinderen die erg graag met de handen werken en die het op cognitief gebied iets 
lastiger vinden. We willen bij deze kinderen het zelfvertrouwen en de motivatie verhogen. Ook 
willen we bij deze kinderen het zelfbeeld en het leerplezier verhogen. Deze pilot deden we samen 
met scholen uit omliggende plaatsen. We hopen het komende jaar nogmaals aan deze pilot mee te 
doen maar dit keer vanuit Het Noordik Vroomshoop. Ook zal er in samenwerking met Het Noordik 
een doorstroomklas komen voor leerlingen die hulp nodig hebben bij de overgang naar het 
voortgezet onderwijs.  
Onze school kent een klassikale organisatie waarbij de kinderen van eenzelfde leeftijd meestal in 
dezelfde groep zitten. De leerkrachten proberen die leerstof te geven die bij uw kind past. 
In sommige situaties kan een onderwijsbegeleidingsdienst ons hierbij ondersteuning geven. 

Onderwijs op maat is een begrip dat we steeds verder ontwikkelen. Om leerkrachten de ruimte te 
geven om individuele hulp te bieden, beginnen we ’s morgens al met de inloop. 
Tijdens de inloop gaan de leerlingen aan de slag met materialen rondom de methodes, zoals diverse 
leerspelletjes. Ook kunnen de leerlingen tijdens de inloop alvast beginnen met het materiaal voor 
het zelfstandig werken. 
 
6.1  Leerlingen  van  een  andere  school 
 

Wanneer een leerling van een andere basisschool op onze school komt, krijgt deze de ruimte om 
aan de nieuwe situatie te wennen. Na bestudering van het onderwijskundig rapport van de vorige 
school, aangevuld met eigen toetsen, bepalen we het niveau van het kind en zetten we, indien 
nodig, gerichte hulp in. Ook is er een warme overdracht vanuit de Peuterspeelzaal, kinderopvang en 
andere basisschool. 
            
6.2  Onderwijs  aan  anderstalige  kinderen 
 

Op onze school komen er steeds meer anderstaligeleerlingen. De kinderen die uit een andere 
cultuur komen, krijgen een specifiek taalprogramma aangeboden. Hiervoor hebben we sinds dit 
schooljaar een taalspecialist binnen school. Zij is gespecialiseerd in het werken met anderstalige 
leerlingen. Er is een goede samenwerking met de logopedie. We bieden twee dagen in de week, 
vanuit het logopedisch Spectrum, logopedie bij ons op school. 
Ook vanuit het Samenwerkingsverband wordt er hulp geboden om deze leerlingen goed te 
begeleiden.         
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6.3  Hulp  aan  individuele  leerlingen 
 

We nemen in onze organisatie ook dit schooljaar maatregelen om individuele kinderen nog beter te 
kunnen helpen. 
 

Voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte vindt er afstemming op maat plaats. Dit 
kunnen leerlingen zijn die benedengemiddeld of bovengemiddeld presteren. Er zijn ook leerlingen 
met een eigen leerlijn. Hiervoor is extra ondersteuning in de groepen door een onderwijsassistent 
of leerkracht. De bovengemiddelde leerlingen ontvangen extra uitdaging in leerstof, materialen en 
gaan naar de plusgroep (3D-groep). In de 3D-groep ontvangen ze extra ondersteuning waar ze de 
rest van de week aan kunnen werken. 
 
Juf Greta Waijerink en juf Judith Khajo zijn de interne begeleiders bij ons op school. 
Zij nemen aanvullende tests af als de gewone toetsen niet voldoende inzicht geven in de   
problematiek. Ook adviseren zij de leerkrachten over extra hulpmateriaal. En zij onderhouden de 
externe contacten. 

 

Als u problemen over uw kind wilt bespreken, doet u dat in eerste instantie met de 
groepsleerkracht. Hij/Zij maakt het kind elke dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling 
van uw kind. Daarnaast kunt u de Interne Begeleiders daarover aanspreken.  
Soms is een onderzoek door een orthopedagoog of andere instantie noodzakelijk om meer zicht te 
krijgen op dieperliggende oorzaken.  
 
6.4  Toelating  van  leerlingen  / Passend Onderwijs 
 
Passend Onderwijs binnen Samenwerkingsverband (SWV) Twente Noord. 

 
CBS Nieuwoord is onderdeel van SWV Twente Noord. Binnen dit SWV werken alle (S)BO-scholen 
van alle basisschoolbesturen en de SO-scholen cluster 3 en 4 in deze regio samen. De samenwerking 
vindt plaats met als doel uitvoering te geven aan de wet op Passend Onderwijs. Het SWV is 
georganiseerd in afdelingen. Iedere afdeling heeft een eigen afdelingscoördinator. Deze coördinator 
is binnen de afdeling een eerste aanspreekpunt namens het SWV. 
Het SWV ondersteunt scholen met de inzet van specifieke expertise. Hiertoe is het E&D ingericht 
met deskundigen op het gebied van cluster 3 en 4. Dit E&D biedt begeleiding in de vorm van 
onderwijsarrangementen, consultatie en begeleidingsplannen.  
Ook geeft het SWV toelaatbaarheidsverklaringen af voor het speciaal (basis) onderwijs [S(B)O]. Deze 
toelaatbaarheidsverklaringen worden voorbereid in het Schoolondersteuningsteam (SOT) onder 
begeleiding van een trajectbegeleider van het SWV. Ouders worden bij dit overleg in het SOT als 
overlegpartner betrokken. 
Indien ouders en/of school het niet eens zijn met een beslissing over de toelaatbaarheid tot het 
S(B)O, dan kan een bezwaar ingediend worden bij de adviescommissie van het SWV. Over de 
bereikbaarheid van deze commissie en de bezwaarprocedure is informatie te vinden op de website 
van het Samenwerkingsverband. Op deze website is ook andere informatie over passend onderwijs 
en het SWV te vinden. 
 
Contactinformatie van het SWV: 
Website: www.swv-twentenoord.nl    Mail: info@swv-twentenoord.nl  
Pieter Verbrugh, directeur SWV Twente Noord  
Tel.: 0546-745790 
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Het Schoolondersteuningsprofiel 
 
Hieronder beschrijft CBS Nieuwoord haar Schoolondersteuningsprofiel. Andere documenten1 waar 
informatie te vinden is over de ondersteuningsstructuur zijn: 

o Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). 
o De notitie “Basisondersteuning” van SWV Twente Noord 
o Het “Ondersteuningsplan versie 2014” van SWV Twente Noord 

 
1. De missie: 

De missie van CBS Nieuwoord sluit aan bij die van het SWV Twente Noord. CBS Nieuwoord biedt 
passend basisonderwijs zodat dit onderwijs en de begeleiding van kinderen zo snel, zo normaal, zo 
dichtbij en zo goed mogelijk wordt georganiseerd. De school volgt hier de afspraken, zoals die in 
SWV Twente Noord zijn gemaakt. 
De missie van het SWV is leerlingen kwalitatief goed passend onderwijs te bieden in een omgeving, 
die zo thuisnabij en zo regulier als mogelijk is. De ontwikkelmogelijkheden en het welbevinden van 
de leerlingen sluiten zo goed mogelijk aan bij de passend onderwijsplek. 
 

2. De visie: 
CBS Nieuwoord maakt dit mogelijk door: 
o De afspraken rondom basiszorg en kwaliteitszorg volgens de eisen van de inspectie planmatig 

toe te passen; 
o De uitgangspunten volgens Handelingsgericht Werken (HGW) in de praktijk te brengen; 
o Zo vroeg mogelijk de deskundigheid van ondersteuners in het SWV in te schakelen om voor 

iedere leerling een onderwijsarrangement op maat mogelijk te maken. 
 

3. Ambitie passend onderwijs: 
De school werkt samen met deskundigen binnen en buiten onze school, zodat zoveel mogelijk 
leerlingen passend onderwijs kunnen volgen. Het team streeft bij alle leerlingen tot een zo ruim 
mogelijk passend aanbod te komen. De school beschrijft in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
waar de grenzen van de mogelijkheden van ons schoolteam liggen. De school zoekt steeds naar 
mogelijkheden om deze grenzen op te schuiven.  
Ter ondersteuning van het team beschikt de school over gespecialiseerde leerkrachten en extra 
ondersteuningsmogelijkheden.    
De school beschikt over een team dat goed is voorbereid om onderwijs- en opvoedproblemen te  
Voorkomen en te verhelpen. 
 
 

4. Ondersteuningsstructuur: 
De school wordt op verzoek ondersteund vanuit het SWV via de inzet van een Expertise en 
Dienstenteam (E&D). Dit team bestaat uit specialisten uit cluster 3 en 4. Via de afdeling en het 
schoolbestuur is de inzet mogelijk van een orthopedagoog.  
De school heeft een schoolondersteuningsteam (SOT). Dit SOT houdt volgens een vaste planning 
groeps- en leerlingenbesprekingen. Deze groeps- en leerlingenbesprekingen vinden plaats volgens 
de zogenaamde HGW-werkwijze. Binnen deze werkwijze staat planmatig en doelgericht werken 
voorop. Vragen rondom leerlingen worden besproken op basis van hun ondersteuningsbehoeften. 
 
 
 

 
1 Deze documenten liggen op de school ter inzage. 
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Leerlingenbesprekingen verlopen volgens planning maar kunnen ook op afroep plaats vinden. Dit 
als snel en direct gehandeld moet worden. Bij het SOT-overleg zitten standaard de volgende 
personen: de directeur van de school, de intern begeleiders, schoolcoach vanuit het SWV, 
orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, schoolverpleegkundige, leerkracht en ouders. 
Desgewenst kunnen andere deskundigen aansluiten. 
De school maakt hierdoor effectief gebruik van nuttige en noodzakelijke adviezen van externe 
partners. Het SOT-overleg wordt altijd met ouders voorbereid. Ouders worden altijd betrokken bij 
besprekingen en besluiten over hun kind. 
Het SOT kan aan het SWV ook advies en ondersteuning vragen in de vorm van trajectbegeleiding. 
Trajectbegeleiding is een aanvullende ondersteuningsmogelijkheid voor de school. Het SWV biedt 
deze ondersteuning om samen met het SOT en ouders te onderzoeken of binnen onze school nog 
kansen liggen om passend onderwijs te bieden. Trajectbegeleiders zijn door het SWV speciaal 
opgeleid om dit te bespreken samen met ouders en SOT. Trajectbegeleiding wordt pas ingezet als 
eerdere aanpak niet heeft geleid tot een blijvende oplossing. Het is mogelijk dat ondanks inzet van 
extra deskundigen het verwachte doel niet wordt bereikt. De ondersteuningsstructuur van het 
eigen bestuur, afdeling of SWV is dan vaak al actief geweest ten behoeve van de leerling. Een 
groeidocument2 geeft aan welke acties al dan niet met succes reeds zijn ingezet. Er is echter nog 
geen zicht op een blijvende oplossing. Hierdoor zijn andere acties nodig om voor de leerling passend 
onderwijs te kunnen organiseren. De intern begeleider (IB-er) neemt in zo’n situatie contact op met 
het SWV om ondersteuning van een trajectbegeleider. 
 
6.5  Begeleiding  hoogbegaafde  leerlingen 
 

Ook leerlingen die extra goed kunnen leren, krijgen bij ons speciale aandacht.  
Binnen de methodes is extra oefenstof aangegeven die deze leerlingen kunnen maken. Bovendien 
gebruiken we voor deze leerlingen verrijking- en verdiepingsopdrachten, waaraan ze zelfstandig 
mogen werken. In uitzonderlijke gevallen stromen leerlingen versneld door. Verder is er voor deze 
leerlingen de 3D- groep (plusgroep). Leerlingen werken hier met een hoogbegaafdheidspecialist aan 
eigen doelen.    
 
6.6  Een  jaar  overdoen  met  aangepaste  programma’s 
 

Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. 
Soms nemen we dan, altijd in overleg met de ouders, het besluit om het kind de betreffende groep 
een jaar over te laten doen. Mocht dit besluit problemen geven tussen leerkracht en ouder(s) en 
komen de verschillende partijen niet tot elkaar, dan ligt de beslissing tot het doubleren bij de 
directie van de school. Dit gebeurt vooral als een kind op alle punten – ook lichamelijk en 
emotioneel – achterblijft bij de meeste klasgenootjes. 
Veel vaker komt het voor dat we de afspraak maken dat een kind voor een bepaald vak met een 
aangepast programma gaat werken. Zo’n leerling haalt op dat gebied niet het eindniveau van de 
basisschool, maar we stellen het aangepaste programma zo op dat er aansluiting is bij het 
vervolgonderwijs. 
 

 
 

 
2 Het groeidocument verzamelt alle informatie over een leerling op een planmatige manier, zodat afspraken en 
evaluaties goed zijn te volgen. 
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7.  Steeds op zoek naar kwaliteitsverbetering 
 
Op een aantal manieren werkt CBS Nieuwoord aan verdere kwaliteitsverbetering: werken met 
goede methoden, bekwaam personeel, het consequent volgen van de resultaten van de leerlingen 
en het verder ontwikkelen van het onderwijs met behulp van het schooljaarplan. 
 
7.1  Kwaliteitsverbetering  door  goede  methoden  
 

Op onze school geven we les met behulp van moderne lesmethoden.  
Bij de keuze van lesmateriaal stellen we ons altijd de vraag: Kunnen kinderen goed leren met behulp 
van deze methoden en ziet het materiaal er aantrekkelijk uit? Ook wordt er gekeken of deze 
methode bij onze onderwijsvisie past. 
Er zijn kinderen die extra moeilijk werk aankunnen en kinderen die veel extra oefenstof nodig 
hebben. We letten er bij de aanschaf van methoden op of er voor beide groepen voldoende leerstof 
in de methode zit.  
Ook kijken we of de methoden voldoen aan de kerndoelen die de overheid ons stelt. 
 
7.2  Kwaliteitsverbetering  dankzij  goed  personeel 
 

Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken.  
Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de lesboeken zinvol 
gebruikt worden. 
Onze leerkrachten besteden veel tijd aan overleg en samenwerking. 
De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen 
we op de voet, o.a. door studiemiddagen. 
Verder volgen leerkrachten nascholingscursussen om hun werk nog beter te kunnen verrichten. 
                 
7.3  Kwaliteitsverbetering  door  een  leerlingvolgsysteem  
 

Een derde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen is het 
werken met het Cito-leerlingvolgsysteem. Dat doen we om onze leerlingen gedurende hun 
schoolloopbaan zo goed mogelijk te kunnen volgen in hun ontwikkeling.  
Het systeem levert waardevolle informatie op over een leerling. Het laat zien hoeveel een kind in 
een bepaalde periode heeft bijgeleerd. 
De toetsen die wij gebruiken, worden ook afgenomen bij een grote groep leerlingen verspreid over 
het hele land. Daardoor is het mogelijk de vorderingen van uw kind te vergelijken met 
leeftijdsgenoten in ons land. 
De vakken rekenen, lezen en taal worden op verschillende onderdelen getoetst. 
De resultaten van de toetsen worden besproken door de leerkrachten en de Interne Begeleiders.  
U kunt aan de groepsleerkracht vragen wat de resultaten van uw kind zijn. De resultaten van de 
toetsen worden samen met het rapport meegegeven. Deze kunt u bewaren. 
Als de resultaten van de toetsen achterblijven bij onze verwachtingen, zou dat kunnen betekenen 
dat de manier van lesgeven of de onderdelen van het onderwijsprogramma moeten worden 
aangepast. 
Het leerlingvolgsysteem biedt ons een overzicht van leerlingen die extra hulp nodig hebben, niet 
alleen op leergebied maar ook in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. 
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7.4  Kwaliteitsverbetering  dankzij  het  schooljaarplan 
Binnen onze school zijn we bezig met de professionalisering van de leerkrachten. Hierbij spelen de 
instructie, het aanleren van leerstrategieën en de onderwijsbehoeften van de leerlingen een 
belangrijke rol. We werken met een cyclus. Toetsgegevens worden goed bekeken en vervolgens 
worden deze gegevens verwerkt in een groepsplan. Er zijn regelmatig groeps-, en 
leerlingenbesprekingen. Kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte kunnen besproken worden 
in een SOT(schoolondersteuningsteam). De ouders worden altijd meegenomen bij deze 
besprekingen. Voor de volledige structuur verwijzen we u naar 6.4 van deze schoolgids. 
Het kwaliteitsbeleid op onze school wordt meerdere keren per jaar geëvalueerd met het team en de 
algemeen bestuurder. We zijn voortdurend bezig met de zelfevaluatie van ons onderwijs. 
 
 
7.5  Het  Onderwijskundig  Rapport/OSO (Digitaal Overdracht Dossier) 
 

Bij verhuizing naar een andere basisschool of plaatsing in het speciaal onderwijs krijgen  
de leerlingen een Onderwijskundig Rapport mee. Dat geldt ook voor leerlingen die naar  
het Voortgezet Onderwijs gaan. De nieuwe school ontvangt de Cito-gegevens digitaal. Andere 
gegevens, zoals eventuele verslagen, gaan pas naar een nieuwe school na overleg met de ouders. 
             
7.6  Klankbordgroep ouders 
 

We hebben op school een ouderklankbordgroep. De bedoeling van een klankbordgroep is een open 
dialoog tussen de schoolleiding en een groep ouders over het onderwijs op school. Goede 
communicatie is een van de kenmerken van kwaliteitsbeleid waaraan wij willen voldoen. Natuurlijk 
is er communicatie met individuele ouders over eigen kinderen, maar ook de communicatie met de 
ouders als groep vinden wij belangrijk. Op deze manier bieden wij ouders de mogelijkheid om op 
laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te komen met de school. Uit zo’n gesprek 
komen verbeterpunten naar voren die in het team worden besproken en als er draagvlak is, worden 
ze in praktijk gebracht.  
Het is een voorwaarde dat elke twee jaar andere ouders deel uitmaken van de 
ouderklankbordgroep. Bij wisselende samenstelling kunnen er meerdere ouders aan de beurt 
komen. Het is een extra overlegvorm naast de ouderraad en medezeggenschapsraad. Het is beslist 
niet de bedoeling deze organen overbodig te maken. 
 
 

8.  CBS Nieuwoord en zijn omgeving 
 
- Samenwerking met de bibliotheek houdt in dat er geregeld klassenbezoeken zijn waarbij boeken  
worden geleend. 
- Er is een warme overdracht voor de zogenaamde VVE leerlingen, zodat er al snel zicht is op de    
  problematiek van een kind. Zo kunnen wij dit kind speciale zorg en aandacht geven. Na een aantal  
  weken koppelen wij onze bevindingen terug naar de peuterspeelzaal. Er is een pilot gestart om 
  binnen onze vereniging te kijken hoe de voorschoolse structuur beter aan kan sluiten bij de  
  basisscholen. 
- Er is geregeld contact met de verkeersoverleggroep van 3VO over zaken die de school aangaan. 
- De samenwerking met de plaatselijke kerken wordt opgezocht door samen een scholendienst te  
  organiseren.  
 
 



- 20 - 
 

- Ook is er veel overleg met de andere scholen binnen de vereniging van PCBO Vroomshoop. 
- We hebben regelmatig gastlessen van plaatselijke sportverenigingen. Ook tijdens sportdag en 
Koningsspelen krijgen we hulp van plaatselijke sportverenigingen. 
 
www.loes.nl 
Iedereen vindt opvoeden wel eens lastig. Op die momenten wilt u dan advies. Op de site vindt u  
24 uur per dag informatie en tips. Staat uw vraag er niet bij, of komt u er toch niet helemaal uit? 
Neemt u dan telefonisch contact op (zie locaties) of via het contactformulier op de website. Wilt u 
liever een persoonlijk gesprek? Komt u dan langs bij het Centrum Jeugd en Gezin loket in 
Vriezenveen, Vroomshoop, Den Ham of Westerhaar. U hoeft geen afspraak te maken. 
            
Locaties: 
CJG-loket te Vriezenveen; Koningsweg 28 
ma t/m vrij van 8.30-12.30 uur 
telnr.: 0546-481450 
 
CJG-loket te Vroomshoop; Julianastraat 31 
ma t/m vrij van 8.30-12.30 uur 
telnr.: 0546-481460 
 
CJG-loket te Den Ham; Goosensplein 1D 
ma, wo en do van 13.30-16.00 uur 
telnr.: 0546-481455 
 
 www.jongtwenterand.nl 
Deze site is een site voor en door jongeren en passend binnen de cultuur, normen en waarden van 
Twenterand. Jongeren uit Twenterand kunnen er terecht voor zaken als werk, geld en wonen, 
school en opleiding, verslaafdheid, gezondheid, geloof, fun stuff en dingen waar ze zich zorgen om 
maken. 
De website wordt landelijk en lokaal actueel gehouden.          
                          
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief) 
          
Het is goed te weten dat er op onze school vertrouwenspersonen zijn, waar iedereen met 
problemen van welke aard dan ook naar toe kan gaan. Dat zijn mevr. G. Waijerink en mevrouw J. 
Khajo. Elke ouder of kind kan een beroep op hen doen als ze problemen hebben, waar ze niet met 
iedereen over durven te praten. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek ook vertrouwelijk behandeld 
wordt.  
       

9. CBS Nieuwoord en het voortgezet onderwijs 
 
Of een bepaalde onderwijsvorm voor uw kind haalbaar is, hangt niet alleen af van de kwaliteit van  
de basisschool, maar ook van interesse, motivatie en aanleg van het kind. 
Met onderwijs op maat proberen we op CBS Nieuwoord het maximale uit ieder kind te halen en er 
zo voor te zorgen dat uw kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt en 
op die school goed kan meekomen.  
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Ook doen we in groep 8 mee aan de NIO (Nederlandse Intelligentietest Onderwijsniveau). 
De specifieke voorbereiding op het voortgezet onderwijs gebeurt in groep 8.    
De leerlingen krijgen van de leerkrachten informatie over de verschillende mogelijkheden die er zijn 
en ze bezoeken een aantal scholen. Voor de ouders is er in januari een informatiebijeenkomst. 
In december wordt het advies van de school opgesteld en met u besproken. 
Aan het begin van elk kalenderjaar hebben de scholen voor voortgezet onderwijs ’open avonden’  
die u samen met uw kind kunt bezoeken.  
Voor maart moet u uw kind bij een school aanmelden. 
 
9.1  Belangrijke  punten  bij  de  schoolkeuze  voortgezet  onderwijs  
 

De schoolkeuze voortgezet onderwijs is o.a. afhankelijk van: 
Methode onafhankelijke toetsen (CITO), methode afhankelijke toetsen en eventueel een 
psychologische test zoals de NIO. Ook zijn de observaties van de leerkrachten van groot belang. 
 
 
Advies van de school 
Het advies van school, met name van de groepsleerkracht, is belangrijk voor de schoolkeuze. 
De school heeft een goed inzicht in de mogelijkheden waarover het kind beschikt. 
Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties van belang, maar ook gegevens over de belangstelling van 
het kind, de zin in studeren, de wil om zich ergens voor in te zetten en de behoefte aan hobby’s en 
vrije tijd. 
Dit advies bespreken we met de betreffende ouders. 

 
Citotoetsen 
De CITO-Eindtoets wordt afgenomen in april en kan worden gebruikt om het schooladvies bij te 
stellen wanneer de toets hoger, dan verwacht, uitvalt. Met de Cito-Eindtoets worden de kennis en 
het inzicht van de leerlingen onderzocht op het gebied van taal, rekenen, lezen en 
informatieverwerking. De bedoeling ervan is o.a. om meer duidelijkheid te krijgen over de vorm van 
voortgezet onderwijs die het meest geschikt is. De uitslag van de toets delen we schriftelijk mee.  
             
Psychologische test 
In groep 8 wordt de NIO klassikaal afgenomen. Deze test wordt door de school betaald en gebruikt 
als ondersteuning bij de adviezen voor het voortgezet onderwijs. 
 
Er is een goede warme overdracht met het voortgezet onderwijs. 
 

9.2 Resultaten van ons onderwijs 
 

We streven op onze school naar de meest optimale resultaten binnen ons onderwijs. Dit betekent 
dat we ernaar streven dat de Citoscores voor de diverse vakken op het landelijk niveau liggen. 
In 2020 is de Cito eindtoets niet afgenomen omdat we te maken hadden met de Corona-periode. 
Voor het schooljaar 2021 zijn de cijfers niet betrouwbaar omdat we nog steeds te maken hadden 
met de gevolgen van de Coronapandemie. De kinderen misten in deze periode een groot deel van 
het te geven onderwijs. Dit resultaat viel veel lager uit dan we aanvankelijk verwacht hadden. Dit 
was wel een landelijke trend. Het resultaat van 2021 wordt niet meegeteld bij de inspectie. 
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We vermelden de uitstroomgegevens vanaf het schooljaar 2019 
                                                                
 

Met de scholen 
van het 
voortgezet 
onderwijs 
bestaat een 
goed contact. 
Zij houden ons 
gedurende  

de brugklasperiode op de hoogte van de resultaten van de schoolverlaters.  
             

10. CBS Nieuwoord voor kinderen en hun ouders 
 
Een goed en regelmatig contact tussen school en thuis vinden wij heel belangrijk. We informeren u 
niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw 
kind.  
Van onze kant stellen we het op prijs als u ons van die gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt 
welke van invloed kunnen zijn op de schoolsituatie van uw kind. 
Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. 
 
10.1  Informatie  aan  ouders 
Nieuwoortje 
Deze nieuwsbrief verschijnt elke eerste dinsdag van de maand en bevat mededelingen en 
informatie van allerlei aard. Deze nieuwsbrief vindt u op onze website. Ook geven we u deze 
nieuwsbrief via Social Schools.  
 
Social Schools 
Op Social Schools plaatsen de leerkrachten informatie die speciaal voor die groep bedoeld is. Dit 
kunnen activiteiten zijn, verslagen van deze activiteiten, foto’s en filmpjes. Ook huiswerk wordt via 
Social Schools gedeeld. Ouders kunnen zich aanmelden via een uitnodiging die aan het begin van 
een nieuw schooljaar uitgereikt wordt. Sinds dit schooljaar kunnen ouders zich aanmelden voor de 
gespreksavonden of absenties doorgeven via Social Schools.  
 
Informatieavond 
Aan het begin van het schooljaar houden we een informatieavond voor de ouders van de  
groepen 1, 3, 5 en 8.  
U kunt dan kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind. We geven informatie over wat er dat 
schooljaar in de groep van uw kind gaat gebeuren. De overige groepen geven een informatieblad 
mee naar huis met informatie die specifiek en belangrijk is voor de groep. 
 
Informatie- en advieslijn 
Hier kunt u gratis terecht met vragen over het onderwijs. Het landelijke telefoonnummer is: 0800-
5010. 
 

 

Vanaf 

VSO 

 

 

VMBO 

Vmbo-
basis 

VMBO 

Vmbo-
kader+ 

th 

HAVO/VWO 

Havo/Vwo 

Aantal 
leerlingen 

Cito 

score  

school 

2019 1    2 14 11 28 533,7 

2020 -     1 22 7 31 - 
2021 -     10 12 8 30 528,9 
2021 -     4 17 11 32 534,9 
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Ouderavond 
Elk jaar organiseert de Ouderraad een ouder/startavond. 
Soms is de opzet van deze avond zodanig dat een combinatie wordt gemaakt met een themaweek 
of fietspuzzeltocht.    
 

Gespreksavonden 
We plannen drie keer per jaar gespreksavonden voor alle groepen. De gespreksavonden in 
november en juli vinden plaats op vrijwillige basis. Bij de gespreksavonden in februari worden alle 
ouders/verzorgers verwacht. Op de gespreksavonden kunt u met de leerkracht praten over de 
ontwikkeling van uw kind. Deze gesprekken duren 10 minuten. Tijdens de gespreksavonden worden 
de kinderen ook van harte uitgenodigd. Voor groep 4 en 5 is dit op vrijwillige basis en voor de 
groepen 6 t/m 8 is dit verplicht. De kinderen van groep 1 t/m 3 hoeven niet bij deze gesprekken 
aanwezig te zijn. 
 
Startgesprekken 
Aan het begin van het schooljaar geven we ouders de gelegenheid om belangrijke dingen over hun 
kind te bespreken met de groepsleerkracht. Tijdens deze startgesprekken worden alle 
ouders/verzorgers verwacht, zodat ouders/verzorgers en leerkrachten fysiek kennis kunnen maken 
met elkaar. Tijdens de startgesprekken worden de kinderen ook van harte uitgenodigd. Voor groep 
4 en 5 is dit op vrijwillige basis en voor de groepen 6 t/m 8 is dit verplicht. De kinderen van groep 1 
t/m 3 hoeven niet bij deze gesprekken aanwezig te zijn. 
 
Website 
Voor informatie kunt u ook terecht op onze website: www.cbsnieuwoord.nl 
Bij het intakegesprek kunnen ouders via een toestemmingsformulier aangeven of ze bezwaren 
hebben tegen publicatie op internet van foto's waarop hun kinderen staan. 
             
Rapporten 
Vanaf groep 1 geven we twee keer per jaar een rapport:  
- halverwege het schooljaar 
- einde schooljaar 
           
Afscheidsavond groep 8 
In de laatste week van het schooljaar organiseert onze school een avond waarop officieel afscheid 
wordt genomen van groep 8. Op deze avond zijn ook de ouders van deze leerlingen welkom. 
         
Oudermorgens: 
Er zullen dit jaar verschillende dagen gepland worden waarop u een kijkje kunt nemen in de klas. 
 
Gesprek met directie 
De directie heeft geen officieel spreekuur, maar een afspraak kan altijd worden gemaakt. 
             
Kledingprotocol 
Wij zien erop toe dat leerlingen, stagiaires en leerkrachten gepaste kleding dragen. Dit houdt in dat 
kleding niet te kort en te bloot gedragen wordt. 
Hoofdbedekking is niet toegestaan binnen school.  
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10.2 Klachtenregeling 
 

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. 
Dat gebeurt ook op onze school, al proberen we die natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen! 
Als u een klacht hebt, praat dan in eerste instantie met de leerkracht van uw kind. 
Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich tot de directeur of tot de vertrouwenspersoon wenden.  
Als u ook daar niet tot overeenstemming komt, kunt u zich altijd richten tot het schoolbestuur. 
Mocht ook dat geen resultaat hebben, dan kunt u een klacht indienen bij een onafhankelijke 
klachtencommissie die door het bestuur van onze school in het leven is geroepen. 
Hieronder de namen van de klachtencommissie: 
    Mevr I. Wetering                 Mevr. J.M. Koene- Kreuwel 
    De Eikelaars 4   Oranjeplein 15 
    7681 DG Vroomshoop 7681 AZ Vroomshoop 
 
Het telefoonnummer van de landelijke klachtencommissie van Verus is: 0348 744444 
 

Verder kunnen de volgende adressen en telefoonnummers van belang zijn:  
Info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
 
10.3  Ouders helpen op school 
 

Gelukkig zijn heel veel ouders op diverse manieren actief betrokken op onze school. Een moderne 
basisschool kan eenvoudigweg niet zonder! Niet alleen de Medezeggenschapsraad, Klankbordgroep 
en de Ouderraad spelen een belangrijke rol, ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten onder 
en na schooltijd. 
Zo helpen ouders bij sportactiviteiten en begeleiden ze groepjes kinderen tijdens een uitstapje. 
                                                     
10.4a  De  Medezeggenschapsraad  (MR) 
  

Elk schoolbestuur is verplicht een Medezeggenschapsraad in te stellen.  
Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel en van de ouders, van elk evenveel. 
Alle ouders mogen lid worden van de oudergeleding van de MR. 
 

Wat doet de medezeggenschapsraad? 
-De MR is bevoegd alle aangelegenheden die de school aangaan te bespreken met het bevoegd 
gezag. 
-Aan de MR is een aantal meer ideologische taken opgedragen, zoals het bevorderen van openheid,    
 openbaarheid en onderling overleg.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- De MR heeft bijzondere bevoegdheden middels instemmingsrecht en adviesrecht.  
 Het gaat hierbij om aangelegenheden als: veranderingen van de onderwijskundige doelstellingen,    
 vaststelling of wijziging van het activiteitenplan, van het schoolplan, van het formatieplan, van de  
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 ouderbijdrage, van het financieel beleid van de school, van het beleid m.b.t. benoeming en ontslag  
 van personeel en schoolleiding.                       
-De MR vergadert 4 keer per jaar. 
-De directeur is adviserend lid van de MR.  
 
De leden van de MR:                                                                                                                                  
 
Ouders:           
Mevr. J. de Jong   Dhr. J. Vos                             Mevr. S. Scholten 
 
 
 
Personeel:    
Dhr. A. Baan   Dhr. H. Korblet              Mevr. L. van Dijk 
 
 
 
10.4b  De  Gemeenschappelijke  Medezeggenschapsraad  (GMR)  
  

Ons bestuur heeft drie scholen binnen de vereniging. 
Door de schaalvergroting in het primair onderwijs is indertijd de mogelijkheid geopend om  
een GMR in te stellen.  
Onze GMR bestaat uit acht leden (twee vertegenwoordigers per school: een ouder vanuit de MR en 
een teamlid).  
Aan zo’n gemeenschappelijke raad kunnen bijzondere bevoegdheden worden overgedragen die  
de MR in bepaalde aangelegenheden heeft. 
De GMR behandelt echter uitsluitend die aangelegenheden welke van gemeenschappelijk belang 
zijn voor de aangesloten scholen. Iedere school houdt daarom zijn eigen MR. 
De GMR werkt net als de MR met een eigen reglement en vergadert 4 keer per jaar.    
 
Voorzitter GMR:    Lid oudergeleding:  
Dhr. A. Baan (voorzitter)  Mevr. De Jong   
 
 
 
 
           
Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders,  
leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn,  
komen in de Medezeggenschapsraad aan bod. 
Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de MR aankaarten.  
De vergaderingen van de MR en de GMR zijn – tenzij anders vermeld – openbaar.                   
 
 
 
10.5  De  Ouderraad  (OR) en ouderbijdrage 
 

Onze Ouderraad bestaat uit een groep van 9 ouders van kinderen die naar onze school gaan.  
Deze ouders leveren een bijdrage aan diverse activiteiten die in en om de school worden 
georganiseerd. Veel zaken op school zouden niet goed of helemaal niet plaatsvinden als er geen 
Ouderraad bestond. 
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De OR helpt mee met het organiseren van o.a. het kerstfeest, het paasfeest, de sinterklaasviering, 
schoolreizen, afscheid groep 8. 
Het zijn deze feesten en onderbrekingen in het schooljaar die het schoolleven opfleuren. 
Van de ouders wordt een vrijwillige bijdrage verwacht om deze activiteiten te kunnen bekostigen 
omdat hiervoor onvoldoende subsidie van het rijk wordt ontvangen. 
De ouderbijdrage 2022-2023 is vastgesteld op € 42,50.      
De penningmeester wil deze bijdrage graag automatisch innen. U krijgt daarom voor ieder kind dat 
nieuw op school komt een formulier waarop u de penningmeester kunt machtigen zodat de 
bijdrage 4 keer per jaar van uw rekening afgeschreven kan worden. 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. We hopen dat elke ouder in staat is deze te voldoen. 
Mocht u problemen hebben met deze bijdrage dan vragen we u om contact op te nemen met de 
directeur. We sluiten nooit leerlingen uit van een deelname aan een activiteit. 
 
De belangrijkste doelstellingen van de ouderraad zijn: 

- De belangen van ouders en kinderen behartigen 
- De contacten tussen ouders en team bevorderen (ouderavond) 
- De ouderbijdrage beheren 
- Helpen bij activiteiten en meedenken over nieuwe initiatieven 

         

De leden van de OR:  
Mevr. W. Toerse Voorzitter     Dhr. G de Graaf Penningmeester       Mevr. M. Rozemuller Secretaris 
 
 
 
Mevr. C. Lukas                           Mevr. W. Jasper                   Mevr. J. Bosch 
  
 
 
 
       
Mevr. L. van Bloois                 Mevr. L. van Venrooy                            Mevr. A. de Graaf 
 
 
 
                           
 
10.6 Omgangsprotocol 
 

Op onze school moeten leerkrachten, leerlingen en ouders zich geborgen en veilig kunnen voelen. 
Hoe we dit doen, staat beschreven in het omgangsprotocol. Het zorgt daarnaast voor een 
regelgeving voor de drie genoemde geledingen. Op deze manier dragen we de verantwoordelijkheid 
gezamenlijk. Onderlinge communicatie speelt daarbij een belangrijke rol. 
Het tonen van respect voor elkaar en het goed naar elkaar willen luisteren zijn basisvoorwaarden.  
           
Een eerste gesprek over een leerling wordt gevoerd door de ouders en de betreffende 
leerkracht(en). 
Eventueel wordt een vervolgafspraak gemaakt. In onderling overleg kan afgesproken worden dat  
de directeur of bijvoorbeeld de IB-er wordt ingeschakeld. 
             
Van de leerkrachten mag worden verwacht dat zij: 
● zich in een vroeg stadium op de hoogte stellen van mogelijke problemen; 
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● de ouders positief benaderen en openstaan voor kritiek; 
● argumenten kunnen aandragen om hun handelen t.o.v. een leerling duidelijk te maken; 
● voldoende flexibel zijn om zo nodig hun eigen handelen aan te passen; 
● indien nodig een vervolggesprek plannen; 
● op geen enkele manier discriminatie toepassen of dat van anderen tolereren; 
● zorgvuldig omgaan met de gegevens van de leerlingen. 
            
 Van de ouders/verzorgers mag worden verwacht dat zij:  
● de schoolregels kennen en zich eraan houden; 
● leerkrachten in een vroeg stadium op de hoogte brengen van mogelijke problemen; 
● voldoende flexibel zijn om zo nodig hun eigen handelen aan te passen; 
● pesterijen of andere vormen van ongewenst gedrag melden bij de groepsleerkracht. 
 

Van de leerlingen mag worden verwacht dat zij: 
● de schoolregels en het pestprotocol kennen en deze naleven; 
● meningsverschillen op een correcte manier oplossen zonder uitingen van agressie, 
   zoals schoppen, schelden, slaan. 
 
 
10.7 Privacy 
 
Op cbs Nieuwoord gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in 
het privacyreglement van onze school. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we 
persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren 
en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het 
privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van 
persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze 
school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over 
onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens 
geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens 
(denk aan dyslexie of ADHD). In verband met de identiteit van onze school willen wij graag de 
geloofsovertuiging registreren zodat wij daar, zo mogelijk, tijdens het onderwijs rekening mee 
kunnen houden, maar het geven van deze informatie is niet verplicht.   
   
 
 
De leerlingengegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Parnassys. De 
vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons Cito-leerlingvolgsysteem en in Parnassys. 
Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze 
school. Omdat cbs Nieuwoord onderdeel uitmaakt van PCBO Vroomshoop, worden daar ook (een 
beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke 
administratie en het plaatsingsbeleid.   
   
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte 
set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. 
Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons 
krijgen. De leverancier mag de leerlingengegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor 
geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.    
   
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens 
niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet 
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meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor 
vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind, 
of met de directeur van de school.   
   
In geval van uitwisseling van leerlingengegevens met andere organisaties, wordt daar vooraf 
toestemming gevraagd aan de ouders, tenzij die uitwisseling verplicht is op grond van de wet.   
  
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de 
school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming door middel van een 
toestemmingsformulier. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om 
eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk 
zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. 
Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, of 
bij de schooldirecteur.  
                                 
11. Praktische punten van A tot Z 
 
11.1.1  Aanmelding  van  leerlingen 
 

Elk jaar organiseren alle basisscholen binnen PCBO gelijktijdig, meestal in februari, een ’Open Dag’ 
om ouders in de gelegenheid te stellen hun kind dat in de loop van het volgend schooljaar 4 jaar 
wordt op een van de scholen aan te melden. 
Enige tijd voordat het kind 4 jaar wordt, bieden we tijdens een bezoekje een boekje aan als cadeau. 
Ook krijgt u dan de nodige informatie over school en de data dat uw kind een kijkje mag komen 
nemen in de groep. Ook kan hij/zij samen met u kennismaken met de leerkracht. 
Twee dagen na zijn of haar vierde verjaardag mag het beginnen in zijn groep. In overleg met de 
ouders kan anders worden besloten. 
                     
 
 
 
 
 
 
 
11.1.2  Toelating  van  leerlingen 
 

De scholen van onze vereniging staan midden in de samenleving. Dat betekent dat in beginsel alle 
kinderen van harte welkom zijn om bij ons onderwijs te volgen. Sommige leerlingen kunnen we niet 
toelaten, omdat de zorgzwaarte te groot is voor ons als reguliere basisschool. Dit staat beschreven 
in ons School  Ondersteunings Plan (SOP). Wanneer we een leerling verwijderen, gaat dit alleen op 
gegronde redenen. 
In dit deel over toelating en verwijdering geven wij de criteria aan voor toelating en verwijdering. 
De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust formeel bij het bestuur. In de 
praktijk wordt de beslissing over toelating genomen door de directeur en over de verwijdering door 
de algemeen bestuurder op voorstel van de directeur. 
             
In principe zijn alle leerlingen welkom op onze school wanneer: 
- de ouders de grondslag van de vereniging en van het onderwijs op school respecteren. 



- 29 - 
 

- het kind kan functioneren binnen het pedagogisch klimaat van de school en wanneer     
redelijkerwijs verwacht kan worden dat het kind het onderwijs zowel cognitief als sociaal- 
emotioneel op de betrokken school kan volgen. 
De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten.  
Expliciet wordt hier vermeld dat de leerlingen de lessen godsdienstige vorming dienen te volgen. 
Voor individuele leerlingen kan de algemeen bestuurder besluiten tot bepaalde vrijstellingen op 
verzoek van de ouders, bijvoorbeeld bij een lichamelijke functiebeperking of bij religieuze 
overwegingen. 
Maar er zijn voor deze kinderen vervangende onderwijsactiviteiten gepland.         
             
De toelating op onze school is niet afhankelijk van een geldelijke bijdrage van de ouders. 
Toelating van leerlingen van andere scholen (ook bij verhuizingen) vindt slechts plaats nadat er 
contact is geweest met de verwijzende school. Uit dit contact dient te blijken dat de leerling past 
binnen het pedagogische klimaat van de school en zowel cognitief als sociaal-emotioneel in staat is 
goed te functioneren op onze school. Zoals beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Vanaf 1 
augustus 2014 is de zorgplicht in werking getreden. Dit betekent dat de school voor elke 
aangemelde leerling een passende vorm van onderwijs moet aanbieden. Dit kan betekenen dat een 
andere school binnen het samenwerkingsverband meer geschikt wordt geacht. 
 
Klassenverdeling: 
De klassenverdeling wordt in mei/juni aan de ouders bekendgemaakt.  
            
11.1.3 Verwijdering en weigering van leerlingen 
Een school kan een leerling weigeren/verwijderen indien: 
- de grondslag niet gerespecteerd wordt; 
- de school de gewenste zorg niet kan bieden;  
Bij gerede twijfel aan het feit of de leerling past binnen het pedagogisch klimaat, en/of cognitief  
of sociaal-emotioneel zich niet thuis zal voelen op de betrokken school, kan de school besluiten de 
leerling niet toe te laten. De school zal een leerling dan ook weigeren/verwijzen indien de school de 
gewenste (inclusief de lichamelijke) zorg niet kan bieden. Kinderen hebben immers recht op die 
zorg welke ze nodig hebben. Soms moeten we tot de conclusie komen dat die zorg in een andere 
omgeving beter geboden kan worden; 
- 
 
 
 
-de groep vol is; 
Dit zal binnen op verenigingsniveau niet voorkomen. Wij proberen voor tijdige  
huisvesting zorg te dragen. Wanneer dit niet lukt, wordt eventueel een plaats op een andere  
school aangeboden of komt het kind op de wachtlijst te staan; 
- bij ernstige verstoring van de orde en rust op school;      
Dit kan gaan om het gedrag van het kind maar ook om het gedrag van de ouders. De algemeen 
bestuurder zal gemotiveerd aangeven waarom de overtuiging bestaat dat het kind en/of de ouders 
de orde en rust op de school zal/zullen verstoren. Het gaat dan om geldende gedragsregels en 
opvangcapaciteit van de school. 
 
Voordat een leerling van school wordt verwijderd, hoort de algemeen bestuurder de directeur, de 
groepsleerkracht en de ouders. De ouders ontvangen schriftelijk bericht over het besluit van de 
algemeen bestuurder. 
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Definitieve verwijdering van een leerling vindt pas plaats nadat het bevoegd gezag zorg heeft 
gedragen dat een andere school, waartoe bijv. ook een school voor speciaal onderwijs,  
bereid is de leerling toe te laten.          
                                                                                                                              

Indien het bevoegd gezag na 8 weken aantoonbaar zoeken nog geen andere school gevonden heeft, 
kan de leerling alsnog definitief verwijderd worden. In de tussentijd kan het bestuur besluiten de 
leerling te schorsen en de toegang tot de school tijdelijk te ontzeggen.  
 
11.1.4  Opschorting  van  inschrijving 
 

Naast de wettelijke verplichtingen (bewijs van uitschrijving, onderwijskundig rapport) schort de 
school de inschrijving op voor nader overleg met het bestuur indien: 
- de leerling afkomstig is van een kinderopvang of een medisch kinderdagverblijf; 
- er in een kort tijdsbestek leerlingen aangemeld worden van dezelfde andere school;  
- de directeur daar redenen toe ziet. 
 
11.1.5  Schorsing 
 
De directeur kan, na goedkeuring van het bestuur, ook besluiten de leerling te schorsen voor een 
bepaalde periode. Dit kan met name gebeuren als er sprake is van een dusdanige acute verstoring 
van de orde of rust op een school dat het beter is dat de leerling voor een bepaalde periode niet op 
school komt. Het kan ook voorkomen dat een leerling meerdere keren is gewaarschuwd voor 
hetzelfde feit en zich opnieuw niet aan de afspraken houdt. Dit kan ertoe leiden dat de leerling 
geschorst wordt voor een bepaalde periode. De directeur deelt de ouders dit schriftelijk en voorzien 
van een motivatie mee. 
 
11.2  Bewegingsonderwijs en zwemmen 
 

Groep 1 en 2 
Deze groepen maken voor het bewegingsonderwijs gebruik van het speellokaal en het schoolplein. 
Op donderdag krijgen deze groepen les van een vakdocent bewegingsonderwijs in het speellokaal. 
De kinderen uit deze groepen hebben gymschoenen nodig voor de gymlessen. Het liefst met 
klittenband. 
 
 
 
 
 
Groep 3 t/m 8 
Voor de lessen bewegingsonderwijs maken we gebruik van de sporthal. Kinderen uit deze groepen 
dienen in het bezit te zijn van een gymbroek, shirt of gympakje en gymschoenen zonder zwarte 
zolen. Deze schoenen mogen niet worden gebruikt buiten de les.  
Noteer eventueel de naam in schoenen en kleding.  
De kinderen uit de groepen 3 en 4 krijgen les van een vakdocent bewegingsonderwijs. 
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 krijgen les van hun eigen groepsleerkracht.  
De gymlessen op cbs Nieuwoord worden op een hoog niveau gegeven. Hier zijn we erg trots op. De 
groepsleerkrachten hebben allemaal een gymopleiding gedaan. (Wanneer onze leerlingen naar het 
voortgezet onderwijs gaan, hebben ze een voorsprong op de gemiddelde leerling van het 
voortgezet onderwijs.) 
                    

Wanneer heeft uw kind bewegingsonderwijs?  
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Groep 3: donderdagmorgen   
Groep 4: donderdagmorgen 
Groep 5: woensdagmorgen en vrijdagmiddag  
Groep 6: woensdagmorgen en vrijdagmiddag 
Groep 7: woensdagmorgen en vrijdagmiddag 
Groep 8: woensdagmorgen en vrijdagmiddag      
 

De groepen 6 t/m 8 gaan een aantal weken vóór en na de zomervakantie op donderdag naar  
zwembad "De Zandstuve". In die periode vervalt een van de gymlessen. 
Groep 5 maakt alleen vóór de zomervakantie gebruik van deze mogelijkheid. 
 
11.3  Huiswerk    
 

In de loop der jaren wordt een begin gemaakt met het geven van huiswerk. Hier zit per leerjaar een 
opbouw in. Het huiswerk wordt vermeld via Social Schools. 
Kijkt u eens samen met uw kind(eren) naar het huiswerk dat ze meekrijgen naar huis. De meeste 
kinderen ervaren dat als prettig. 
Heeft u vragen over het huiswerk, neem dan kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht. 
           
 
11.4  Digitalisering 
 

Bij ons op school zijn we volop bezig om onze leerlingen digitale vaardigheden aan te leren. Bij de 
kleutergroepen werken we op bepaalde momenten met IPads en is er een verrijdbaar digitaal bord. 
Voor de IPads maken we gebruik van materialen van Osmo. Ook zijn er voor deze groepen B-Bots 
aangeschaft. Dit zijn een soort robotbijtjes waar allerlei programmeringsoefeningen mee gedaan 
kunnen worden.  
Vanaf groep 3 maken de leerlingen gebruik van een Chromebook. Vanaf groep 5 worden de 
Chromebooks ingezet voor het rekenonderwijs en gedeeltelijk voor het taalonderwijs. Ook worden 
de Chromebooks gebruikt voor wereldoriëntatie. 
Dit schooljaar oriënteren we ons op het programma Robotica voor de bovenbouwgroepen. Ook 
oriënteren we ons op digitale geletterdheid voor de bovenbouw. 
                      
 
 
 
 
 
 
11.5  Schooltijden   
Instroomgroep, groep 1, groep 2, groep 3 en groep 4 
Maandag 8:30 uur tot 14:15 uur 
Dinsdag 8:30 uur tot 14:15 uur 
Woensdag 8:30 uur tot 12:30 uur 
Donderdag 8:30 uur tot 14:15 uur 
Vrijdag 8:30 uur tot 12:30 uur 

          
Instroomgroep, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8 
Maandag 8:30 uur tot 14:15 uur 
Dinsdag 8:30 uur tot 14:15 uur 
Woensdag 8:30 uur tot 12:30 uur 
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Donderdag 8:30 uur tot 14:15 uur 
Vrijdag 8:30 uur tot 14:15 uur 

 
Vanaf 8:15 uur zijn de leerlingen welkom op school. De leerlingen lopen rustig naar hun lokaal en 
hoeven niet te wachten op een bel. Om 8:30 uur beginnen de lessen en moeten alle leerlingen in 
hun lokaal zijn. Dit geldt voor alle groepen. 
Vanaf 8:15 uur en tijdens de pauzes is er pleinwacht door tenminste één leerkracht. 
De groepen 3,5 en 7 hebben pauze van 10:15 tot 10:30 uur. De groepen 4,6 en 8 hebben pauze van 
10:30 tot 10:45 uur. 
De middagpauze is voor de groepen 1,3,5 en 7 van 12:00 uur tot 12:15 uur en voor de groepen 2,4,6 
en 8 van 12:15 uur tot 12:30 uur. 
             
11.6  Schoolverzekering  leerlingen 
 

Er is door het bestuur voor de leerlingen een ongevallenverzekering afgesloten.  
Deze geldt van 15 minuten vóór tot 15 minuten na schooltijd en is voor de gevolgen van ernstige 
ongevallen waarvoor men zelf niet verzekerd is. 
Verder heeft het bestuur een WA-verzekering afgesloten voor personeel, ouders, vrijwilligers en 
stagiaires. Op deze verzekering kan een beroep worden gedaan indien het kind ernstige schade 
ondervindt ten gevolge van het in gebreke blijven van een personeelslid. 
Voor alle duidelijkheid vermelden we dat deze verzekering niet bedoeld is voor het verhalen van de 
kosten van kleine ongelukjes die normaal ook buiten school kunnen gebeuren (bv. brillen, kleding, 
tanden). Hiervoor dient men zelf verzekerd te zijn! 
                     
11.7  Vakanties 
 
Het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023: 

- Herfstvakantie:    17 tot en met 21 oktober 
- Kerstvakantie:  26 december tot en met 6 januari 2023 
- Voorjaarsvakantie:  27 februari tot en met 3 maart 
- Paasvakantie:   07 april tot en met 10 april 
- Meivakantie:   24 april tot en met 5 mei 
- Hemelvaart:                          18 t/m 19 mei 
- Pinksteren:   29 juni 
- Zomervakantie:  24 juli tot en met 1 september 

 
 
 
Studiedagen: 16 november, 14 februari, 11 april en 6 juli 
 
11.8  Verjaardagen 
 

Verjaardagen kinderen 
Als een kind jarig is, mag het trakteren in de eigen groep. 
Omdat onze school erg groot is, is het niet meer haalbaar om langs alle groepen te gaan met een 
traktatie. Dit geeft erg veel onrust in de ontvangende groepen. De jarige trakteert geen kinderen in 
andere groepen, ook geen eigen broertjes en zusjes.    
Andere traktaties dan snoep hebben onze voorkeur. Geef uw kind geen dure traktaties mee! 
Tot en met groep 4 mogen ouders de verjaardag eventueel in de klas meemaken. 
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Verjaardagen leerkrachten 
Tijdens de meesters- en juffendag wordt deze dag gezamenlijk gevierd. In het algemeen mogen de 
kinderen op deze dag verkleed op school komen. 
Het meenemen van spuitbussen is niet toegestaan.  
 
11.9  Verlof  leerkracht 
 

Een enkele keer volgen leerkrachten cursussen onder schooltijd of hebben zij een of meer dagen 
buitengewoon verlof. In dergelijke gevallen wordt de groep door een invalkracht overgenomen. 
 
11.10  Verlof  leerling 
 

De leerplichtige leeftijd is 5 jaar. Dat betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis 
mag houden. In voorkomende gevallen zult u dus verlof moeten aanvragen.  
Hieronder staan de richtlijnen die worden gehanteerd bij het aanvragen van verlof. Wanneer een 
verlof niet toegekend wordt en er toch verlof genomen wordt, moeten we dit melden bij de 
leerplichtambtenaar.  

 
Als een leerling bovengemiddeld verzuimt, dan zijn we verplicht dit te melden bij de 
leerplichtambtenaar. 
Indien u een bezwaar heeft tegen het besluit van de directie of de leerplichtambtenaar, kunt u 
binnen 30 dagen in beroep gaan bij de Raad van State. 
             
Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts 
Zo’n bezoek hoeft u slechts mede te delen aan de betrokken leerkracht of u geeft de afwezigheid 
door aan de directie. We vragen u om dergelijke afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te 
maken. Via Social Schools kunt u 's morgens voor schooltijd dit melden aan de leerkracht van uw 
kind. Ook een ziektemelding is eenvoudig via Social Schools te regelen. 
Wanneer de afspraak onder schooltijd valt, bent u verplicht om uw kind van school op te komen 
halen. We sturen in principe geen kinderen naar huis zonder toestemming.  
 
Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen e.d. 
Dit verlof meldt u via Social Schools bij de directie.  
 
Verlof voor vakantie 
Buiten de vakantieperiode om mogen we geen vrij geven. 
Het is de directie niet toegestaan om verlof te geven voor of na een vakantie. 
                                                                                           
 
11.11  Ziekte  leerkracht 
 

Bij ziekte van een leerkracht komt er in principe een invalkracht.  
Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, zoeken we intern naar een oplossing. 
Lukt dit niet, zijn we genoodzaakt om een groep naar huis te sturen. 
           
11.12  Ziekte  leerling 
 

Bij ziekte van uw kind verzoeken we u de leerkracht van de betreffende groep op de hoogte te 
stellen. Dit kan bij voorkeur via Social Schools of indien nodig telefonisch. Graag vóór schooltijd. 
Als een kind op school ziek wordt, proberen we de ouders of verzorgers te bereiken. 
Dit gebeurt meestal telefonisch. We verzoeken u dan het kind van school op te halen. 
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We vragen bij de eerste kennismaking om naast het eigen telefoonnummer een noodnummer (van 
bv. familie, buren) op te geven, zodat we bij afwezigheid van de ouders toch contact kunnen maken. 
We sturen kinderen niet naar huis. Als we geen gehoor krijgen, blijft het kind dus op school. 
Als het kind zo ziek is dat verzorging onmiddellijk nodig lijkt, schakelen we medische hulp in.  
Als het kind meteen naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst  
de ouders te bellen, zodat zij met hun kind mee kunnen gaan. Dat is natuurlijk prettiger.  
Als we u niet kunnen bereiken, zorgen we zelf voor begeleiding. 
 
11.13  Specifieke  afspraken  voor  de  kleutergroepen    
 

- Als uw kind extra vrij is van school wordt dat gemeld via Social Schools of in het ’Nieuwoortje’.         
- Bij activiteiten waarbij ouders worden uitgenodigd, is het onder geen enkele voorwaarde    
  mogelijk jongere broertjes of zusjes mee te nemen. 
- ’s Morgens om ongeveer 10 uur eten wij fruit. Geef uw kind a.u.b. dingen mee die gezond    
   zijn, dus geen snoep of iets dergelijks. Liever fruit en eventueel een beker drinken.    
 - Kinderen uit deze groepen mogen bij verjaardagen of andere belangrijke gebeurtenissen een   
   kleurplaat maken. Kosten: € 0,20.  
- Als uw kind jarig is, mag moeder en/of vader de traktatie brengen. Tijdens het zingen mag u nog  
   even blijven in de groepen 1 t/m 4, na het trakteren mag u weer naar huis.  
                                            
11.14  Zending 
 

Elke maandag wordt er voor de zending gecollecteerd. We proberen hiermee vooral projecten te 
ondersteunen die op kinderen gericht zijn. In het Nieuwoortje vermelden we regelmatig de 
projecten waarvoor gespaard wordt. 
 
11.15  Bestrijding hoofdluis 
 

Om hoofdluis effectief te bestrijden is er een werkgroep gevormd die alle leerlingen vijf keer per 
jaar controleert, na elke vakantie. 
Als hoofdluis in een groep is geconstateerd, vindt na ongeveer twee weken een nacontrole plaats. 
Verder zal extra worden gecontroleerd als er tussentijds twee meldingen in een groep komen. 
Als u bij uw kind hoofdluis constateert, wilt u dit dan doorgeven aan juf Greta Waijerink?  
 
 
 
 
 
 
11.16  Buitenschoolse Opvang (BSO) 
 
Buitenschoolse Opvang  
 
Besturen zijn verplicht om ouders te wijzen op de mogelijkheid van voor-, en naschoolse opvang. 
 Dit is de zogenaamde BSO (Buitenschoolse Opvang).  
In veel landen kent men een dergelijke regeling. De overheid in deze landen verzorgt de opvang en 
stelt scholen hiervoor ruimschoots in de gelegenheid. Het tempo waarin we dit in Nederland in 
moeten voeren is erg hoog. Gelukkig bestaat de mogelijkheid om binnen bepaalde constructies hier 
toch een ontwikkelingsmodel voor te maken.  
Het bestuur van PCBO Vroomshoop, waartoe ook onze school behoort, heeft vooralsnog gekozen 
voor het makelaarsmodel.  



- 35 - 
 

Dit betekent, dat u als ouders zelf kiest of u gebruik wilt maken van de buitenschoolse opvang en 
voor welke organisatie u kiest. 
Geheel volgens de wettelijke verplichtingen heeft het bestuur een onderzoek laten verrichten om in 
beeld te krijgen, hoe groot het te verwachten aantal deelnemers zal zijn. Samen met alle andere 
schoolbesturen binnen Twenterand zijn uniforme afspraken gemaakt opdat de kwaliteit van de BSO 
voorop kan staan. 
De gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft een positief advies gegeven omtrent de BSO 
van onze vereniging. 
 
Voor alle duidelijkheid: 
Taak van de ouder: 
-U gaat zelf in overleg met de BSO. 
-U bepaalt in overleg met de BSO of er een goede opvangplek is. 
-U tekent zelf een contract. 
-U bent zelf verantwoordelijk voor de betalingen. 
       
11.17  Multi media 
 
Er is veel te doen over het gebruik van internet, of juist het misbruik ervan. Als school proberen wij 
er alles aan te doen om misbruik te voorkomen. Vandaar dat we met de kinderen die tijdens lessen 
internet gebruiken, hebben afgesproken wat ze wel of niet mogen. Zo is er duidelijkheid door de 
school heen.  
Ondanks alle afspraken is het mogelijk dat de kinderen zich wel eens vergissen. Met hen is 
afgesproken dat dit meteen gemeld wordt bij de meester of juf. Als er afspraken niet nagekomen 
worden, zal de groepsleerkracht, ondersteund door directie en ICT-coördinator, actie ondernemen.  
Wij beseffen dat de kinderen niet alleen op school internetten, maar ook thuis. Mochten er dingen 
thuis gebeuren die invloed hebben op school, bijvoorbeeld iemand die digitaal gepest wordt door 
een klasgenoot, dan vinden wij het fijn als u ons hiervan op de hoogte stelt. 
 
Eén keer per jaar krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 een gastles over zaken, die spelen rondom 
het internetgebruik en worden gewezen op de problemen, die kunnen ontstaan door verkeerd 
gebruik van facebook, WhatsApp etc. 
 
 
 
 
 
Als leerkrachten willen we terughoudend omgaan met openbare internetpagina’s als Facebook, 
WhatsApp e.d. als het gaat om contacten met leerlingen en ouders van school. Voor ons is het 
belangrijk dat we een duidelijke scheiding aanhouden tussen werk en privé, we worden dan ook 
geen ‘vrienden’ met leerlingen en/of ouders. We mailen alleen via ons schooladres, wanneer het 
zakelijke algemene mededelingen betreffen, zoals het opgeven van huiswerk, het niet doorgaan van 
een gymles of iets dergelijks. Betreffen het persoonlijke zaken rondom een leerling, dan doen we dit 
telefonisch of maken we een afspraak voor een gesprek op school. 
 
Met betrekking tot dit openlijke publiekelijke gebeuren willen we onze ouders ook adviseren om 
regelmatig met hun kind(eren) mee te kijken. Soms horen we dat “pestgedrag” zich verplaatst van 
de “open” wereld naar de “cyber” wereld. Moeilijk controleerbaar maar soms heel funest. Het is 
gewoon goed om op de hoogte te zijn van wat uw kinderen achter het scherm doen.  

Mobiele telefoons 
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Noodzakelijke berichten voor leerlingen kunnen worden doorgegeven via de schooltelefoon; als 
voor een leerling telefonisch contact nodig is, kan de leerling gebruik maken van de schooltelefoon. 
Mochten er leerlingen zijn die toch een mobieltje mee naar school nemen, dan is er de verplichting 
dat deze op school uit staat. Kinderen mogen de telefoon niet gebruiken onder schooltijd. Dit geldt 
voor in de klas, maar ook op de gangen en op het schoolplein. Mochten kinderen zich niet aan de 
afspraken houden dan kan de leerkracht maatregelen nemen. Het meenemen van mobieltjes 
geschiedt op eigen risico. 
 

12. Schoolregels CBS Nieuwoord 
 
Een van onze uitgangspunten is dat kinderen met plezier naar school gaan. 
Voor een goede sfeer zijn schoolregels nodig en maken we afspraken met de kinderen. 
Geregeld praat het team over de regels. Zo zorgen we ervoor dat regels in alle klassen hetzelfde 
zijn, natuurlijk aangepast aan de leeftijd van het kind. 
Kinderen moeten zich dus aan de gemaakte regels en afspraken houden. 
 
Verloren en gevonden voorwerpen 
Het komt nogal eens voor dat kinderen spullen op school kwijtraken. 
Enkele raadgevingen: 
Het meenemen van sieraden, horloges e.d. is voor eigen risico. Laat ze liever thuis. 
Zet de naam in jassen, laarzen, sportkleding. 
Maak handschoenen aan een koord vast. 
Controleer geregeld of uw kind iets kwijt is. 
Indien er spullen worden vermist, bel dan meteen de school. We hebben een vaste plaats waar 
gevonden voorwerpen worden verzameld. 
 
Fruit en drinken 
’s Morgens kunt u uw kind fruit, een liga of iets dergelijks meegeven.  
Geen snoep om de bekende reden. Geef niet te veel mee. 
Drinken kunt u meegeven in flesjes of bekers. Pakjes willen we liever niet vanwege de grote 
hoeveelheid afval die dit met zich meebrengt.  
Voor de lunch vragen we u om brood mee te geven met een beker of een flesje met hierin wat te 
drinken.  
  

 
 
 
 
Fietsen 
We hebben op ons schoolplein slechts een bescheiden ruimte voor de fietsen van de kinderen. 
Het is dan ook niet mogelijk alle kinderen elke dag met de fiets naar school te laten komen. 
Dit geldt niet voor de kinderen die op te grote afstand van school wonen.  
Fietsen moeten netjes op de aangewezen plaatsen worden gezet. 
Als groepen bv. naar de sporthal gaan, wordt het meenemen van de fietsen natuurlijk wel 
toegestaan. 
De kinderen moeten een goede fiets meenemen naar de gym. Hieronder wordt verstaan: goede 
banden, verlichting die het doet, remmen die werken. Een crossfiets mag niet mee naar de gym. 
Beschadigingen en diefstal van fietsen zijn voor eigen risico! 
 
Enkele andere regels: 
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- De kinderen mogen tijdens de lessen niet snoepen. 
- De kinderen mogen het speelterrein tijdens de pauzes niet verlaten. 
- De kinderen mogen geen petten, hoeden of hoofddoeken op tijdens de lessen. 
- We vinden een school niet de juiste plek om wens- en uitnodigingskaarten (zoals verjaardag- en  
  kerstkaarten) door kinderen aan elkaar te laten geven. Een van de redenen om dit te verbieden is 
dat we het jammer vinden dat sommige kinderen altijd veel van dergelijke kaarten krijgen en 
andere weinig of nooit. Daarom is het goed kaarten niet in en rond de school uit te delen maar bv. 
thuis te (laten) bezorgen.    
- Er mag in en rond de school niet gerookt worden.                 
 
Opmerking: Het kan zijn dat regels tijdens het schooljaar moeten worden gewijzigd. 
                      Dat wordt dan meegedeeld in de nieuwsbrief. 
        

13. Informatie van andere instellingen 
 

13.1  GGD  (Gemeentelijke  Geneeskundige  Dienst) 
 
Preventieve gezondheidsonderzoeken 
In groep 2 en 7 
Is het gehoor en de zicht van uw kind voldoende? Groeit uw kind goed? Gezond opgroeien en 
een goede ontwikkeling zijn belangrijke items bij het groot worden van jonge kinderen. Wij, 
Jeugdgezondheidszorg GGD Regio Twente, helpen u hier graag bij. In de basisschoolperiode 
voeren wij daarom twee keer een preventief gezondheidsonderzoek uit, in groep 2 en groep 7. 
Deze hebben als doel de lichamelijke, geestelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling 
van jeugdigen te bevorderen. De laatste jaren is, ook landelijk, een toename waar te nemen van 
kinderen die extra aandacht nodig hebben. In het schooljaar 2011 / 2012 zijn wij gestart met de 
Triage-methodiek, een nieuwe onderzoeksmethode. De methode biedt nog steeds elk kind een 
onderzoek aan en creëert daarnaast meer ruimte voor zorg op maat. 
Hoe gaat het preventief onderzoek? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan wordt uw kind persoonlijk door ons uitgenodigd voor een korte 
algemene controle, dat ongeveer 20 minuten duurt. Dit vindt plaats op het consultatiebureau. Na 
een kort gesprekje met uw kind wordt het gezichtsvermogen, het gehoor, de lengte en het gewicht 
gecheckt. De GGD vraagt u, ouders of verzorgers, twee vragenlijsten in te vullen.  
Samen met het JGZ-dossier geeft dit een goed beeld van 
uw kind.  
Heeft uw kind extra aandacht nodig omdat bijvoorbeeld het gehoor niet voldoende is? Dan wordt u 
samen met uw kind uitgenodigd voor een aanvullend onderzoek op het spreekuur van de arts of 
verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg. De uitnodiging voor dit vervolgonderzoek wordt dan naar 
uw huisadres gestuurd. Als het nodig is, kan een doorverwijzing plaatsvinden naar een specialist. 
 
Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Jeugdgezondheidszorg door 
te bellen met 0900 3338889. 
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13.2  Logopedie 
 

Het is de taak van de logopediste kinderen met spraak-, taal- en stemstoornissen te onderzoeken. 
I.v.m. bezuinigingen  van de gemeente is de schoollogopedie opgeheven.  
Mocht uw kind logopedie nodig hebben, kunt u contact opnemen met particuliere logopedie. 
Er is ook logopedie bij ons op school aanwezig. Het grote voordeel is dat de kinderen ook onder 
schooltijd hun behandeling kunnen volgen. 
 
13.3  Peuterspeelzalen  
 

Als uw kind tussen 2½ en 4 jaar is, kan het op de peuterspeelzaal geplaatst worden. Er is direct 
naast onze school een peuteropvang van Human Kind met de naam Nieuwoord peuteropvang. 
(Klimop 1, 7681 HD Vroomshoop). Deze peuteropvang speelt vaak samen met de groep 1 leerlingen 
en vieren sommige activiteiten mee met de basisschoolleerlingen. Het telefoonnummer van deze 
locatie is 0546 241900. 
 
13.4  Samenwerkingsverband (SWV) 
 

Het Samenwerkingsverband adviseert scholen over de aanschaf van materialen en over het 
invoeren van nieuwe werkwijzen. Ook kan zij een deel van de nascholing van leerkrachten 
verzorgen. 
Een andere taak is het geven van adviezen over individuele kinderen.  
Als een school vastloopt in het werken met een leerling met leer- en gedragsproblemen, kan zij de 
schoolcoach of de orthopedagoog vragen om mee te denken wat voor deze leerling de juiste 
aanpak is.      
             
13.5  Sponsoring 
Sponsoring door bedrijven en dergelijke wordt eventueel toegestaan voor zover deze instellingen 
geen invloed krijgen op de taak en de doelstelling van de school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.6 Participatieregeling 
Gezinnen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor een 
vergoeding. Personen zonder mogelijkheden op de arbeidsmarkt komen in aanmerking voor een 
extra tegemoetkoming per persoon per jaar. Van dit bedrag kunnen zij bijvoorbeeld de contributie 
van een sportclub betalen of het lidmaatschap van de bibliotheek. Maar ook kunnen zij dit 
geldinzetten voor fitness, de entree van een dierentuin, bezoek aan musea of pretparken en het 
bezoeken van het theater of een film. Daarnaast verstrekt de gemeente per kind in de leeftijd van 4 
tot 18 jaar een bedrag per jaar voor school gerelateerde kosten als bijvoorbeeld een schoolreisje.
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