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1. Een woord vooraf  

Deze schoolgids geeft ouders, verzorgers, leerlingen en andere belangstellenden informatie over de
werkwijze van obs De Catamaran. In de tekst zullen alle belangstellenden benoemd worden als 
“ouders”.

De schoolgids heeft geen vrijblijvend karakter. De Wet op het Primair Onderwijs (WPO, augustus 
1998) stelt een schoolgids verplicht.

 Er wordt in deze schoolgids informatie gegeven over de onderwijsdoelen van de school.
 Er wordt aangegeven hoe ons onderwijs is ingericht en wat onze uitstroomresultaten zijn.
 Ook beschrijft onze schoolgids hoe de extra aandacht en zorg voor de leerlingen, die dat 

nodig hebben, wordt vorm gegeven. Dit vindt u in uitgebreidere vorm terug in ons document 
Ondersteuningsstructuur (voorheen zorgplan).

 
Net als voorgaande schooljaren ontvangen alle ouders aan het begin van het schooljaar of  bij de 
inschrijving van hun kind onze informatie- en activiteitenkalender. Hierin is overzichtelijk (en in 
alfabetische volgorde) alle belangrijke informatie terug te vinden over onze school.
Ouders die daar prijs op stellen kunnen bij de directie eveneens een exemplaar van de schoolgids 
ontvangen. Ook staat de schoolgids op onze website.
In deze gids staat dus waar onze school voor staat en waar wij op aangesproken kunnen worden, 
maar we beschrijven ook wat we van de kinderen en ouders verwachten.
Onze schoolgids is een document, dat een duidelijke samenhang heeft met onze andere 
geschreven documenten, waaronder o.a.:

- onze informatie- en activiteitenkalender 2019-2020;
- omgangs- en schoolregels 2019-2020;
- het document Ondersteuningsstructuur (voorheen zorgplan) 2019-2020;
- het jaarplan 2019-2020;
- het strategisch beleidsplan van BLICK 2016-2019.

Alle in deze schoolgids genoemde documenten zijn te vinden op onze website 
www.obsdecatamaran.nl of opvraagbaar bij de directie en interne begeleiding van de school.

Na dit woord vooraf leest u informatie over ons bestuur BLICK en haar visie op ons openbaar 
onderwijs. Hoofdstuk 3 gaat over de identiteit van onze school. Hierin schetsen we een stukje 
historie, sluiten we aan bij de visie van ons bestuur, maar benoemen we ook ons schooleigen DNA. 
Verder beschrijven we onze ontwikkelplannen voor dit schooljaar en hoe we deze willen realiseren. 
In de volgende hoofdstukken leest u hoe we elke dag ons onderwijs vormgeven.

We hopen dat u na het lezen van onze schoolgids een goed beeld heeft van onze school.
U en uw kind(eren) kunnen zich echter het beste een beeld van onze school vormen tijdens een 
bezoek. Ouders die al kinderen bij ons op school hebben, kunnen in overleg met de leerkracht een 
dagdeel afspreken dat zij eens in de klas komen kijken. Andere geïnteresseerden kunnen een 
afspraak maken met ondergetekende. Zij maakt graag tijd vrij voor een (vrijblijvende) rondleiding 
en/of een gesprek.

U bent van harte welkom!

Namens het team van obs De Catamaran,
                  
Hedy van Harselaar
Directeur obs De Catamaran
h.vanharselaar@blickoponderwijs.nl 
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2.  Een openbare school van BLICK op onderwijs

2.1.  Een openbare school als onderdeel van BLICK Op Onderwijs

Obs De Catamaran is één van de 9 openbare basisscholen van de stichting BLICK Op 
Onderwijs. BLICK heeft 7 scholen in Capelle aan den IJssel, waarvan 1 voor speciaal 
basisonderwijs, en 2 scholen in Krimpen a/d IJssel. Hiernaast is het IJsselcollege in Capelle 
aan de IJssel de school voor voortgezet onderwijs binnen ons bestuur.

Deze scholen vallen sinds 1 januari 2016 onder een bestuurscommissie, die benoemd is 
door de gemeente. De bestuurscommissie heeft haar taken voor een groot deel 
overgedragen aan het College van Bestuur (CvB) van BLICK Op Onderwijs. Het CvB is 
verantwoordelijk voor de totale organisatie van het openbaar onderwijs in Capelle en 
Krimpen aan den IJssel. 
Het CvB heeft een Raad van Toezicht als toezichthouder. 
Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht worden ondersteund door het Stafbureau,
gevestigd aan de Pelikaanweg, op de derde verdieping van het gebouw van het 
IJsselcollege, in Capelle aan den IJssel. 

De directies van de basisscholen en school voor voortgezet onderwijs blijven uiteraard wel 
verantwoordelijk voor hun eigen school.

2.2.  De visie van BLICK Op Onderwijs

Voor 1 januari 2016 vielen alle openbare basisscholen onder het bestuur van OPOCK. 
OPOCK heeft zichzelf destijds als opdracht gesteld voor kinderen een goed 
onderwijsaanbod te realiseren met als doel ze op te laten groeien en mede op te voeden tot 
goede, volwaardige burgers. Er wordt gewerkt aan een brede en solide basis voor alle 
kinderen om harmonieus op te groeien, waarmee zij met vertrouwen de toekomst en de 
maatschappij tegemoet kunnen treden.

Per 1 januari 2016 vallen de openbare basisscholen onder BLICK Op Onderwijs. BLICK 
staat voor Boeiend Leren In Capelle en Krimpen. De BLICK-scholen zijn herkenbaar aan 
hun slogan:

“Een gelukkig kind op een fantastische school”

De scholen van BLICK streven naar onderwijs van de hoogste kwaliteit. In het 
kwaliteitsbeleid komt tot uitdrukking dat de kwaliteit van de organisatie, het personeel en de 
kinderen nauw met elkaar verweven zijn.

Een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs is immers deskundig en 
enthousiast personeel dat onder goede arbeidsomstandigheden het werk kan doen.

Een BLICK-school is een open school.
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 Een openbare school is algemeen toegankelijk.
 Er is aandacht voor en onderkenning van verscheidenheid in levensbeschouwelijke 

en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving en eerbiediging van 
ieders godsdienst en levensbeschouwing.

Een BLICK-school is een veilige school.
 Een positief pedagogisch klimaat is voorwaarde om goed te kunnen presteren.
 Er is een open en plezierige sfeer.
 Alle betrokkenen (kinderen, ouders, leerkrachten) voelen zich veilig.
 Omgang vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect.
 Er is aandacht voor ontwikkeling van sociale- en emotionele vaardigheden.
 Er wordt gewerkt aan een positief zelfbeeld van de aan ons toevertrouwde kinderen.
 Ongewenst gedrag wordt op onze openbare scholen niet getolereerd.

Een BLICK-school is een school met een gedegen onderwijsaanbod.
Met het kind centraal bieden onze openbare scholen een kwalitatief goed pedagogisch
en didactisch onderwijsaanbod binnen een veilig schoolklimaat, passend binnen de
grenzen van het groepsproces, draagkracht van de school en de professionele
competenties van het team. 

 Alle kinderen krijgen een breed leeraanbod, dat aansluit bij de wettelijk gestelde 
streefdoelen die hiervoor gelden, uitgaande van gedegen onderwijs en ontwikkeling 
van vaardigheden.

 We bieden een stimulerende leeromgeving, die vernieuwend aansluit bij de snel 
veranderende informatiemaatschappij.

 De ononderbroken ontwikkeling van kinderen wordt systematisch gevolgd.
 Er wordt gewerkt volgens het principe van Afstemming op de mogelijkheden en 

onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van ieder kind. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van handelingsgerichte diagnostiek en consultatieve leerlingbegeleiding.

Voor  uitgebreidere  informatie  over  BLICK en andere  BLICK-scholen,  verwijzen wij graag
naar onze website www.blickoponderwijs.nl  .
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3.  Onze school

3.1.  Een stukje historie van het openbaar onderwijs in Schollevaar

Het openbaar onderwijs in de wijk Schollevaar kent een historie van ruim 40 jaar en heeft 
veel veranderingen ondergaan. 

In 2005 heeft er een fusie plaats gevonden van 3 openbare scholen in de wijk: De 
Spoorzoeker, De Tuimelaar en De Piramide. Reden was de terugloop van het aantal 
leerlingen. Er is gekozen voor de naam obs De Catamaran met een prachtige symboliek: de
vorm van het zeil stond voor de vorm van De Piramide, De Tuimelaar voelt zich als een vis in
het water en De Spoorzoeker zoekt het spoor in het water. De 2 leggers symboliseerden de 
2 locaties, de stevige basis van het openbaar onderwijs in Schollevaar, aan de Hermitage en
Maria Danneels Erf.

Zo mocht het niet blijven. Door verdere terugloop van het leerlingenaantal is eind 
schooljaar 2016-2017 besloten om de steeds kleiner wordende locatie aan De Hermitage te
sluiten. Een ingrijpende beslissing, waardoor de koers van de school veranderde.

In schooljaar 2017-2018
 is het gebouw aan het Maria Danneelserf gerenoveerd en qua stijl en uitstraling in lijn 

gebracht met het frisse, moderne en transparante karakter van ons openbaar 
onderwijs;

 zijn de diverse teamleden van beide locaties gaan samenwerken en naar elkaar toe 
gegroeid. Zij staan als één team voor het onderwijs op obs De Catamaran en zijn 
essentieel voor de stabiele en gestructureerde basis;

 is vlak voor de zomervakantie, na een aantal managementwisselingen, een directeur 
gevonden die zich voelt als een vis in het water bij deze prachtige school, het team en
de kinderen en hun ouders en gezamenlijk de koers wil uitzetten.

Hierbij bleven de gezamenlijke waarden centraal staan:
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In schooljaar 2018-2019 is dit proces voortgezet onder leiding van de nieuwe directeur, 
Hedy van Harselaar, en heeft geleid tot verdere groei in allerlei opzichten:

 aantal leerlingen van 148 naar 170;
 onderwijsinhoud en kwaliteit, zoals bijvoorbeeld door het aanbieden van onderwijs 

Engels van groep 1 t/m 8;
 samenwerking intern en extern met o.a. met de partners van het Kindcentrum 

Cormorant.

Uiteindelijk is de balans opgemaakt, zijn processen geëvalueerd en is de koers verder 
bepaald met elkaar.
Gebleken is dat de concepten meervoudige intelligentie en Vier Keer Wijzer in hun bedoelde
vorm niet bij onze school passen. Graag nemen we de krenten uit de pap hiervan mee. Zo 
helpt kennis en bewustwording van meervoudige intelligentie ons bij het kijken naar kinderen
en het herkennen en verder ontwikkelen van hun talenten. Dit kunnen wij bewust inzetten ter
verrijking van ons onderwijsaanbod in belang van de brede ontwikkeling van kinderen.
We willen dat doen vanuit structuur en rust, zekerheid en houvast voor de kinderen, om hen 
een brede basis te bieden voor later.

Tweede helft van het afgelopen schooljaar is ook de samenwerking gestart met het PR & 
Communicatiebureau Family Factor, dat geholpen heeft om de identiteit van obs De 
Catamaran, ons DNA, opnieuw te verwoorden. 

Uitgangspunt hierbij is wat goed gaat en nog beter kan, uitgaande van de eigen kracht van 
de school, het team en de behoefte van onze schoolpopulatie. Datgene waar we goed in zijn
willen we uitbreiden en verankeren in elke schooldag, zichtbaar in de school.
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3.2.  Het DNA van obs De Catamaran 2.0

3.2.1. Het DNA van obs De Catamaran 2.0 – algemeen

Als  openbare school onderschrijven we uiteraard de visie van de stichting BLICK, ons 
openbaar bestuur, zoals in het vorige hoofdstuk werd beschreven.

 Wij zijn een laagdrempelige, open school. We zijn een afspiegeling van de 
samenstelling van de wijk om ons heen. Hiermee is er een natuurlijke plek gecreëerd 
voor actief burgerschap en sociale integratie.

 Wij zijn een veilige school met oog voor de goede omgang met elkaar en gevoel 
van veiligheid als voorwaarde om tot leren te komen. We doen dit door te zorgen voor
een prettige en kindvriendelijke sfeer. Alle betrokkenen bij de school spelen hierin een
belangrijke rol door met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. De school streeft naar
een “open klimaat” waarin we elkaar zo goed mogelijk informeren en waarin we 
zorgen of kritiek ook met elkaar bespreken.

 Wij zorgen voor een gedegen onderwijsaanbod met oog voor wat kinderen nodig 
hebben om de volgende stap in hun ononderbroken ontwikkeling te zetten. We 
hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de maximale ontplooiing voor 
elk kind mogelijk te maken om ze voor te bereiden op het voortgezet onderwijs en hun
plek in de maatschappij.

Obs De Catamaran is een ontmoetingsplaats voor kinderen en hun
ouder(s)/verzorger(s) met verschillende culturele en religieuze achtergronden.

Wij zijn een school waar we met elkaar omgaan door elkaar te accepteren en te
respecteren.

In een uitdagende leeromgeving willen wij kinderen de ruimte bieden om hun
talenten, waar mogelijk, naar eigen vermogen te ontdekken en te ontwikkelen. 

Ieder kind is hierin uniek.
Wij bieden kinderen een veilige plek, waar zij zich op hun gemak kunnen voelen.

Kinderen leren hier van en met elkaar.
Zelfvertrouwen en leerplezier staan voorop.

3.2.2. Het DNA van obs De Catamaran 2.0 – schoolspecifiek

Als obs De Catamaran voegen we hier echter nog iets van ons zelf aan toe, want niet alleen 
ieder kind is uniek, maar ook elke school heeft haar eigen verhaal en identiteit.

Obs De Catamaran zet koers vanuit een stevige, stabiele basis, gekenmerkt
door rust, structuur en houvast.

Wij doen onze naam eer aan: de catamaran is immers een vaartuig met twee drijvende 
delen, dragers genaamd, die parallel aan elkaar zijn gemonteerd. Door deze constructie 
heeft de catamaran een grote stabiliteit. Hiernaast heeft hij een lage weerstand, waardoor er
grotere snelheden kunnen ontstaan dan bij gewone vaartuigen.
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De catamaran is dus bijzonder door de stabiele basis, maar heeft ook ongekende 
mogelijkheden. Als kinderen bij ons “aan boord” komen houden we het klein, dichtbij, veilig 
en vertrouwd. Ze krijgen tijd om te wennen en hun plekje te vinden. Voor ieder kind is dit 
anders, dat wordt gehoord en gezien, letterlijk en figuurlijk. Door ons, door elkaar.

Op onze school wordt elk kind gezien en gehoord.

Ons schoolgebouw helpt ons hierbij. Het is een uitnodigende en vriendelijke plek met veel 
licht, open en transparant. Het is ingericht in 3 overzichtelijke units. Elke unit heeft een 
centrale ruimte waar mogelijkheden zijn voor zelfstandig werken, samenwerken en samen 
spelen. Kinderen zijn hierbij niet alleen zichtbaar voor de eigen leerkracht, maar voor 
iedereen van ons team. Wij zijn een relatief kleine school en kennen hierdoor de kinderen 
persoonlijk. Dit vergroot de onderlinge betrokkenheid. We voelen ons als team allemaal 
verantwoordelijk voor alle kinderen in de school.

Horen, zien & leren

Als kinderen zich veilig en op hun gemak voelen kunnen zij spelenderwijs leren, samen 
spelen, samen leren, samenwerkend leren, leren voor zichzelf.

Duidelijke afspraken en regels

Deze stevige basis biedt de veiligheid en zekerheid waardoor er doelgericht en doelbewust 
geleerd kan worden. Kinderen weten wat er van ze verwacht wordt en wat zij mogen 
verwachten. Ze weten waar ze aan toe zijn. Dit is belangrijk, want de wereld wordt steeds 
groter voor een kind, verandert steeds en stelt een kind steeds voor nieuwe uitdagingen. 

Zelfvertrouwen, motivatie en leren met plezier

Het is belangrijk dat het leren betekenisvol is en binnen de mogelijkheden van het kind ligt. 
Alleen dan kan een kind gemotiveerd raken, zelfvertrouwen opdoen en met plezier leren.
Door diverse werkvormen te hanteren leren kinderen niet alleen samen te spelen en samen 
te werken, maar ook zelfstandig oplossingen te bedenken. We hebben hoge verwachtingen 
van de kinderen.

Sociaal sterk worden met zelfvertrouwen en zelfverantwoordelijkheid

Al varende, al groeiende gebruiken kinderen hun eigen stem in gesprek met ons. Die eigen 
stem gebruiken ze ook in samenspraak met andere kinderen. We helpen kinderen sociaal 
sterk te worden. Zo leren wij kinderen vertrouwen te hebben in zichzelf en verantwoordelijk-
heid te nemen. 

Fouten maken mag!

Wij kijken niet alleen naar het resultaat, maar ook naar de weg er naar toe, zodat kinderen 
leren terug te kijken op hun eigen handelen en werk. Fouten maken mag, want juist daar 
leren we allemaal van! Zo leren wij kinderen voor zichzelf op te komen en durven ze te doen.
Ook is het belangrijk dat we kinderen helpen om met tegenwind om te leren gaan.

Je kunt de richting van de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen.
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Als professionals hebben we de verantwoordelijkheid om de stand van de zeilen, ons 
onderwijsaanbod, af te stemmen op wat hij/zij nodig heeft.  

Wij zijn, samen met de ouders, de reisleiders.

Met ons enthousiaste, ervaren en gemotiveerde team zijn wij - met oog voor het kind en in 
samenspraak met ouders - verantwoordelijk voor de positieve ontwikkeling van elk kind en 
diens talent. 
Wij voorzien de kinderen van de voorwaarden om zover mogelijk op reis te gaan, zodat elk 
kind uiteindelijk zijn/haar bestemming bereikt naar eigen vermogen. We varen met ze naar 
de volgende haven, klaar voor het voortgezet onderwijs, op weg naar hun toekomst. 

Zo dragen wij ons steentje bij aan de BLICK-brede visie:

Een gelukkig kind op een fantastische school.

3.3.  Onze speerpunten voor het schooljaar 2019-2020

Mooie doelen, mooie bestemmingen, maar hoe gaan we dat bereiken?
Eigenlijk zijn we al een heel eind op weg, maar het kan altijd beter.

3.3.1. Wat doen we al en wat blijven we doen?
 Wederzijds respect is en blijft onze norm.
 Een veilige en open sfeer creëren.
 Zoveel mogelijk rekening houden met de individuele behoeften van iedere 

leerling vanuit onze eerlijke en reële kijk op de ontwikkeling van kinderen. 
 Veiligheid, welbevinden, duidelijkheid en structuur staan bij ons voorop, naast 

goed onderwijs op maat. 
 Goed gestructureerde lessen en lesprogramma’s geven met moderne 

methoden, waarbij we gebruik maken van de technieken van Teach Like a 
Champion.

 Afwisselende activiteiten die kinderen uitdagen tot leren, waaronder bewegend
leren en coöperatief leren.

 De zelfstandigheid van een kind en de samenwerking met andere kinderen 
stimuleren.

 De ontwikkeling van elke leerling volgen door middel van een 
leerlingvolgsysteem (CITO, ZIEN en PRAVOO).

 De sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen verder ontwikkelen met 
speciale SOVA-trainingen.

 Leer- of gedragsproblemen zo vroeg mogelijk signaleren en aanpakken, waar 
nodig met hulp van externen en in samenwerking met ouders.

 Streven om het maximale uit elke leerling te halen op cognitief gebied, maar 
ook op sociaal, creatief en cultureel vlak (brede ontwikkeling).

 Bewustzijn van de aspecten van meervoudige intelligentie en dit bewust 
inzetten voor een brede ontwikkeling van een kind.

 Onszelf scholen en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het
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onderwijs, zoals bijvoorbeeld de 21ste eeuwse vaardigheden.
 Heldere communicatie met ouders/verzorgers.
 Samenwerken met externe partners, zoals de gemeente, Brede School 

Netwerk (BSN), Veilig Opgroeien, de wijkagent, IJsselkids, KindeRdam en 
Centrum van Jeugd en Gezin (CJG).

3.3.2. Onze speerpunten: wat doen we al en wat kan beter?
Alles begint met de wens tot verbetering vanuit het team, hun veranderingsgerichtheid en 
-bereidheid die leidt tot verdere professionalisering ten gunste van de kwaliteit van ons 
onderwijs, in belang van onze kinderen en ons eigen werkplezier.

Onderwijsinhoudelijke speerpunten:

A. Verbeteren/borgen van ons onderwijs in de groep aan elk kind, waarbij we 
kinderen (inter)actief betrekken bij de les, motiveren en uitdagen om tot leren 
te komen. Beter lesgeven leidt tot betere resultaten en meer leerplezier. 
Hierbij worden doorgaande (leer)lijnen herkenbaar en zichtbaar in de school.

B. Brede ontwikkelingskansen voor onze kinderen via een breed
onderwijsaanbod, waarbinnen we afstemmen op de behoeften en talenten van 
onze kinderen op alle niveaus.

C. Binnen de school zetten we collega’s in hun kracht door van hen specialisten 
te maken. Dit kan door scholing als ze dit nog niet zijn. Diverse inhoudelijke 
onderwerpen komen hierdoor op tafel, zoals rekenen, taal/lezen, gedrag, ICT 
en VVE/kleuteronderwijs. Faciliteren gebeurt vanuit taakbeleid en 
professionalisering.

D. Kwaliteitsborging- en verbetering door zelfevaluatie.

Organisatorische speerpunten:

E. Implementatie nieuwe schooltijden.
F. Dit schooljaar starten we met een derde kleutergroep. Dit vraagt 

organisatorisch de nodige aanpassingen en ook een vooruitziende blik naar de
komende schooljaren gezien het leerlingenaantal en de populatie van onze 
school (o.a. huisvesting).

G. Op de kaart zetten van het openbaar onderwijs in Schollevaar: obs De 
Catamaran als frisse, dynamische school waar de deur open staat en waar
iedereen zich thuis voelt, als een vis in het water.

3.3.3. Plan: hoe gaan we deze speerpunten aanpakken?
Het streven is om wat we leren tijdens de studiedagen en diverse inhoudelijke 
overlegmomenten te delen met elkaar. Dit willen we vooral in de praktijk zichtbaar maken 
voor iedereen in de school. Als we meer kennis nodig hebben zullen we die halen binnen 
en/of buiten ons bestuur en netwerk.

Onderwijsinhoudelijke speerpunten:

A. Scholingstraject “DPL : Doordacht Passend Lesmodel” met ondersteuning van het 
CED. 
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De verwachting is dat deze 4 studiedagen ons helpen om alles wat we al 
omarmd hebben tot een herkenbaar gezicht van onze school te maken. Hierin 
komen (deels) herkenbare onderdelen terug als:

- Teach Like a Champion, een doorgaande lijn in de school om kinderen tot leren
te brengen;

- Leren zichtbaar maken (John Hattie);
- DIM / EDI – instructiemodellen in de groep: een goede instructie en goed 

klassenmanagement;
- Coöperatief werken – afwisselende, motiverende werkvormen;
- Doorgaande leerlijnen in de school;
- Het brein – Hoe werkt het brein? Wat doen wij anders als we dit weten?;
- Executieve functies – kennis omtrent gedrag;
- Klassenbezoeken/feedback – daar worden we een betere school van!;
- Leren van en met elkaar.

B. Zicht op ontwikkeling & extra ondersteuning (IB / audit mei 2019):
Onder leiding van de interne begeleiding, ondersteund door directie, wordt 
gewerkt aan:

- verdieping van onze zorgstructuur op groeps- en schoolniveau;
- analyse van toetsen en trendanalyses;
- groepsplannen en ontwikkelperspectieven.

C. Rekenonderwijs: 
Onder leiding van onze rekenspecialist wordt gewerkt aan:

- de keuze van een nieuwe rekenmethode;
- advies/toetsing betreffende rekenproblematiek van kinderen/groepen.

Taal / Lezen:

De Taalleescoördinator is bezig met beleid & praktijk, gericht op:

- het onderwijs aan anderstalige kinderen op onze school;
- ondersteuning en begeleiding - stand van zaken en behoefte binnen de school;
- kennis over Taal OntwikkelingsStoornis TOS (Auris);
- samenwerking met dBOS – leesspecialisten ter leesbevordering.

Gedrag:

- De directie is, samen met de gedragsspecialist, bezig om als obs De 
Catamaran de aansluiting te zoeken bij de Vreedzame Wijk Schollevaar. 
Hiervoor is er een studiemiddag gepland met het team en de buurtcoach/ 
medewerker Vreedzame Wijk en onze trainer van Rots & Water. Gestreefd 
wordt naar dezelfde taal in de school die ook in de wijk gebruikt wordt als het 
gaat om goed omgaan met elkaar. Dit is in het belang van onze kinderen die 
onderdeel zijn van de wijk Schollevaar en wij als school dus ook. 

ICT:
Onze ICT-coördinator stuurt diverse processen aan, zoals:

- werken met MOO 2.0 en SharePoint;
- inzet iPads 1-2-3, nieuwe Chromebooks 4-5 en aanwezige devices;
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- 21ste eeuwse vaardigheden (ook op BLICK-niveau) – mediawijsheid – 
informatievaardigheden;

- behalen typediploma in de bovenbouw met programma van Ambrasoft.

VVE/Kleuteronderwijs:
Onze kleutermensen staan, samen met intern begeleider en directie, voor de
uitdaging om:

- de derde kleutergroep op te starten en deze goed te integreren in de 
bestaande schoolstructuur en -cultuur;

- de nieuwe methode Kleuterplein 2, inclusief digitale mogelijkheden, te 
implementeren;

- zich te oriënteren op een goed observatiesysteem voor de kleuters dat bij onze
school past, zeker nu de CITO-toetsen voor de kleuters niet meer mogen 
worden afgenomen.

D. Kwaliteitsbeleid vormgeven
De directie zal in nauwe samenwerking met de intern begeleider het 
kwaliteitsbeleid verder uitwerken op schoolniveau.

- Hiervoor zal het verslag van het auditteam (mei 2019) uitgangspunt zijn en 
helpen bij het stellen van de prioriteiten binnen het plan van aanpak.

- Dit document helpt ook met het verder op orde brengen van de basis binnen 
de school (processen/documenten).

- Het kwaliteitsbeleid binnen BLICK is hierbij ook richtinggevend.
- Zelfevaluatie en PDCA (zie verder) zijn hierbij van toepassing.

Organisatorische speerpunten:

E. Implementatie nieuwe schooltijden
- Ouders zullen door de directie tijdig herinnerd worden aan de nieuwe 

schooltijden. Indien nodig zal er gedurende de start van het schooljaar ook nog
aandacht aan worden besteed, bijvoorbeeld bij te veel te laat komen. Het is 
voor iedereen wennen.

- Input komt via ouders, via het team en zal onderwerp zijn tijdens MR-
vergaderingen. Hopelijk wordt het veiliger rondom de school.

- Er wordt vanuit school ook nauw contact onderhouden met de TSO.

F. Contact met stafbureau
- De directie onderhoudt regelmatig contact met het stafbureau rondom de 

leerlingenaantallen in relatie tot huisvesting/lokalen in het volgende schooljaar.

G. PR & Communicatie obs De Catamaran 2.0
- Het sterkst is altijd de mondelinge reclame van de ene ouder naar de andere 

ouder. 
- Het is daarom essentieel onze vriendelijke uitstraling te behouden en de open 

communicatie met ouders te bewaken door korte lijnen te hebben.
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- De samenwerking met PR & communicatiedeskundigen van Family Factor 
helpt ons bij de vernieuwde website, jaarkalender nieuwe stijl en de nieuwe 
schoolbrochure die gaat komen.

3.3.4. Jaarplan 2019-2020

In bovenstaande paragrafen staan onze ambitieuze plannen beschreven voor 2019-2020. 
Ook ten aanzien van onszelf hebben we hoge verwachtingen. Aan inzet, betrokkenheid en 
motivatie geen gebrek. 
Tijd kan een factor zijn om rekening mee te houden, maar Keulen en Aken zijn ook niet op 
één dag gebouwd. Grote projecten kunnen meer tijd vragen, zeker als je wat je doet goed 
wilt doen. Spreiding over meerdere jaren is een reële optie.

Onze ambities worden opgenomen in het jaarplan van onze school van schooljaar 2019-
2020 en geven ook voeding aan ons nieuwe schoolplan 2020-2024.

Om alle plannen te bewaken maken we gebruik van een de PDCA-cyclus van Deming: Plan 
Do Check Act. Deze cyclus helpt bij het resultaatgericht verbeteren binnen een organisatie.
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4.  De organisatie van ons onderwijs

Hieronder wordt beschreven hoe ons onderwijs er in de praktijk uitziet en welke lesmethoden
wij gebruiken. Ook vindt u informatie over onze overige activiteiten (deels na schooltijd).

4.1.  Activiteiten in de onderbouw (groep 1/2)
In de kleuterjaren wordt sterk kindgericht gewerkt en er wordt rekening gehouden met de 
individuele belangstelling, de rijpheid en het tempo van de kinderen.
Op obs De Catamaran leren de jonge kinderen spelenderwijs door zelf te ontdekken in 
uitdagende leersituaties. 
De leerkracht werken met de verschillende thema’s van de kleutermethode Kleuterplein 2, 
waarin alle ontwikkelingsgebieden, zoals taal-, reken-, creatieve, muzikale en motorische 
activiteiten geïntegreerd zijn. Seizoensgebonden thema’s als de jaargetijden en diverse 
feesten komen elk jaar aan bod. 

Voor de doorgaande leerlijn Engels wordt in de hele school van groep 1 t/m 8 gebruik 
gemaakt van de digitale methode Take it easy. Ongelooflijk hoeveel de kleuters van deze 
digitale nanny, een native speaker, spelenderwijs oppikken.

De kinderen werken in wisselende hoeken ter bevordering van het actieve taalgebruik en de 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo worden er door de kinderen spelafspraken gemaakt, 
initiatieven genomen en conflicten opgelost.
Er wordt gewerkt met verschillende ontwikkelingsmaterialen ter stimulering van onder 
andere begripsvorming, taalgebruik, tellen, ruimtelijke oriëntatie, grove motoriek en fijne 
motoriek, waarbij men kan denken aan rekken met knopen, ritsen, strikken.

De motorische ontwikkeling is heel belangrijk op deze leeftijd en dus krijgen de kinderen 
elke dag bewegingsonderwijs in de vorm van een bewegings- of spelletjesles binnen of door 
buiten te spelen. Eén keer per week krijgen de kleuters ook bewegingsonderwijs van de 
vakleerkracht gymnastiek. Bij de ontwikkeling van de fijne motoriek hoort ook aandacht voor 
het aanvankelijk schrijven, een goede pengreep en plak/kniptechniek.

Steeds wordt gewerkt aan het bevorderen van de zelfstandigheid en omgaan met 
uitgestelde aandacht. Kleuters kunnen heel veel zelf en kunnen ook veel van elkaar leren.

’s Ochtends starten wij met een spelinloop, waarbij ouders met hun kind een activiteit, zoals 
een puzzel, lotto of leesboekje kunnen doen en/of bekijken. Hierna gaan de ouders naar 
huis en start de kleuterjuf de dag op met de kinderen. In de ochtend is er ook altijd een 
werkles.
’s Middags wordt, afhankelijk van het lesrooster, in de kring begonnen. Na het kringgesprek 
gaan de kinderen aan het werk. Vaak kunnen de kleuters zelf kiezen op het planbord, maar 
als een kind altijd voor hetzelfde kiest, dan wordt het gestimuleerd om ook voor andere 
activiteiten te kiezen en kiest de juf.
De oudste kleuters in groep 2 krijgen veel gelegenheid voor voorbereidende activiteiten op 
het gebied van lezen, schrijven en rekenen. Zij starten bijvoorbeeld al spelenderwijs met 
lezen. Zij leren het verschil tussen een letter, een woord en een zin en herkennen aan het 
eind van groep 2 ook al heel wat letters.
ICT: regelmatig maken we gebruik van computerprogramma’s en iPads. In elke (kleuter)klas 
is ook het digitale schoolbord aanwezig ter ondersteuning van de activiteiten.

Schoolgids obs De Catamaran 2019-2020              16



Voor kinderen die extra begeleiding op het gebied van taal nodig hebben, werken we met 
het digitale programma van BouwTutorlezen! Dit wordt georganiseerd door de interne 
begeleiding en de onderwijs-assistente. Hulp van ouders is hierbij zeer welkom.

4.2.  Activiteiten in de middenbouw (groep 3-5) en bovenbouw (groep 6-8)
In deze groepen ligt het accent op de basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal, rekenen). 
Ook wereldoriëntatie, creatieve vakken en sociale ontwikkeling spelen een belangrijke rol, 
naast de lessen bewegingsonderwijs in de grote gymzaal. 
Op advies van de interne begeleiding kunnen ook andere materialen en methoden ingezet 
worden (individueel of in kleine groepen) om te anticiperen op de verschillende niveaus van 
ontwikkeling.

4.2.1.  Lezen Taal Spelling dBOS Engels

GROEP 3 GROEP 4 - 8

LEZEN

Technisch

Veilig Leren Lezen 2

(inclusief taal / spelling / 
woordenschat / begrijpend 
lezen / leerlingvolgsysteem)

Estafette Inclusief digitale 
ondersteuning

LEZEN

Begrijpend

Grip op Lezen Inclusief digitale 
ondersteuning

TAAL*

(inclusief 
woordenschat,
communicatie,
luisteren)

Taal Op Maat     
TOM

Inclusief digitale 
ondersteuning

SPELLING** Spelling Op Maat 
SOM

Inclusief digitale 
ondersteuning

Bevordering 
leesplezier en 
leesbeleving

De Bieb Op School          
dBOS

Gratis abonnement 
bibliotheek

De Bieb Op School 
dBOS

Gratis abonnement 
bibliotheek

Elke woensdag met 
hulpouders uitleen, 
ondersteuning bij 
boekpromotie

Ook voor de kleuters

ENGELS Take it easy Take it easy Digitale methode

Ook voor de kleuters

*Voor kinderen die extra begeleiding op het gebied van taal nodig hebben, werken we ook 
vanaf groep 3 met het digitale programma van BouwTutorlezen! Dit wordt georganiseerd 
door de interne begeleiding en de onderwijs-assistente. Hulp van ouders is hierbij zeer 
welkom. 
**Kinderen die extra oefening voor spelling nodig hebben oefenen met het digitale 
programma DexLex.
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4.2.2.  Rekenen Schrijven WO/zaakvakken Verkeer Creatieve vakken

GROEP 3 GROEP 4 - 8

REKENEN Rekenrijk Rekenrijk Inclusief digitale 
ondersteuning

SCHRIJVEN

Fijne motoriek 
op schrift

Pennenstreken 2 Pennenstreken 2

Goed leesbaar 
handschrift in 
behoorlijk schrijftempo

Eigen handschrift 
vanaf groep 7

Inclusief digitale 
ondersteuning

SCHRIJVEN

Typevaardigheid

Vanaf groep 5 mogelijk

Typen School 
Ambrasoft

Behalen typediploma

Zelfstandige methode 
op school en thuis 
(eigen tempo)

WERELD-
ORIËNTATIE

ZAAKVAKKEN

Groep 3 : Wijzer 
door (voorloper)

In de methode Veilig
Leren Lezen

Kinderboerderij (ook
leskisten en 
ontdekdozen)

Groep 4 : Wijzer door 
(voorloper)

Vanaf groep 5:

Wijzer door de tijd

Wijzer door de natuur

Wijzer door de wereld

Kinderboerderij (ook 
leskisten en 
ontdekdozen)

Inclusief digitale 
ondersteuning

Andere digitale bronnen
en Schooltv

Informatievaardigheden,
spreekbeurten, 
PowerPointpresentaties

2 schoolbrede projecten
(meervoudige 
intelligentie)

Ook voor de kleuters

VERKEER Klaar over Klaar over

Goep 7 landelijk 
(theoretisch) 
Verkeersexamen

Inclusief digitale 
ondersteuning

CREATIEVE 
VAKKEN

Tekenen, 
handvaardigheid,
muziek, dans, 
drama

Moet je doen!

Uit de kunst

Cultuurwijzer 
(aanbod)

Moet je doen!

Uit de kunst 

Cultuurwijzer  
(aanbod)

Andere digitale bronnen

Subsidie 
Cultuurwijzeractiviteiten

Met hulp van ouders

BEWEGINGS-
ONDERWIJS

Vakleerkracht

2 keer per week

Vakleerkracht

2 keer per week

Deels gefinancierd 
vanuit de 
werkdrukgelden

4.3.  Sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) en Sociale Vaardigheidstrainingen
Het is essentieel dat de school een veilige omgeving is, waar de kinderen met plezier naar 
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toe gaan. Dit is een voorwaarde om tot optimale leerprestaties te komen. Respect voor de 
ander is heel belangrijk. 

Wij verwachten van allen die de school bezoeken dat dit nageleefd wordt. 

Hier hoort ook bij dat kinderen en ouders op school Nederlands met elkaar spreken. 

Jaarlijks ontvangen alle ouders onze gedragsregels. Deze zijn opgesteld om die veilige 
omgeving te waarborgen. 

Wij hanteren een methode om de SEO te stimuleren, “Kinderen en… hun sociale talenten”. 

Daarnaast hebben wij het leerlingvolgsysteem ZIEN om de ontwikkeling van de kinderen op 
dit gebied ook goed in de gaten te kunnen houden. De leerlingen van groep 6,7 en 8 vullen 
ook zelf ZIEN in.

Verder kunnen wij in samenwerking met de gemeente Capelle aan den IJssel elk schooljaar 
een aantal Sociale Vaardigheidstrainingen aanbieden, zoals de Rots & Watertrainingen. 
Deze trainingen/lessen vinden onder schooltijd plaats, zijn gratis en worden altijd door 
externe experts gegeven.

4.4.  Actief Burgerschap & Sociale integratie
Sinds 1 februari 2006 is het voor basisscholen verplicht aandacht te besteden aan “actief 
burgerschap en sociale integratie”. Van scholen wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage  
leveren om jonge mensen voor te bereiden op een actieve en sociale deelname aan onze 
multiculturele samenleving. Vaak gebeurt dit geïntegreerd in andere vakgebieden.
De kinderen doen kennis op over en maken kennis met verschillende achtergronden en 
culturen van leeftijdgenoten. Op deze manier is actief burgerschap samen met sociale 
integratie onderdeel van ons dagelijks onderwijs.

Veel zaken die met burgerschap te maken hebben, gebeuren al op onze school.
Zo gebruiken wij lesmethoden die aandacht besteden aan allerlei sociale onderwerpen, 
hebben wij duidelijke omgangs- en schoolregels, een pest- en omgangsprotocol en lessen 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Er worden diverse schooltv-programma’s bekeken en in de 
bovenbouw worden lessen gegeven over de diverse wereldgodsdiensten.

4.5.  Godsdienstonderwijs
De kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 kunnen onder schooltijd (gratis) godsdienstles 
volgen. Dit is vrijwillig. De ouders kunnen hun kinderen voor deze lessen opgeven. Kinderen
die geen godsdienstles volgen, krijgen les van de eigen groepsleerkracht. In de 
bovenbouwgroepen wordt, zoals eerder aangegeven, uiteraard aandacht besteed aan de 
bekendste wereldgodsdiensten.

4.6.  21 Eeuwse vaardigheden ICT computers, laptops, iPads en Chromebooks
Bij ons onderwijs maken we vanaf groep 1 gebruik van de computers. Op deze computers 
staan programma’s waarmee de basisvaardigheden vanaf de kleuters speels kunnen worden
geoefend, deels methodegebonden. Vanaf groep 3 t/m groep 8 werken de leerlingen met de 
methode-gebonden programma’s. Dat wil zeggen dat wij bijvoorbeeld bij de reken- en 
taalmethoden software hebben aangeschaft ter ondersteuning van deze vakken. Tevens 
worden de computers gebruikt in een netwerk voor het zoeken van informatie en voor het 
maken van onder meer werkstukken en PowerPointpresentaties. 

Naast de vaste computers in de klassen heeft onze school 40 laptops om hieraan te kunnen 
voldoen, aangevuld met 20 iPads (groep 1-3) en 20 Chromebooks (groep 4-5). Deze zijn 
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flexibel in te zetten in de school voor diverse groepen of individuele leerlingen. Er zijn op 
school afspraken gemaakt over het werken met en gebruik van deze digitale middelen. 

Gezamenlijk zal bekeken worden hoe we in het kader van de 21ste eeuwse vaardigheden 
deze devices en bijbehorende software kunnen inzetten om het onderwijs te bevorderen. In 
de komende jaren zullen de devices nog verder uitgebreid worden voor de bovenbouw.

Naast het gebruik van deze digitale middelen wordt er in de bovenbouwgroepen steeds 
meer aandacht geschonken aan een veilig gebruik van social media en mediawijsheid. 
Hiernaast worden de laptops daar ook gebruikt voor het behalen van het typediploma.

Verder werken wij al enige jaren in alle groepen met een digitaal schoolbord, waardoor de 
software van de methode de instructie van de leerkracht visueel en auditief ondersteunt en 
het inoefenen van de kinderen stimuleert.

4.7.  Huiswerkbeleid
Wij vinden het belangrijk dat kinderen in de hogere groepen al te maken krijgen met 
huiswerk, zodat we hen goed voorbereiden op het Voortgezet Onderwijs. 
In de groepen 4 en 5 krijgen de kinderen daarom af en toe wat huiswerk mee, bijvoorbeeld 
voor het leren van de tafels. De kinderen in groep 6 en 7 krijgen regelmatig huiswerk mee. In
groep 8 krijgen de leerlingen wat meer huiswerk mee om de stap naar het Voortgezet 
Onderwijs soepeler te laten verlopen.
Ook kan er soms wat huiswerk vast zitten aan het voorbereiden van een spreekbeurt of 
werkstuk. We proberen hier op school al het nodige aan te doen, maar het is soms nodig 
thuis te oefenen of een opdracht af te maken. Wij zullen de kinderen echter niet overvoeren 
met huiswerk.

4.8.  Andere activiteiten op school 
Obs De Catamaran organiseert, vaak in samenwerking met de Ouderraad, ook allerlei 
activiteiten onder schooltijd die onderdeel van ons lesprogramma uitmaken. Alle kinderen 
worden verwacht aan deze activiteiten deel te nemen. Wanneer u van mening bent dat uw 
kind aan één van de activiteiten niet kan/mag deelnemen, dan is het belangrijk om dit aan 
het begin van het schooljaar met de directeur te bespreken.
In de activiteitenkalender die ouders aan het begin van het schooljaar ontvangen kunt u de 
data van deze activiteiten terug vinden. 

Sport: Vanaf groep 3 kunnen we mee doen aan het Capels schoolvoetbal-
toernooi (bij voldoende belangstelling). De groepen 5, 6 en 7 kunnen 
meedoen aan het schoolkorfbaltoernooi en groep 8 kan mee doen aan 
een basketbaltoernooi.  Kinderen kunnen zich ook inschrijven voor een 
Wintercross. Tevens worden regelmatig clinics op school door 
verschillende sportverenigingen georganiseerd.

Sint: De Sint bezoekt ons jaarlijks. In de week ervoor krijgen we ook bezoek 
van de Pieten. Dit geeft wel eens enige overlast en rommel… 

Kerst: ’s Avonds eten we in onze mooiste kleding gezellig met elkaar op school.
Paasfeest: Ook bij dit feest ontbijten of lunchen we gezellig met elkaar op school.
Koningsspelen: Na een heerlijk Koningsontbijt gaan we aan de slag met sport- en 

spelactiviteiten.
Schoolreis: De leerlingen van de groepen 1 t/m 7 gaan één dag op schoolreis. Een 

commissie van leerkrachten en Ouderraad kiest de bestemmingen.
Schoolkamp: Voor groep 8 wordt een (afsluitend) schoolkamp georganiseerd. In de loop

van het schooljaar worden betrokkenen geïnformeerd over het reisdoel en
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de kosten. Aangezien het schoolkamp een onderdeel is van ons 
lesprogramma, gaan wij ervan uit dat alle leerlingen meegaan. Mocht u 
redenen hebben waardoor uw kind naar uw mening niet meekan, dan 
moet u dit aan het begin van het schooljaar met de directeur bespreken. 

Afscheid gr. 8: De groep 8-leerlingen die onze school gaan verlaten staan op deze avond
in het middelpunt!

De kosten van deze activiteiten worden betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage (zie 
verder). 

4.9.  Brede School Netwerk (BSN) – buitenschoolse activiteiten
Onze school werkt nauw samen met het Brede School Netwerk (BSN) van de gemeente 
Capelle aan den IJssel. In dat BSN zijn allerlei instanties actief die met (financiële) hulp van 
de gemeente buitenschoolse activiteiten organiseren voor kinderen van groep 1 t/m 8. 
Voor het komende schooljaar 2019-2020 is het aantal activiteiten flink uitgebreid!
Alle activiteiten vinden plaats na schooltijd in onze school, in de buurschool, het wijkcentrum
of de grote gymzaal. Ze zijn gratis en alleen toegankelijk voor kinderen van onze school en 
de buurschool. Alle informatie is te vinden op de site van de gemeente Capelle aan den 
IJssel. Kinderen kunnen zich via een aanmeldbriefje per activiteit aanmelden.

Hier een greep uit een aantal aanbieders en cursussen/workshops voor 2019-2020:

 DIT IS WIJS Brede School (zumba, koken, briljant brein, chemische chaos, 
sciencelab en balspelen);

 Dynamics Society (toneel/drama, salsa, judo, basketbal, rap, proefjes en musical);
 Kunstkring Capelle (glasmozaïek, panelen beschilderen);
 Sportief Capelle (freerunning, electrodance);
 Talentz Scool (streetdance, Kids Cardio Dance);
 E2 Young Engineers (Bricks Challenge LEGO cursus, Galileo Technic cursus).

4.10. Onderwijstijd groep 1-8

Lesroosters kleuters groep 1-2:

Naar aanleiding van het eerste jaar werken met Kleuterplein 2 zullen de roosterrichttijden 
van de kleuters eventueel aangepast worden.
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Onder ontwikkelingsactiviteiten vallen vanwege de geïntegreerde kleutermethode 
verschillende vakgebieden.

LANDELIJK VAK VAK GROEP 1 GROEP 2
In minuten In minuten

NEDERLANDS TAAL
Taal ONT* ONT*
Kring 135 135
LEZEN
Voorlezen 75 75

REKENEN & WISKUNDE Rekenen ONT* ONT*

ORIËNTATIE OP JEZELF 
& DE WERELD

Wereldoriëntatie ONT* ONT*

Soc-emot. Ontw. 30 30
Spelinloop kleuters 75 75

*ONT = alle 
ontwikkelingsactiviteiten 
bij de kleuters vallen 
hieronder

ONT
= Ontwikkelingsactiviteiten
= Taal/rekenen/crea/WO/motoriek

540 540

KUNSTZINNIGE 
ORIËNTATIE

Creatieve vakken ONT* ONT*

ENGELS Engels 30 30

BEWEGINGSONDERWIJ
S

Kleuters Lichamelijke oefening binnen/buiten 
incl. loop/kleedtijd

540 540

Schrijven/typen ONT* ONT*

PAUZE Pauze 75 75

SCHOOLWEEK 25 uur 1500 min 1500 min

Lesroosters groep 3-8:

Op grond van argumenten kan verder besproken worden met IB/MT of men af wil wijken van 
de onderstaande roosterrichttijden. Dit is afhankelijk van een specifieke onderwijsbehoefte 
van een groep.
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LANDELIJK VAK VAK Groep
3

Groep
4

Groep
5

Groep
6

Groep
7

Groep
8
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NEDERLANDS TAAL
Taal - 210 225 225 180 180
Taal/lezen gr 3 300 - - - - -
Spelling 150 120 120 120 150 150
Kring 15 15 - - - -
LEZEN
Technisch lezen - 90 90 60 45 45
Stillezen 60 75 45 45 30 60
Voorlezen 75 75 75 75 75 75
Begrijpend lezen - 45 60 90 75 75

REKENEN & 
WISKUNDE

Rekenen 300 285 300 300 300 300

ORIËNTATIE OP 
JEZELF & DE WERELD

Wereldoriëntatie 60 60 - - - -

Aardrijkskunde - - 45 45 60 60
Geschiedenis - - 45 45 60 60
Natuur & Techniek - - 45 45 45 45
Verkeer 30 30 15 15 30 -
Soc-emot. Ontw. 30 30 30 30 30 30
Godsdienst - - 30 30 30 30

KUNSTZINNIGE 
ORIËNTATIE

Creatieve vakken 105 105 90 90 90 90

ENGELS Engels 30 30 30 30 45 45

BEWEGINGS-
ONDERWIJS

Gymnastiek 90 90 90 90 90 90

Loop/kleedtijd 60 60 60 60 60 60
Schrijven/typen 120 105 30 30 30 30

PAUZE Pauze 75 75 75 75 75 75

SCHOOLWEEK 25 uur 1500
min

1500
min

1500 
min

1500 
min

1500 
min

1500 
min

Schoolgids obs De Catamaran 2019-2020              24



5   De zorg voor onze kinderen

5.1.  De opvang van nieuwe leerlingen in de school

Kennis maken
Mocht u geïnteresseerd zijn en onze school eens van binnen willen bekijken, dan nodigen 
wij u graag uit voor een (vrijblijvend) bezoek. Wij leiden u dan rond in onze school op een 
moment dat de school “draait”.  Team en kinderen zijn dan in de klas aan het werk en aan 
het spelen. Op die manier bent u het best in de gelegenheid om de sfeer te proeven en 
vragen te stellen. Neemt u gerust ook uw kind mee. Belt u wel even voor een afspraak, dan 
houden we rekening met uw komst. 

Inschrijven
Inschrijven kan op verschillende momenten. We kunnen hiervoor een vervolgafspraak 
maken of u kunt de gegevens thuis invullen en het inschrijfformulier afgeven op school. 
Een wettelijke termijn waarvóór u een school voor uw kind moet hebben gevonden is er niet, 
maar het is voor onze organisatie wel prettig dat we enige tijd van tevoren weten dat uw kind
komt. Een half jaar van tevoren is daarvoor onze richtlijn.
Het kan voorkomen dat wij uw kind niet de zorg en/of aandacht kunnen geven, die hij/zij 
nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij kinderen met (ernstige) leer- en/of 
gedragsproblemen.
Als school hebben wij echter zorgplicht. Dit houdt in dat wij in dat geval, samen met u, op 
zoek gaan naar een geschiktere onderwijsplek die beter bij uw kind past.

Soms stroomt een kind niet in als 4-jarige kleuter, maar op een later moment. Dit kan 
bijvoorbeeld door een verhuizing of omdat ouders een school zoeken die beter bij hun kind 
past. Wij vragen altijd aan ouders om aan de school waar een kind al zit te laten weten dat 
zij zich verder aan het oriënteren zijn en waarom. Met toestemming van de ouders is er ook 
altijd contact tussen beide scholen om te bekijken of de nieuwe school inderdaad de juiste 
school is voor een kind, die kan bieden wat hij/zij nodig heeft. Dit wordt altijd met ouders 
besproken.

Wennen voor een 4-jarige kleuter
In de weken voordat uw kind definitief naar onze school komt, mag het alvast 4 dagdelen 
(ochtenden) komen “wennen”. De leerkracht van de groep maakt daarvoor een afspraak met
u. Het is wettelijk niet toegestaan kinderen voor hun vierde jaar in groep 1 te plaatsen. 
Kinderen die bij ons worden geplaatst, dienen wel zindelijk te zijn.
Ouders van kinderen die in juni of juli 4 jaar worden adviseren wij pas na de zomervakantie 
te komen in verband met de vollere kleutergroepen (met vaak al wat oudere kleuters) aan 
het eind van het schooljaar.

Voorbereiding
Veel ouders vinden het leuk om hun kind thuis al wat op school voor te bereiden. 
Het volgende lijstje regels hanteert de leerkracht van groep 1/2 en eigenlijk gelden deze 
punten voor ouders net zo goed:
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 stimuleer het kind in zijn/haar spel en nieuwsgierigheid, toon interesse voor uw kind;
 help het kind af en toe met spelen een stukje op weg;
 probeer te begrijpen wat hij/zij zegt en bedoelt;
 geef de grenzen aan van wat wel en niet mag;
 bied houvast door vaste gewoontes en structuren;
 geef het kind speelgoed dat aansluit bij zijn/haar ontwikkeling en leeftijd;
 geef ruim van tevoren aan wanneer het tijd is om met spelen te stoppen;
 bewaar de spulletjes op een vaste, eigen plaats;
 lees uw kind regelmatig voor;
 knutsel met uw kind en speel lekker buiten.

5.2.  De mogelijkheden van een peutergroep

Het is ook heel goed om uw kind kennis te laten maken met een peuterspeelzaal. Dan kan 
het ervaring opdoen in de omgang met leeftijdgenootjes. 
Wij hebben een nauwe samenwerking met de peuterspeelzaal van IJsselkids. Zij hebben de 
peutergroep “Peutererfje” in het wijkcentrum dat direct naast de school ligt aan hetzelfde 
schoolplein. Peuters leren en spelen daar samen in een veilige omgeving. Overigens komen
onze kleuters ook van andere peuterspeelzalen uit de wijk naar onze school.
Wij vinden het belangrijk dat ook de allerjongste kinderen goed voorbereid aan de 
basisschool beginnen. Voor veel kinderen begint de basis al op een kinderdagverblijf en/of 
peuterspeelzaal. We merken dat dit een stimulans is voor hun sociale omgang met andere 
jonge kinderen en hun taalontwikkeling.  
 
5.3.  Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school

Onze school kent een leerlingvolgsysteem van groep 1 t/m groep 8. 
Gedurende deze schooljaren worden de leerlingen gevolgd op sociaal-emotioneel gebied, 
de cognitieve ontwikkeling betreffende technisch en begrijpend lezen, rekenen en spelling, 
maar ook wat betreft de ontwikkeling van o.a. motoriek en werkhouding. Om de 
ontwikkelingen goed te volgen wordt gebruik gemaakt van het CITO-leerlingvolgsysteem, 
PRAVOO (groep 1/2) en ZIEN.
Observaties kunnen zowel spontaan als op vastgestelde momenten plaatsvinden. Voor de 
kleuters geven de observaties veel informatie. Het registreren en toetsen van de leerlingen 
gebeurt op vaste momenten, zoals die zijn vastgesteld aan het begin van het schooljaar in 
een toetskalender. De toetsen worden over het algemeen door de eigen groepsleerkrachten 
afgenomen. Dit gebeurt meestal klassikaal, maar soms ook individueel of in kleine groepjes.
Nadat alle gegevens verwerkt zijn worden observatiegegevens en/of de toetsuitslagen door 
de groepsleerkracht met de intern begeleider doorgesproken. Tijdens deze besprekingen 
wordt zowel het functioneren van de groep als de individuele ontwikkelingen van de 
leerlingen besproken. Waar nodig wordt het onderwijs afgestemd op wat een kind nodig 
heeft, de onderwijsbehoefte.
Ook maken de leerkrachten analyses van de niet-methode-gebonden toetsen (CITO).
Als blijkt dat er in belang van het kind afgeweken moet worden van het reguliere 
lesprogramma wordt er overleg gepleegd met de ouders. Kinderen kunnen dan in sommige 
gevallen een eigen leerlijn krijgen voor een vak. 
Ook kan er gekeken worden of een kind juist meer uitdaging nodig heeft en/of baat heeft bij 
een plek in de plusklas voor cognitief getalenteerde leerlingen vanuit het bestuur. Dit betreft 
leerlingen die op leergebied meer en/of andere uitdaging nodig hebben en begeleid worden 
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in het leren leren. De plusklassen worden geclusterd georganiseerd op een aantal scholen 
van BLICK. De dagdelen worden verzorgd door specialisten cognitief getalenteerde 
leerlingen. In samenspraak met alle betrokkenen wordt bekeken of een kind terecht kan in 
een plusklas, waar een beperkt aantal plekken beschikbaar is.

5.4.  Het vergroten van de leeropbrengsten

Als school streven wij er voortdurend naar om het maximale uit de leerlingen te halen en 
onze leeropbrengsten te verhogen. We streven ernaar om de resultaten bij (begrijpend) 
lezen, spelling en rekenen te verbeteren, de CITO-(eind)resultaten te verhogen en vooral 
het onderwijs voor alle leerlingen passend te maken.

Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat de aanpak en effectiviteit van de leerkracht 
zeer belangrijk is voor de resultaten. Daarnaast spelen ook andere factoren een rol, zoals de
rol van de schoolleiding en die van ouders. Wij werken volgens een opbrengstgerichte 
werkwijze, die alle betrokkenen ertoe aanzet om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid te 
doen wat goed is voor de leerlingen en hun leeropbrengsten. Wij analyseren, werken met 
groepsplannen, evalueren en passen waar nodig onze werkwijze aan. 
Wanneer blijkt dat kinderen bijvoorbeeld gebaat zijn bij een eigen leerlijn, minder oefenstof, 
een aangepast tempo of juist meer uitdaging dan zal dit uiteraard met de intern begeleider 
en de ouders besproken worden.

5.5.  Schoolbegeleiding en SamenWerkingsVerband SWV Aan den IJssel

Onze school kan binnen ons eigen BLICK-bestuur gebruik maken van externe begeleiding 
van het BLICK Expertise Centrum. Denk  hierbij bijvoorbeeld aan ambulante begeleiding, 
consultatieve leerlingbegeleiding, observaties en aanvullend onderzoek. De expertise 
binnen BLICK is inmiddels dermate groot, dat veel ontwikkelingen intern kunnen worden 
begeleid.
Daarnaast kunnen we een beroep doen op andere vormen van begeleiding binnen ons 
SamenWerkingsVerband SWV Aan den IJssel. Ook daarbuiten hebben we regelmatig 
contact met orthopedagogen, psychologen en andere experts, zoals Alles Kits, Perspectief, 
Onderwijs Advies en het CED.

5.6.  Logopedie

Leerkrachten kunnen ouders adviseren hun kind te laten behandelen vanwege taal-, spraak-
of stemproblemen. Voor een eventuele behandeling buiten school kunt u via de huisarts 
doorverwezen worden. 

5.7.  Kinderfysiotherapie

Soms is het nodig dat een leerling extra ondersteuning krijgt bij fysiotherapie. De school kan 
u hiervoor doorverwijzen naar de huisarts, die weer voor een verwijzing kan zorgen naar een
kinderfysiotherapeut. 

5.8.  Centrum voor Jeugd & Gezin en de jeugdverpleegkundige / jeugdarts

Het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, 
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jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, 
opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (tot 19 jaar) ook 
onderzoek, advies en ondersteuning.
Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, gezinscoaches, pedagogen, school-
maatschappelijk werkers en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig 
opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. 

Aan iedere school is vanuit het CJG ook een medewerker verbonden. Voor onze school is 
dat op dit moment Lucia Jesus. Zij heeft regelmatig (maandag om en om) inloopspreekuur 
op onze school. Deze data vindt u op de prikborden die bij de ingangen van de leerlingen 
hangen. U kunt met uw vragen over bijvoorbeeld voeding, bewegen en slapen bij haar 
terecht. Zij luistert naar u en denkt graag met u mee! Ze is ook bereikbaar via 06-86830344 
en l.jesus@cjgcapelle.nl . Kijk voor meer informatie over het CJG of voor opvoedinformatie 
op www.cjgcapelleaandenijssel.nl.

In groep 2 wordt ieder kind uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek. Naast 
controle van de groei, ogen en oren bespreekt de jeugdverpleegkundige of jeugdarts de 
ontwikkeling en gezondheid van uw kind. 
In groep 7 worden kinderen nogmaals opgeroepen. Dit gebeurt in principe op school. 
Gesprekken met de jeugdverpleegkundige en jeugdarts zijn vertrouwelijk.
In het jaar dat kinderen 9 jaar worden krijgen ze een herhaling van de vaccinaties DTP en 
BMR. Tevens krijgen meisjes in het jaar dat ze 13 worden een oproep om zich te laten 
vaccineren tegen baarmoederhalskanker (HPV). 

5.9.  Medicijngebruik

Indien kinderen op school medicatie moeten nemen, blijven ouders voor medische zorg wel 
zelf verantwoordelijk. Wij dienen medicijnen alleen oraal toe (dus geen zetpillen, injecties, 
e.d). Veranderingen in medicijngebruik of andere medische gegevens, dienen op het 
leerlingregistratieformulier (aan het begin van een nieuw schooljaar) genoteerd te worden. 
In uitzonderlijke gevallen wordt gebruik gemaakt van het medicijnprotocol in overleg met de 
directie, ouder(s)/verzorger(s) en de betrokken leekrachten. De directie heeft hier meer 
informatie over.

5.10.  Rapportage en oudergesprekken

Op obs De Catamaran werken wij met een digitaal rapport, een mooie multomap die de 
gehele schoolcarrière met het kind meegaat. Hiervoor wordt ook elk schooljaar een werkblad
gemaakt.
Aan het begin van elk schooljaar, meestal in de derde schoolweek, is er een dag (middag, 
avond) waarop de kennismakingsgesprekken gepland worden. Dit zijn gesprekken waarin u 
als ouder wordt uitgenodigd om de leerkracht(en) te vertellen over uw kind en te delen wat u 
belangrijk vindt dat de leerkracht over uw kind weet. 

Groep 1 ontvangt nog geen rapport, maar er zijn uiteraard wel gespreksmomenten met de 
leerkracht. 
Vanaf groep 2 krijgen de leerlingen twee keer per jaar een schriftelijke rapportage, in 
februari en juni/juli.

Het eerste rapport (voorjaar) wordt altijd met de ouders besproken. Een gesprek over het 
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tweede rapport (einde schooljaar) is naar behoefte van de ouders en/of leerkracht.
Als er vanuit school zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind dan vindt er in november 
en/of april een extra oudergesprek plaats. Dit kan, indien nodig, echter ook vaker plaats 
vinden. Uiteraard kunnen ouders ook altijd om een (extra) gesprek vragen wanneer daar 
behoefte aan is.
Als u rustig met de leerkracht over bepaalde zaken wilt spreken, dan kunt u daar het beste 
even een afspraak voor maken, aangezien leerkrachten na schooltijd regelmatig een 
vergadering of bespreking hebben. 
Wij verzoeken u deze afspraak liever niet voor schooltijd te maken in verband met de drukte 
bij binnenkomst van de leerlingen.

5.11.  Overgang, verlenging/doublure en voorwaardelijk over

Onze leerlingen worden in principe jaarlijks bevorderd naar de volgende groep rond de 
zomervakantie. 
Een enkele maal wordt na overleg met ouders besloten een kind een groep te laten 
verlengen om een kind een jaar extra de tijd te geven. Het advies van de school is in zo’n 
geval bindend.
In uitzonderlijke gevallen kan er ook voor worden gekozen een kind voorwaardelijk over te 
laten gaan. Een kind gaat het dan proberen in het volgende leerjaar. Er worden dan altijd 
(schriftelijke) afspraken gemaakt over het verloop van het proces in het nieuwe schooljaar, 
zoals het uiterste moment van eventuele terugplaatsing, dat meestal voor de herfstvakantie 
is.
Bij hoge uitzondering kan er sprake zijn van een versnelling. In dat geval slaat een leerling 
een schooljaar of een deel hiervan over. Hieraan gaan veel gesprekken en 
toetsen/onderzoeken aan vooraf, aangezien er zekerheid moet zijn over de leervoorsprong 
en de sociale weerbaarheid en veerkracht van een kind op termijn. Een kind dat versnelt is 
namelijk een jaar jonger als hij/zij naar het Voortgezet Onderwijs gaat.

5.12.  Dossiers van de leerlingen

Van elke leerling bouwen wij als school een dossier op. In dit dossier staan zaken, die van 
leerkracht naar leerkracht gaan. U kunt hierbij denken aan gegevens van toetsen en  
observaties, verslaglegging van afspraken en gesprekken met ouders door de leerkracht, 
groeps- of handelingsplannen, overdracht aan de nieuwe leerkracht en notities.
Deze gegevens zijn, indien gewenst, voor ouders in te zien op school. Het betreft echter 
werkdocumenten van de school en zodoende heeft de school, meestal de intern begeleider, 
altijd even tijd nodig om de informatie klaar te maken voor de eventuele inzage van de 
ouders. Indien een leerling de overstap naar een andere (basis)school maakt, wordt de 
nieuwe school geïnformeerd door middel van een OnderwijsKundig Rapport (OKR). Dit 
betreft in principe alleen de persoonsgegevens en de toetsgegevens van een kind.

5.13.  De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

Leerlingen die speciale aandacht nodig hebben proberen wij binnen onze mogelijkheden zo 
goed mogelijk te begeleiden.
Als een kind nog niet in zijn/haar ontwikkeling aan een volgende groep toe is, kunnen we 
besluiten om het kind een jaar extra te geven. Zwakke leerprestaties op een specifiek gebied
leiden bij ons niet altijd tot verlenging. Deze kinderen zijn soms beter geholpen met een 
eigen leerlijn voor een bepaald vak. Zo zijn er kinderen op onze school, die voor een 
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vakgebied zoals bijvoorbeeld spelling of rekenen in een ander leerjaar/groep werken, terwijl 
ze voor de andere vakken met hun eigen groepsniveau werken. Toch kan het voorkomen dat
onze kennis of mogelijkheden tekort schieten en dat we handelingsverlegen raken.

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Vanaf die datum 
neemt onze school deel aan het SamenWerkingsVerband SWV Aan den IJssel 
(www.ijsselregio.nl).
Een ouder kiest zelf een school voor zijn/haar kind, ook als dit kind extra ondersteuning 
nodig heeft. Na aanmelding beoordeelt de school of zij aan de ondersteuningsaanvraag van 
het kind kan voldoen. Is dit het geval, dan kan het kind ingeschreven worden. Is dit niet het 
geval, dan zoekt de school (of ons bestuur) samen met de ouders naar een betere plek waar
het kind het onderwijs krijgt dat hij/zij nodig heeft.

Obs De Catamaran kan (volgens haar schoolondersteuningsprofiel SOP, te vinden op de 
website van de school) onderwijs bieden aan:

 kinderen met lichte leer-en/of gedragsproblemen;
 kinderen met een lichte lichamelijke beperking;

Indien er sprake is van (ernstige) visuele of auditieve beperkingen, ernstige leer- en/of 
gedragsproblemen of medische behandelingen, dan zullen wij helaas op zoek moeten naar 
een andere, passende plek.

Factoren die bij de plaatsing op obs De Catamaran een rol kunnen spelen, zijn:
 in principe laten we alleen kinderen uit ons normale voedingsgebied toe;
 de vraag of de leerkracht de handicap kan hanteren;
 de groepsgrootte;
 het aantal (huidige) zorgleerlingen in een groep;
 welke hulp noodzakelijk is;
 de kwaliteit van de ambulante hulp;
 de bereidheid van ouders om ondersteuning te bieden;
 realiseerbaarheid van eventuele aanpassingen van het schoolgebouw;
 mogelijkheden op de lange termijn (de schoolloopbaan);
 het kind moet zindelijk zijn (of ouders moeten zelf in de gelegenheid zijn hun kind op 

school te komen verschonen);
 de aanmelding van de leerling moet tijdig plaats vinden, zodat de school voldoende 

tijd heeft om de noodzakelijke informatie in te winnen en om zich te beraden;
 ouders moeten de school toestemming geven om bij externe instanties informatie en 

advies op te vragen. 
 ouders werken mee aan onderzoeken om het kind voldoende zorg op maat te kunnen 

bieden.

De directie neemt na een intakegesprek en eventueel aanvullend onderzoek een besluit met
betrekking tot het al dan niet plaatsen van een kind.
Indien wordt besloten tot plaatsing van het kind, dan worden gemaakte afspraken schriftelijk 
vastgelegd. Hierbij hoort een regelmatige evaluatie, die voor de school en de ouders 
bepalend is voor de voortgang van het proces. Bij deze evaluatie zijn de volgende personen 
betrokken: ouders, leerkracht, intern begeleider, ambulant begeleider (of eventueel andere 
externe hulpverleners die de school ondersteunen bij de opvang van het kind) en directeur.
Als de ouders het niet eens zijn met het besluit van de directie, dan is het mogelijk om 
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hiertegen in beroep te gaan bij het bestuur van BLICK.

5.14.  Taken van onze intern begeleider

Op obs De Catamaran is Joyce Nonnekes elke maandag en dinsdag vrij geroosterd van 
lesgevende taken om haar taken als intern begeleider goed uit te kunnen voeren.
Zij richt zich onder andere op de zorg voor leerlingen met leer- of gedragsproblemen.
Ook begeleidt zij leerkrachten bijvoorbeeld bij het maken van groepsplannen en analyses. 
Daarnaast heeft zij regelmatig overleg met leerkrachten over de vorderingen van de 
leerlingen en is zij betrokken bij oudergesprekken als er sprake is van zorg.

Bij leer- of gedragsproblemen die wij niet zelf kunnen oplossen kan een intern begeleider na 
overleg met en toestemming van de ouders hulp vragen via ons SamenWerkingsVerband 
Aan den IJssel. Zij kunnen ons adviezen geven, waarmee wij zelf weer verder kunnen. 
De intern begeleider kan ook adviseren om externe hulp in te schakelen. Iemand van buiten 
de school met specialistische kennis kan dan worden ingeschakeld om het kind verder te 
helpen. Dat kan buiten schooltijd, maar ook tijdens schooltijd. Soms wordt er door een 
specialist ambulante hulp geboden. Deze hulp kan gericht zijn op de leerling. Het kan ook 
zijn dat de ambulante hulp zich richt op advisering van de groepsleerkracht.
Soms moeten we concluderen dat onze school niet de hulp kan bieden die het kind nodig 
heeft. Er kan dan worden voorgesteld om het kind aan te melden voor verder onderzoek om 
achter de mogelijkheden en belemmeringen van een kind te komen. In sommige situaties 
komt dan de mogelijkheid tot plaatsing op een school voor speciaal onderwijs naar voren, 
die die specifieke hulp wel kan bieden die een kind nodig heeft om zich verder te 
ontwikkelen.
Het spreekt voor zich dat tijdens deze procedures de intern begeleider regelmatig de ouders
informeert over de stand van zaken. 

5.15.  Document Ondersteuningsstructuur (voorheen Zorgplan)

Elk schooljaar wordt een eigen zorgplan opgesteld, een document Ondersteuningsstructuur. 
Hierin staat ons beleid ten aanzien van de interne begeleiding beschreven, zoals extra hulp, 
beleid ten aanzien van verlenging/doublure, dyslexie, hoogbegaafdheid/plusklas. Het plan 
moet worden goedgekeurd door de MR.
Indien u een exemplaar hiervan wilt hebben of het plan in wilt zien, kunt u terecht bij de 
intern begeleider. 

5.16.  SISA en Veilig Thuis

Veilig thuis
Als school zich zorgen maakt over de thuis- en opvoedingssituatie van een leerling dan is zij
verplicht om Veilig Thuis hiervan op de hoogte te stellen. Hierbij zijn altijd de intern 
begeleider en directeur betrokken. Als school een melding gaat doen, dan worden de ouders
hiervan op de hoogte gesteld. Het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt altijd betrokken bij 
een dergelijke melding.
Ook kan school om advies vragen.
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Een melding kan leiden tot een aanmelding bij het Jeugdbeschermingsplein van de 
gemeente.

SISA
Eerder maakten alle scholen al gebruik van SISA. SISA is een afkorting voor Stadsregionaal 
Instrument Sluitende Aanpak, maar ook voor SIgnaleren en SAmenwerken. Het SISA-
signaleringssysteem zorgt er voor dat leerlingen en jongeren van 0 tot 23 jaar die hulp nodig
hebben worden gemeld in een computersysteem. Soms hebben kinderen in de thuissituatie 
meer ondersteuning nodig. Om de leerling en zijn/haar ouders daarbij te helpen kan het 
gebeuren dat er meerdere instanties tegelijkertijd hulp gaan bieden. Dan is het belangrijk dat
de hulpverleners dit van elkaar weten. Zo kunnen organisaties samen ervoor zorgen dat de 
ouders de juiste begeleiding en hulp krijgen. Hierdoor kan hun samenwerking met elkaar 
beter verlopen, zodat ze de juiste resultaten behalen. Het SISA-signaleringssysteem houdt 
bij of meerdere instanties hulp bieden aan dezelfde leerling. 

Wat betekent SISA voor u? 
Voor u als ouder verandert er helemaal niets. Een ouder blijft gewoon contact houden met 
de instantie(s) waar hij/zij bekend is. SISA zorgt er alleen voor dat die instanties beter met 
elkaar gaan samenwerken, zodat ouders verzekerd zijn van de beste hulp. Belangrijk om te 
weten is dat in SISA alleen wordt opgenomen dat een kind bekend is bij een organisatie, 
maar niet waarom. In het systeem zijn daarom alleen naam, geboortedatum en geslacht 
bekend en een signaal van de organisatie die heeft gemeld. 

Privacy in SISA 
Het signaleringssysteem is goed beveiligd. Dit moet volgens de AVG, Algemene Verordening
Gegevensbescherming (mei 2018). SISA heeft ook een privacyreglement, dus met de 
gegevens van een kind wordt zeer zorgvuldig omgegaan. 

Wie doen er mee? 
SISA is de schakel tussen een groot aantal partners op het gebied van Werk en Inkomen, 
Welzijn, Zorg, Politie/Justitie en Onderwijs. 
De school kan bij SISA signaleren. Wij informeren dan altijd de ouders. De school signaleert,
omdat wij ons zorgen maken over een kind met als doel om zo snel mogelijk de hulpvraag 
beantwoord te krijgen.  

5.17.  De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs

De kinderen van groep 8 bereiden we uitgebreid voor op de overgang naar het voortgezet 
onderwijs. Er wordt veel in de groep over de schoolkeuze gesproken en er worden enkele 
scholen voor voortgezet onderwijs VO bezocht.
In het najaar organiseren we een informatieavond voor leerlingen en ouders. In november 
wordt ook tijdens een apart gesprek een voorlopig advies gegeven aan de leerling en 
zijn/haar ouders. Zij kunnen zich dan bij de open dagen van de scholen voor VO gerichter 
oriënteren. Overigens merken we dat tegenwoordig ook veel leerlingen en ouders uit groep 
7 zich al oriënteren op de mogelijkheden.
Na het eerste rapport in februari volgt een individueel adviesgesprek. Het eindadvies van de
basisschool wordt daarin besproken. De ouders geven met dit advies en het onderwijskundig
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rapport dat de leerkracht heeft ingevuld hun kind op bij de door hen gekozen school voor 
VO.

In april doen in principe alle leerlingen mee aan de verplichte eindtoets. Onze school kiest 
voor de eindtoets van CITO. Alleen als leerlingen een hoger schoolniveau scoren dan de 
basisschool heeft geadviseerd, dan kan de basisschool een hoger advies heroverwegen.

Samengevat kunnen we dus stellen dat de keuze voor het voortgezet onderwijs wordt 
bepaald door:

 de leerling en zijn/haar ouders;
 het advies van de basisschool (leerkrachten groep 7 en 8, intern begeleider, 

directeur);
 afgenomen toetsen, waaronder de CITO-entreetoets (groep 7) en de reguliere CITO-

toetsen uit groep 6, 7 en 8 (technisch en begrijpend lezen, spelling en 
rekenen/wiskunde);

 de toelatingscommissie van de betreffende school voor VO.

Na aanmelding aan een school voor VO is er meestal contact tussen de groepsleerkracht en
brugklascoördinator. De nieuwe aanmeldingen worden dan doorgesproken, maar ook onze 
oud-leerlingen passeren de revue. Zo kunnen we onze eerder gegeven adviezen toetsen 
aan het succes van onze oud-leerlingen. Voor de ouders en kinderen is een stappenplan 
vastgesteld, waarin alle bovenstaande stappen helder uitgelegd worden.

5.18.  Uitstroomgegevens leerlingen groep 8

In het schooljaar 2018-2019 hebben alle 13 leerlingen van groep 8 meegedaan met de 
Centrale Eindtoets van CITO. Rekening houdend met het leerlingengewicht (9%) is hiermee 
binnen de norm van de inspectie gescoord.

Jaar 2019
Centrale Eindtoets
CITO

Schoolscore
Obs De
Catamaran

Ondergrens Landelijk 
Gemiddelde

Vergelijkbare 
scholen obs 
De Catamaran

Standaardscore  
groep 8

533,9 533,9 534.9 533.9
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Bij een dubbel advies is het hoogste advies in bovenstaande grafiek meegenomen.

Naar welke scholen voor voortgezet onderwijs gaan onze leerlingen?

 IJsselcollege (1)

 Emmauscollege (3)

 Thorbecke Nieuwerkerk (2)

 Grafisch Lyceum (1)

 STC Scheepvaart en Transport College (1)

 Het Loket Zwijndrecht, i.v.m. een verhuizing (1)

 Comenius College (4)
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We wensen al onze leerlingen uiteraard veel succes in het vervolgonderwijs!

Ter informatie hieronder een schema over de structuur van het voortgezet onderwijs.

5.20.  Time-out, schorsing en verwijdering

Indien er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of 
lichamelijk letsel aan derden is toegebracht, zullen maatregelen getroffen moeten worden. Er
worden 3 vormen van maatregelen getroffen:
1. Time-out 
2. Schorsing 
3. Verwijdering 

Time-out 
Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. De time-out is geen 
officieel instrument, maar kan niettemin bruikbaar zijn bij onveilige situaties of bij het 
herstellen van de rust binnen de school. Het is principieel geen strafmaatregel, maar een 
ordemaatregel in het belang van de school. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
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 De ouder(s)/verzorger(s) worden onmiddellijk van het incident en de time-out (inclusief 
motivatie) op de hoogte gebracht. 

 In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de 
school ontzegd. Er vindt een overdracht aan de ouder(s)/verzorger(s) plaats.

 De time-outmaatregel kan eenmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna kan de leerling 
worden geschorst voor maximaal 5 schooldagen*. In beide gevallen dient de school 
vooraf of – indien dat niet mogelijk is – zo spoedig mogelijk na het effectueren van de 
maatregel contact op te nemen met de ouder(s)/verzorger(s). 

 De ouder(s)/verzorger(s) worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de 
groepsleerkracht en een lid van de directie van de school aanwezig. 

 Van het incident en het gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) wordt een verslag gemaakt. 
Dit  verslag wordt door de ouder(s)/verzorger(s) voor gezien getekend en in het 
leerlingendossier opgeslagen. 

 De time-outmaatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van 
de school. 

 De time-outmaatregel wordt na toepassing schriftelijk gemeld aan het College van 
Bestuur. Wanneer het aannemelijk is dat de time-out gaat leiden tot schorsing of als er 
sprake is van een verlenging van een dag, wordt ook de ambtenaar leerplichtzaken 
geïnformeerd.

Schorsing
De directeur kan een leerling schorsen. De directeur neemt een besluit tot schorsing pas na 
overleg met alle betrokkenen en na invulling van het “Protocol crisissituatie”. Dit is een 
formulier waarin aangegeven wordt wat, wanneer en met wie actie is ondernomen. 
De ouder(s)/verzorger(s) worden schriftelijk van de schorsing op de hoogte gesteld. Vermeld
worden de reden en de duur van de schorsing. 
De directeur stelt de Inspectie, het College van Bestuur en de leerplichtambtenaar schriftelijk
in kennis van de schorsing.

Verwijdering
Hiervoor geldt dezelfde procedure als bij schorsing, met dit verschil dat het bestuur een 
andere school zoekt voor het kind. 
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6.  De leerkrachten

6.1.  De samenstelling van het team en de taakverdeling 

Het team van obs De Catamaran bestaat uit een team van groepsleerkrachten, een intern 
begeleider, een vakleerkracht bewegingsonderwijs en onderwijsondersteunend personeel 
(een onderwijsassistent, conciërge en een medewerker huishoudelijke dienst) onder leiding 
van een directeur.

Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen op verzoek godsdienstlessen volgen die gegeven 
worden door een vakleerkracht godsdienst.  

Voor ouders is het belangrijk om te weten, dat de groepsleerkracht(en) het eerste 
aanspreekpunt is/zijn als het gaat om zaken omtrent hun kind.
Als een gesprek met de groepsleerkracht onvoldoende heeft opgeleverd, kan de directeur 
benaderd worden voor een (vervolg)gesprek.
Wanneer er zorgen zijn op leer- of gedragsgebied, dan zal de intern begeleider vaak bij een 
gesprek aanschuiven.

In o.a. het kader van meer handen in de school maken wij ook veelal gebruik van stagiaires. 
Wij zijn niet alleen een leerschool voor de studenten aan de PABO, Leraren In Opleiding,  
maar ook voor studenten onderwijsassistent (pedagogisch werk) en studenten uit het MBO.  

De scholen van BLICK Op Onderwijs  krijgen ondersteuning van een stafbureau met daarin 
onder meer een College van Bestuur en een afdeling Personeelszaken en Financiële zaken.
Zie voor namen en taken www.blickoponderwijs.nl. 

Wij bieden een volledig aanbod met doorgaande leerlijnen van groep 1 t/m 8. 
Onze school start in schooljaar 2019-2020 met 7 of 8* groepen.
De derde kleutergroep zal zo snel mogelijk starten*, hopelijk in de tweede of derde 
schoolweek. 
In de loop van het schooljaar kunnen er redenen zijn om opnieuw naar de bezetting van de 
groepen te kijken.

Obs De Catamaran Leerkrachten

Groep 1/2 a Jacqueline van Maldegem & Ria de Ruiter
Groep 1/2 b Marjolein Hartman & Nienke Rorije
Groep 1/2 c* Ria de Ruiter & Vanessa Asmoredjo
Groep 3 Marijke van Pelt & Simone Verweijen 
Groep 4 Kitty Breuer & Leonie van der Draaij (ma)
Groep 5 Anouk den Hoed & Leonie van der Draaij
Groep 6 Sanne de Bruin & Imara Stoffels
Groep 7/8 Ingrid Flik & Sanne de Bruin
Onderwijs-assistente Diana Westplate
Interne begeleiding Joyce Nonnekes
Directeur Hedy van Harselaar
Conciërge Anton Teterissa
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6.2.  Wijze van vervanging bij ziekte en overige afwezigheid

Wanneer een leerkracht  door omstandigheden niet aanwezig kan zijn, wordt een vervanger 
gezocht. Dit kan een invalleerkracht zijn of iemand van onze school zelf. Op dit moment is er
een groot lerarentekort in Nederland, ook in Capelle aan den IJssel. Als er geen invaller 
gevonden wordt, zal het in sommige gevallen nodig zijn om een groep te verdelen over de 
andere groepen, uitgezonderd groep 1 t/m 3 (groep 3 t/m de kerstvakantie).
Hierover zijn afspraken gemaakt met het team om te voorkomen dat de aanwezige 
teamleden niet overvraagd worden.

Slechts bij hoge uitzondering wordt aan ouders gevraagd om kinderen thuis te houden. Dit 
wordt altijd vooraf bij ouders aangegeven. Als kinderen niet thuis (of elders) kunnen worden 
opgevangen, komen ze naar school en worden zij in een andere groep geplaatst. Alleen aan 
ouders van vierjarigen die niet leerplichtig zijn kan mogelijk op het moment zelf gevraagd 
worden om een kind weer mee naar huis te nemen, zodat er eventueel minder kinderen te 
verdelen zijn.

6.3.  De begeleiding en inzet van stagiaires van PABO’s en leraren in opleiding

Onze school stelt stageplaatsen beschikbaar voor leraren- en onderwijsassistenten in 
opleiding (MBO, HBO en universitair). Onder de eindverantwoordelijkheid van de 
groepsleerkracht of directie oefenen deze stagiaires hun toekomstige vaardigheden. 
Als er een bepaald aantal studiepunten is behaald, mag een stagiaire zelfstandig voor de 
klas staan.

6.4.  Scholing van leraren

Het team heeft ook in 2019-2020 een aantal studiemomenten om zich gezamenlijk te 
scholen. De kinderen hebben die dagen/dagdelen geen school. Deze studiedagen worden 
aan het begin van het jaar ingeroosterd en worden in de informatiekalender aan een ieder 
bekend gemaakt. Aansluitend bij ons meerjarig beleidsplan delen wij de onderwerpen in voor
deze studiemiddagen.

Voor het schooljaar 2019-2020 staan voor het team o.a. de volgende scholingsonderwerpen 
gepland:

 Onderwijs: Doordacht Passend Lesmodel (CED) 

 Gedrag: Vreedzame Wijk Schollevaar

 21ste eeuwse vaardigheden: ICT / mediawijsheid / informatievaardigheden

 IB: zicht op ontwikkeling, groepsplannen en trendanalyses

Hiernaast volgen diverse leerkrachten ook individuele scholing die aansluit bij hun interesse 
en/of specialisme.  

Een aantal teamleden gaat ook via het aanbod van BLICK de vervolgtrainingen voor de 
Cognitief Getalenteerde Leerlingen volgen.
7.  De ouders
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Onderwijs is de verantwoordelijkheid van zowel school als ouders. De opvoeding van uw 
kind(eren) gaat immers ook door onder schooltijd. Met uw vragen of opmerkingen kunt u 
terecht bij de leerkracht van uw kind. Iedere ouder kan een afspraak maken met de 
leerkrachten voor een gesprek na schooltijd. 
Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene 
schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. We stellen het anderzijds op prijs 
als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt.
Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert absoluut het welbevinden van 
uw kind. Uw aanwezigheid tijdens bijvoorbeeld de rapportgesprekken en de informatieavond 
is dan ook essentieel en vanzelfsprekend.

7.1.  Medezeggenschapsraad MR

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken worden bij de vorming van het beleid. 
Daarom kent onze school een actieve Medezeggenschapsraad, samengesteld uit ouders èn 
leerkrachten.
De verslagen van de MR-vergaderingen worden openbaar gemaakt via de website. Voor 
verdere informatie kunt u bij de leden van deze MR of op school terecht. 
Namens de ouders bestaat de MR komend schooljaar uit Mart Muller en Hesley Wijnaldum.
Namens het team zitten Kitty Breuer en Marijke van Pelt in de MR.
De werkwijze van de Medezeggenschapsraad is terug te vinden in het 
medezeggenschapsraadreglement dat u kunt inzien bij het secretariaat. Mail voor de MR 
kunt u richten naar mr-catamaran@blickoponderwijs.nl.
De Medezeggenschapsraad maakt haar eigen jaarverslag.
Eén van onze ouders, Eddy Uitbeijerse, is lid van de oudergeleding van de GMR, de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad op bestuursniveau voor BLICK.

7.2.  Ouderraad OR

De Ouderraad is een enthousiaste groep ouders die samen met het team leuke activiteiten 
organiseert voor de school en de kinderen. Een andere specifieke taak van de OR is het 
beheren van de financiën van de vrijwillige ouderbijdrage. 
Eén maal per jaar vindt de algemene ouderavond plaats. De OR doet dan onder andere 
verslag van de activiteiten in het voorgaande jaar (jaarverslag) en het activiteitenprogramma 
voor het komende jaar (jaarplan) wordt gepresenteerd. Andere vaste agendapunten zijn 
onder andere het financieel jaarverslag, de begroting en de vaststelling van de hoogte van 
de vrijwillige ouderbijdrage voor het  schoolfonds.
De leden van de ouderraad kiezen uit hun midden een penningmeester, secretaris en een  
voorzitter. Deze vormen samen het Dagelijks Bestuur.
In de ouderraadvergaderingen wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld:
- festiviteiten en andere buitenschoolse activiteiten;
- het schoolfonds;
- de algemene ouderavond.

De OR en de leerkrachten organiseren elk schooljaar een groot aantal activiteiten voor de 
kinderen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de 
sporttoernooien en de schoolreis/kamp. 
Deze activiteiten worden echter niet bekostigd uit het door de overheid verstrekte 
schoolbudget, maar worden gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdrage.  
De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter, maar zonder de inkomsten uit de 
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ouderbijdrage wordt het moeilijk om deze activiteiten te organiseren. De ouderraad vertrouwt
erop dat u de ouderbijdrage betaalt voor de activiteiten, zodat uw kind en alle andere 
kinderen mee kunnen doen aan de verschillende activiteiten gedurende het schooljaar. 
Indien u ervoor kiest om de bijdrage niet te betalen, dan dient u dit in de eerste maand van 
het schooljaar bij de directie te melden. Wilt u een regeling treffen om de betalingen te 
vereenvoudigen, dan dient u ook dit bij de directie in de eerste maand te melden. De directie
heeft ook informatie over het JeugdSportfonds, JeugdCultuurfonds en Stichting Leergeld die
bij bepaalde kosten kunnen ondersteunen. Loop gerust bij haar binnen met uw vraag.

7.3.  Informatie naar ouders
Aan het begin van het schooljaar wordt onze informatie- en activiteitenkalender uitgedeeld. 
Bij nieuwe inschrijvingen krijgen de ouders van de nieuwe leerling(en) eveneens deze 
kalender. 
Op verzoek wordt een exemplaar van deze schoolgids meegegeven. De schoolgids is ook 
op onze website terug te vinden onder downloads.
Daarnaast geven wij ouders in het lopende schooljaar nog meer informatie. Zo verschijnt 
zeer regelmatig onze nieuwsbrief De Flessenpost. Wij verspreiden  deze alleen nog digitaal 
via de mail (ParnasSys) of de ouderapp (Parro).
Ook andere tussentijdse informatie wordt op deze wijze gedeeld. Een enkele keer ontvangt u
nog informatie op papier.
Tijdens het schooljaar is alle informatie terug te vinden op onze website: 
www.obsdecatamaran.nl

7.3.1.  Informatie- en activiteitenkalender
Ook dit schooljaar ontvangt u een informatie- en activiteitenkalender. In deze kalender staat 
o.a.: 

 wanneer de kinderen vrij zijn;
 wanneer er een activiteit is gepland;
 belangrijke informatie en afspraken in het ABC-deel achterin.

7.3.2.  Informatie naar gescheiden ouders
Ouders die gescheiden zijn hebben in principe allebei recht op dezelfde informatie. Wanneer
maar één van de ouders belast is met het ouderlijk gezag, dan moet deze ouder aan de 
andere ouder informatie van school doorgeven.
Als er echter alleen gebrekkige of geen communicatie tussen beide ouders mogelijk is, dan 
is de school wettelijk verplicht beide ouders van informatie te voorzien.
Indien als gevolg van de scheiding één of beide ouders niet meer belast is/zijn met het 
ouderlijk gezag, dan dienen de officiële stukken waarin dit is vastgelegd, overhandigd te 
worden op school.

7.4.  Kennismakingsgesprekken
Aan het begin van het schooljaar nodigen wij ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 7 uit 
voor een kennismakingsgesprek. Dit wordt ook wel een omgekeerd tien-minutengesprek 
genoemd, omdat het vooral de bedoeling is dat de nieuwe leerkracht(en) van de ouder(s) 
informatie over het kind krijgt/krijgen, zoals waar een kind goed in is, wat het lastig vindt en 
wat verder belangrijk is voor de leerkracht om te weten.
7.5.  Website

Op de website vindt u naast actuele informatie de nieuwsbrief/Flessenpost, algemene 
informatie over de school, verslagen en foto’s van tal van activiteiten. U vindt onze website 
onder www.obsdecatamaran.nl. 
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Ook ons bestuur heeft een eigen website. Zo vindt u op www.blickoponderwijs.nl onder 
andere de vakantiedata voor de komende schooljaren.

7.7.  Omgangs- en schoolregels
Jaarlijks ontvangen ouders van ons onze omgangs- en schoolregels, zoals wij die op obs De
Catamaran hanteren. Deze regels zijn opgesteld om een plezierig en veilig klimaat voor de 
kinderen te bewerkstelligen in het belang van een goede ontwikkeling van het kind. Dit 
houdt in dat als iemand zich bij ons inschrijft, tevens verklaart kennis genomen te hebben 
van de omgangs- en schoolregels en zich hiernaar zal gedragen.

7.8.  Overblijven / TSO TussenSchoolse Opvang
Op obs De Catamaran is het uiteraard mogelijk om uw kind(eren) te laten overblijven op 
school. Wanneer we over overblijven spreken hebben we het over de periode van 11.45 uur 
tot 12.45 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Op onze school wordt de overblijf verzorgd door kinderopvang KindeRdam. Ouders sluiten 
rechtstreeks met deze aanbieder een contract af. Informatie hierover kunt u vinden op onze 
website en verkrijgen via KindeRdam: www.kinderdam.nl of klantadvies@kinderdam.nl 010-
44300.36.

7.9.  Voor- en naschoolse opvang
Onze school werkt hiervoor ook samen met kinderopvang KindeRdam. Zij verzorgen 
voorschoolse, naschoolse en vakantieopvang en gebruiken hiervoor de ruimtes van het 
wijkcentrum direct aan het schoolplein. Via de hierboven genoemde site vindt u meer 
informatie. Uiteraard zijn ouders ook vrij om zelf voor een andere opvangmogelijkheid te 
zorgen.

7.10.  AVG
Sinds 25 mei 2018 hebben we te maken met de nieuwe wet- en regelgeving rondom de 
privacy, de AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ouders vullen eenmalig, 
aan het begin van schooljaar 2019-2020 of bij inschrijving in geval van een nieuwe leerling, 
een formulier in waarin ze wel of geen toestemming geven voor het maken van foto’s en/of 
filmopnames van hun kind. Uiteraard wordt dit gerespecteerd. Ook dat heeft met veiligheid 
te maken.

7.11. Verzekering
Op school geldt uw eigen aansprakelijkheidsverzekering (WA) en ziektekostenverzekering. 
Alleen in noodgevallen kan, onder bepaalde voorwaarden, een beroep gedaan worden op 
een bovenschoolse ongevallenverzekering. Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
directeur, die bij voorkomende verzoeken altijd contact met het bestuur van BLICK dient op 
te nemen.

8.  Klachtenprocedure

Op onze school spant het personeel zich in om het onderwijs zo goed mogelijk vorm en 
inhoud te geven. Het is daarbij van belang dat u de school op de hoogte stelt als u toch niet 
helemaal tevreden bent over de school of het schoolklimaat. Een verbeterde kwaliteit kan 
dan het gevolg zijn. 
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Ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken in de school is onderling overleg tussen 
ouders, leerlingen, personeel en de schoolleiding de eerst aangewezen weg om problemen 
op te lossen. 
Indien dat, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar 
tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.
U kunt hiervoor contact opnemen met de schooldirectie. Deze verwijst en begeleidt u naar 
de vertrouwenspersoon.

Indien u rechtstreeks contact wilt opnemen met de vertrouwenspersoon, dan kan dat ook. 
BLICK heeft via de CED-groep twee externe vertrouwenspersonen ingehuurd om ouders, 
leerlingen en medewerkers in diverse situaties te ondersteunen. 
Beide personen zijn direct bereikbaar via het centrale e-mailadres: evp@cedgroep.nl. Ook 
kunt u hen schriftelijk benaderen met een schrijven in een gesloten envelop onder 
vermelding van “vertrouwenspersoon”. U stuurt de envelop dan naar BLICK op onderwijs, 
Postbus 776, 2900 AT Capelle aan den IJssel. De envelop wordt dan doorgestuurd naar de 
vertrouwenspersoon.

Een vertrouwenspersoon gaat na of de klager geprobeerd heeft de klacht met de 
aangeklaagde of met de directeur van de school op te lossen. Als dit niet het geval is, zal 
hij/zij bekijken of eerst voor die weg kan worden gekozen. De vertrouwenspersoon kan de 
klager desgewenst bijstaan bij het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie.

De bestuurscommissie BLICK is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het 
openbaar primair en openbaar en algemeen bijzonder voortgezet onderwijs. De 
klachtencommissie onderzoekt de klacht door onder andere de klager, de aangeklaagde en 
eventuele getuigen en/of deskundigen te horen. In een rapport aan de Bestuurscommissie 
BLICK geeft de commissie een gemotiveerd oordeel of de klacht al dan niet gegrond is. De 
klachtencommissie kan in het rapport een aanbeveling opnemen over de door de 
Bestuurscommissie te nemen maatregelen.

De school heeft zelf ook een contactpersoon. Op obs De Catamaran is dit Ingrid Flik. U kunt 
bij haar terecht met uw verhaal en zij zal u, indien nodig, doorverwijzen.
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9.  Sponsoring

In 2002 is er een convenant sponsoring opgesteld met daarbij heel specifieke regelgeving. 
Hierin is ook een gedeelte opgenomen dat beschrijft dat de informatievoorziening naar met 
name ouders en personeel bevorderd dient te worden. Vandaar deze toevoeging in de 
schoolgids. 

Het convenant sponsoring bevat geen wettelijke regels. De Wet op het Primair Onderwijs 
WPO is gewoon van toepassing. Wel bevat deze convenant gezamenlijke afspraken van de 
partners over hoe er omgegaan zou moeten worden met sponsoring in het onderwijs. De 
drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn:

 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en 
doelstelling van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke
en/of lichamelijke gesteldheid van de leerlingen. Sponsoring moet in 
overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. Er moet voor alle 
betrokkenen duidelijk zijn, dat het om sponsoring gaat.

 Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar 
brengen.

 Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs 
beïnvloeden dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen 
die een school aan het onderwijs stelt. Het primaire onderwijsproces mag niet 
afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

Om deze uitgangspunten mede te bewaken, heeft de oudergeleding van de 
Medezeggenschapsraad instemmingsrecht over de aanvaarding van sponsormiddelen. 
Daarnaast mag zij ook haar advies uitbrengen over de bestemming van sponsorgelden. 
In geval van sponsoring zal daardoor de procedure als volgt zijn:

 instemming door directie, terugkoppelen in team;
 instemming door team, terugkoppelen naar MR;
 instemming door MR, activeren.

Ouders en verzorgers, personeel en de leerlingen hebben het recht om een klacht in te 
dienen ten aanzien van het sponsorbeleid bij de klachtencommissie (zie klachtenprocedure 
in voorgaand hoofdstuk).
Klachten over de inhoud van concrete reclame-uitingen kunnen worden ingediend bij de 
Reclame Code Commissie in Amsterdam.
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10.  Regeling schooltijden en vakantietijden

10.1.  Schooltijden en pauze

Schooltijden groep 1 t/m 8:
Maandag, dinsdag, donderdag    08.15 – 11.45 uur
                                                     12.45 – 14.45 uur
Woensdag                                    08.15 – 11.45 uur
Vrijdag                                          08.15 – 11.45 uur
                                                     12.45 – 14.15 uur (half uur korter)
De deuren van onze school gaan ’s ochtends en ’s middags 5 minuten voor aanvang van de
lessen open.
Speelkwartier / buiten spelen kleuters in overleg

Vanaf schooljaar 2019-2020 gelden bovenstaande schooltijden. Hiermee zijn de kinderen 
wekelijks 25 lesuren op school en wordt voldaan aan 940 lesuren waar zij per schooljaar 
recht op hebben, zodat zij aan de 7520 lesuren in hun schoolloopbaan komen. 
De verandering van de schooltijden is een intensief proces geweest samen met ouders, 
team en MR. Er is gekozen voor een vroegere start van de schooldag om de 
verkeersveiligheid rondom de school te vergroten voor onze kinderen. We hopen dit te 
bereiken door spreiding van de schooltijden van beide scholen aan het schoolplein. 
Uiteindelijk hebben we hiervoor echter uw medewerking nodig, dus we hopen hierop te 
mogen rekenen.

De kleuters hebben een eigen ingang waar zij rustig naar binnen kunnen komen met hun 
ouders. Ouders van groep 1 en 2 mogen mee het lokaal in voor de spelinloop.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben ook een eigen ingang, waardoor zij bij hun 
eigen unit en hun eigen lokaal kunnen komen. Alle groepen hebben een vaste plek voor hun
jassen en tassen. De ouders van de kinderen uit deze groepen kunnen op het plein of in de 
gang gedag zeggen.
Halverwege de ochtend hebben wij een kleine pauze. De kinderen mogen dan iets (zonder 
prik) drinken en een stuk fruit of eventueel een gezonde koek of brood eten. Zeker geen 
snoep of chips! Wilt u voor de kleuters bij voorkeur een geschild stukje fruit meegeven?

Wij verzoeken u vriendelijk om, wanneer u uw kind komt ophalen bij het uitgaan van de 
school, weg te blijven bij de ramen van de lokalen en bijvoorbeeld te wachten bij het hek. U 
mag het schoolplein pas op als er geen groepen meer buiten spelen.
Wij vinden het van groot belang dat de kinderen op tijd op school komen. Bij regelmatig te 
laat komen geven wij in eerste instantie een waarschuwing. Bij herhaling daarna melden wij 
dit bij de leerplichtambtenaar.

Het is niet toegestaan vlak voor schooltijd en een kwartier na schooltijd op het schoolplein te
fietsen en/of te voetballen in verband met de veiligheid van anderen. Ook is het niet 
toegestaan te lopen op de tafeltennistafel en hebben we een rookvrij schoolplein en 
rookvrije school. Honden zijn verboden op het schoolplein.
Tussen de middag spelen de leerlingen die overblijven onder toezicht van de pedagogisch 
medewerkers van KindeRdam op het schoolplein. Op dat moment zijn er ook geen andere 
kinderen/volwassenen op het plein. Het schoolplein wordt ook gedeeld met de Christelijke 
basisschool Het Baken.
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10.2.  Schoolvakanties & vrije dagen 2019-2020

Vrije dag / studiedag team Woensdag 02-10-2019
Herfstvakantie Maandag 21-10-2019 t/m vrijdag 25-10-2019
Kerstvakantie Maandag 23-12-2019 t/m vrijdag 03-01-2020
Vrije dag / studiedag team Vrijdag 07-02-2020
Voorjaarsvakantie Maandag 24-02-2020 t/m vrijdag 28-02-2020
Vrije dag / studiedag team 
BLICK

Maandag 16-03-2020

Vrije dag / werkdag team Dinsdag 17-03-2020
Vrije dag / studiedag team Donderdag 09-04-2020
Pasen Vrijdag 10-04-2020 t/m  maandag 13-04-2020
Vrije dag / werkdag team Dinsdag 14-04-2020
Meivakantie, incl. Koningsdag Maandag 27-04-2020 t/m vrijdag 08-05-2020
Vrije dag / werkdag team Woensdag 20-05-2020
Hemelvaart Donderdag 21-05-2020 t/m vrijdag 22-05-2020
Pinksteren Maandag 01-06-2020
Vrije dag / studiedag team Dinsdag 02-06-2020
Zomervakantie Maandag 20-07-2020 t/m vrijdag 28-08-2020

10.3. Ziekmelden & verzuim

Indien uw kind door ziekte of anderszins verhinderd is de school te bezoeken, dan 
verzoeken wij u dit  aan ons te melden. Dit kan telefonisch tot 8.30 uur of tot 13.00 uur of 
persoonlijk/schriftelijk bij de leerkracht. Dit kan niet per mail/app. Alleen op deze manier 
kunnen we er verzekerd van zijn dat een kind daadwerkelijk op de plek is waar het hoort te 
zijn. Bij onduidelijkheid kan het zijn dat de conciërge u bij afwezigheid van uw kind 
telefonisch benadert.

De teamleden houden het verzuim van leerlingen bij. Als een kind afwijkend verzuim vertoont
nodigen we de ouders uit voor een gesprek. Elk ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan de 
leerplichtambtenaar. Bij herhaling zal de leerplichtambtenaar u schriftelijk op de hoogte 
brengen van de overtreding en u eventueel uitnodigen voor een gesprek. 

10.4.  Leerplicht

De leerplicht geldt voor kinderen vanaf hun vijfde verjaardag. Kinderen van 4 jaar zijn nog 
niet leerplichtig en vallen dus buiten deze wettelijke regel. Is een vierjarige echter 
ingeschreven op een school, dan is het wel de bedoeling deze school regelmatig te 
bezoeken. Ook een vierjarige moet bij afwezigheid worden afgemeld.

Het is niet toegestaan kinderen voor hun vierde verjaardag al te plaatsen. 
Kinderen van 5 jaar zijn leerplichtig, maar mogen in overleg met de directie af en toe 
verzuimen, bijvoorbeeld als blijkt dat een volledige week schoolgaan nog te veel energie 
kost. Kinderen van 6 jaar en ouder zijn volledig leerplichtig.
We vinden het heel belangrijk dat de kinderen dagelijks en op tijd op school komen. De 
absentie en het te laat komen wordt dagelijks geregistreerd. Aan het eind van elke maand 
wordt een overzicht hiervan opgestuurd naar de leerplichtambtenaar of eerder als de situatie
daarom vraagt. Regelmatig te laat komen of het thuis houden van leerplichtige kinderen 
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zonder geldige reden kan leiden tot een waarschuwing, maar ook tot het opmaken van een 
proces-verbaal of het uitdelen van geldboetes door de leerplichtambtenaar.

10.5.  Extra verlof buiten de schoolvakanties

In bijzondere omstandigheden kunt u extra verlof aanvragen voor uw kind bij de directeur. 
Hiertoe vult u een formulier in dat te verkrijgen is bij de conciërge of de directeur. 
In de leerplichtwet staat dat het de taak van de ouders is ervoor  te zorgen dat hun kind 
iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven.
Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten 
de schoolvakanties een dag van school wilt houden. Voor dit zogenaamde ‘extra verlof’ zijn 
regels opgesteld.

Extra verlof wordt alleen verleend als er sprake is van:
Religieuze feestdagen
Op een aantal Christelijke feestdagen heeft ieder kind in Nederland vrij van school. Om 
kinderen de mogelijkheid te geven ook bepaalde niet-Christelijke religieuze feestdagen in 
eigen kring te vieren, mogen ouders verlof vragen. Artikel 13 van de leerplichtwet bepaalt 
wel dat “Een beroep op vrijstelling wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit 
godsdienst of levensovertuiging kan slechts worden gedaan indien daarvan uiterlijk twee 
dagen voor de verhindering aan het hoofd kennis is gegeven”.
Het gaat om de data van de volgende feestdagen:
- Voor Hindoes: het Divalifeest en het Holifeest;
- Voor Moslims: het Offerfeest en het Suikerfeest;
- Voor Joden: het Joods Nieuwjaar, de Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest, het 

Slotfeest, het Paasfeest  en het Wekenfeest.

Vakantie buiten de schoolvakanties
Voor vakantiedoeleinden - waaronder ook wordt verstaan een (familie)bezoek aan het land 
van herkomst - mag volgens de leerplichtwet slechts in één geval buiten de officiële 
schoolvakanties vrij worden gegeven:
Uitsluitend als door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het gezin niet 
minstens twee weken tijdens de schoolvakanties met vakantie kan, mag er éénmaal per jaar 
voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven. Deze dagen mogen niet in de eerste twee 
lesweken van een schooljaar vallen!
Een bij de aanvraag overhandigde werkgeversverklaring zal duidelijk moeten aantonen dat 
de extra vakantie om bovenstaande reden wordt aangevraagd.
Reeds geboekte tickets, goedkopere reizen en dergelijke worden niet als geldige reden 
geaccepteerd.

Andere gewichtige omstandigheden
Ten slotte kan er sprake zijn van andere gewichtige omstandigheden.
Dit is het geval bij:
- Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun 

partners. Een leerling kan maximaal vier dagen verlof krijgen wanneer het gaat om 
ouders (eerste graad), twee dagen wanneer het gaat om broers, zussen of 
grootouders (tweede graad) en één dag verlof voor oom, tante, neef, nicht of 
overgrootouders (derde graad).

- Huwelijk van familie (eerste, tweede en derde graad), 12½, 25, 40 en 50 jarig 
huwelijksfeest en ambtsjubilea van familie (eerste en tweede graad). Er kan dan een 
dag verlof worden aangevraagd. 
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- Verhuizing van het gezin naar een andere gemeente, dan gelden maximaal twee 
dagen verlof.

- Gezinsuitbreiding, het kind krijgt dan maximaal één dag extra verlof.
In bepaalde gevallen kan om een bewijsstuk worden gevraagd.

Toestemming voor extra verlof
Tot een maximum van tien dagen mag de directeur van de school op grond van het hiervoor 
vermelde verlof geven. Voor meer dan tien dagen dient u altijd een schriftelijke aanvraag te 
doen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Capelle aan den IJssel.
Zorgt u er wel voor dat uw verlofaanvraag minimaal één week voor de verlofdatum bij de 
directie aanwezig is.
Wanneer uw zoon of dochter bij afwezigheid geen verlof heeft of niet is afgemeld (voor de 
aanvang van de lessen) vanwege ziekte of doktersbezoek, dan kan  de school contact met u
opnemen.
Bij overtreding kan een proces-verbaal opgemaakt worden en kan er een geldboete worden 
opgelegd.
Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld aan de leerplichtambtenaar. 
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11.  Overige informatie 

11.1.  Informatie- en activiteitenkalender

In onze informatie- en activiteiten- kalender van dit schooljaar staat nog meer informatie over
onze school in alfabetische volgorde voor u geordend. Ook vindt u daar alle belangrijke data
gedurende het komende schooljaar. 
Deze kalender wordt altijd meegegeven als ouders op onze school komen voor een 
rondleiding. U kunt hem ook ophalen bij de conciërge of directie.

11.2.  Adressenlijst 

Bestuur BLICK:
Postbus 776
2900 AB Capelle aan den IJssel
Tel.: 010 – 2643996
info@blickoponderwijs.nl
internet: www.blickoponderwijs.nl

Rijksinspectie van het onderwijs:
Park Voorn 4
3544 AC Utrecht
088-6696060
Postbus 2730
3500 GS Utrecht

Directeur school:
Mevr. H. van Harselaar
Maria Danneels Erf 22-24,
2907 BD Capelle aan den IJssel.
Tel.: 010 – 451 23 36

Vertrouwenspersoon CED-groep:
Dhr. J. Meijboom evp@cedgroep.nl
Mw. E. Rietveld-van Santvoord 
evp@cedgroep.nl 

Centrum voor Jeugd & Gezin CJG:
De Linie 8-12
2905 AX Capelle aan den IJssel
010-24 23 200

GGD Sector Jeugd:

’s Gravenweg 661

3065 SC Rotterdam.

Tel.: 010 - 50 33 077

Buitenschoolse opvang KindeRdam:
Postbus 2150

3000 CD  Rotterdam

Tel.: 010-4430033

info@kinderdam.nl

www.kinderdam.nl 

SamenWerkings Verband Aan den IJssel:
Postbus 776
2900 AT Capelle aan den IJssel
Tel: 010-2643995
www.aandenijssel.nl

Landelijke Klachtencommissie:
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: 030-2809590
www.onderwijsgeschillen.nl

Wij hopen dat deze schoolgids u voldoende informatie heeft gegeven over wat onze 
school nastreeft en hoe wij bepaalde zaken aanpakken. Mocht u meer informatie 
willen hebben of heeft u op- of aanmerkingen op deze gids laat het ons weten.
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12. Instemming MR

De Medezeggenschapsraad van obs De Catamaran geeft hierbij instemming met deze 
versie van de schoolgids van obs De Catamaran schooljaar 2019-2020.

Datum:

Naam:

Lid MR personeelsgeleding / oudergeleding

Handtekening:
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