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Voorwoord 

 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2018-2019 van OBS Kortland. Een schoolgids waarin u als huidige of 

toekomstige ouder van onze leerlingen kunt lezen en zien waar wij als team op Kortland voor staan. 

Door middel van deze schoolgids hoop ik u een kijkje in onze school te geven. Uiteraard kunt u daar 

niet mee volstaan, daarvoor is het maken van een keuze voor een basisschool voor uw kind te 

belangrijk. Hij/ zij zal er immers zo’n 8000 uur leven, leren en ontdekken. Wij hechten er dan ook 

zeer aan dat u zelf langs komt om   

 onze open sfeer te proeven,   

 de warmte en veiligheid te voelen en te ervaren 

 en ook om te horen en te zien dat wat wij zeggen ook daadwerkelijk gebeurt.    

 

De school heeft een continurooster en heeft een vorm van een verlengde schooldag. Er bestaat een 

mogelijkheid voor kinderen om de schooldag met vijf kwartier te verlengen. Wij noemen deze 

verlengde dag Plusland.  

Verder beschikt onze school over een eigen Plusklas. Hier krijgen cognitief getalenteerde leerlingen 

de kans zich verder op hun eigen manier te ontwikkelen.  

Ik hoop dat u als ouder/verzorger deze schoolgids, waarin alle belangrijke informatie voor het 

schooljaar 2018-2019 staat, met plezier mag lezen. Dat hij aanleiding mag zijn voor vragen en 

suggesties, maar ook dat hij u het gevoel mag geven dat u uw kind met een gerust hart kan 

toevertrouwen aan de leerkrachten op OBS Kortland.  Marjolein Bestman of Willeke Galuska maken 

graag een afspraak met nieuwe ouders die belangstelling hebben in de school om u rond te leiden en 

verder te informeren.  

  

Met vriendelijke groet, 

Bertie de Beuze 

Directeur a.i.  
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De school en de organisatie 
 

Onze basisschool 

 

De Openbare Basisschool Kortland is gehuisvest op twee locaties:    

 

Locatie Centrum 

   

Jozef Israëlsstraat 2 

0180-512477    

Locatie Lansingh Zuid 

 

Ouverturelaan 105   

0180-512916 

 

Mailadres: admin-kortland@blickoponderwijs.nl  

Website: www.OBSkortland.nl   

Locatie Centrum omvat naast zeven groepslokalen en een speellokaal ook een ruimte voor de 

peuterspeelzaal. Locatie Lansingh Zuid omvat naast veertien groepslokalen en een speellokaal, ook 

ruimtes voor een organisatie voor kinderopvang ( w.o. een peuterspeelzaal). Beide locaties zijn 

lopend, per fiets of met de auto goed bereikbaar.  

Richting   
Wij zijn een openbare school. Dit betekent dat alle kinderen, ongeacht hun geloofsovertuiging of 

afkomst, welkom zijn. Wij werken met een jaarklassensysteem en beginnen dit jaar met zestien 

groepen; zes op de locatie Centrum en tien op de Locatie Lansingh - Zuid. Daarnaast hebben we nog 

de Plusklas. Afhankelijk van de instroom en indeling van de leerlingen varieert de groepsgrootte, 

alsmede de samenstelling. Elk jaar wordt die samenstelling, afhankelijk van de beschikbare formatie 

opnieuw bekeken en zo nodig bijgesteld.  

BLICK op onderwijs 
OBS Kortland is een van de scholen van stichting BLICK op onderwijs. BLICK is een letterwoord dat 

staat voor Boeiend Leren in Capelle en Krimpen. Binnen deze stichting voor openbaar onderwijs 

vallen in totaal acht basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en het IJsselcollege voor 

praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo. Iedere school is erop gericht uw kind zo goed mogelijk 

voor te bereiden op het vervolgonderwijs of een passende plek in de maatschappij. Binnen BLICK 

maken wij dankbaar gebruik van elkaars kennis en ervaring. Tussen basisonderwijs en voortgezet 

onderwijs ontwikkelen we doorgaande leerlijnen. Alles voor uw kind. 

Medezeggenschap 
Op onze school en binnen BLICK vinden wij medezeggenschap erg belangrijk. Ouders en 

leerkrachten kunnen zich laten kiezen in de medezeggenschapsraad. De MR overlegt regelmatig met 

de directie over school specifieke zaken.  

Beide geledingen binnen onze MR – zowel de ouders als de leerkrachten – zijn vertegenwoordigd in 

de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, net als die van alle andere basisscholen binnen de 

stichting. De GMR overlegt periodiek met het College van Bestuur over algemene beleidszaken als 

het gaat over het basisonderwijs binnen BLICK. 

Vragen, opmerkingen en suggesties kunnen via een contactformulier op de website van de school 

naar de MR worden gestuurd. 

mailto:admin-kortland@blickoponderwijs.nl
http://www.obskortland.n/
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Vragen over het onderwijs 
Wanneer u vragen hebt over het onderwijs in het algemeen of de onderwijsinspectie in het bijzonder 

kunt u die richten aan de Inspectie van het Onderwijs. 

 

Inspectie van het Onderwijs 

Postbus 51 

info@owinsp.nl 

www.onderwijsinspectie.nl 

 

Vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis). 

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

Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief). 
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Missie en visie 
 

De visie van OBS Kortland is “Ruimte voor talent”.  

Kortland is een school waar: 

- Iedereen zich veilig en op zijn gemak voelt 

- We respectvol met elkaar en met onze omgeving omgaan 

- Aandacht is voor kwaliteit, professionaliteit en opbrengsten 

- Gewerkt wordt met passie, enthousiasme en plezier 

- Ruimte is voor talentontwikkeling, ontplooiing en persoonlijke ontwikkeling! 

De missie van BLICK 
De missie van BLICK is kort en krachtig: ‘Een gelukkig kind op een fantastische school’. Met die 

missie dragen wij uit dat OBS Kortland en alle andere scholen binnen de stichting een veilige en 

prettige (leer)omgeving willen bieden. Ieder kind mag zich bij ons gekend en gezien weten. Op onze 

fantastische school geven we kwalitatief goed onderwijs, dat aansluit bij de talenten van uw zoon of 

dochter. 

De visie van BLICK 
Stichting BLICK op onderwijs heeft haar onderwijsvisie neergelegd in vier kernwoorden:  

Dichtbij In het onderwijs op onze school willen we dicht bij de kinderen zijn, maar ook midden 

in de samenleving staan. Kinderen kunnen op OBS Kortland dicht bij zichzelf blijven. 

Zij krijgen onderwijs dat zo goed mogelijk bij hen past. 

 

Verbinden Tussen leerlingen en groepen willen we op school verbindingen leggen. We 

organiseren groeps-overstijgende projecten. Samen met hun leerkracht gaan de 

kinderen op onderzoek en op ontdekkingstocht. 

 

Kwaliteit Wij willen veel kwaliteit bieden in ons onderwijs, zodat uw zoon of dochter zich 

maximaal kan ontplooien. 

 

Bevlogen Wij focussen op het geluk en de talenten van uw kind. We doen er alles aan om hem 

of haar enthousiast te maken voor school en voor wat wij in de les aan de orde 

stellen. 
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Onze leeromgeving 
 

Wat bieden wij de leerling? 
Onze leerlingen krijgen een gevarieerd aanbod van leerstof en activiteiten. Kernvakken zoals taal, 

rekenen en lezen komen in ruime mate aan bod. We werken met moderne methoden die inhoudelijke 

instructie en verwerking bieden op meerdere niveaus. Een onderdeel van de lesmethoden vormen de 

softwarepakketten. Ze bieden de leerlingen de mogelijkheid om extra te oefenen op de computer of de 

tablet. Deze digitalisering is voor ons geen doel op zich, maar een middel om de leerstof beter te 

beheersen.  

We werken met De Vreedzame School. Dit is een compleet programma voor basisscholen voor 

sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een 

leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin 

kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich 

verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen 

mensen. Deze methode helpt dan ook o.a. preventief tegen pestgedrag. 

Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie, waarin kinderen leren: goed 

naar elkaar luisteren, respect opbrengen voor het standpunt van de ander, niet veroordelen en zoeken 

naar win-win situaties. Dit zijn de belangrijkste principes die de kinderen leren om conflicten op te 

lossen. 

Recent onderzoek laat zien dat leerkrachten en directies van deelnemende scholen een groot verschil 

waarnemen in het schoolklimaat en het gedrag van leerlingen voor en na de invoering van De 

Vreedzame School. 

Passend onderwijs 
Het kan zijn dat uw zoon of dochter extra ondersteuning nodig heeft. Wij verzorgen dan een passend 

onderwijsaanbod voor hem of haar. De mogelijkheden daartoe hebben we vastgelegd in het 

schoolondersteuningsprofiel. U vindt dit op www.OBSkortland.nl  onder Downloads. In dit profiel krijgt 

u veel informatie over onze mogelijkheden en onmogelijkheden. Ouders die hun zoon of dochter – 

met of zonder specifieke ondersteuningsbehoefte – willen aanmelden bij onze school, raden wij aan 

om vooraf dit schoolondersteuningsprofiel te lezen.  

Het passend onderwijsaanbod realiseren we zoveel mogelijk op onze eigen school en met eigen 

middelen. Maar deze middelen (tijd en geld) zijn niet onbeperkt. Onze school maakt op basis van 

beleid keuzes bij de inzet hiervan. Indien nodig maken we gebruik van externe deskundigen. Zo 

kunnen alle basisscholen binnen de stichting gebruikmaken van Bouwsteen Expertise. Dit 

expertisecentrum ondersteunt leerkrachten, interne begeleiders en leerlingen in het aanbod van 

passend onderwijs. 

 

Samenwerkingsverband 
Om leerlingen die dit nodig hebben passend onderwijs te kunnen geven, werken basisscholen binnen 

een regio samen in een samenwerkingsverband. Voor onze regio is dat het Samenwerkingsverband 

Aan den IJssel. Dit heeft in het ondersteuningsplan vastgelegd hoe wij als basisscholen omgaan met 

onze zorgleerlingen. Wat wij zelf kunnen doen. Waarin een andere basisschool binnen de regio nog 

beter is. En waarvoor wij de ondersteuning van externe deskundigen nodig hebben. Meer informatie 

over het Samenwerkingsverband Aan den IJssel kunt u vinden op www.aandenijssel.nl. 

 

http://www.obskortland.nl/
http://www.aandenijssel.nl/
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Specifieke onderwijsbehoeften 

Leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeften die op een gewone basisschool onvoldoende 

passend onderwijs kunnen krijgen, zijn aangewezen op het speciaal basisonderwijs. Dit wordt binnen 

onze stichting verzorgd door SBO De Bouwsteen.  

Het Samenwerkingsverband Aan den IJssel moet instemmen met plaatsing in het speciaal 

basisonderwijs. Na instemming geeft het een toelaatbaarheidsverklaring aan de ouders, waarmee zij 

hun zoon of dochter kunnen aanmelden bij een school voor speciaal basisonderwijs. 

Meer informatie over passend onderwijs vindt u op www.passendonderwijs.nl van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

 

 

 
  

http://www.passendonderwijs.nl/
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Een veilige school 

 

Respectvol 

Wij vinden het belangrijk dat in onze school rust heerst. Dat iedereen zich daar veilig voelt. Daarom 

gaan we in onze school respectvol met elkaar om. De school is op deze manier een prettige en 

uitdagende plek om te leren en te werken.  

 

Veiligheidsplan 

Wij hebben ons beleid over veiligheid vastgelegd in het veiligheidsplan. Dit bevat protocollen waarin 

staat beschreven hoe we in bepaalde situaties moeten handelen. De volledige protocollen liggen op 

school voor u ter inzage.  

 

Ongevallen 

Wij registreren op school ongevallen en bijna-ongevallen. Deze registratie gebruiken we om de 

veiligheid binnen onze school te verhogen.  

 

Open organisatie 

Hebt u een klacht over onze school, over medewerkers of over de dagelijkse gang van zaken? Wij 

vinden het fijn wanneer u die in een vroeg stadium met ons bespreekt. Wij zijn een open organisatie en 

willen graag de ruimte bieden om zaken bespreekbaar te maken. De gebruikelijke route is om met uw 

klacht eerst naar de leerkracht van uw kind of een directielid van de school te gaan.  

 

Klachtenregeling 

Voor meer uitzonderlijke situaties hebben wij binnen stichting BLICK op onderwijs een officiële 

klachtenregeling. U kunt daarvan gebruikmaken als uw klacht – gelet op de aard daarvan – niet via 

bovengenoemde weg kan worden opgelost of als uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld. 

Wilt u van de officiële klachtenregeling gebruikmaken, neem dan contact op met de schooldirecteur. 

Deze verwijst en begeleidt u naar de vertrouwenspersoon. Rechtstreeks contact opnemen met de 

vertrouwenspersoon kan ook.  

Stichting BLICK op onderwijs heeft via de CED-groep twee externe vertrouwenspersonen ingehuurd 

om ouders, leerlingen en medewerkers in diverse situaties te ondersteunen. Beide personen zijn 

bereikbaar via: 

 een e-mail aan het centrale e-mailadres van de CED-groep: evp@cedgroep.nl; 

 een brief in een gesloten envelop gericht aan de vertrouwenspersoon sturen aan: BLICK op 

onderwijs, postbus 776, 2900 AT Capelle aan den IJssel. Het stafbureau zorgt ervoor dat de 

gesloten envelop wordt doorgestuurd naar de vertrouwenspersoon. 

 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
Sinds augustus 2012 wordt de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gehanteerd. Zie voor 

meer informatie hierover www.meldcode.nl. 

  

mailto:evp@cedgroep.nl
http://www.meldcode.nl/
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De schoolorganisatie 

 

De schoolleiding 

De schoolleiding bestaat uit een directeur en twee adjunct-directeuren. De directeursfunctie wordt op 

dit moment op interim basis ingevuld door Bertie de Beuze. Adjuncten zijn: Willeke Galuska en Marjolein 

Bestman. 

Intern begeleider en onderwijsspecialisten 

De school heeft twee interne begeleiders (onderbouw en bovenbouw). Verder een leerkracht voor de 

plusklas ( Truus van der Wal) , een vakleerkracht bewegingsonderwijs en specialisten op het gebied 

van rekenen ( Denise Lutz)  en ICT (Jasper van Leeuwen). 

Ondersteunend personeel 

OBS Kortland heeft een administratief medewerker ( Marja van Meijeren) en een conciërge ( Bart 

Doornekamp). De administratie van de school bevindt zich op vestiging Lansingh Zuid. 

Groepen en leerkrachten 

De school start het schooljaar 2018-2019 met 16 lesgroepen. Het overzicht met de groepen en 

leerkrachten vindt u hieronder, onderverdeeld per locatie: 

 

 
 

 

Locatie Centrum 

Jozef Israëlsstraat 2 

Locatie Lansingh Zuid 

Ouverturelaan 105   

Groep Leerkracht(en) Groep Leerkracht(en) 

1/2 A Loes Kremers en Wilma Zuiddam 1/2B Fenna Rolloos en Lisa van Norren 

3A/4 A Desire Post en  Nathalie Schell    1/2C Marianne Heikoop 

5A/6 A Jesse Salmon 1/2D Deborah Sassen en Fenna Rolloos 

7 A Anna Kevenaar 3 B Vivian Roos en Loes Plomp 

8 A Natascha van Wijk 3 C Mandy Dazelaar 

8 B Frits de Vries 4 B Denise Lutz 

  4C/5C Paula Gerritse en  Karianne Reyneveld 

  5 B Marloes Koolmees en  Willeke Galuska   

  6B/7B Jasper van Leeuwen en  Marjolijn v.d. Berg   

  6 C Marjolein Bestman en  Marjolijn v.d. Berg 

  Plusklas Truus v.d. Wal 
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Contactmomenten ouders 

 

Ouderbetrokkenheid vinden wij een groot goed. We doen er veel aan om u als ouders zoveel mogelijk 

te betrekken bij wat met uw zoon of dochter op school gebeurt. We doen dit op informatieavonden en 

spreek- en rapportavonden. Natuurlijk kunt u ook op andere momenten een afspraak maken met de 

leerkracht van uw kind. Hieronder geven wij aan waar u terecht kunt met welke vragen. 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Gescheiden ouders 

Bent u een gescheiden ouder, dan gaan wij ervan uit dat u en uw ex beiden het ouderlijk gezag hebben. 

Dat u beiden dus het wettelijk recht hebt om zo goed mogelijk geïnformeerd te worden over uw kind. U 

bent in die situatie beiden welkom bij ouderavonden en leerling besprekingen. Mocht uw situatie anders 

zijn, dan kunt u dit laten weten aan de leerkracht van uw kind. En met hem of haar bespreken hoe de 

communicatie met beide ouders kan verlopen. 

 
 

de groepsleerkracht 

Vragen over de organisatie binnen het 

schoolgebouw 

Ook als u er met de leerkracht niet 

uitgekomen bent 

de adjunct-directeur 

Wanneer u denkt dat uw kind extra 

ondersteuning nodig heeft 

Als uw kind leer- of gedragsproblemen heeft 

de administratie 
Voor ziektemelding, verlofvragen, vragen 

over ouderbijdrage, innen van 

schoolreisgeld etc. 

Voor vragen over de school als geheel en 

het beleid van de school 

de intern begeleider 

de directeur 

Vragen over zaken die direct te maken 

hebben met uw kind in de klas 
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Informatie voor ouders 

Naast deze schoolgids beschikt OBS Kortland over diverse andere bronnen van informatie voor 

(nieuwe) ouders. Onze eigen website wwwOBSkortland.nl biedt veel informatie. Daarnaast heeft de 

school een schoolkalender en vindt u veel informatie op www.scholenopdekaart.nl. U kunt op de 

laatstgenoemde website scholen met elkaar vergelijken. 

Elke week ontvangt u via e-mail een nieuwsbrief. De nieuwsbrieven staan ook op www.OBSkortland.nl. 

De beste manier om onze school te leren kennen is door een afspraak te maken voor een rondleiding. 

Informatie voor ouders over hun kind(eren) 

Driemaal per jaar nodigen wij alle ouders uit voor een tienminutengesprek. Het eerste gesprek heeft het 

karakter van een afstemming over de onderwijsbehoeften van uw kind. De andere twee gespreken zijn 

naar aanleiding van het rapport van hun zoon of dochter. Hiervoor staan vaste momenten ingeroosterd. 

Indien wenselijk en nodig maken wij met ouders een afspraak voor een individueel gesprek.  

Natuurlijk kan ook iedere ouder het initiatief nemen en een afspraak maken met de leerkracht van zijn 

of haar kind voor een gesprek na schooltijd. In verband met onze schooltijden (tot 13.45 uur) en de 

verplichte lunchpauze van leerkrachten hierna vinden deze gesprekken plaats vanaf 14.30 uur. 

Toestemmingsverklaring 

Uw kind heeft recht op privacy, óók op onze school. Wij richten ons in ons schoolbeleid dan ook 

helemaal naar de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat wij van u 

toestemming moeten vragen voor bepaalde activiteiten. Wij doen dat direct al bij de inschrijving van 

nieuwe leerlingen. Om goed onderwijs te kunnen geven, is het nodig om gegevens over uw kind binnen 

onze school uit te wisselen. Daarvoor hebt u bij de inschrijving een toestemmingsverklaring 

ondertekend. Dat betekent concreet dat onze medewerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens 

van uw zoon of dochter.  

Op onze school worden regelmatig foto’s en video-opnames gemaakt. Steeds meer wordt dit door 

ouders digitaal geregeld en gedeeld met elkaar. Ook zijn er foto’s terug te vinden op de website. 

Mocht u bezwaar hebben tegen het feit dat uw kind te zien is op foto- of filmmateriaal, dan vragen wij u 

dit schriftelijk door te geven aan de school. Bij opnames die ook extern gebruikt gaan worden –voor 

cursussen van de leerkrachten, plaatsing in een blad etc. – vragen we de desbetreffende ouders 

persoonlijk om hun toestemming.  

Er kunnen zich situaties voordoen waarin de school niet kan controleren of kinderen worden gefilmd of 

gefotografeerd. Denk hierbij aan een zomerfeest en de musical in groep 8. In dergelijke situaties is 

sprake van overmacht zoals in de openbare ruimte. Wij kunnen dit niet voorkomen en rekenen op begrip 

van betrokken ouders. Als ouders dit vanuit persoonlijk belang toch willen voorkomen, dan vragen wij 

hen contact op te nemen met de directeur van de school. 

Aanmelding 

Uw kind is van harte welkom op onze school. Wij besteden veel persoonlijke aandacht aan ouders en 

kinderen vanaf het moment van kennismaking, oriëntatie, inschrijving en plaatsing. Denkt u erover uw 

kind bij ons aan te melden, maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met onze adjunct directeur 

Marjolein Bestman of Willeke Galuska. Zij zullen u veel vertellen over onze school en een  rondleiding 

geven, het liefst wanneer onze school vol in bedrijf is. U krijgt dan een goed beeld van de dagelijkse 

praktijk. 

 

http://www.obswest.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.obskortland.nl/
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Aanmelden van een kleuter 

Het is van groot belang om uw kleuter tijdig aan te melden op een school. Dit kan wettelijk vanaf de 

derde verjaardag van uw kind. Onze school stelt een nog eerdere aanmelding erg op prijs.  

Wij hebben afspraken gemaakt met Kinderdam en andere organisaties over het verstrekken van 

kindgegevens vanuit de peuterspeelzaal. Hun ervaringen en OBServatiegegevens zijn uiteraard ook 

relevant bij een aanmelding. Het verstrekken van gegevens vindt uitsluitend plaats na toestemming van 

de ouders. 

Het is bij ons gebruikelijk, dat een kleuter vijf dagen of tien dagdelen kan komen wennen voorafgaand 

aan de vierde verjaardag.  

Aanmelden van een ouder kind 

Ook wanneer u een oudere zoon of dochter op onze school wilt plaatsen, hebben wij een uitgebreid 

kennismakingsgesprek, onder andere over de onderwijsgeschiedenis van uw kind. We gaan we met u 

én uw zoon of dochter het gebouw door waar hij of zij mogelijk onderwijs gaat ontvangen. U kunt 

natuurlijk zelf bepalen of en op welk moment uw kind mee komt voor een rondleiding. Wij stellen de 

aanwezigheid van hem of haar wel zeer op prijs. 

Om uw oudere kind bij ons te kunnen inschrijven, hebben we een onderwijskundig rapport van de vorige 

school en een uitschrijvingbewijs nodig.  

Als ouders informeert u zelf de school waar uw kind afscheid neemt. Daarna nemen wij contact op met 

deze school om informatie uit te wisselen. Indien nodig nemen wij enkele testen af. Daarmee kunnen 

we het goede niveau van uw kind bepalen en zorgen voor een correcte plaatsing op onze school. De 

scholen in de regio hebben onderling afspraken gemaakt over de procedure van een tussentijdse 

overplaatsing. 

 

Besluit tot plaatsing 

In de meeste gevallen volgt op de aanmelding van een nieuwe leerling een besluit van de directie om 

over te gaan tot inschrijving. Alleen voor kinderen met extra ondersteuningsbehoefte kan een negatief 

besluit worden genomen. Dat gebeurt slechts wanneer onze school niet kan bieden wat een kind nodig 

heeft. Wij informeren de ouders daarover in een persoonlijk gesprek. 

Als de directie een voor hen onwelgevallig besluit neemt, kunnen ouders daartegen beroep aantekenen 

bij het bestuur van stichting BLICK op onderwijs. 

 

Doorstromen van kinderen binnen de school 

Gedurende een periode van acht jaar volgen kinderen het basisonderwijs. Normaal gesproken gaan zij 

dus elk jaar naar een volgende groep. De school heeft beleid ontwikkeld op basis waarvan wij 

beoordelen of een kind qua ontwikkeling de stap naar een volgende groep kan zetten. Informatie over 

dit beleid is op school beschikbaar bij de directie en intern begeleiders. 

Uitschrijven van een kind 

Mocht u als ouder uw kind tussentijds willen uitschrijven, dan wordt er altijd contact opgenomen met de 

nieuwe school en verzorgen wij  een onderwijskundig rapport  voor de nieuwe school. 

Mocht dit een uitschrijving zijn op grond van ontevredenheid, wat wij natuurlijk niet hopen, dan stellen 

we het op prijs om hierover met u in gesprek te gaan. Met de andere scholen in het Krimpense 

basisonderwijs hebben wij hierover wederzijds contact. 

De uitschrijving van kinderen uit groep 8 zetten wij in gang, zodra bekend is naar welke school voor 

voortgezet onderwijs de kinderen gaan.  
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Naar een andere basisschool, SBO- of SO-school 

Er kunnen zich situaties voordoen waarin overplaatsing naar een andere basisschool, SBO- of SO-

school aan de orde gesteld kan worden. We noemen hieronder een aantal van die situaties. 

 Wanneer een leerling beter kan worden geholpen op een andere basisschool, schromen wij niet 

aan de ouders dit gerichte advies uit te brengen. 

 Wanneer een leerling in het speciaal basisonderwijs (SBO) wordt geplaatst, gelden de afspraken 

van het samenwerkingsverband. 

 Het kan zijn dat een leerling het advies krijgt een school voor speciaal onderwijs (SO/cluster 3 en 

4) te bezoeken. Bijvoorbeeld omdat het grote gedragsproblemen heeft. Zeer moeilijk kan leren. Of 

een grote medische problematiek heeft. In die gevallen zullen we altijd een orthopedagoog bij de 

deskundigenadvisering betrekken. 

 Is plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs aan de orde, dan vindt er een procedurele toets plaats 

op het niveau van het samenwerkingsverband. Aan de basis daarvan zal altijd een groeidocument 

liggen.  

 Leerlingen met een visuele beperking (cluster 1) en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis 

of een gehoorbeperking (cluster 2) kunnen direct worden aangemeld bij de betreffende 

aanmeldpunten cluster 1 en 2 voor begeleiding en mogelijke plaatsing. Een medewerker van dat 

aanmeldpunt bekijkt de problematiek en adviseert de commissie van onderzoek. Deze commissie 

bepaalt uiteindelijk of de betreffende leerling wordt toegelaten tot het cluster. Zij wijst een 

onderwijsarrangement toe. 

 Indien ouders niet akkoord gaan met het advies geeft school schriftelijk bij hen aan, dat wij niet aan 

de ondersteuningsbehoefte van hun zoon of dochter kunnen voldoen. 

 

Begeleiding van een kind op OBS Kortland 

Uw zoon of dochter wordt begeleid door de groepsleerkracht. Dat gebeurt binnen de groep. Hierbij werkt 

de leerkracht samen met de intern begeleider. Uiteraard zijn ouders ook gesprekspartner(s) tijdens dit 

proces. Mocht u zich zorgen maken over uw kind, dan is het belangrijk om dit met ons af te stemmen. 

In zo’n geval zult u als ouders vaker contact hebben met de intern begeleider. Mogelijk roepen we 

externe hulp in.  Dit alles om uw zoon of dochter te geven wat hij of zij nodig heeft om de juiste keuzes 

te kunnen maken.  

Onze school heeft twee intern begeleiders. In het kader van passend onderwijs zijn zij onder andere 

verantwoordelijk voor het schoolondersteuningsteam (SOT). Daarin zoeken zij met de ouders en één of 

meerdere deskundigen naar de juiste begeleiding voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. 

Plusklas 

Sommige leerlingen kunnen meer aan dan gemiddeld. Zij krijgen extra uitdaging via de leermiddelen, 

de opdrachten en de ondersteuning in de groep. Soms is dat nog niet genoeg. Om voldoende uitdaging 

op school te ervaren, hebben deze kinderen extra aandacht nodig en willen zij graag samenwerken met 

andere kinderen die een gelijke ontwikkeling doormaken. 

Voor deze kinderen is er de plusklas. Hiervoor komen  leerlingen in aanmerking uit de groepen 4 tot en 

met 8. Wij hebben een procedure voor toelating en plaatsing van leerlingen in de plusklas. In de plusklas 

zit een maximaal aantal leerlingen waardoor het kan voorkomen dat we kinderen op een 

wachtlijstplaatsen.  
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Ouderparticipatie en -betrokkenheid 

Veel ouders helpen in onze school bij allerlei activiteiten. Of zij ondersteunen de leerkracht als 

klassenouder. Wanneer ouders onderwijsondersteunende activiteiten verrichten, gebeurt dit altijd onder 

toezicht van een leerkracht. De leerkracht blijft in de school immers verantwoordelijk.  

De ondersteuning van ouders, maar ook van opa’s en oma’s is voor de school onmisbaar. Samen maken 

we activiteiten mogelijk waar de kinderen van kunnen leren. 

De ouderraad  

Een specifieke vorm van participatie vinden we in de ouderraad, ondergebracht in een stichting. Deze 

raad houdt zich bezig met allerlei activiteiten in de school die we bekostigen uit onder andere de 

ouderbijdrage. Alle vrijwillige ouderbijdragen komen terecht in het schoolfonds. Hieruit betaalt de 

school de sinterklaas-, kerst- en paasviering, maar ook het zomerfeest, projecten, excursies etc. 

De medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) van OBS Kortland is een overlegorgaan waarin medewerkers en 

ouders met de schooldirectie overleg voeren over het beleid van onze school en over de uitvoering 

hiervan. De MR is bevoegd om ongevraagd en op verzoek voorstellen te doen en standpunten te 

bepalen. De raad bevordert zoveel mogelijk openheid, openbaarheid en onderling overleg in de 

school. Meer informatie over de MR en haar werkwijze is terug te vinden op www.OBSkortland.nl 

onder Ouders. Hier zijn ook de agenda’s en notulen van de vergaderingen te vinden en de namen van 

de leden die op dit moment in de MR zitten. De MR vergadert regelmatig. Deze vergaderingen zijn 

voor het grootste deel openbaar. U bent als ouder dus ook altijd welkom. Wilt u meer weten over de 

medezeggenschapsraad of een onderwerp ter sprake brengen, dan kunt u persoonlijk of via mr-

kortland@blickoponderwijs.nl  contact opnemen met de leden van de MR. 

Twee leden –uit de oudergeleding en uit de personeelsgeleding – vertegenwoordigen onze MR in de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die overleg voert met de bestuurder. 

  

http://www.obskortland.nl/
mailto:mr-kortland@blickoponderwijs.nl
mailto:mr-kortland@blickoponderwijs.nl
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Leerstofaanbod 

 

Schoolplan 

In ons schoolplan beschrijven wij hoe wij op OBS Kortland uw kind onderwijs willen geven. Het plan 

ligt voor iedereen ter inzage op school. We hebben daarin de kernpunten, uitgangspunten en 

doelstellingen van ons onderwijs vastgelegd. Ook onze sterke en zwakke punten en hoe we die 

laatste willen verbeteren. Het schoolplan bevat onze beleidsvoornemens. Wat we doen aan 

kwaliteitszorg en wat aan schoolontwikkeling. Net als het onderwijs zelf is ook ons schoolplan steeds 

in ontwikkeling.  

 

Basisvaardigheden 

De vakken taal, lezen en rekenen zijn de basis voor elke andere ontwikkeling. Op deze kernvakken 

leggen wij veel nadruk. Daarnaast geven wij natuurlijk ook veel andere vakken. Wij streven ernaar de 

kinderen aan het einde van groep 8 prima aan te laten sluiten op het voortgezet onderwijs. 

 

Ontwikkelingsproces 

Wij stemmen ons onderwijs af op de voortgang in de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Dit 

betekent dat wij onze lesmethoden zeer verantwoord kiezen en regelmatig vernieuwen. Bij die 

persoonlijke ontwikkeling hoort immers ook eigentijds lesmateriaal. 

 

Onderwijsaanbod 

Onze school is een reguliere basisschool. Wij werken met moderne methoden die rekening houden 

met differentiatie binnen het jaarklassensysteem. Onderstaand beschrijven we specifieker de groepen 

1 en 2 én 3 tot en met 8 om u een duidelijker beeld te geven van de dagelijkse praktijk in onze school 
 

De allerjongsten. 

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt a.d.h.v. thema’s uit de methode Kleuterplein. Rondom het thema 

worden diverse activiteiten aangeboden voor de ontwikkeling van de voorbereidende taal-, lees-, en 

rekenvaardigheden en voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze activiteiten vinden plaats in de 

grote of kleine kring, maar ook tijdens het speelwerken en het buitenspelen of gymmen. Naast deze 

(kring)activiteiten zijn er in de kleuterklas veel verschillende materialen aanwezig die de ontwikkeling 

stimuleren. Uw kind leert spelenderwijs. 

Elke dag gaat de leerkracht met de groep naar het speellokaal of naar buiten om te bewegen. Ook 

worden expressievakken zoals muziek, tekenen en handvaardigheid elke dag gegeven. In de groepen 

1 en 2 maken de kinderen op speelse wijze kennis met de Engelse taal.  

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (V.V.E.)  

Voor- en vroegschoolse educatie is onderwijs bestemd voor zeer jonge kinderen met een achterstand 

in een of meerdere ontwikkelingsgebieden. Om een achterstand op de basisschool te voorkomen, 

krijgen deze kinderen vroegtijdig extra ondersteuning in de groep. VVE begint op de peutergroep of de 

kinderopvang en loopt door tot en met groep twee van de basisschool. VVE heeft als doel  taal-, 

reken-, motorische- en sociaal-emotionele achterstanden te bestrijden, dit is vastgelegd in de Wet 

OKE. Een VVE-signalering vindt plaats op het consultatiebureau. Wanneer een VVE-leerling in onze 

groep wordt geplaatst hebben wij vanuit de voorschool een warme overdracht met een pedagogisch 

medewerker (vroegschool) en de leerkracht van groep 1-2. 
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Naar groep 3...  
  

Uw kind leert lezen met de methode Lijn 3. Elke week krijgen de kinderen enkele nieuwe letters 

aangeboden. Rekenen doen we met de methode ‘Rekenrijk’. In de methode wordt aandacht besteed 

aan rekenvaardigheden en aan wiskundige aspecten. In de loop van het schooljaar wordt gestart met 

methodisch schrijfonderwijs. Tot die tijd worden voorbereidende motorische schrijfvaardigheden 

geoefend, alsmede het schrijven van de cijfers.  

 

Naar groep 4 en verder  
In de groepen 4 t/m 8 nemen de vakken taal, rekenen, lezen en schrijven een belangrijk gedeelte van 

de lestijd in beslag. Voor de taalontwikkeling gebruiken wij de methode “Staal”, een methode volgens 

de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Taal en spelling. Rekenen doen de groepen 1 t/m 8 

met de methode ‘Rekenrijk’. Voor technisch lezen gebruiken we in de groepen 4 t/m 8 ‘Estafette-

lezen’. Een methode die nauw aansluit bij de mogelijkheden van het individuele kind. Voor begrijpend/ 

studerend lezen gebruiken we de methode ‘Tekstverwerken’. Schrijfonderwijs bieden we aan met de 

methode ‘Schrift’. Verkeersonderwijs wordt aan alle groepen aan geboden middels een 

verkeerskalender, Stap Vooruit, Op Voeten en Fietsen en de Jeugdverkeerskrant. In groep 7 wordt 

geoefend voor het schoolverkeersexamen, wat in dat jaar wordt afgenomen.In 

 de groepen 6, 7 en 8 wordt Engelse lesgegeven met de methode The Team 

Wereldoriëntatie 
Voor wereldoriëntatie gebruiken we verschillende methoden. Voor aardrijkskunde is dat “Argus Clou”, 

voor geschiedenis ‘Speurtocht” en voor biologie/ techniek ‘Natuniek. In alle drie methoden wisselen 

leerkrachtgebonden lessen en door de leerlingen zelfstandig te verwerken lessen elkaar af. 

Bewegen en Expressie  
Alle groepen hebben wekelijks gymnastiek van een vakleerkracht. Wij gebruiken hier de methode 

‘Basislessen’ voor. Groep 4 gaat één keer per 2 weken zwemmen en heeft één keer per twee weken 

een uur gym.  Aan de expressiegebieden tekenen, handvaardigheid en muziek wordt wekelijks 

aandacht besteed m.b.v. de methode “Moet je doen”. De vakken gymnastiek, tekenen, 

handvaardigheid en muziek vormen een belangrijke bijdrage aan de motorische, creatieve en 

emotionele ontwikkeling van uw kind.  

Bibliotheek op school 

OBS Kortland werkt samen met de bibliotheek aan den IJssel. Deze samenwerking heet bibliotheek 

op school (dBos). Op beide locaties staat een bibliotheek waar de leerlingen wekelijks twee boeken uit 

mogen kiezen. Zo zijn er informatieve en fictieve boeken, maar ook tijdschriften die de leerlingen 

mogen lenen. Door de leerlingen iedere dag 15 minuten vrij te laten lezen, leren de leerlingen 1000 

woorden per jaar extra. Ieder jaar worden de boeken gescreend en wordt er 10% vernieuwd. Dit 

gebeurt in samenspraak met de leerlingen en leerkrachten. Hierdoor wordt een divers en actueel 

aanbod bewaakt. Naast de bibliotheek in de school is er ook een leesconsulent van de bibliotheek aan 

school gekoppeld. Deze leesconsulent heeft regelmatig overleg met de leescoördinator van de school. 

Samen zorgen zij ervoor dat het leesonderwijs op OBS Kortland gevarieerd is en boeiend blijft.  

Huiswerkbeleid  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen al op de basisschool te maken krijgen met huiswerk, om hen goed 

voorbereid te laten verschijnen op het Voortgezet Onderwijs. De vaardigheden die nodig zijn om goed 

te kunnen plannen en het eigen werk te beoordelen, worden op school aangeleerd. Het meegeven van 

huiswerk is daar een onderdeel van. Vanaf groep 5 wordt er huiswerk meegegeven voor het leren van 

topografie en vanaf groep 6 ook voor het leren van toetsen voor b.v. aardrijkskunde e.d. In groep 7 en 
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8 krijgen de kinderen daarnaast ook huiswerk voor rekenen (b.v. redactiesommen) en taal (b.v. 

werkwoordspelling). Ook wordt er aandacht besteed aan het agendagebruik. Vanaf groep 3 krijgen 

kinderen die extra oefening nodig hebben, incidenteel huiswerk mee. De kinderen oefenen de 

opgegeven leerstof ook altijd op school. 

Godsdienstonderwijs in de groepen 6 en 7 

Als ouders behoefte graag willen dat hun kinderen godsdienstonderwijs ontvangen, is hiervoor onder 

schooltijd gelegenheid in de groepen 6 en 7. Een speciale, daartoe bevoegde godsdienstleerkracht 

geeft dit onderwijs vanuit de christelijke grondbeginselen. De inhoud van de lessen valt niet onder de 

verantwoordelijkheid van de school.  

Willen ouders dat hun kind deze lessen volgt, dan kunnen zij dat bij ons aangeven. Overigens maken 

alle kinderen tijdens andere lessen kennis met de wereldgodsdiensten en andere geestelijke 

stromingen. 
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Kwaliteit van onderwijs 

 

Meten is weten 

Op OBS Kortland willen we het maximale uit uw kind halen en willen we tegelijkertijd zien dat het 

gelukkig is op onze fantastische school. Wij willen kwaliteit bieden én die kwaliteit vasthouden. Dat 

kan alleen wanneer we bijhouden welke resultaten uw zoon of dochter haalt. Zowel op didactisch als 

op sociaal-emotioneel vlak. Verder houden we bij naar welk vervolgonderwijs onze leerlingen gaan. 

Wanneer we deze gegevens analyseren, krijgen we al een mooi beeld van de kwaliteit van onderwijs.  

Dat beeld verfijnen we door zelfevaluatie en door tevredenheidsonderzoeken onder leerkrachten, 

ouders en leerlingen. Op deze manier krijgen we een accuraat inzicht in de sterke én verbeterpunten 

van onze school. Met dat inzicht formuleren we elke vier jaar op hoofdlijnen nieuw beleid dat we 

vastleggen in een nieuw schoolplan. 

Cito-toetsen 

Om resultaten te kunnen meten, werken wij met toetsen die bij de lesmethoden horen én met aparte 

toetsen waaronder de Cito-toetsen. Deze laatste worden twee keer per jaar afgenomen. Ze zijn landelijk 

genormeerd, waardoor vergelijking met andere scholen mogelijk wordt. De Cito-toetsen meten de 

beheersing van de tot dan toe aangeboden leerstof. Ze doen hierbij vooral een beroep op het 

langetermijngeheugen en het inzicht van de leerling.  

 

Toets uitslagen leerlingvolgsysteem 

Op de langere termijn vormen de toets uitslagen van het leerlingvolgsysteem een belangrijke indicatie 

voor hoe een kind leert en waar het staat in zijn ontwikkeling. Op basis van dat beeld bepalen wij de 

gerichte leerbehoeften van de leerling. De toets resultaten komen aan de orde tijdens de 

tienminutengesprekken met de ouders.  

 

Naar het voortgezet onderwijs 

Na een periode van acht jaar verlaten de kinderen van de groepen 8 onze school. Na een vooradvies 

in groep 7 en na deelname aan de centrale eindtoets basisonderwijs hebben zij een resultaat behaald 

en een advies van onze school gekregen. Over de laatst behaalde schoolscore en de uitstroom leest 

en ziet u hieronder veel meer. Eerst geven we graag een schematisch overzicht van waar kinderen aan 

het eind van het basisonderwijs naartoe kunnen gaan. 

Gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren  

 
      

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Aantal leerlingen: Aantal leerlingen: Aantal leerlingen: 
63 76 62 

Score 
536,9  

Score 
536,9 

Score 
529,4 

Over het algemeen scoort OBS Kortland boven het landelijk gemiddelde op de CITO-eindtoets. Soms kan 

een groep onder de norm scoren. Dat was in 2017- 2018 het geval. De belangrijkste oorzaak werd 

gevormd door kenmerken van de groep: veel leerlingen met extra onderwijsbehoeftes en (door langdurige 

ziekte van het vaste personeel) een instabiele bezetting.  Voor de huidige groepen 8, die in april 2019 de 

eindtoets doen, is een analyse gemaakt van de opbrengsten op het LOVS tot nu toe en vinden gerichte 

interventies plaats om de volgende afname weer boven de norm te scoren.  
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Leerwegondersteunend onderwijs 

Voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) komen kinderen in aanmerking die aan de criteria 

voldoen m.b.t.  leerproblemen en/of problemen op sociaal-emotioneel gebied. In de meeste vormen van 

voortgezet onderwijs kunnen deze kinderen leerwegondersteunend onderwijs krijgen. 

Zij worden vanaf groep 7 in kaart gebracht, mede door de intern begeleider van de bovenbouw. Deze 

meldt hen vroegtijdig aan bij Koers VO, het samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs 

in onze regio. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Zij krijgen de benodigde voorlichting. 

Voor sommige van deze kinderen hebben de intern begeleider en de leerkracht al eerder een 

ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Kinderen met een LWOO-verklaring nemen wel deel aan de 

eindtoets basisonderwijs. 

Onderwijsinspectie 

De onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit van onderwijs. Zij stelde na een bezoek in 2016 voor onze 

school een zogenoemd basisarrangement vast. Daarmee zegt de inspectie dat onze onderwijskwaliteit 

voldoet aan de gestelde normen.  
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Samenwerkingspartners 

 

Dichtbij 

Net als alle andere BLICK-scholen staat ook OBS Kortland midden in de wijk, midden in de samenleving. 

Niet voor niets hebben we als kernwoorden binnen de scholenstichting ‘dichtbij’ en ‘verbinden’. In de 

wijk, in de samenleving zijn onze leerkrachten, de ouders en de leerlingen ambassadeurs van onze 

school. In een voortdurende interactie willen we de wijk en de gemeente zo goed mogelijk informeren 

over de ontwikkelingen op OBS Kortland. 

Doel samenwerking 

Als school wil je ervoor zorgen dat de kinderen straks een mooie plek in de samenleving krijgen. Je hebt 

passie voor de kinderen en je wilt dat die vonk overspringt. Dan hebben we het over ‘verbinden’. 

Wanneer mensen met elkaar verbonden raken, ontstaat er een positieve wisselwerking die onze 

schoolkinderen ten goede zal komen. 

Partners 

De ouders zijn onze belangrijkste partners. Ons onderwijs is volledig gericht op de ontwikkeling van hun 

kinderen. Om dat zo goed mogelijk te realiseren, werken wij daarnaast ook samen met een aantal 

andere partners. We lichten ze hieronder kort uit. 

 Tussen de openbare basisscholen in Krimpen en Capelle aan den IJssel is een intensief contact via 

bijvoorbeeld het directie-overleg, de studiedagen voor directieleden en de diverse werkgroepen voor 

leerkrachten met een speciale taak (ARBO, ICT).  

 Wij kunnen ons onderwijsaanbod verrijken dankzij de samenwerking met instanties die u in onze 

schoolgebouwen kunt vinden. Denk aan de kinderopvang en de peuterspeelzaal, verzorgd door 

Kinderdam.  

 De samenwerking met Bibliotheek aan den IJssel heeft een mooie vorm en 

inhoud gekregen door deelname van onze school aan de Bibliotheek op 

School (dBoS) 

 We werken samen met diverse culturele instellingen ij de omgeving van de 

school, zoals de muziekschool, het streekmuseum en de kinderboerderij 

 En natuurlijk hebben we regelmatig contact met opleidingsinstituten zoals 

HR, Zadkine- en Albedacollege over de begeleiding van stagiaires. 

 En werken we nauw samen, als zich een situatie voordoet die daar om vraagt, met  

welzijnsinstellingen zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk, Centrum voor Jeugd en  Gezin, 

Jeugdzorg en het RNO, die de school adviseren en hulp geven en met de politie, in de persoon van 

de wijkagent.  
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Financiële zaken 

 

Vrijwillige ouderbijdrage  

De overheid betaalt de school om basisonderwijs te geven aan uw kind. Het geld van de overheid mogen 

wij alléén gebruiken voor de inrichting van het onderwijs. Voor het onderwijs hoeft u niets te betalen. Als 

school berekenen wij alleen de schoolreizen door naar u als ouders.  

Maar daarmee zijn de vele leuke en leerzame activiteiten nog niet betaald die jaarlijks voor uw kind 

worden georganiseerd door de ouderraad. Denk aan de sinterklaasviering of de kerstviering, de 

uitstapjes en traktaties op speciale dagen. Daar mogen wij als school geen budget aan besteden. 

Daarom vraagt de ouderraad u ieder jaar om een vrijwillige ouderbijdrage. Zonder die bijdrage kan de 

raad geen activiteiten meer organiseren en bekostigen. 

Voor het schooljaar 2018-2019 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 50, = per kind. 

Dit is inclusief het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 8. Voor groep 8 geldt een extra bijdrage 

van € 85, = voor het schoolkamp. 

De bankrekening van de ouderraad is:  NL87 ABNA 0624379361 

Verzekeringen 

Er kan iets gebeuren waarvoor u de school aansprakelijk kunt stellen. Stichting BLICK op onderwijs 

heeft voor die gevallen verzekeringen afgesloten. We noemen er drie: 

Het kan zijn dat de school, het personeel of de directie onrechtmatig heeft gehandeld. Of nalatig is 

geweest. Voor die situaties heeft BLICK een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze dekt de 

schade die door het handelen of niet handelen van de school is opgetreden. 

Het kan zijn dat leerlingen of leerkrachten in schooltijd een ongeval krijgen op school. De 

schoolongevallenverzekering dekt de schade die zij daarbij oplopen.  

Gebeurt het ongeval tijdens een schoolreisje, kamp, excursie of dienstreis, dan kunnen wij de schade 

daarvan verhalen bij een doorlopende reisverzekering. 

 

Schade door leerlingen 

U bent als ouders/verzorgers aansprakelijk voor schade die ontstaat door uw zoon of dochter, totdat 

hij of zij 14 jaar wordt. Leerlingen vanaf 14 jaar zijn volledig zelf aansprakelijk te stellen volgens Artikel 

6:169 in het Burgerlijk Wetboek. Het kan zijn dat uw kind schade toebrengt aan gebouwen, meubilair 

of andermans eigendom (bijvoorbeeld een auto of fiets). Deze schade wordt dan hersteld op kosten 

van de ouders/verzorgers. 

Wordt uw zoon of dochter aansprakelijk gesteld voor een schade, dan meldt de groepsleerkracht dit 

direct aan u. Na herstel van de schade ontvangt u de rekening. Hebt u in dat geval een 

aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP), dan kunt u proberen het bedrag bij deze 

verzekering terug te vorderen. 

De school kan dus géén wettelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die leerlingen aan 

zichzelf of anderen of andermans eigendom hebben toegebracht. De school vergoedt ook geen 

materiële kosten. 
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Schoolregels 

 

Op OBS Kortland gelden een aantal schoolregels. Wij verwachten van zowel leerlingen als personeel 

dat zij die naleven. Regelmatig worden ze in de groep met de leerlingen besproken. U kunt de 

schoolregels opvragen bij de administratie. 

 

Orde en veiligheid 

Wanneer leerlingen zich niet aan deze regels houden, neemt de school ordemaatregelen. Met zijn 

overtreding doet de betrokken leerling namelijk afbreuk aan de veiligheid en goede sfeer binnen de 

school. 

Voor uitzonderlijke situaties heeft de school de beschikking over zware ordemaatregelen: schorsing en 

verwijdering. Deze worden alleen toegepast wanneer het gedrag van een leerling dermate 

grensoverschrijdend is, dat hij of zij een bedreiging is voor zichzelf, voor anderen en voor zijn of haar 

nabije omgeving. We geven hieronder aan wanneer wij tot schorsing of verwijdering moeten overgaan. 

 

Schorsing 

De bestuurder van stichting BLICK op onderwijs spreekt een schorsing uit op voorspraak van en in 

overleg met de schooldirecteur. Tot schorsing van een leerling wordt alleen overgegaan wanneer die 

leerling:  

 Gezorgd heeft voor een direct bedreigende en/of intimiderende situatie, waardoor de veiligheid op 

school in het geding is gekomen; 

 In bezit was van vuurwerk, verdovende middelen of wapens; 

 Fysiek of verbaal grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond; 

 Langdurig negatief gedrag of structureel wangedrag heeft getoond, zonder dat er zicht is op 

verbetering; 

 Gedrag heeft getoond dat in strijd is met de geldende wet- en regelgeving. 

 

Bij schorsing wordt de leerling gedurende een bepaalde tijd de toegang tot de school ontzegd. Het 

besluit tot schorsing en de reden daarvan worden zowel mondeling als schriftelijk gecommuniceerd 

met de ouders/verzorgers. Een afschrift van het besluit stuurt het stafbureau van stichting BLICK naar 

de leerplichtambtenaar. 

Om leerachterstanden te voorkomen, biedt de school de betreffende leerling aan om huiswerk toe te 

sturen.  

Na afloop van de schorsing vindt er een gesprek plaats tussen schooldirecteur, ouders/verzorgers en 

de leerling. Zonder dat gesprek kan de leerling niet op school terugkeren. Een schorsing duurt 

maximaal vijf schooldagen. 

 

Verwijdering 

De bestuurder van stichting BLICK op onderwijs beslist tot een verwijdering. Ouders kunnen 

daartegen in beroep gaan, aangezien een verwijderingsprocedure onder het bestuursrecht valt.  

De bestuurder kan alleen tot verwijdering van een leerling overgaan wanneer: 

 Sprake is van voortdurend dreigend of agressief gedrag van de leerling (ofwel de 

ouders/verzorgers), waarbij gegronde vrees is ontstaan voor de veiligheid van het personeel of de 

andere leerlingen en waarbij herhaling niet is uitgesloten;  

 De betrokken leerling binnen een kalenderjaar (gerekend vanaf de eerste schorsing) drie 

schorsingen heeft gekregen;  

 De leerling gedrag vertoont dat in strijd is met de geldende wet- en regelgeving.  
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Gedurende een verwijderingssituatie kan de leerling eerst geschorst worden – op te vatten als een 

tijdelijke verwijdering – voorafgaand aan de definitieve verwijdering. 

De school moet in een verwijderingssituatie aantoonbaar serieus gezocht hebben naar een 

vervangende school, voordat de betrokken leerling definitief verwijderd kan worden.  

Wanneer de ouders/verzorgers het niet eens zijn met het besluit tot verwijdering, kunnen zij dat 

aanvechten bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs, ondergebracht bij de LKC 

Onderwijsgeschillen te Utrecht, www.onderwijsgeschillen.nl.  

De wettelijke regeling rondom schorsen en verwijderen kunt u lezen op:  

www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/schorsen-en-verwijderen 

 

Verlofregeling  

Wij kunnen aan een leerling alleen bij gewichtige omstandigheden extra verlof verlenen. Denkt u dat 

uw zoon of dochter in aanmerking komt voor extra verlof, dan kunt u dat aanvragen via een formulier. 

Dat is op school verkrijgbaar. De directie mag alleen kortdurend verlof toekennen zoals de Wet op de 

leerplicht die toestaat. Géén redenen voor extra verlof zijn: 

 Een afwijkend vakantierooster van andere kinderen in uw gezin;  

 Familiebezoek in het buitenland; 

 Vermijden van vakantie in het hoogseizoen; 

 De lagere prijs van een vakantie; 

 Eerder afreizen naar het vakantieadres óf later terugkomen van vakantie;  

 Verjaardagen van familie of lange weekenden weg.  

 

Ziekmeldingen/absentie  

Wanneer uw kind ziek is, horen we dat graag telefonisch van u voor 8.30 uur. Is uw zoon of dochter 

zonder afmelding afwezig, dan nemen wij contact met u op vanaf één uur na het begin van de lestijd. 

Absenties registreren wij altijd. Leerlingen die vaak absent zijn (óók door ziekte) of die regelmatig te 

laat komen, melden we bij de afdeling Leerplicht van de gemeente Krimpen aan den IJssel.  

 
  

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/schorsen-en-verwijderen
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De dagelijkse praktijk 

 

Bereikbaarheid van de school 
Het telefoonnummer van OBS Kortland is: 0180-512916 (Lansingh-Zuid) en 0180-512477 (Centrum) 

Onze school is telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur. U kunt ons mailen via admin-

kortland@blickoponderwijs.nl. Meer informatie vindt u op onze website https://www.OBSkortland.nl.  

 

Onderwijstijden  

Een kind op de basisschool moet gedurende de acht schooljaren (onderbouw en bovenbouw) 7.520 

uur onderwijs krijgen. Alle scholen van BLICK op onderwijs voldoen aan deze norm. In bijlage 2 ziet u 

hoe we op Kortland onze lesuren verantwoorden voor schooljaar 2018- 2019.  

 

Schooltijden - continurooster 

OBS Kortland heeft een continurooster waarbij alle schooldagen duren van 8.30 uur tot 13.45 uur. De 

leerlingen krijgen 25 uur les per week. 

De eerste bel gaat 8.20 uur en dan gaat de deur open. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en gaan de 

deuren van de klassen dicht, zodat de lessen kunnen beginnen.  

Het is belangrijk dat de kinderen op tijd op school zijn, zodat zij rustig aan de schooldag kunnen 

beginnen. Te laat komen wordt geregistreerd door de groepsleerkracht(en). 

Vakanties en vrije dagen 

In het schooljaar 2018-2019 gelden de onderstaande vakanties en vrije dagen: 

 

Vakantie Periode 

Herfstvakantie Ma. 22-10-2018 Vrij. 26-10-2018 

Kerstvakantie  Ma. 24-12-2018 Vrij. 04-01-2019 

Voorjaarsvakantie  Ma. 25-02-2019 Vrij. 01-03-2019 

Meivakantie       Vrij. 19-04-2019 Vrij. 03-05-2019 

Hemelvaartsdag Do.  30-05-2019 Vrij. 31-05-2019 

Pinksteren Ma. 10-06-2019     

Zomervakantie    Ma. 22-07-2019 Vrij. 30-08-2019 

De eerste schooldag voor het schooljaar 2018-2019 is maandag 27 augustus 2018! 

De eerste schooldag voor het schooljaar 2019-2020 is maandag 2 september 2019! 

                                                                                                                                                            

 

Studie- en roostervrije dagen 

In het schooljaar 2018-2019 is er ruimte voor een aantal studiedagen. De data zijn: 

 Woensdag 5 september 2018  

 Maandag 29 oktober 2018 

mailto:admin-kortland@blickoponderwijs.nl
mailto:admin-kortland@blickoponderwijs.nl
https://www.obskortland.nl/
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 Vrijdag 21 december 2018                                     

 Maandag 28 januari 2019 

 Vrijdag 22 februari 2019 

 Maandag 18 maart 2019 

 Woensdag 3 april 2019 

 Woensdag 12 juni 2019 

 Vrijdag 19 juli 2019 

Tijdens deze dagen is de school gesloten en zijn de leerlingen vrij. 

Mocht het nodig zijn, i.v.m. calamiteiten, kan er altijd een van deze dagen worden ingezet als lesdag. 

Pauze en lunch 

Gedurende de schooldag zijn er in het lesrooster twee pauzemomenten waarop uw kind iets kan eten 

en drinken onder begeleiding van de leerkracht.  

We streven een gezonde lunch na! . U kunt voor één keer per dag ook gebruikmaken van schoolmelk. 

Indien u dat wenst, kunt u dit regelen via de administratie. Wij gaan ervan uit, dat kinderen thuis 

ontbijten. 

Binnen het lesrooster van elke dag bewaakt de leerkracht een gezonde afwisseling van inspanning en 

ontspanning, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Alle leerlingen gaan dagelijks twee keer een 

moment naar buiten. Ofwel als pauze ofwel als onderdeel van spel- en beweging.  

 

Wijziging gegevens 

Wij vragen u vriendelijk om een eventuele adreswijziging of mogelijke wijziging van uw 

telefoonnummer altijd door te geven aan de administratie van de school.  

 

Medicatie 

Een aantal leerlingen binnen onze school heeft onder schooltijd specifieke medicatie nodig. Zij nemen 

die medicijnen zelf in of krijgen ze toegediend. De verantwoordelijkheid voor deze medische zorg blijft 

liggen bij de ouders. Zij informeren de leerkracht over de medicatie van hun kind, ook bij elke 

verandering. Voor leerlingen die zo’n specifieke medische zorg nodig hebben, vullen de ouders een 

formulier in met de medische gegevens, nadat zij de (on)mogelijkheden hebben besproken met de 

directie. Het protocol medicijnverstrekking en medische handelingen is bij de school opvraagbaar.   

Het kan zijn dat een kind directe medische zorg nodig heeft bij een calamiteit. Denk aan een pinda-

allergie. Speelt dit in een groep, dan informeren we de ouders van die hele groep en vragen we hun 

medewerking.  

 

Hoofdluisbestrijding 

OBS Kortland heeft een protocol met betrekking tot hoofdluisbestrijding opgesteld. Het volledige 

protocol is beschikbaar op school. 

 

Rookbeleid 

In openbare gebouwen geldt een rookverbod. In het verlengde van deze wetgeving hebben wij ook 

een rookverbod ingesteld voor de schoolgebouwen en schoolpleinen van stichting BLICK op 

onderwijs. Verder houden we ons aan de afspraak dat buiten in het bijzijn van de leerlingen niet 

gerookt wordt. 

 

Geen honden op het plein 

Op het schoolplein mogen geen honden komen. 
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Mobiele telefoons etc. 

Op onze school is het gebruik van alle apparaten, waarmee leerlingen beeld en geluid kunnen 

opnemen (vooral mobiele telefoons), verboden. Heeft uw zoon of dochter een dergelijk apparaat bij 

zich, dan geeft hij of zij dat bij binnenkomst in bewaring aan de leerkracht. Aan het einde van de dag 

kan hij of zij het weer meenemen.  

U kunt uw kind steeds via de administratie bereiken. Als er voor leerlingen aanleiding is om gedurende 

schooltijden contact op te nemen met hun ouders/verzorgers, dan kunnen zij gebruikmaken van de 

schooltelefoon. Hiermee willen wij voorkomen dat deze vaak dure eigendommen beschadigd raken of 

ongewenst verdwijnen. Daarnaast vinden we het ongewenst dat leerlingen (gevraagd of ongevraagd) 

opnames maken. 

 

Sponsoring 

De school houdt zich aan de afspraken genoemd in het landelijk protocol sponsoring in het onderwijs. 

Scholen mogen op grond van deze afspraken sponsoring ontvangen, mits deze uitingen niet leiden tot 

beïnvloeding van leerlingen, ouders en leerkrachten bij het kiezen van producten of diensten. De 

school mag als tegenprestatie de sponsor vermelden in bijvoorbeeld nieuwsbrieven en/of op de 

website. 

 

Buitenschoolse opvang 

Voorschoolse opvang  

(VSO) Op beide locaties is, bij voldoende aanmeldingen, de mogelijkheid tot voorschoolse opvang 

vanaf 7.30 uur tot 8.30 uur. Bij de aanmelding kunt u hier informatie over krijgen. Deze opvang kost  

€3, = per keer. 

 

Plusland 

Plusland is een vorm van een verlengde schooldag waar uw kind gebruik van kan maken. Dagelijks 

hebben de kinderen de mogelijkheid om binnen en buiten te spelen en te ontspannen. Daarnaast 

kunnen de kinderen gebruik maken van ‘Bibliotheek op school’, bioscoop en andere wisselende 

activiteiten. Ook zijn er wekelijks speciale activiteiten waar kinderen zich op in kunnen schrijven, zoals 

dans, yoga, creatieve activiteiten en sport en spel. 

De kosten voor Plusland bedragen €3, = daarnaast wordt er altijd voor de speciale activiteiten een 

extra bijdrage gevraagd. 
 
Peutergroepen Pippeloentje en Kortland 
De peutergroepen  bieden een goede voorbereiding op de overgang naar de kleuterklas. De 
uitgangspunten zijn: samen spelen, de wereld ontdekken en wennen aan regels. Waar mogelijk 
sluiten wij onze manier van werken op elkaar aan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
school en/of KindeRdam via www.kinderdam.nl . 

 
BSO Kortland  
De opvang buiten schooltijd wordt verzorgd door BSO Kortland van KindeRdam. Zij verzorgen de 
naschoolse opvang voor kinderen tot 13 jaar binnen ons gebouw, zodat alles voor uw kind onder één 
dak is gerealiseerd. Vanaf 10 jaar worden de kinderen opgevangen in het 10+ huis. 
De pedagogisch medewerkers bieden de kinderen een gevarieerd programma aan met  stimulerende 
ontwikkelingsactiviteiten die passen bij hun leeftijd en ontwikkeling.  
  

  

http://www.kinderdam.nl/
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Bijlage 1 
Lesurentabel Obs. Kortland        

 gr. 1-

2 

gr. 3 gr. 4 gr. 5 gr. 6 gr. 7  gr. 8 

A. Motorische ontwikkeling               

1. Zintuiglijke oefening 6.30

[Mo1] 
            

2. Bewegingsonderwijs 6.00 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 

3. Schrijven   2.00 1.15 1.00 0.30   

B. Nederlandse taal  4.00 11.30

[Mo2] 
          

1. Taal   3.45 3.15 3.15 3.00 3.00 

2. Spelling     2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 

3. Technisch lezen    4.30 3.45 3.00 3.00 2.15 

4. Begrijpend luisteren/ lezen     0.45 1.00 1.00 1.15 1.30 

5.Studievaardigheden            0.30 1.30 

C. Rekenen/ Wiskunde  3.30  5.30 

 

 5.30  5.00  5.00  5.00  5.00 

D. Engelse taal         0.30 0.30 0.45 

E. Kennisgebieden 1.00            

1. Aardrijkskunde       1.00 1.00 1.00 1.00 

2. Geschiedenis       0.45 0.45 0.45 0.45 

3. Natuur en Techniek     0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 

F. Bevorderen redzaamheid               

1. Verkeer/ soc.redzaamheid 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30  

2. Bevorderen gezond 

gedrag/DVS 

0.30 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 

G. Expressie activiteiten               

1. Tekenen   0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 

2. Handvaardigheid    0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 

3. Muziek/Drama 1.45 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

I. Godsdienst          0.45 0.45   

Pauze 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 

TOTAAL 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.0

0 

Totaal 940 uur per jaar en in 8 jaar 7520 uur. Op de volgende bladzijde ziet u de urenverantwoording 

voor 2018- 2019. 
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Totaal 940 uur per jaar en in 8 jaar 7520 uur. Op de volgende bladzijde ziet u de urenverantwoording 

voor 2018- 2019. 
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BIJLAGE 2 

2018                        

  Oktober      November      December            
Week 40 41 42 43 44  44 45 46 47 48  48 49 50 51 52 1   Week lesuren 

m  5 5 5 0 0   5 5 5 5   5 5 5 0 0   m 50  
d  5 5 5 0 5   5 5 5 5   5 5 5 0    d 55  
w   5 5 5 0 5   5 5 5 5   5 5 5 0    w 55  
d  5 5 5 0   5 5 5 5 5   5 5 5 0    d 55  

v  5 5 5 0   5 5 5 5 5   5 5 0 0    v 50  

                         

                       265 uren 

                         

2019                        

  Januari        Februari      Maart             
Week 1 2 3 4 5  5 6 7 8 9  9 10 11 12 13    Week   
m   5 5 5 0   5 5 5 0   5 5 0 5    m 45  
d  0 5 5 5 5   5 5 5 0   5 5 5 5    d 55  
w   0 5 5 5 5   5 5 5 0   5 5 5 5    w 55  
d  0 5 5 5 5   5 5 5 0   5 5 5 5    d 55  
v  0 5 5 5   5 5 5 0   0 5 5 5 5    v 50  

                         

                       260 uren 

                         

  April        Mei        Juni             
Week 14 15 16 17 18  18 19 20 21 22  22 23 24 25 26     Week   
m  5 5 5 0 0   5 5 5 5   5 0 5 5     m 50  
d  5 5 5 0 0   5 5 5 5   5 5 5 5    d 55  
w   0 5 5 0   0 5 5 5 5   5 0 5 5    w 45  
d  5 5 5 0   0 5 5 5 0   5 5 5 5    d 50  
v  5 5 0 0   0 5 5 5 0   5 5 5 5    v 45  

                         

                       245 uren 

                         

  Juli        Augustus      

Septembe
r            

Week 27 28 29 30 31  31 32 33 34 35  35 36 37 38 39 40    Week   
m  5 5 5 0 0   0 0 0 0   5 5 5 5 5    m 40  
d  5 5 5 0 0   0 0 0 0   5 5 5 0     d 30  
w   5 5 5 0 0   0 0 0 0   5 5 5 5    w 35  
d  5 5 5 0   0 0 0 0 0   5 5 5 5    d 35  
v  5 5 0 0   0 0 0 0 0   5 5 5 5    v 30  

                         

                       170 uren 

                         

                         

    vakantie                   940 uren 

    studiedag                   Dagen    

    roostervrije dag           ma   185   37        

    schoolreis           di   195   39        

                wo   190   38        

                do   195   39        

                vr   175   35        
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              Totaal   940            

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

 

 


