
2022|2023
Informatiegids

Christelijke 
Basisschool 

ORANJE-NASSAU

Merwestraat 16
3361 HL Sliedrecht

T 0184 - 415111
E info@cbsoranje-nassau.nl
I www.cbsoranje-nassau.nl



Voorwoord
Het schooljaar 2022-2023 is van start gegaan.
We zien uit naar een fijn schooljaar!
Als leerkrachten, leerlingen en ouders willen we 
samen optrekken om zo de kinderen in hun eigen-
heid te helpen bij hun groei in ontwikkeling.
Dit kunnen we niet zonder hulp en wijsheid van 
onze God en Vader, Jezus Christus.

Want het is de Heer die wijsheid schenkt,  
Zijn woorden bieden kennis en inzicht. 

Spreuken 2:6

Van top tot teen

God heeft jou gemaakt van top tot teen
Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een

want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder
je bent nog zoveel mooier dan een wereldwonder

Hij heeft je gevormd in je moeders buik
en na negen maanden kwam jij er uit

met alles er op en alles er aan
Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan 

God heeft jou gemaakt van top tot teen. 
 

Kinderopwekking 136

Carin van den Herik - Rijsdijk
Directeur 

Waarom deze informatiegids?
De tijd die een kind op de basisschool doorbrengt 
is een belangrijke periode voor kinderen, maar 
ook voor u als ouder. Er verandert veel: uw kind 
gaat nu overdag naar school en u geeft een stukje 
verantwoordelijkheid uit handen. Daarom is het 
zo belangrijk dat u een school kiest waar u als 
ouder alle vertrouwen in heeft. 
In deze informatiegids kunt u lezen wat u van 
de Oranje-Nassauschool mag verwachten. We 
vertellen over de dingen die wij belangrijk vinden 
en waar wij trots op zijn. Hoe wij werken met de 
kinderen en over de kwaliteit van het onderwijs 
dat wij geven.

De gids is bedoeld voor ouders en verzorgers van 
de kinderen die nu op de Oranje-Nassauschool 
zitten, maar ook voor ouders van toekomstige 
leerlingen. Want hoe meer u weet over de dingen 
die we doen op school, hoe beter we kunnen 
samenwerken op het gebied van opvoeding en 
onderwijs. Naast de informatiegids ontvangen de 
ouders van onze leerlingen informatie in Parro, de 
communicatie-app tussen school en ouders. Parro 
geeft informatie over de groepen, de school, en 
de agenda van het cursusjaar. In deze agenda 
staan vakanties, studiedagen, startgesprekken, 
10-minutengesprekken en projecten.
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school haar deuren met inmiddels 13 groepen (14 
vanaf eind januari) en 14 lokalen waaronder een 
techniek- en speellokaal en peuteropvang. Er zijn 
ook lokalen in het ‘Schoolhuis’ en in ‘De Rank’. In 
de Bovenkamer is de BSO te vinden.  

1.2 Visie en missie
De Oranje-Nassauschool is een christelijke ba-
sisschool. Wij geloven in een God van liefde en 
genade, de Schepper van deze wereld. Een wereld 
waarin de oorspronkelijke vrede met God door 
mensen is stukgemaakt, maar door Gods Zoon, 
Jezus weer is hersteld, door voor ons te sterven 
aan het kruis. Hij droeg onze schuld waardoor wij 
weer in vrede met God kunnen leven, nu en in de 
toekomst. Jezus is voor ons een voorbeeld in ons 
dagelijkse leven. Daarom proberen wij de Bijbel 
richting- en maatgevend te laten zijn in ons doen 
en laten en vormt deze voor ons een uitgangspunt 
bij het leren en onderwijzen.

Elk kind is een belofte
We zien elk kind als “een belofte”. Elk kind wordt 
geboren met een veelheid aan talenten en moge-
lijkheden. Ieder kind wil zich graag ontwikkelen 
en doet dit op zijn eigen manier en in zijn eigen 
tempo. Daarin onderscheidt het zich van anderen 
in de weg die het bewandelt. Ieder kind is anders 
en valt niet te vergelijken met een ander kind. 
Maar voor ieder kind is belangrijk dat het gelukkig 
is en gewaardeerd wordt om wie het is. Zo kan 
een kind het beste tot ontplooiing komen.

De Oranje-Nassauschool is een protestants-
christelijke basisschool waar ieder kind van harte 
welkom is. De school is schitterend gelegen,  
uitkijkend over de haven in Sliedrecht. Wij  
beschikken over een modern, gerenoveerd ge-
bouw met het karakter van de jaren dertig en een 
fraaie en gezellig ingerichte ruimte voor overblijf 
en buitenschoolse opvang. Inmiddels bezoeken  
jaarlijks 280 leerlingen onze school.

1.1 Historie
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze school staat in het gedeelte van Sliedrecht 
dat wel ‘Oude Uitbreiding’ genoemd wordt.  
In oktober 2012 is de school uitgeroepen tot  
Gemeentelijk monument van Sliedrecht. De 
school is in 1930 gebouwd en kreeg toen de naam 
Prinses Julianaschool. Diverse verbouwingen 
hebben sindsdien plaatsgevonden. Na een fusie 
in 2002 met de toenmalige ‘Groen van Prinsterer-
school’, kreeg de school een nieuwe naam ‘Chris-
telijke Basis School Oranje-Nassau’. De laatste 
grote verbouwing vond plaats in 2008, de school 
werd in stijl verbouwd o.l.v. architect Stoop. In 
januari 2009 opende een geheel vernieuwde 

Uniek
Uniek zijn kan soms betekenen; ander gedrag dan 
gemiddeld: kinderen met leerstoornissen, kinde-
ren die zich moeilijk kunnen concentreren, zich 
terugtrekken of juist heel druk worden.  
Kinderen leren omgaan met het “uniek” zijn, met 
het eigen karakter en de eigen talenten, is van 
grote waarde. Het welbevinden van een kind is 
voor ieder kind het belangrijkste doel; het is dé 
voorwaarde voor ontwikkeling. We geloven dat 
God ons de opdracht geeft kinderen uit te dagen 
zich veelzijdig en optimaal te ontwikkelen en 
daarbij het unieke in ieder kind te respecteren. 

Talenten
Met talenten worden we geboren. Talenten kun 
je zien als zaadjes die we bij onze geboorte al 
bij ons hebben. Net als zaadjes kunnen talenten 
groeien. Talent is datgene wat je meebrengt door 
te zijn wie je bent! Talenten laten zien wie je 
bent en hoe je dingen aanpakt en hoe je met de 
anderen omgaat. Talent is bovenal waar je blij van 
wordt! Talent zit onder het wateroppervlak van 
de ijsberg. Van een ijsberg is maar een klein stukje 
boven water te zien. We weten dat onder water 
de berg nog veel groter is. Zo is dat ook met ons 
en onze kinderen. Boven water zie je zichtbaar 
gedrag; dat wat we doen, hoe we ons gedragen. 
Maar onder water is er nog veel meer. Het zicht-
bare deel van de ijsberg, ons gedrag, is slechts het 
topje van een nog veel groter deel onder water: 
gedachten, zelfbeeld, talenten, gevoelens en 
waarden. Echte groei begint onder water! 
Als we onze kinderen helpen om de basis onderin 
de ijsberg bewuster en steviger te maken, veran-
dert er altijd iets boven water. We richten ons op 
school vooral op het stuk onder de ijsberg, waar-
door de gedragsverandering als vanzelf komt. We 
geloven erin dat we kinderen echt op weg helpen 
door precies op die diepere laag te werken en 
hun eigen kracht te versterken. Daardoor kunnen 
ze van binnenuit blij met zichzelf zijn en groeien 
ze vol vertrouwen in zichzelf, vanuit hun unieke 
talent en met een grote dosis veerkracht. 

Bijbel
Tijdens hun ontwikkeling willen wij kinderen 
graag vertrouwd maken met de inhoud van de 
Bijbel en proberen daarbij steeds samen met 
hen een vertaling te maken naar deze tijd, zodat 
Bijbelse principes vorm krijgen in bijvoorbeeld de 
wijze van omgang met elkaar en de behandeling 
van de leerstof. Bij aanmelding op onze school 
krijgen de kinderen als welkomstcadeau een kin-
derbijbel mee naar huis.

Niveau
Op onze school geven wij veel aandacht aan 
ieder kind. Wij werken op verschillende niveaus, 
passend bij de onderwijsbehoefte van de kinde-
ren. Soms is er voor een kind iets extra’s nodig; dit 
bieden wij dan ook.

Vernieuwing
We werken continu aan vernieuwing van ons 
onderwijsaanbod zodat kinderen straks goed 
voorbereid zijn op hun toekomst. Op onze school 
worden onze medewerkers uitgedaagd zich ver-
der te ontwikkelen in hun professionaliteit.

1.3 Stichting Christelijk Onderwijs  
Papendrecht Sliedrecht
Onze school gaat uit van en wordt beheerd  
door de Stichting voor Christelijk Onderwijs in 
Papendrecht en Sliedrecht (SCOPS). De stichting 
was tot 1 januari 2022 een vereniging, ontstaan 
uit een fusie in 2017 van de Vereniging voor 
Christelijk Nationaal Onderwijs te Papendrecht, 
(VCNOP) en de Vereniging voor Christelijk Onder-
wijs Sliedrecht (VCOS). Door SCOPS worden zeven 
scholen in stand gehouden:

Sliedrecht
• Anne de Vriesschool (Deltalaan 200  

en Menuet 70) 
• CBS Oranje-Nassau (Merwestraat 16) 
• CBS Prins Willem-Alexander  

(Prof. van der Waalslaan 2 en Valkweg 2)
 
 Papendrecht
• IKC Beatrix (v.d. Palmstraat 8)
• Kindcentrum Prins Constantijn (Walmolen 2)
• Christelijk Kindcentrum Prins Floris  

(Moerbeihof 5 en Zuidkil 53)
• Kindcentrum Oranje-Nassau  

(Leeuwerikstraat 7)

Grondslag en doel van de stichting 
De stichting heeft tot grondslag de Bijbel als Gods 
Woord, volgens de traditie en naar het belijden 
en beleven van Bijbelgetrouwe genootschappen. 
Voor de stichting is de Bijbel de belangrijkste lei-
draad bij de opvoeding, gericht op de liefde voor 
God, voor elkaar en voor de schepping.
 
De stichting heeft ten doel werkzaam te zijn tot 
oprichting en instandhouding van scholen voor 
christelijk (basis)onderwijs in overeenstemming 
met haar grondslag, zoals omschreven in artikel 3 
van de statuten.
 

ONS: Oranje-Nassauschool
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Zit je in een situatie waarvoor gebed gewenst is, 
dan ben je van harte welkom!  
Wij geloven in kracht van het gebed omdat wij 
weten dat we een God hebben die tot zoveel 
meer dingen in staat is dan dat wij voor mogelijk 
houden. “Wees over niets bezorgd, maar vraag 
God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebe-
den. Dan zal de vrede van God, die alle verstand 
te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus 
Jezus bewaren” Fil. 4:6-7 
Als vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk om 
met de aan ons gegeven informatie.

1.6 Gezonde school
De school richt zich op het structureel 
invoeren van gezondheidsactiviteiten. Hiervoor 
is de werkwijze van de Gezonde School gevolgd. 
Uit onderzoek blijkt dat gezonde leerlingen in een 
gezonde schoolomgeving betere onderwijspresta-
ties vertonen, de leeromgeving wordt als prettiger 
ervaren en schoolverzuim en schooluitval zijn 
lager. Met de Gezonde School wordt continuïteit 
geboden voor een specifiek gezondheidsthema. 

De school heeft ervoor gekozen om de volgende 
gezondheidsthema’s aan te pakken:
• bewegen (er worden regelmatig  

sportactiviteiten aangeboden)
• eten en drinken (gratis schoolfruit,  

schoolontbijt bij het Oranjefeest)
• sociale media (training in het gebruik van...)
• veilig in het verkeer (school op seef)
• fysieke veiligheid ((SOVA trainingen,  

veiligheidsprotocol, ARBO)
 
Hiermee willen wij aan onze leerlingen en hun 
ouders laten zien dat wij de gezondheid van onze 
leerlingen en leerkrachten belangrijk vinden.

Donateurschap 
Bij aanmelding van uw kind vragen wij u een ver-
klaring in te vullen, waarin u aangeeft de grond-
slag van de SCOPS te onderschrijven, dan wel 
te respecteren. Ook verklaart u hiermee op de 
hoogte te zijn van de omgangsvormen, respectvol 
gedrag en taalgebruik, die horen bij de scholen 
van de stichting. Een christelijke school tilt zwaar 
aan haar identiteit en kenmerkt zich door te 
hechten aan een grote betrokkenheid van ouders 
bij het onderwijs. Ook u kunt met ons bewust 
kiezen voor christelijk onderwijs en dit daadwer-
kelijk ondersteunen door donateur te worden van 
de SCOPS. U vindt het donateur formulier op de 
website www.scops.nl. Donaties worden besteed 
aan bijbels voor nieuwe leerlingen en leerlingen 
die afscheid nemen. Het aanspreekpunt van de 
SCOPS is de heer J. Berghout, voorzitter College 
van Bestuur. 

1.4 Zendingsgeld
Om de kinderen te leren dat ze zorg mogen dra-
gen voor mensen in deze wereld die in heel ande-
re omstandigheden leven, kiezen we ervoor om 
iedere maandag zendingsgeld in te zamelen. De 
kinderen mogen geld meebrengen voor drie spon-
sorkinderen die via ‘Compassion’ aan onze school 
zijn toegewezen. Juist op deze manier kunnen we 
‘zorgen voor’ heel tastbaar maken. In de hogere 
groepen sparen kinderen 2x in het jaar voor een 
wisselend (actueel) project.
 
1.5 Schoolgebed
Bidden met ouders
Wij, Ronella Aantjes en Judith den Hartog, zijn 
beide moeders van kinderen op deze school. Wij 
delen de passie voor God en zijn overtuigd van 
de kracht van het gebed. Graag komen wij elke 
eerste woensdagmorgen van de maand samen in 
het technieklokaal. We beginnen om 08:45 uur 
en willen met elkaar ongeveer een half uur de 
tijd nemen om te bidden en te danken voor de 
school. Er is opvang voor 0 tot 4 jarigen. Nb. Laat 
je niet weerhouden om hier naartoe te komen 
wanneer je het bijvoorbeeld spannend vindt om 
(hardop) te bidden. Bid gewoon in je hart mee. 
Elke persoon die er is, is waardevol! “Want waar 
twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben 
ik in hun midden”. Mat. 18:20

Bidden voor ouders
Iets anders wat we graag willen doen is gebed 
aanbieden voor wie daar behoefte aan heeft.
Dit zal zijn op de eerste vrijdagmorgen van de 
maand om 08:45 uur in het technieklokaal.

Algemeen
De school is bestemd voor kinderen vanaf
vier jaar en is zo ingericht dat de leerlingen in
principe in acht jaar de school kunnen doorlopen. 
In deze acht jaar wordt de basis gelegd
voor het vervolgonderwijs.

2.1 Het onderwijsmodel
Leerstofjaarklassensysteem
De Oranje-Nassauschool werkt volgens het leer-
stofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat
kinderen van (ongeveer) dezelfde leeftijd, (onge-
veer) dezelfde leerstof krijgen aangeboden.
De kinderen zitten in een vast lokaal en hebben
gedurende het schooljaar één of twee vaste 
leerkrachten. De regelmaat en sociale samenhang 
zorgen voor rust en vertrouwen. Op deze basis 
kunnen de kinderen zich goed ontwikkelen.

Ons onderwijs
Het ene kind leert het meest wanneer het ruim-
te krijgt om veel zelfstandig te doen, terwijl een 
ander meer afhankelijk blijft van de instructie van 
de leerkracht. Wij komen tegemoet aan deze ver-
schillen tussen kinderen door de instructie aan te 
passen. Om alle kinderen zoveel mogelijk betrok-
ken te laten zijn bij de lessen, gebruiken we het 
‘Directe Instructie’ model. Dit houdt in dat we een 
les beginnen met het activeren van de voorkennis 
van leerlingen (Weet je nog..?) en dat we  
kinderen vooraf vertellen wat het doel is van de 
les. Sommige kinderen hebben genoeg aan een 

korte instructie en kunnen aan het werk. Vervol-
gens kan de leerkracht de rest van de groep een 
uitgebreide instructie geven. De meeste kinderen 
gaan daarna aan het werk. De leerkracht kan 
er vervolgens voor kiezen om individueel of in 
groepjes extra instructie te geven. De leerkracht 
hangt dan het rode stoplicht op en de kinderen 
weten dan dat ze de leerkracht niet mogen sto-
ren. Wanneer het stoplicht op oranje staat mogen 
leerlingen aan hun buurman/vrouw hulp vragen. 
Staat het stoplicht op groen dan kan de leerling, 
de leerkracht hulp vragen. 

Een andere mogelijkheid is pre-teaching. Bij 
pre-teaching gaat het erom dat zwakkere leerlin-
gen de stof al krijgen aangeboden voordat het in 
de groep aangeboden wordt. De leerkracht (of 
onderwijsassistent)gaat met een klein groepje, 
bijvoorbeeld een dag eerder, de lesstof alvast 
voor bespreken of geeft het werk een dag eerder 
mee naar huis. Deze leerlingen zijn beter voorbe-
reid en kunnen de instructie in de groep vervol-
gens beter volgen. Deze preventieve hulp werkt 
beter dan alleen curatief (achteraf hulp geven 
naar aanleiding van zwakke toets resultaten). 
Op deze manier houden we kinderen langer bij  
de groep en het geeft de kinderen meer zelfver-
trouwen.

ONS & organisatie 
van het onderwijs
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2.2 Schooltijden
Maandag:  08.30 - 14.30 uur
Dinsdag:  08.30 - 14.30 uur
Woendag: 08.30 - 12.30 uur
Donderdag:  08.30 - 14.30 uur
Vrijdag:  08.30 - 12.30 uur

Tussen de herfstvakantie en meivakantie gaan de 
groepen 5 t/m 8 op vrijdagmiddag tot 14.30 uur 
naar school. 

De schoolbel gaat elke morgen om 8.25 uur. 
De kinderen mogen dan naar binnen, zodat de 
leerkracht om 8.30 uur kan starten. 

Ouders mogen kleuters even kort de groep in 
begeleiden, zodat de groep om 8.30 uur daadwer-
kelijk kan beginnen. 
De kleuters gaan vijf minuten voor de bel naar 
buiten en wachten bij de juf totdat ze worden 
opgehaald door een ouder/verzorger.

Tot aan de herfstvakantie mogen de ouders van 
groep 3 nog even mee naar binnen lopen.

Continurooster
Vanaf het cursusjaar 2019-2020 is onze school 
gestart met een continurooster. Wat is voor de 
ONS de meerwaarde van de invoer van het con-
tinurooster? De schooldirectie heeft met de in-
voering van het continurooster het belang van de 
leerlingen voor ogen. Ze wil met de invoering van 
dit model bereiken dat er meer rust komt in de 
schooldag van de leerlingen. Doordat de school-
dag niet meer onderbroken wordt door een lange 
middagpauze houden leerlingen de structuur vast 
en ontstaat er meer rust. 

Middagpauze:
• De kinderen eten in de klas samen met een 

pedagogisch medewerker. 
• Ze hebben een half uur pauze: 15 min. eten 

en 15 min. buitenspelen.
• De kleuters eten een half uur in de klas.

Vakanties, studie(mid)dagen en scholing
Gedurende het schooljaar zijn de kinderen vrij
in de schoolvakanties, maar soms ook op studie-
dagen van het team. Op deze studiedagen
nemen we als schoolteam deel aan de gezamen-
lijke nascholing. Alle studiedagen staan in onze 
ouderapp en worden ook in de maandelijkse 
nieuwsbrief vermeld.

2.3 Team
Samenstelling van ons team:

Directie
Mevr. C. van den Herik is eindverantwoordelijk 
voor de gang van zaken in de school. Zij onder-
houdt de contacten met het College van bestuur, 
de inspectie, de directeur-bestuurder, het admi-
nistratiekantoor, andere scholen voor basison-
derwijs en scholen voor voortgezet onderwijs. 
Binnen de school stuurt zij de onderwijskundige 
processen aan en bewaakt de voortgang daarvan. 
Daarnaast heeft zij het dagelijkse beheer over het 
schoolgebouw.
E-mail: directie@cbsoranje-nassau.nl

Managementteam (MT)
Het MT van de school heeft de dagelijkse leiding. 
De directeur is voorzitter. De andere leden van 
het MT zijn: mevr. H. Wiersma, dhr. S. Waterham 
en mevr. S. van Nes.

Bouwcoördinatoren (BC)
De onderbouwcoördinator is mevr. H. Wiersma, 
de bovenbouwcoördinator is dhr. S. Waterham.

ICT-coördinator
De ICT-coördinator is mevr. A. van den Bos-Bakker.

Techniekcoördinator: dhr. J. Verhulst

Handwerkjuf: mevr. M. Hofman

Leerkracht muziek en en leerkracht talentklas:  
mevr. Allian Wemmers

Intern begeleider (IB’er): Saskia van Nes
De IB’er draagt de verantwoordelijkheid voor de 
zorg, het zorgplan en de uitvoering van het zorg-
plan binnen de school. Zij adviseert de leerkrach-
ten en de remedial teacher bij de begeleiding van 
kinderen die extra zorg nodig hebben. Zij biedt zo 
nodig ondersteuning bij het opstellen van han-
delingsplannen. Verder onderhoudt ze contacten 
met onderwijsdeskundigen vanuit het samenwer-
kingsverband. Zij coördineert ook de aanvraag 
voor extra ondersteuning bij het Diagnostisch 
Meldpunt. Zij voert regelmatig gesprekken met de 
ouders van kinderen die extra begeleiding nodig 
hebben. U bent van harte welkom om bij haar 
binnen te lopen, haar te bellen (0184 - 415111) of 
via de mail contact op te nemen:  
ib@cbsoranje-nassau.nl
Werkdagen maandag t/m donderdagochtend. 

Groepsleerkrachten
Zij hebben het dagelijkse contact met de kinde-
ren in de groepen. Het onderwijs dat door hen 
gegeven wordt, staat of valt met hun inzet en 
motivatie. Sommige leerkrachten hebben behalve 
hun lestaak ook nog een andere taak binnen de 
school. Voor de uitoefening van die taak krijgen 
zij, indien mogelijk, extra tijd tijdens de schoolu-
ren. Dan wordt hun lestaak overgenomen door 
een vervanger.
 

Remedial teacher (RT-er)
De remedial teacher geeft de leerlingen net dat
beetje extra waardoor de ontwikkeling op  
cognitief of sociaal emotioneel gebied in goede 
banen wordt geleid. In onze school wordt dit door 
onderwijsassistenten en de leerkrachtondersteu-
ner uitgevoerd.

1a Geke Kazen  
1b Dieuwertje Visser en Dorothea Karssies
2a Anneke Steenbeek en Ineke de Mik
2b Annemarie van den Bos, Tineke de Keizer en Hester Wiersma
Instroom Anne-Marie en Hester Wiersma

3 Marije Bot en Jo-Else de Groot

3/4 Marlissa Sluimers en Annemarijn van Dam
4 Marleen Kadijk en Klazien Nederveen  
5a Daniëlle van Heteren en Elize Vlot
5b Joukje Verheul en Jacqueline de Boon
6 Otto Tolenaars en Jolanda de Krijger
7 Albert Boer en Jolanda de Krijger
7/8 Sietze Waterham, Erika Mourik, Daniëlle van Heteren
8 Jesse de Bruijn, Erika Mourik

 

Directeur Carin van den Herik Maandag t/m vrijdag
Intern Begeleider Saskia van Nes Maandag t/m do. morgen
Remedial Teacher Edith Visser 4 Ochtenden 
Onderwijsassistent Jetske van Meerkerk Dinsdag en donderdag
Onderwijsassistent Angelique Schutter Maandag en woensdag
Techniek Jaap Verhulst Dinsdag
Challenge Class 5-8 Jesse de Bruijn Maandagmorgen 
Reuzengroep 1-4 Jo-Else de Groot Woensdagmorgen
Conciërge Willie Stam 4 Ochtenden
ICT Annemarie van den Bos 1 Dagdeel
Onderbouwcoördinator Hester Wiersma Donderdagmorgen
Bovenbouwcoördinator Sietze Waterham Ma. middag en do. morgen
SoVa-trainers Hester Wiersma en Albert Boer Donderdagmiddag
Administratie Mariëtte Aantjes Dinsdag
Vakleerkracht gym Mario Verwijs Donderdagmorgen
Muziekleerkracht / talentklas Allian Wemmers Woensdag en donderdag

Formatie 2022-2023

Informatiegids 2022-2023 | 08



Stagiaires
Jaarlijks wordt een aantal studenten van de  
Pedagogische Academie Basis Onderwijs (PABO) 
en onderwijsassistentes op onze school begeleid. 
Dit vinden wij een belangrijke taak.  
Ook lio-stagiaires worden door ons ingezet.

2.4 Peuteropvang
Wasko biedt peuteropvang aan voor kinderen van 
2 tot 4 jaar aan bij ons op school.

Aanmelden 
Meer informatie over peuteropvang bij Wasko? 
Op www.wasko.nl vindt u alle informatie, de 
voorwaarden en een aanmeldmogelijkheid. Ook 
zit de afdeling kindplanning klaar om te helpen bij 
bijvoorbeeld een proefberekening kindertoeslag:  
kindplanning@wasko.nl of 078-6157165 (optie 1). 

Je peuter is welkom op minimaal 2 dagdelen. Er 
wordt gewerkt met combinatiedagen:
Maandag + woensdag: 08.30-11.45 uur
Dinsdag + donderdag: 08.30-11.45 uur
Dinsdag: 12.30-15.45 + vrijdag: 8.30-11.45 uur

Wanneer de ontwikkeling van je peuter extra 
aandacht nodig heeft, dan kun je een VVE-indica-
tie krijgen. In dit geval mag je peuter vier dagde-
len komen in plaats van twee. De extra uren die 
nodig zijn worden door de gemeente Sliedrecht 
vergoed. De gemeente bepaalt welke kinderen in 
aanmerking komen voor VVE. Voor deze kinderen 
geeft de gemeente een indicatie. Dit loopt via het 
consultatiebureau (CJG). In de schoolvakanties is 
de peuterspeelgroep gesloten

Over Wasko 
Wasko biedt pedagogisch verantwoorde opvang 
in een veilige, liefdevolle en kindvriendelijke om-
geving in de hele Alblasserwaard. Wasko is meer 
dan alleen maar opvang. Wasko helpt ouders kin-
deren op te voeden, stimuleert de ontwikkeling 
en sociale vaardigheden van kinderen en biedt 
ruimte voor ontspanning met een gevarieerd 
activiteitenprogramma. Wasko biedt al meer dan 
30 jaar ruimte om te groeien voor kinderen én 
ouders. 
Meer informatie kunt u vinden op de website: 
www.wasko.nl. Voor vragen kunt u terecht bij 
locatiemanager Lisette Kok. Zij is te bereiken via 
e-mail: l.kok@wasko.nl of tel: 06 - 23678850.

2.5 Onderwijsactiviteiten
Er zijn veel activiteiten tijdens een schooldag.
In dit hoofdstuk vertellen we kort hoe we de
verschillende vakken benaderen.

Godsdienstige vorming
Iedere dag wordt er met de hele groep
gestart met gebed, een Bijbelverhaal (volgens 
een rooster) of met het zingen van godsdienstige 
liederen. In de nieuwsbrief wordt wekelijks het 
thema aangegeven, zodat u daar thuis eventueel 
ook bij aan kunt sluiten. Ook leren we alle kinde-
ren het ‘lied van de maand’ aan.

Groep 1 en 2
Er is een verschil in werkwijze tussen groep
1 en 2 en de groepen 3 t/m 8, en ook de  
inrichting van het lokaal is anders.
Kleuters starten dagelijks in de kring. De kring 
geeft gelegenheid voor allerlei taalactiviteiten, re-
kenactiviteiten of begripslessen. In de kring vindt 
ook de instructie voor de werkles plaats. Als de 
kinderen uit de kring gaan, werken ze in groepen: 
ze gaan bijvoorbeeld verven, knippen, plakken, 
knutselen, ze gaan werken met ontwikkelingsma-
teriaal of naar de speelhoeken.

Als een kind net op school zit is er veel aandacht 
voor wennen aan het naar school gaan en voor 
gewoontevorming en regelmaat. In groep 1 en 2 
worden speelse activiteiten aangeboden die voor-
bereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven 
in groep 3. 

In de groepen 1 en 2 werken wij ontwikkeling ge-
richt. We zorgen voor een prikkelende uitdagende 
leeromgeving waarbinnen kinderen een keuzevrij-
heid krijgen. De leerkracht heeft een bemiddelen-
de rol om de kinderen te helpen een stapje verder 
te komen in hun ontwikkeling. Hier wordt syste-
matisch aan gewerkt door het handelingsgericht 
werken. We vinden het belangrijk dat kinderen 
initiatieven tonen, hun bijdrage willen leveren 
en zelfstandig problemen leren oplossen. Binnen 
een thema wordt gezocht naar betekenisvolle 
activiteiten om de betrokkenheid van kinderen te 
vergroten. 

Om de leerresultaten objectief te kunnen vast-
stellen wordt de leerstof systematisch gepland, 
worden doelen vastgesteld en worden regelmatig 
toetsen afgenomen. Wij werken met het  
observatiesysteem Bosos, waarbij we alle  
kinderen individueel observeren, om zo de ont-
wikkeling van het kind goed in de gaten te hou-
den. Kinderen die op een bepaald gebied achter-
blijven of juist meer leerstof aankunnen, krijgen 
daartoe aangepaste opdrachten. Vanaf 4,5 jaar 
worden alle kinderen motorisch gescreend. 

Groep 1 t/m 8
Rekenen
Vanaf groep 3 werken we met de methode
‘Wereld in Getallen 5’. Deze methode werkt
volgens een vast patroon aan de ontwikkeling
van de rekenvaardigheden. Groep 4 t/m 8 werken 
volledig digitaal. Groep 3 werkt ook met WIG 5, 
maar dan nog schriftelijk. Binnen de lessen is er 
aandacht voor zwakke rekenaars door een aange-
paste instructie. Incidenteel werken er kinderen 
met een eigen leerlijn. Voor de goede rekenaars is 
er extra uitdagende leerstof en wordt er gebruik 
gemaakt van ‘’compacten’’. Door het compacten 
van de leerstof komt er dagelijks tijd vrij waarin 
de meer- en hoogbegaafden kunnen werken aan 
verrijkingstaken. Elk blok van 3 tot 4 weken, wordt 
afgesloten met een toets. De analyse die hieruit 
volgt, helpt de leerkracht om in het volgende blok 
extra instructie of juist extra uitdaging te bieden 
aan de kinderen die dat nodig hebben. Naast deze 
toetsen worden de belangrijkste rekenvaardighe-
den van kinderen twee maal per jaar nader onder 
de loep genomen door middel van CITO-toetsen 
Rekenen en Wiskunde.

Lezen
Lezen is een vaardigheid die we heel ons leven 
nodig hebben, daarom starten we al tijdens de 
kleuterjaren met de voorbereiding op het lezen.

In de groepen 1 en 2 zijn we op speelse wijze 
bezig met letters: we leren ze herkennen en 
benoemen. Ook hebben we Harry de Haas. Harry 
mag elk weekend met een leerling mee naar huis, 
daar wordt hem voorgelezen. Belevenissen van 
het weekend worden gedeeld d.m.v. een foto of 
verhaaltje in het boek van Harry de Haas dat in 
zijn logeerkoffer zit en dat na het weekend weer 
mee naar school gaat. In de groep worden de 
belevenissen van Harry met elkaar gedeeld. 

In groep 3 werken we met de methode ‘Veilig 
Leren Lezen’. Op zeer gevarieerde wijze wordt de 
kinderen de techniek van het lezen aangeleerd. 
In de methode zitten ook allerlei taalactivitei-
ten verweven en wordt een begin gemaakt met 
begrijpend lezen. Elk weekend mag ‘Zoem de Bij’ 
met een leerling mee naar huis, Zoem heeft een 
rood rugzakje op zijn rug met daarin het boek 
van Zoem, hierin kan je als leerling vertellen hoe 
je heet, welk boek jij leuk vindt en wat je hebt 
voorgelezen aan Zoem, na het weekend mag je 
klasgenoten je belevenissen met Zoem vertellen 
en/of voorlezen.
 
In de groepen 4 t/m 8 wordt dagelijks gelezen. 
Soms is dat in de vorm van tempo oefenen (DMT) 
en als de kinderen op voldoende tempo lezen, 
staat het onderhouden van hun leesvaardigheid 
centraal. Door bezoeken aan de bibliotheek, het 
houden van boekpresentaties en -besprekingen 
willen we het lezen zoveel mogelijk bevorderen. 

Voor het begrijpend leren lezen gebruiken we de 
methode Nieuwsbegrip. De lessen sluiten aan bij 
de wekelijkse actualiteit. De vaardigheden wor-
den tijdens instructielessen ingeoefend. 
Ook woordenschat is een belangrijk deel van 
begrijpend lezen. Die breiden we uit door mid-
del van online oefeningen die aansluiten bij het 
programma. In groep 3 en 4 ligt veel nadruk op 
het technisch lezen. Vanaf midden groep 4 wordt 
er steeds meer aandacht besteed aan begrijpend 
lezen.

Taal en spelling
Vanaf groep 4 gebruiken we de nieuwste versie 
van de methode ‘Taal- en Spelling in Beeld’.  
Bij taal is er elk leerjaar ruim aandacht voor de 
vier taaldomeinen: woordenschat, spreken/luiste-
ren, schrijven (stellen) en taalbeschouwing.  
Bij spelling is er niet alleen aandacht voor de 
juiste spellingswijze, maar ook voor het spellings-
proces: waarom wordt een woord zo gespeld? De 
toetsen voor deze vakken worden ook digitaal op 
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de laptop gemaakt, zodat de volgende les extra 
instructie of juist verrijking kan worden aangebo-
den. 

Engels
Op school werken wij met de methode ’Join in’. 
Dit is een digitale methode die wij gebruiken voor 
de groepen 1 t/m 8. Voor de groepen 1 t/m 4 
biedt de methode op speelse wijze thema´s aan 
d.m.v. een native speaker. Vanaf groep 5 maken 
de leerlingen opdrachten en volgen er toetsen 
over de aangeboden thema’s

Sociaal-emotionele ontwikkeling
In groep 1 wordt om de week de sociale vaardig-
heidstraining ‘Tim en Toos’ aangeboden. Met de 
poppen Tim en Toos leren de leerlingen vaardig-
heden zoals kennismaken, beurtgedrag, hulp vra-
gen, troosten, sorry zeggen, opkomen voor jezelf 
en probleem oplossen. Bij het aanleren worden 
bijv. liedjes geleerd en spelkaartjes gebruikt.

Voor de groepen 2 t/m 8 gebruiken we KWINK. 
Kwink is een online methode voor sociaal- 
emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap 
en mediawijsheid. Kwink biedt een doordacht 
programma, gebaseerd op de laatste wetenschap-
pelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. 
Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op 
school) en de kracht van een veilige groep. 

Op onze school zijn Hester Wiersma en Albert 
Boer gecertificeerd voor het geven van sociale 
vaardigheidstrainingen. Zij geven sociale vaardig-
heidstrainingen aan (kleine) groepen waaronder 
bijv. de training ‘Meidenvenijn is niet fijn’.

Schrijven
Voor de groepen 3 t/m 7 is er een schrijfmethode 
die in groep 3 aansluit bij de methode
Veilig leren Lezen. We besteden t/m groep
8 aandacht aan het schrijfonderwijs, waarbij
kinderen steeds meer hun eigen handschrift
mogen ontwikkelen naarmate ze ouder worden.
In groep 3 schrijven de kinderen met een
driehoekig potlood om een goede penhouding
aan te leren. Vanaf groep 4 schrijven de kinderen 
met een pen.

Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie heeft te maken met de kennis
en het begrijpen van de wereld om ons heen. 
Wereldoriëntatie is een verzamelnaam voor de 
vakken aardrijkskunde, natuuronderwijs, techniek 
en geschiedenis. In de groepen 1 t/m 4 worden 

deze vakgebieden voornamelijk geïntegreerd 
aangeboden. De nadruk ligt op aardrijkskunde en 
biologie. 

Aardrijkskunde
Vanaf groep 5 t/m 8 gebruiken we de methode 
Argus Clou Aardrijkskunde. Deze methode laat 
kinderen de wereld ontdekken. Argus Clou is  
‘professor in alles’. Aan de hand van een authen-
tieke bron en ontdekvragen daagt hij kinderen 
uit om anders over de wereld na te denken. De 
kinderen ontrafelen mysteries, onderzoeken kijk-
platen en ontdekken geheimen. Met Argus Clou 
leren kinderen aardrijkskunde op een spannende 
manier. Daarnaast gebruiken we de topografie-oe-
fensoftware waarmee de kinderen de topografie 
van een les kunnen oefenen op de computer. Ook 
kunnen ze hiermee ‘random’ topografie oefe-
nen, bijvoorbeeld alle wateren in Europa of alle 
gebergten in de wereld.

Natuur
Vanaf groep 5 gebruiken we de methode ‘Natuur-
zaken’. In elk thema worden de leerlingen mee-
genomen in het verwonderen over de wonderen 
van de schepping en wat we daarvan kunnen 
leren voor de techniek. Met behulp van proefjes, 
filmpjes en echt materiaal willen we de leerlingen 
enthousiast maken voor alles rondom natuur en 
techniek.

Techniek
Wekelijks krijgen de leerlingen van groep 2 t/m 
8 technieklessen. Onder begeleiding van een 
techniekdocent werken leerlingen in tweetallen 
uit leskisten en leren zij verschillende technieken 
zoals het plakken van banden, hoe werkt een 
elektromotor, hoe maak je een windmolen etc.
De handwerkdocent leert leerlingen technieken 
als ‘nat’ vilten, haken, breien, textiel verven, e.d. 

Geschiedenis
Voor het vak geschiedenis gebruiken we de 
methode ‘Wijzer’. Het lesboek is meteen ook het 
werkboek voor de leerlingen van groep 5 t/m 8, 
een leerwerkboek dus. Elke les begint en eindigt 
met een historisch verhaal over een persoon of 
gebeurtenis. Er zijn doe-taken, denk-taken, talige 
taken en visuele taken. Naast de leerwerkboeken 
is er de methodesoftware verrijkt met films, ani-
maties en weblinks over de aangeboden lessen.

Verkeer
Naast verkeerslessen uit de Verkeerskrant voor 
de groepen 3 t/m 8 en het verkeers educatief 

programma ‘Leer in het Verkeer ‘voor leerlingen 
van de groepen 1 en 2 krijgen de leerlingen i.s.m. 
‘School op Seef’ (vanuit VVN) ook praktische 
verkeerslessen, gegeven door leerkrachten en 
ouders. Grote kracht van het werken met deze 
programma’s is de combinatie van lesmateria-
len voor in de klas, op het schoolplein en in de 
schoolomgeving. Terwijl kinderen in de klas in 
theorie leren over het verkeer, kunnen zij met de 
verkeersplein materialen het verkeer oefenen in 
een beschermde omgeving. Met elkaar gaan we 
voor: verkeersveilig gedrag van kinderen.
Bij de leerlingen van groep 7 wordt jaarlijks in 
april het praktisch- en theoretisch verkeersexa-
men afgenomen.
 
Creatief planbord
Op dinsdag hebben groep 3 en 4 creatief plan-
bord. De kinderen worden verdeeld zodat er vier 
nieuwe groepen ontstaan. We werken in thema’s, 
waarin de kinderen om de twee weken in een 
andere groep en bij een andere leerkracht 
terechtkomen. De technieklessen zijn hier ook in 
opgenomen.

Muziek 
Om de week krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 
8 muziek van een vakdocent: Allian Wemmers. Zij 
is in de lessen bezig met o.a. zingen, spelen, be-
wegen en componeren. Muziek is vooral een feest 
waarin je plezier maakt en ook veel dingen leert. 
Naast zingen en spelen leren de kinderen muziek 
te componeren en noteren.

Huiswerk
Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen wekelijks een 
huiswerkopdracht. Dit kan zijn het leren van En-
gelse woordjes, het maken van een taal-, spelling- 
of rekenopdracht of het leren van een  
samenvatting voor een vak als geschiedenis, 
wereldoriëntatie of natuurkunde/biologie. De 
leerkracht geeft dit tijdig door aan de leerlingen. 
Naarmate kinderen in een hogere groep komen, 
wordt het huiswerk wat meer. Zo leren ze plannen 
en discipline te ontwikkelen. Ons beleid is om de 
hoeveelheid huiswerk beperkt te houden, maar 
leerlingen wel klaar te maken voor de stap naar 
het voortgezet onderwijs.

Werkstukken en spreekbeurten
Vanaf groep 5 t/m 8 houden alle leerlingen een 
spreekbeurt en een boekbespreking.
Aan het begin van het schooljaar wordt er een ka-
lender gemaakt waarop staat wanneer een leer-
ling aan de beurt is. De leerkracht geeft dan ook 
aan wat hij/zij verwacht van de leerling wanneer 
die een spreekbeurt of boekbespreking houdt. 
Doordat de leerlingen het programma 
‘bronnendetective’ volgen vanuit Bibliotheek aan 
Zet leren ze waar ze welke informatie vandaan 
kunnen halen voor hun spreekbeurt.
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Digitale schoolborden en informatica:  
ICT op onze school
ICT krijgt een steeds grotere plaats in ons onder-
wijs. In de klas maken we gebruik van digitale 
schoolborden.
In de groepen 1 en 2 maken de kinderen af en 
toe gebruik van computers, maar willen we hen 
zoveel mogelijk zonder schermpjes laten leren. 
Vanaf groep 3 vinden wij ICT een waardevolle 
toevoeging op ons onderwijs. 
Groep 4 t/m 8 werkt met rekenen volledig digi-
taal. Alle kinderen hebben de beschikking over 
een eigen laptop. Ook veel toetsen van andere 
vakgebieden maken de kinderen op de laptop. 

De kinderen kunnen met de laptop oefeningen 
doen en opdrachten uitvoeren met herhaling of 
extra uitdaging. Daarnaast worden er werkstukjes 
gemaakt, PowerPoint ontworpen en af en toe 
geoefend in de beginselen van programmeren. 
Wij maken veel gebruik van educatieve software, 
waarbij de kinderen direct feedback krijgen op 
de gegeven antwoorden. Wij willen kinderen op 
een gezonde manier gebruik leren maken van de 
geweldige mogelijkheden binnen ICT!

Bewegingsonderwijs
De groepen 1 en 2 hebben gymnastiek in het 
speellokaal. Gymkleding is voor deze groepen nog 
niet verplicht. Gymschoenen wel, graag zonder 
veters.

De groepen 3 t/m 8 hebben les in sporthal “De 
Stoep”. Deze groepen krijgen les van een vakleer-
kracht en/of de eigen leerkracht. Gymkleding en 
gymschoenen zijn in de sporthal verplicht.  
Schoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan, 
omdat dit strepen geeft op de vloer.

De kleutergroepen gymmen op vrijdagmorgen in 
het speellokaal.

3.1 CITO Leerlingvolgsysteem
We houden op onze school de resultaten van de 
leerlingen nauwlettend in de gaten. We doen dit 
o.a. met het CITO-leerlingvolgsysteem. De resulta-
ten van de toetsen worden met de intern begelei-
der besproken en er wordt gekeken welke stap-
pen er ondernomen gaan worden om de kinderen 
te ondersteunen of uit te dagen. We gebruiken 
hiervoor: 

• Observatiemethode BOSOS groep 1-2
• Cito rekenen-wiskunde groep 3-8
• Cito spelling groep 3-8
• Cito begrijpend lezen en AVI/DMT groep 3-8
• Eindtoets groep 8
• ZIEN! groep 3-8

Aan het begin van groep 8 nemen we de drem-
peltoets af. Op basis van de score van de drem-
peltoets ontvangt de school voor elk kind een 
prognose voor de uitslag van de Eindtoets. De 
school gebruikt deze prognose én gegevens uit 
het leerlingvolgsysteem bij het geven van een 
voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. 
Dit advies wordt met de ouders en de leerling in 
november besproken. In groep 8 wordt in april de 
DIA Eindtoets afgenomen.

AVI
De vorderingen die een kind maakt bij zijn tech-
nische leesvaardigheid zijn meetbaar. Ook is te 
meten hoe moeilijk een tekst is. Zowel de ontwik-
keling van het kind als de moeilijkheidsgraad van 

een tekst wordt weergegeven in een AVI-niveau. 
AVI-niveaus zijn ooit bedacht om een inschatting 
te kunnen maken of een boek past bij de (techni-
sche) leesvaardigheid van een kind. Ze zijn vooral 
bedoeld als hulpmiddel. Het belangrijkste criteri-
um blijft de interesse van een kind. Als je kind een 
boek leuk vindt, mag dat best iets boven zijn of 
haar AVI-niveau liggen. 
 
3.2 Leerlingbesprekingen
Na een toetsperiode worden alle leerlingen 
besproken met de intern begeleider. Dit zijn de 
groepsgesprekken. Deze gesprekken vinden drie 
keer per jaar plaats.De voortgang van de kinderen 
wordt bekeken. Ook gedrag en veranderingen 
daarin worden besproken. 
Naar aanleiding van deze besprekingen worden 
er afspraken gemaakt met de leerkracht en de IB’ 
er over extra werk en/of een andere aanpak. Er 
worden groepshandelingsplannen of individuele 
handelingsplannen opgesteld. Ook kan er  
pre-teaching worden aangeboden.
Onze school heeft een orthotheek die middelen 
en materialen bevat die we gebruiken bij het 
geven van extra aandacht/hulp aan kinderen. Ook 
worden er computers ingezet voor leerlingen die 
extra hulp nodig hebben.

ONS & zorg voor kinderen
3
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3.3 Overgang of doubleren
De kinderen van groep 1 en 2 worden het hele 
jaar nauwlettend gevolgd wat de ontwikkeling 
betreft. Aan de hand van de verkregen gegevens 
wordt bekeken of een kind naar groep 2 kan. Er 
wordt altijd overleg gepleegd met ouders en (in-
dien gewenst) andere deskundigen.

Overgang groep 2-3
Uit het overgaan naar groep 2 mag niet auto-
matisch de conclusie worden getrokken dat de 
leerling een jaar later ook door gaat naar groep 
3. Kinderen moeten zich blijvend positief ontwik-
kelen. Tijdens de oudergesprekken in februari/
maart wordt de overgang duidelijk met ouders 
besproken. Rond de meivakantie nemen we een 
voorlopige beslissing over de overgang naar groep 
3. In mei/juni wordt in overleg met ouders een 
definitieve beslissing genomen.
Met het oog op de ‘ononderbroken’ ontwikkeling 
is het van belang dat een leerling, die voor de 
tweede keer groep 2 doet een aangepast pro-
gramma krijgt om de voorsprong op de nieuwe 
groep 2 te behouden en later een goede start te 
kunnen maken in groep 3.

Overgang vanaf groep 3
Voor de overgang vanaf groep 3 worden van elk 
kind nauwkeurig de vorderingen bijgehouden 
om te bepalen of het kind de leerstof voldoende 
beheerst. Soms is het beter om kinderen een 
jaar extra de tijd te geven. Als besloten wordt dat 
een kind doubleert, gebeurt dit in nauw overleg 
met alle betrokkenen. Deze kinderen krijgen in 
de groep die zij voor de tweede keer doen, niet 
alleen de basisstof, maar voor de vakgebieden 
waar ze goed in zijn, of juist moeite mee hebben 
andere leerstof. In de groepen 7 en 8 is doubleren 
een uitzondering, dan zal er altijd overleg zijn met 
externen.

3.4 Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 werd de Wet Passend 
Onderwijs van kracht. Passend onderwijs bete-

kent dat ieder kind het onderwijs en de onder-
steuning krijgt die het nodig heeft. De onderwijs-
behoefte van het kind staat centraal. Scholen in 
de regio werken samen om alle kinderen de beste 
onderwijsplek te bieden. De beste onderwijsplek 
voor een kind kan zijn in het basisonderwijs, het 
speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

Elke school heeft zorgplicht
Met de invoering van de wet ‘Passend onderwijs’ 
melden de ouders hun kind aan bij de school die 
hun voorkeur heeft. Deze school moet een zo 
passend mogelijk onderwijsaanbod bieden. 
Kan de school uw kind niet voldoende ondersteu-
ning bieden, dan is het de verantwoordelijkheid 
van de school een andere basisschool of school 
voor speciaal (basis)onderwijs aan te bieden, die 
beter tegemoet kan komen aan de onderwijsbe-
hoeften van uw kind.

Aanmelding op de Oranje-Nassauschool
De meeste aanmeldingen op de Oranje-
Nassauschool komen binnen via de “Open Dag”, 
de laatste woensdag van januari. U krijgt dan een 
rondleiding door de school en u kunt in de klassen 
zien hoe we werken. Via de gemeente ontvangt 
u een aanmeldingsformulier. U kunt, als u uw 
kind wilt inschrijven op onze school, dit formulier 
invullen en inleveren bij de directie. Ongeveer zes 
weken voordat uw kind 4 jaar wordt, nodigen wij 
u uit voor een nadere kennismaking. Ook mag uw 
kind vlak voor de 4e verjaardag twee dagdelen op 
school komen wennen.

Als u bijvoorbeeld i.v.m. een verhuizing op zoek 
bent naar een nieuwe school voor uw kind, dan 
kunt u contact opnemen met onze directeur mevr. 
C. van den Herik. Tijdens een kennismakingsge-
sprek wil zij u graag alle informatie, die u nodig 
denkt te hebben, verstrekken.

Uw kind aanmelden bij een school naar keuze
Bij sommige kinderen is al vroeg duidelijk, dat 
er speciale onderwijsbehoeften zijn. Het is 

belangrijk, dat u daar open over bent tijdens de 
aanmelding. Als onze school niet de benodigde 
onderwijsondersteuning kan geven, wordt -in 
overleg met u- gezocht naar een passende plek op 
een andere school in het samenwerkingsverband. 
Deze school zal voldoende expertise moeten 
hebben om voldoende tegemoet te komen aan 
de onderwijsbehoeften van uw kind. We houden 
zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren, 
bijvoorbeeld voor een bepaalde schoolrichting of 
de maximale afstand tussen uw huis en de school. 
Als u uw kind op tijd hebt ingeschreven en het 
binnen de termijn van maximaal tien weken nog 
niet is toegelaten, heeft het recht op een tijdelijke 
plaatsing op de school van aanmelding.

Ontwikkelingsperspectief
Als uw kind bij plaatsing op onze school extra on-
dersteuning nodig heeft, is het prettig om zijn of 
haar ontwikkelingsmogelijkheden te kennen.  
We gebruiken hiervoor o.a. ook medische gege-
vens, informatie over eerder verleende hulp en 
ondersteuning en de al behaalde doelen. Indien 
nodig wordt gekeken naar de thuissituatie en wor-
den eventueel aanvullende observaties en/of on-
derzoeken gedaan. Mocht u het niet eens zijn met 
het beschreven perspectief, dan is een gesprek 
hierover erg belangrijk. Wanneer dit gesprek 
niet tot overeenstemming zou leiden, kunt u een 
second opinion aanvragen bij het Samenwerkings-
verband van de school. Blijkt het geschil niet op te 
lossen dan kunt een en ander voorleggen aan de 
geschillencommissie ‘toelating en verwijdering’. 
Deze commissie geeft binnen 10 weken een oor-
deel aan het schoolbestuur. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met onze school of ga 
naar www.swv-drechtsteden.nl

3.5 Meer- en hoogbegaafde leerlingen
Alle kinderen moeten worden uitgedaagd en 
aan hun werk moeten eisen worden gesteld. Wij 
vinden dat meer- en hoogbegaafde kinderen geen 
uitzondering in de groep moeten zijn. Zij doen 
regelmatig gewoon mee met de klassikale instruc-
tie, omdat dit ook een sociale activiteit is. Vervol-
gens gaan deze leerlingen eerder zelfstandig aan 
het werk of krijgen aangepast werk.

Vanaf groep 2 gaan kinderen met een ontwikke-
lingsvoorsprong wekelijks naar de Reuzengroep, 
waar gewerkt wordt aan verdiepend werk. In 
groep 3 krijgen de kinderen die al kunnen lezen 
de “Zon-aanpak” vanuit de methode Veilig Leren 
Lezen aangeboden.

Vanaf groep 4 maken wij ook gebruik van 
“Levelwerk”. Levelwerk is een methode voor 
(meer) begaafde kinderen. De methode bestaat 
uit verschillende levels voor de groepen 4 t/m 
8. De opdrachten van de methode Levelwerk 
bevatten drie onderdelen: taal/lezen, rekenen en 
allerlei. De opdrachten zijn zo samengesteld dat 
er sprake is van afwisseling en structuur. Daarbij 
is er de mogelijkheid om met zelf gekozen onder-
werpen aan de slag te gaan. Het doel van Level-
werk is tweeledig: aansluiten bij de motivatie van 
de leerling en het oefenen van metacognitieve, 
sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden. 
Deze methode sluit aan bij ons handelingsgericht 
werken. Er zijn ook kinderen die uitblinken bij een 
bepaald vak. Indien dit van toepassing is, wordt 
gezocht naar uitdagend werk voor enkel dit ene 
vak om de leerling toch de juiste uitdaging aan te 
bieden.

Challenge Class
Deze interne plusklas is voor kinderen uit de 
groepen 5 t/m 8. Iedere week krijgen zij op één 
dagdeel les van een hiervoor gespecialiseerde 
leerkracht binnen de eigen school. Bij de samen-
stelling van de lesstof wordt rekening gehouden 
met de talenten en vaardigheden van deze kin-
deren. Wie in aanmerking komt, wordt bepaald 
aan de hand van verschillende factoren. Zo spelen 
o.a. het functioneren binnen de eigen groep, de 
behaalde (Cito-) scores en de observaties van 
de leerkracht(en) hierbij een rol. Ook wordt er 
gekeken welke leerlingen de Challenge Class het 
meest nodig hebben; het ontmoeten van ontwik-
kelingsgelijken is hier belangrijk. Er wordt gewerkt 
met de methode ‘Plusjeklas’. De lesmethode is 
gebaseerd op ondernemend onderwijs, waarbij 
kinderen ruimte krijgen om hun eigen plannetjes 
te bedenken en om te zetten in werkelijkheid. Zo 
ontdekken zij hun talenten en worden vinding-
rijker in het scheppen van kansen voor zichzelf. 
Er wordt hierbij ook gewerkt aan de executieve 
functies van de leerlingen.

Naar groep 3 Extra gesprekken Blijft in groep 2
Lijnen: geletterdheid, 
gecijferdheid, logisch 
denken, auditieve 
waarneming en taak-
gerichtheid

Ontwikkelingsniveau 
van 6 jaar of ouder

Ontwikkelingsniveau 
van 5,8 - 6,0 jaar

Ontwikkelingsniveau 
onder 5,8 jaar

Overige lijnen van 5,6 
jaar en ouder

Ontwikkelingsniveau 
van 5,4 - 5,6 jaar

Ontwikkelingsniveau 
onder 5,4 jaar

Informatiegids 2022-2023 | 16



3.6 Talentklas
Kinderen en hun talenten vinden we belangrijk!
We zien dat er zoveel talent is binnen de school 
dat we hier heel graag meer mee willen. Sinds 
vorig schoojaar draait onder leiding van juf Allian 
de Talentklas en de komende jaren willen we dit 
blijven inzetten. Per periode komt steeds een 
nieuwe groep kinderen aan de beurt. Een mooie 
kans om op een heel andere manier te ontdekken 
wat je talenten zijn. Het doel van de talentklas is 
het vergroten van het welbevinden van het kind, 
kinderen succes ervaringen op laten doen én we 
gaan praktisch aan de slag! Hiervoor is contact ge-
legd met een zorginstelling, de groenvoorziening 
en andere bedrijven en instanties. 

3.7 Jeugdgezondheidszorg
Vanuit het Sociaal Team Sliedrecht is er een 
schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de 
Oranje-Nassauschool. Isalotte van den Heuvel is 
te bereiken via 06-89990873 of via haar mail: 
ivandenheuvel@sociaalteamsliedrecht.nl

Werkwijze:
U kunt contact opnemen als het thuis of op school 
even niet lekker loopt met uw kind. Bijvoorbeeld:
• als u het idee hebt dat u geen invloed hebt op 

het gedrag van uw kind
• als het veelal ongezellig is thuis
• als u het idee hebt dat uw kind niet lekker in 

zijn vel zit

• of als u een vraag over de ontwikkeling van 
uw kind wilt stellen 

U kunt aankloppen voor advies en/ of begelei-
ding. Door problemen in een vroegtijdig stadium 
te signaleren, te bespreken èn aan te pakken, kan 
de situatie voor de leerling en/of zijn ouders snel 
worden verbeterd.

De schoolmaatschappelijk werker:
• geeft informatie en advies aan ouders en 

leerlingen
• onderzoekt de oorzaken van de problemen
• begeleidt de leerling en/of ouders en/of zet 

passende hulpverlening in

Voor wie?
Leerlingen, ouders/verzorgers en docenten.

Privacy
De schoolmaatschappelijk werkers houden zich 
aan het privacy reglement van het Sociaal Team. 
Door de krachten te bundelen van ouders/
verzorgers, leerkrachten/intern begeleiders en 
schoolmaatschappelijk werkers is de kans op het 
creëren van een goede en veilige omgeving voor 
de leerlingen het grootst. Zonder toestemming 
van ouders/kinderen wordt er geen informatie 
uitgewisseld tussen school en schoolmaatschap-
pelijk werk, tenzij het in het belang van de leerling 
is om dit wel te doen.

Kosten
Het schoolmaatschappelijk werk wordt gefinan-
cierd door de gemeente. Mocht u gebruik willen 
maken van het schoolmaatschappelijk werk zijn er 
voor u geen kosten aan verbonden. U heeft geen 
verwijsbrief nodig; u kunt direct contact opne-
men.

Bezoekadres
Het Bonkelaarhuis
Bonkelaarplein 7, 3363 EL Sliedrecht
0184 - 420 539
Openingstijden Jeugdgezondheidszorg, het Jeugd-
team en Volwassenteam: ma. t/m vr.  
van 08.30 tot 17.00 uur
Hier kunt u binnenlopen met uw vragen.

3.8 Buitenschools opvang / BSO
Voor én na schooltijd kunnen de kinderen terecht 
op de buitenschoolse opvang georganiseerd door 
‘Stichting Wasko kinderopvang’ 
De kinderen worden opgevangen in de school. 

Er wordt veel extra’s aangeboden zoals sport, 
drama, zang en creatieve activiteiten. Daarnaast 
werken Wasko en onze school met elkaar samen 
op het gebied van o.a. een dezelfde pedagogisch 
klimaat en activiteiten.
 
Aanmelden
Meer informatie over de Wasko buitenschoolse 
opvang? Op www.wasko.nl vindt u alle informatie, 
de voorwaarden en een aanmeldmogelijkheid. 
Ook zit de klantenservice klaar om te helpen bij 
bijvoorbeeld een proefberekening kindertoeslag: 
klantenservice@wasko.nl of 078 - 615 71 65
 
Over Wasko
Wasko biedt pedagogisch verantwoorde opvang 
in een veilige, liefdevolle en kindvriendelijke
omgeving in de hele Alblasserwaard. Wasko is 
meer dan alleen maar opvang. Wasko helpt ou-
ders kinderen op te voeden, stimuleert de ontwik-
keling en sociale vaardigheden van kinderen en 
biedt ruimte voor ontspanning met een gevari-
eerd activiteitenprogramma. 

Wasko biedt al meer dan 25 jaar ruimte om te 
groeien voor kinderen én ouders.

Van maandag t/m vrijdag is de BSO geopend van:
• 07.30 - 08.30 uur
• 12.30/14.30 - 18.30 uur
Wilt u opvang op vrijdag, dan kunt u contact op-
nemen met Wasko.

In de schoolvakanties biedt Wasko opvang van:
• 07.30 - 18.30 uur

Meer informatie kunt u vinden op de website: 
www.wasko.nl. Voor vragen kunt u terecht bij de 
teamleider Lisette Kok. Zij is te bereiken via de 
mail: l.kok@wasko.nl of tel: 06 - 23678850.
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ONS & ouders
4.1 Communicatie tussen ouders & 
school
Het is van groot belang dat er goed contact  
bestaat tussen de ouders/verzorgers en de school. 
Ouders en leerkrachten hebben namelijk altijd 
hetzelfde belang voor ogen: het welzijn van de 
kinderen. Wij willen u vragen bij ons te komen, als 
u denkt dat er communicatieproblemen zijn. Deze 
kunnen het best zo snel mogelijk opgelost wor-
den. Sleutelwoorden in het contact met elkaar 
zijn voor ons: openheid, eerlijkheid en respect.

Ook horen wij graag van u als u vragen hebt over 
de ontwikkeling/begeleiding van uw kind. U kunt 
voor deze vragen in eerste instantie terecht bij 
de leerkracht van uw kind. Daarnaast kunt u in 
gesprek met onze Intern Begeleider, mevr. Saskia 
van Nes. Voor een afspraak kunt u mailen naar 
ib@cbsoranje-nassau.nl. Telefonisch is zij te berei-
ken van maandag t/m donderdagochtend.

Nieuw-schooljaar-receptie 
Op de vrijdagmiddag voordat het nieuwe school-
jaar begint is er een inloopuur voor ouders en 
kinderen. Er is gelegenheid een kijkje te nemen in 
de groep en kennis te maken met de leerkracht. 

Informatieavond
In één van de eerste weken van het nieuwe 
schooljaar wordt er een informatieavond gegeven 
door de leerkrachten voor ouders van leerlingen 
van de groepen 1, 3 en 8.

Startgesprekken
Aan het begin van het schooljaar vinden de start-
gesprekken plaats. Het doel van deze gesprekken 
is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, 
waardoor wij het lesaanbod zo optimaal mogelijk 
kunnen afstemmen op de behoeften van uw kind. 
De kernvraag tijdens deze gesprekken is: “Wat 
heeft uw kind nodig om goed tot leren te kunnen 
komen?” Het is tijdens deze gesprekken vooral 
belangrijk dat wij luisteren naar u als ouder. De 
vragen waarover gesproken gaat worden, kunt 
u vinden in het ouderportaal van Parnassys. We 
stellen het op prijs als u de vragenlijst invult. De 
leerkracht kan de door u ingevulde vragenlijst 
aanvullen met notities. 
Omdat de startgesprekken van belang zijn voor 
het vaststellen van de onderwijsbehoeften van uw 
kind(eren) wordt van iedere leerling tenminste 
een ouder verwacht .

Inloopmoment
5x Per jaar hebben we in alle klassen een 
inloopmoment. U kunt dan het werk van uw 
kind(eren) bekijken en zo een kleine indruk  
krijgen van ‘’het werk in de klas’’.

Tienminutengesprekken
Lopende het jaar zullen er, naast de startgesprek-
ken en informatieavond, drie momenten zijn voor 
oudergesprekken. Voor in ieder geval één van 
deze momenten zult u door de leerkracht van 
uw kind uitgenodigd worden. Heeft u een kind in 
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groep 3 of groep 8, dan wordt u in ieder geval in 
november uitgenodigd voor een gesprek. Buiten 
deze gespreksmomenten om is er altijd de gele-
genheid om zelf een afspraak met de leerkracht 
van uw kind te plannen. U kunt hiervoor contact 
met de leerkracht opnemen.

Ouderapp Parro
We werken met de ouderapp Parro. De eerste 
dag dat uw kind start op school ontvangt u een 
code om u aan Parro te koppelen. De app is te 
gebruiken op zowel uw telefoon, tablet als op de 
computer. Parro is een snelle en veilige commu-
nicatieapp en verkleint de afstand tussen ouders 
en leerkrachten. Via deze weg willen wij u op de 
hoogte houden van alle belangrijke zaken in de 
groep(en) van uw kind(eren) als op school.

4.2 Klassenouder
Iedere groep heeft een klassenouder. 
Deze ouder kan door de leerkracht worden  
ingeschakeld om bij activiteiten in de groep,  
excursies, o.i.d. ouders te mobiliseren. De klas-
senouder kan vragen of u toegevoegd wil worden 
aan de app, dit is een verzendgroep vanuit de 
klassenouder naar ouders. Wij stellen de hulp van 
ouders erg op prijs! 

4.3 Medezeggenschapsraad
Op elke school worden voortdurend beslissingen 
genomen. Het Ministerie van Onderwijs vindt het 
belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel 
mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken 
scholen over een medezeggenschapsraad (MR). 
Besluiten die de directie neemt, worden voorge-
legd aan de medezeggenschapsraad.

Op onze school bestaat de medezeggenschaps-
raad uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit- 
en door de ouders, drie leden worden gekozen 
uit- en door het personeel van de school.
De taken en bevoegdheden van de medezeggen-
schapsraad zijn omschreven in het MR-reglement. 
Mocht u als ouder een bepaald onderwerp graag 
behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeg-
genschapsraad aankaarten. 

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad (GMR). Daarin zitten afgevaardigden 
(een leerkracht en een ouder) van de medezeg-
genschapsraden van de Oranje-Nassauschool, de 
Anne de Vriesschool, de Prins Willem-Alexander-
school, Kindcentrum Prins Constantijn, Christelijk 
Kindcentrum Prins Floris, IKC Beatrix en Kindcen-
trum Oranje Nassau te Papendrecht.  
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
bespreekt school overstijgende zaken met de 
directeur-bestuurder. 
 
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad 
zijn, tenzij anders vermeld, openbaar. Dit geldt 
eveneens voor de notulen. Op de website van 
school wordt van iedere vergadering een kort ver-
slagje gepubliceerd, zodat ouders en verzorgers 
op de hoogte kunnen blijven van de besproken 
onderwerpen. Het volgende e-mailadres kunt u 
gebruiken voor vragen, suggesties, in te brengen 
onderwerpen, verzoek tot contact:  
mr@cbsoranje-nassau.nl. Dit e-mailadres is ge-
koppeld aan het e-mailadres van de voorzitter en 
de secretaris van de MR. De namen en contactge-
gevens van onze MR-leden vindt u in hoofdstuk 
6.15.

4
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4.4 Ouderraad
Onze school heeft een actieve ouderraad (OR) die 
de leerkrachten door het jaar heen ondersteunen 
bij tal van activiteiten die tijdens een schooljaar 
plaatsvinden. Zonder hulp van de ouderraad en 
die van andere ouders zijn veel extra activiteiten 
nauwelijks mogelijk; hun hulp en inzet is onmis-
baar voor het schoolteam. Zo werkt de ouderraad 
mee aan o.a. het sinterklaasfeest, het Kerst- en 
Paasfeest, de kijkavond en het Oranjefeest. 

De ouderraad van onze school bestaat uit onge-
veer 10 leden. De OR doet ondersteunende werk-
zaamheden ten behoeve van onze school en het 
onderwijs. De OR vergadert 5x per jaar met elkaar 
waarbij ook een MT-lid aanwezig is. Daarnaast 
vergadert de OR in kleine werkgroepen waar leer-
krachten bij betrokken zijn. Met behulp van een 
draaiboek worden de activiteiten verder uitge-
werkt. De ouderraad vindt het leuk en waardevol 
op deze manier betrokken te zijn bij de school 
waar uw kind jaren naar toe gaat en ze vindt het 
fijn om hier een bijdrage aan te mogen leveren. 

Vrijwillige ouderbijdrage
Voor elk kind wordt een vrijwillige ouderbijdrage 
gevraagd, aangezien de school geen budget heeft 
voor extra activiteiten. U ontvangt hierover in het 
najaar een bericht via Parro. In dit bericht staat 
het bedrag vermeld dat voor dit schooljaar geldt 
(€ 16,- per kind), met daarbij een betaalverzoek 
zodat u direct via de link kunt betalen. De ou-
derraad beheert de ouderbijdrage, waaruit veel 
onkosten voor allerlei schoolactiviteiten voor de 
kinderen in de school worden bekostigd. Elk jaar 
legt de penningmeester verantwoording af voor 
het gevoerde financiële beleid.
Contactpersoon: mevr. M. de Bruin -  
administratie@cbsoranje-nassau.nl

4.5 Klachtenregeling
Door de inwerkingtreding van de Kwaliteitswet 
zijn schoolbesturen verplicht een klachtenregeling 
vast te stellen en in te voeren. Hierdoor kunnen 
ouders en leerlingen klachten indienen over ge-
dragingen en beslissingen, of het nalaten daar-
van, van het schoolbestuur en het personeel. De 
klachtenregeling die het bestuur heeft vastgesteld 
is alleen van toepassing, als men met zijn klacht 
niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste 
klachten over de dagelijkse gang van zaken in de 
school kunnen namelijk in onderling overleg tus-
sen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding 
op een juiste manier worden afgehandeld. Als dit 
niet mogelijk is, kan men een beroep doen op de 

klachtenregeling.
Wilt u een beroep doen op de klachtenregeling 
omdat u er met de leerkracht en/of de directeur 
van de school niet uitkomt, dan kunt u zich in 
eerste instantie wenden tot de voorzitter van het 
schoolbestuur, de voorzitter van de MR of tot de 
Inspectie. Ook kunt u zich wenden tot de Lan-
delijke Klachtencommissie Primair Onderwijs en 
Voortgezet Onderwijs: 
Celebesstraat 16, 3531 KC Utrecht. 

Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.klachtencommissie.org of bellen:  
070-3861697. Mocht u zich vooraf op de hoogte 
willen stellen van de regeling, dan kunt u terecht 
bij de directeur bestuurder, dhr. Jannes Berghout.

4.6 Vertrouwenspersonen
Als u of uw kind een vraag of klacht heeft met een 
zeer vertrouwelijk karakter, en u wilt daarmee
niet naar de schoolleiding, maar u vindt het wel 
noodzakelijk dat er contact is met iemand van de 
school, dan kunt u terecht bij Juf Hester Wiersma 
of meester Albert Boer. Zij zijn de vertrou-
wenscontactpersonen binnen onze school. Uw 
klacht zal zeer vertrouwelijk behandeld worden 
en altijd in overleg met u wordt bepaald welke 
verdere stappen er genomen moeten worden. 

Wilt u iemand raadplegen buiten school om, dan 
kun u terecht bij: Ds. G. van Dijk, Jacob Catstraat 
8, 3362 XE Sliedrecht, tel: 0184-778493, e-mail: 
gvandijk@upcmail.nl
Ds. G. van Dijk kan geconsulteerd worden als 
er binnen de school relationele problemen zijn. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan ernstig verstoorde 
relaties en seksuele intimidatie. 
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5
ONS & opbrengsten
5.1 Onderwijskwaliteit
Onze school voert een actief kwaliteitsbeleid. 
De nadruk ligt daarbij op het leren van de kin-
deren en het onderwijs dat wij geven. Dit kwali-
teitsbeleid leggen we telkens voor een periode 
van vier jaar vast in ons schoolplan. We proberen 
de kwaliteit van onze school te verbeteren door 
steeds in de gaten te houden of de kwaliteit nog 
goed is, het goede te behouden, te kijken wat 
beter kan en die verbeteringen vast te houden. 
Hierbij maken we onder andere gebruik van het 
leerlingvolgsysteem. 

Op basis van de resultaten van de leerlingen 
kijken we of de kwaliteit van het totale onderwijs-
aanbod op peil blijft en of er voldoende voorzie-
ningen zijn voor leerlingen met speciale onder-
wijsbehoeften. In ons schoolplan hebben we 
verwoord welke aandachtspunten dit schooljaar 
aan de orde komen. 

5.2. Resultaten Eindtoets 
Ieder jaar nemen we volgens de richtlijnen van 
de overheid de Eindtoets af. Deze toets bestaat 
uit opgaven op het gebied van rekenen, taalver-
zorging, begrijpend lezen en woordenschat. Deze 
toets is een extra gegeven om de opbrengsten 
van de school te meten en om voor elke leerling 
een bevestiging te krijgen of we het juiste advies 
hebben gegeven. Sinds 2022 gebruiken we daar-
voor de DIA-toets. 

De afgelopen schooljaren zijn de schoolscores 
als volgt:
2019: 537,4 (landelijk gemiddelde 535,7)
2020: (niet afgenomen)
2021: 536,8 (landelijk gemiddelde 534,5)
2022: 367,3 (landelijk gemiddelde 361,0)

De leerlingen stroomden uit naar de diverse  
vormen van voortgezet onderwijs:

Schooljaar VMBO
basis

VMBO
kader

VMBO
BB/BK

VMBO
GT

VMBO
T

VMBO
T/H

HAVO HAVO
VWO

VWO VWO
gymn.

2018 - 2019, 17 lln.

2019 - 2020, 30 lln.

2020 - 2021, 35 lln.

2021 - 2022, 26 lln.

-

1

2

2

2

3

3

4

2

-

-

-

3

7

1

-

-

-

8

5

2

1

1

1

1

-

3

4

1

10

12

3

6

8

5

7

-

-

-

-
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ONS & allerlei praktische zaken

6
In dit hoofdstuk treft u praktische informatie aan 
over het reilen en zeilen van de school. 

6.1 Fietsen naar school
Omdat wij maar beperkte ruimte in onze
fietsenrekken hebben, hanteren wij de volgende
afspraak: De fietsenstalling aan de Piet Rijsdijk-
straat zijn voor de groepen 7 en 8. De fietsen-
stalling grenzend aan de school aan de C.M. van 
Reesstraat is voor leerlingen van de groepen 1 
t/m 6. Woont u buiten de Oude Uitbreiding, dan 
mag uw kind op de fiets naar school komen. 

6.2 Fotograaf
Jaarlijks komt de fotograaf op school om foto’s 
te maken van uw kind(eren). Jaarlijks worden 
groepsfoto’s gemaakt, tweejaarlijks worden  
portretfoto’s gemaakt. Als ouder krijgt u de  
mogelijkheid deze foto’s via internet te 
bestellen.

6.3 Hoofdluiscontrole 
Hoofdluis onder kinderen komt vaak voor. Op 
zichzelf is de hoofdluis een onschuldig beestje dat 
geen ernstige ziekten veroorzaakt. Wel kan het 
vervelende klachten geven. Als een besmetting 
met hoofdluis niet behandeld wordt, kan deze 
zich razendsnel verspreiden. Besmetting met 
hoofdluis heeft absoluut niets te maken met een 
gebrek aan hygiëne. Integendeel, hoofdluizen 
lijken een voorkeur te hebben voor een schone 

hoofdhuid. De leerlingen worden gecontroleerd 
als er aanleiding toe is. U ontvangt daarover dan 
bericht via Parro.

Voorkomen van hoofdluis 
Een preventief middel tegen hoofdluis bestaat 
niet. Het is dus verstandig om regelmatig, 
bijvoorbeeld één keer per week, het haar van 
uw kinderen te controleren op hoofdluis met een 
speciale fijntandige kam (luizenkam of netenkam). 

Verschijnselen hoofdluis 
De volgende verschijnselen van hoofdluis kunnen 
zich voordoen: 
• jeuk op het hoofd (veroorzaakt door het zui-

gen van bloed door de luizen) 
• kleine grijs of bruin gekleurde beestjes in het 

hoofdhaar of op de hoofdhuid 
• kleine wit/grijze bolletjes (de neten), per stuk 

vastgeplakt aan een haar, dicht bij de hoofd-
huid. Zand of roos zit los op de hoofdhuid, 
neten kleven vast aan de haren. 

Wat te doen bij hoofdluis? 
De beste behandeling bij hoofdluis is kammen, 
kammen, kammen: het haar gedurende twee 
weken dagelijks te kammen met een fijntandige 
kam. Eventueel kan het kammen gecombineerd 
worden door het haar te behandelen met een 
anti-hoofdluismiddel. Er zijn verschillende  
werkzame middelen tegen hoofdluis te koop.  

Meer informatie over deze middelen kunt u bij 
drogist of apotheek krijgen. 
Informeer bij hoofdluis de leerkracht en ouders 
van vriendjes/vriendinnetjes, zodat andere 
kinderen extra gecontroleerd kunnen worden en 
verdere besmetting beperkt kan blijven.

6.4 Trakteren 
Als uw kind jarig is, mag het op school trakteren. 
We zien graag gezonde traktaties, voor tips kunt u 
kijken op www.gezondtrakteren.nl 
De leerlingen trakteren alleen de leerlingen in 
hun eigen groep. Elke jarige mag een cadeautje 
uitzoeken uit een mand in de lerarenkamer.

6.5 Mobieltjes
We zien op school steeds meer kinderen met 
een mobiele telefoon. Aangezien het gebruik van 
mobiele telefoons zowel voor- als nadelen heeft, 
hebben wij hiervoor de volgende regels:
• De mobiel wordt onder schooltijd bij de  

leerkracht van de groep ingeleverd of op ei-
gen verantwoordelijkheid in hun tas of jaszak 
gehouden.

• Deze wordt na schooltijd weer teruggegeven 
aan het kind. 

• Op schoolkamp en schoolreis gaat er geen 
mobiel mee.

6.6 Kledingvoorschriften
Het is vanzelfsprekend dat leerlingen en 
personeel van onze school correct en niet
aanstootgevend gekleed gaan. Extreme en/of 
provocerende uitingen op kledinggebied, die 
te maken hebben met religie, politiek of seksua-
liteit zijn niet toegestaan. Als dit voorkomt zullen 
wij dit, met de betreffende personen bespreken

6.7 Ziekmelding en afwezigheid
Wanneer uw kind ziek is of een arts moet
bezoeken, verzoeken we u vriendelijk om dat
aan de school kenbaar te maken voordat de
school begint. Absentie mag gemeld worden via 
de Ouderapp Parro.

6.8 Verlofregeling
Kinderen van vier jaar zijn nog niet leerplichtig
en u mag hen dus thuishouden als u dat nodig
acht. Voor het kind is het wel van belang
om een ritme te ontwikkelen van ‘naar school
gaan’, maar het kan soms nodig zijn om te
verzuimen. Vijfjarige kleuters vallen onder de 
leerplichtwet. De directie is namens het bevoegd 
gezag aangesteld om toe te zien op naleving van

deze wet en is verplicht om ongeoorloofd
verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar,
die dan zonodig maatregelen treft.

Extra schoolverlof
Extra schoolverlof moet tijdig worden aange-
vraagd op een speciaal daarvoor bestemd
formulier. Dit formulier is te krijgen bij de 
directeur of via de website. 
Bij de toekenning van een verlof baseert de 
directeur zich op de regels zoals die in de wet zijn 
vastgelegd. Deze luiden als volgt:

Gewichtige omstandigheden: maximaal 10
schooldagen per cursusjaar.
De schooldirectie kan toestemming geven
voor een verlof tot 10 dagen, maar dat moet
dan aan de volgende voorwaarden voldoen:
• voor het voldoen aan een wettelijke  

verplichting, voor zover dit niet buiten de 
lesuren kan

• voor verhuizing 1 dag
• voor het bijwonen van een huwelijk t/m de 

derde graad voor één of ten hoogste twee 
dagen (afhankelijk van de plaats)

• bij ernstige ziekte van familie t/m de derde-
graad, duur in overleg met de directeur

• bij overlijden van familieleden: 1 tot 4 dagen 
in overleg met de directeur

• bij jubileum of huwelijksjubileum van ouders 
of grootouders

• voor andere, naar oordeel van de directeur, 
belangrijke zaken, maar geen vakantieverlof

Vakantieverlof
• Een verzoek voor vakantieverlof dient mi-

nimaal twee maanden van te voren aan de 
directeur te worden voorgelegd. Deze mag 
alleen vakantieverlof verlenen wanneer het 
wegens de specifieke aard van het beroep van 
één van de ouders slechts mogelijk is buiten 
de schoolvakanties op vakantie te gaan. Er 
moet een werkgeversverklaring worden over-
legd aan de directeur.  
Hieronder vallen niet afspraken met collega’s 
over vakantieroosters die door de werkgever 
zijn vastgesteld om werkorganisatorische 
redenen.

• Vakantieverlof mag maximaal éénmaal per 
jaar, niet langer dan 10 dagen en mag niet 
plaatsvinden in de eerste twee weken van het 
schooljaar.
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Gewichtige omstandigheden: meer dan
10 schooldagen per jaar
• Dit verlof dient minimaal één maand van te-

voren via de directeur bij de leerplichtambte-
naar van de gemeente te worden voorgelegd.

• Het verlof kan alleen indien de ouders een 
verklaring van arts of maatschappelijk werk 
kunnen overleggen, waaruit blijkt dat verlof 
noodzakelijk is op grond van medische of  
sociale indicatie voor een van de  
gezinsleden.

Onwettig afwezig
In alle andere gevallen is het raadzaam om met 
de directeur in overleg te treden. Een mondelinge 
toelichting zegt meestal meer dan een reden op 
papier. Mocht u van mening zijn dat een afwijzing 
niet terecht is, dan kunt u in beroep gaan bij de 
leerplichtambtenaar. Houdt u uw kind thuis on-
danks een negatieve beslissing van de directeur, 
dan riskeert u een boete.

6.9 Schoolreis en schoolkamp
Schoolreis
Ieder jaar worden schoolreisjes georganiseerd.
Wij plannen de schoolreisjes altijd aan het begin 
van een schooljaar. Leerkrachten en leerlingen 
gaan informeel met elkaar om en leren elkaar ook 
wat beter en op een andere manier kennen. Dit 
heeft positieve effecten voor de onderlinge sfeer 
in een groep.

Schoolkamp
Groep 8 gaat aan het begin van het jaar vier  
dagen op schoolkamp. Dit is goed voor de
teambuilding aan het begin van het laatste
schooljaar. We fietsen naar de locatie en ook 
weer terug naar school. Op kamp gaan is elk jaar 
weer één van de hoogtepunten van groep 8!
Over de kosten voor schoolreis en schoolkamp 
informeren wij u in de maandelijkse nieuwsbrief 
en in de Parro-app.

6.10 Sportactiviteiten (buiten school)
Jaarlijks kunnen de leerlingen zich opgeven voor 
diverse sportactiviteiten buiten de school. Deze 
activiteiten worden georganiseerd door de sport-
verenigingen en de sportouder vanuit onze ouder-
raad: Lilian (moeder van Flynn en Emme van der 
Vlies). Sportactiviteiten zoals het schoolbadmin-
ton-, volleybal-, voetbal-, korfbal-, en schaaktoer-
nooi maar ook de lenteloop. Leerlingen vanaf de 
leeftijd dat zij een zwemdiploma hebben kunnen 
meedoen aan de zwemwedstrijden. Deze sportac-
tiviteiten worden altijd vermeld in de Parro-app. 

Inschrijfformulieren worden uitgedeeld aan de 
leerlingen in de groep.

6.11 Vervanging
 Bij ziekte van een leerkracht wordt deze zoveel 
mogelijk vervangen door een collega die al bij ons 
op school werkt. De kinderen hoeven dan niet aan 
een heel nieuw gezicht te wennen en de manier 
van werken is bij de invaller grotendeels bekend. 
Is er geen leerkracht van onze school beschikbaar, 
dan wordt een andere vervanger gezocht. We 
proberen geen groepen naar huis te sturen.

6.12 Schorsing en verwijdering van  
leerlingen
Bij schorsing en verwijdering van leerlingen 
gelden regels die staan in een SCOPS beleidsdocu-
ment. Dit document kunt u inzien op school.

6.13 Verzekering
De school heeft via de Besturenraad een collec-
tieve ongevallenverzekering voor alle leerlingen 
afgesloten, waarbij de risico’s tijdens de schoolu-
ren, bij evenementen, die door de school worden 
georganiseerd, zoals schoolkamp, schoolreizen, 
voorstellingen, enz. zijn gedekt.

Het bestuur en het personeel van de school zijn 
verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Dit 
betekent niet dat elke schade, die een leerling 
heeft opgelopen op de school is te verhalen; de 
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering betaalt 
alleen uit als de school (bestuur/personeel) wet-
telijk aansprakelijk is: de school moet duidelijk
fouten hebben gemaakt. Als er bijv. op het school-
plein tijdens het spelen een bril van uw kind sneu-
velt, kan de school daar niets aan doen en valt de 
schade ook niet te verhalen op de W.A.-verzeke-
ring van school. Wat u in zo’n geval kunt doen is, 
als een ander kind de schade veroorzaakt heeft, 
deze schade verhalen op de W.A.-verzekering van 
de ouders van dit kind. Overigens zal er dan wel 
sprake moeten zijn van schade door schuld.

6.14 Belangrijke data en vakantierooster
Voor belangrijke data in dit schooljaar en voor
het vakantierooster verwijzen wij u naar de agen-
da in de Parro-app. Het vakantierooster is ook te 
vinden op onze website www.cbsoranje-nassau.
nl onder het item ‘Informatie’. Evt. wijzigingen 
worden aangepast in Parro en vermeld in de 
nieuwsbrief.

6.15 Belangrijke namen en adressen

Stichting Christelijk Onderwijs Papendrecht  
Sliedrecht (SCOPS)

Post- en bezoekadres:
Doctor Langeveldplein 16
3361 HE Sliedrecht
T   0184 499 519
E   info@scops.nl

J. (Jannes) Berghout | College van Bestuur
jberghout@scops.nl

Gebedsgroep
Contactpersonen:
Ronella Aantjes
E jankees-ronella@live.nl
Judith den Hartog 
E judithhak@hotmail.com

Inspectie van het onderwijs
De inspectie van het onderwijs let op de kwaliteit 
van het onderwijs. Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.onderwijsinspectie.nl
Voor vragen over het onderwijs kunt u bellen met 
T 0800-8051 

Ouderraad
Voorzitter: Kim Vlot
E ouderraad@cbsoranje-nassau.nl

Sociaal team Sliedrecht en  
Jeugdgezondheidszorg
Het Bonkelaarhuis
Bonkelaarplein 7
3363EL Sliedrecht
Isalotte van den Heuvel
E i.vandenheuvel@sociaalteamsliedrecht.nl
T 0184 - 420539 | 06 - 89990873 

Medezeggenschapsraad
Namens de ouders: 
• Gijsbert Baan 

T 0184 - 424145 
• Berdiene Bons (voorzitter) 

T 06 - 51497053
• Wilco de Bruin (GMR lid)
       T 0184 - 410357
Namens de leerkrachten:
• Jesse de Bruijn (GMR lid) 

E jdebruijn@cbsoranje-nassau.nl
• Jolanda de Krijger (secretaris) 

E jdekrijger@cbsoranje-nassau.nl 
• Dieuwertje Visser 

E dvisser@cbsoranje-nassau.nl

Voor vragen, suggesties, in te brengen  
onderwerpen, verzoek tot contact: 
E mr@cbsoranje-nassau.nl. 

Peuteropvang / BSO
www.wasko.nl
Teamleider: Lisette Kok
E l.kok@wasko.nl
T 06 - 23678850

Vertrouwenspersonen
Vertrouwenspersoon binnen de school:
• Juf Hester Wiersma 

E hwiersma@cbsoranje-nassau.nl
• Meester Albert Boer 

E aboer@cbsoranje-nassau.nl

Vertrouwenspersoon buiten de school:
• Ds. G. van Dijk, Jacob Catstraat 8,  

3362 XE Sliedrecht 
T 0184 - 778493  
E gvandijk@upcmail.nl



Tot ziens!

Christelijke  
Basisschool  

ORANJE-NASSAU

Merwestraat 16
3361 HL Sliedrecht

T 0184 - 415111
E info@cbsoranje-nassau.nl
I www.cbsoranje-nassau.nl


