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Woord vooraf 

 
Voor u ligt de schoolgids van het schooljaar 
2016-2017 van basisschool De Leeuwenkuil. 
Deze schoolgids is in eerste instantie bedoeld 
voor alle ouders van wie de kinderen al op onze 
school zitten. Daarnaast kunnen ook ouders, die 
op zoek zijn naar een goede school voor hun 
kind, zich via deze gids oriënteren op onze school 
en ons onderwijs.  
Onze school is een katholieke basisschool, een 
van de 15 scholen van de Stichting SPOM. Deze 
stichting is een professionele 
onderwijsorganisatie voor primair onderwijs in 
het land van Maas en Waal en biedt 
basisonderwijs op 14 basisscholen en één SBO 
school.  
Veel praktische informatie vindt u ook in onze 
kalender. Deze vindt u ook op onze website. 
 
Visie 
Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar 
school gaan. Dat zij zich ontwikkelen in een 
veilige omgeving en dat school en ouders samen 
optrekken om dit te bereiken. 
 
We zijn een school waar ouders en leerkrachten 
partners zijn in de ontwikkeling van kinderen. 
We brengen kinderen kennis en vaardigheden bij 
waardoor zij uitgroeien tot volwassenen, die 
positief in het leven staan. Ons doel is dat zij met 
gevoel voor eigenwaarde, competentie en 
zelfvertrouwen in de complexer wordende 
maatschappij hun plek vinden.  
Om dit te bereiken reiken wij kinderen kennis en 
vaardigheden aan die zij nodig hebben. 
De inhoud van de leerstof wordt voor een 
belangrijk deel bepaald door de kerndoelen en 
de referentieniveaus voor taal en rekenen. Deze 
zijn voor alle scholen gelijk. Daarnaast hebben 
we ook de brede ontwikkeling van kinderen 
helder in beeld. We brengen kinderen in een 
uitdagende leeromgeving, waar zij leren om 
alleen of samen met anderen problemen op te 
lossen. We zorgen dat kinderen leren vanuit een 
betekenisvolle context. We willen dat ze 
begrijpen wat ze doen en dat ze weten waar ze 
kennis en vaardigheden voor nodig hebben. 
We leren kinderen een kritische houding aan te 
nemen t.a.v. de informatie die zij ontvangen. We 
leren hen denken in hoofd- en bijzaken. 
We weten dat kinderen op verschillende  
manieren intelligent kunnen zijn. Om kinderen 

tot hun recht te laten komen en zich optimaal te 
laten ontwikkelen gaan we samen met hen op 
zoek naar hun eigen talenten. 
De school wil leren niet los zien van creatieve - 
en sociaal emotionele ontwikkeling. Ook hier 
besteden we aandacht aan. Het afgelopen 
schooljaar is gestart met het vak drama en Dit 
jaar is het vak muziek aan de beurt. De school 
doet mee aan het project muziekimpuls.  
We maken gebruik van moderne multimedia en 
ICT. We zetten ICT in als middel om kinderen te 
laten leren en leren hen verantwoord om te 
gaan met multimedia.  
Trends die we zien en waar we bij aansluiten 
zijn; werken in een elektronische leeromgeving; 
gepersonaliseerd leren en programmeren. Dit zal 
de komende jaren plaatsvinden. We willen 
ouders de mogelijkheid bieden om de 
ontwikkeling van hun kind ook digitaal te volgen 
door middel van een ouderportaal. Onze visie 
laat zich samenvatten in één zin, datgene waar 
wij als school voor willen staan; ons motto: 

 

Hart voor kinderen, oog voor 

resultaat 

 
De stichting SPOM heeft in haar koersplan 
opgenomen dat zij er naar streeft om in Maas en 
Waal te werken met Integraal KindCentra (IKC). 
In een Integraal KindCentrum werken de 
deelnemende partners aan kwalitatief goede 
opvang van 0 tot 12 jarigen. Dit doen zij vanuit 
een gezamenlijke pedagogische visie. SPOM en 
de gemeente West Maas en Waal onderzoeken 
samen de mogelijkheid om te komen tot een IKC 
in Beneden-Leeuwen. De besluitvorming 
hierover zal naar verwachting in december 2016 
plaatsvinden. De Leeuwenkuil is hierin een 
belangrijke partner. De samenwerking wordt 
gezocht met OBS De Wijzer, kinderdagverblijf ‘t 
Stampertje , peuterspeelzaal De Zonnepit en BSO 
Juffers en Heertjes. 
Het team van De Leeuwenkuil wil samen met u 
van het schooljaar 2016-2017 een goed jaar 
maken. Een jaar waarin kinderen, ouders en 
leerkrachten zich naar eigen mogelijkheden 
kunnen ontplooien met respect en waardering 
voor elkaars inzet.  
 
Namens het team van de Leeuwenkuil,  
Henk Brakel  (directeur) 
 
 



 

2. Onze school   

 
De Leeuwenkuil is een school met ongeveer 290 
kinderen. Zij zijn verdeeld over tien groepen. Er 
zijn twee groepen 1-2 en de groepen 3, 4, 4-5, 5, 
6, 6-7, 7 en 8. Op onze school werken negentien 
personeelsleden waarvan er zestien  
groepsleerkracht zijn. Er is een teamleider, een 
intern begeleider, een ICT-er en een directeur. 
Twee leerkrachten hebben zich gespecialiseerd. 
Er is een gedragsspecialist en een specialist 
drama. Twee vrijwilligers werken op de 
ochtenden op de administratie en drie 
schoonmaaksters zorgen voor een schone 
school. Op de 
ochtenden is er tot 
elf uur een 
conciërge aanwezig. 
 
 
 
 
 
 
 
De hele school op de 
foto. Dat gebeurt 
eens in de vijf jaar. 
Deze foto is van 
oktober 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1 Schoolgebouw en 

speelplaatsen  

  
De Leeuwenkuil dankt zijn naam aan de kuil die 
in de school een centrale plaats inneemt. Deze 
kuil wordt gebruikt voor spreekbeurten, 
vieringen, voorstellingen, voorlichtingsavonden 
en presentaties. Ook worden er incidenteel 
lessen gegeven door mensen van buiten de 
school. De kuil is ook de plaats waar het open 
podium gehouden wordt.  
De lokalen zijn gegroepeerd om een leerplein, 
waar kinderen alleen of in groepjes, zelfstandig 
kunnen werken. Verder beschikken we over 
meerdere werkruimten voor interne begeleiding, 
logopedie en begeleidings- en oudergesprekken.  
Er zijn twee speelzalen, waarvan een wordt 
gebruikt door de groepen 1-2 en de andere door 
de Tussen Schools Opvang. Ook wordt deze 
ruimte voor het vak drama gebruikt.  
De onder - , midden – en bovenbouw hebben elk 
een eigen speelplaats en ingang. Dit versterkt 
het gevoel van veiligheid bij kinderen. 
Door de verdeling van de kinderen over de drie 
speelplaatsen komt iedere leeftijdsgroep, tijdens 
het buitenspelen, goed tot zijn recht. 
 

2.2 Schooltijden groepen 1 t/m 8 

De tijden op de ochtend zijn van: 8.30 uur tot 
11.45 uur. 
Op de middagen van 13.00 tot 15.15 uur.              
Op woensdagochtend zijn de kinderen om 12.15 
uur vrij en is er ’s middags geen school. 
De groepen 1-2 zijn op vrijdag vrij.  

 Sinterklaas, Kerst, Carnaval en de 
Koningsspelen zijn feesten die met de hele 
school samen gevierd worden. Dit gebeurt 
op vrijdagen. Op deze vrijdagen komen de 
kinderen van groep 1-2 wel naar school. In 
deze weken zijn de kinderen dan op 
maandag vrij.  

 
Aanvang school  
‘s Morgens om 8.25 uur en ‘s middags om 12.55 
uur gaat de eerste bel. De leerkracht begint vijf 
minuten later met de lessen.  
Bij de groepen 1-2 mogen de ouders de kinderen 
‘s morgens vanaf 8.20 uur naar binnen brengen.  
‘s Middags is het de bedoeling dat de kinderen 
van groep 1-2 zelfstandig naar binnen komen.  
Vanaf 10 minuten voor aanvang van de 
schooltijd is er toezicht op het plein. We vragen 
u uw kind niet te vroeg naar school te sturen.  

Uitgaan van de school  
De leerkrachten van de groepen 1-2 lopen met 
de groep mee naar buiten. De kinderen wachten 
bij de leerkracht en worden aan de ouder, oppas, 
opa of oma “overgedragen”. 
Wij doen een beroep op iedereen om niet met 
de auto te komen. 
Maak gebruik van de ‘kiss and ride’ route en de 
parkeerplaatsen bij de Rosmolen. Hier is volop 
ruimte. 

 



 

3. Het schoolteam 

 

3.1 Groepsindeling en e-mailadressen team 

 

  ma di wo do vr 

1/2A Els Jansen Els Jansen Carin Willemsen Els Jansen Vrij 

1/2B Dayenne vd Geijn 
* 

Dayenne vd Geijn Dayenne vd Geijn Dayenne vd Geijn Vrij 

3 
  

Wendy van 
Kampen 

Wendy van 
Kampen 

Wendy van 
Kampen 

Wendy van 
Kampen 

Wendy van 
Kampen 

4 
  

Jet Driessen Jet Driessen  Dorothé de Luij Dorothé de Luij Dorothé de Luij 

4-5 
  

 Toiny Verbeek  Toiny Verbeek  Toiny Verbeek Maria Zondag Maria Zondag 

5 
  

Marjolijn Noy Marjolijn Noy Rita Hollinger/ 
Marjolijn Noy 

Rita Hollinger Rita Hollinger 

6 
  

Angela Jorritsma  Angela Jorritsma Kitty Verploegen Kitty Verploegen Kitty Verploegen 

6-7 
  

Els v. Ooijen Els v. Ooijen Els v. Ooijen Gerty v. Kan Gerty v. Kan 

7 
  

 Mari den Bieman Mari den Bieman Mari den Bieman Carin Willemsen Mari den Bieman 

8 
  

Anne Koolhout Anne Koolhout Anne Koolhout Anne Koolhout Anne Koolhout 

 Ed vd Beld 
(ochtenden) 

Ed vd Beld 
(ochtenden) 

Ed vd Beld 
(ochtenden) 

Ed vd Beld 
(ochtenden) 

Ed vd Beld 
(ochtenden) 

 Dayenne vd Geijn geeft 30 maandagochtenden drama in de andere groepen. Rita Hollinger zal deze 

ochtenden lesgeven aan groep 1-2B.  

 Ed vd Beld geeft, samen met Anne Koolhout, op alle ochtenden les in groep 8 

Directie 

Henk Brakel 
Tevens verantwoordelijk voor 
gr. 1 t/m 3 

h.brakel@spommaasenwaal.nl  

Teamleider 

Ed van den Beld gr. 4 t/m 8 
Tevens plaatsvervangend 
directeur 

e.vandenbeld@spommaasenwaal.nl  

Intern Begeleider 

Greetje ter Bork 
Verantwoordelijk voor de 
leerlingenzorg. 

g.terbork@spommaasenwaal.nl  

Groepsleerkrachten 

Els Jansen – Kuypers 
 

e.jansen@spommaasenwaal.nl  

Dayenne van de Geijn – In den 
Bosch 

d.vandegeijn@spommaasenwaal.nl  

Wendy van Kampen w.vankampen@spommaasenwaal.nl  

mailto:h.brakel@spommaasenwaal.nl
mailto:e.vandenbeld@spommaasenwaal.nl
mailto:g.terbork@spommaasenwaal.nl
mailto:e.jansen@spommaasenwaal.nl
mailto:d.vandegeijn@spommaasenwaal.nl
mailto:w.vankampen@spommaasenwaal.nl


 

Jet Driessen – van Kampen j.vankampen@spommaasenwaal.nl  

Dorothé de Luij – van Gelder d.deluij@spommaasenwaal.nl  

Toiny Verbeek – van Oijen t.verbeek@spommaasenwaal.nl  

Maria Zondag  
 

m.zondag@spommaasenwaal.nl  

Marjolijn Noy - Pierlo m.noy@spommaasenwaal.nl    
 

Rita Hollinger 
 

r.hollinger@spommaasenwaal.nl  

Angela Jorritsma – Jansen 
 

a.jorritsma@spommaasenwaal.nl  

Kitty Verploegen 
 

k.verploegen@spommaasenwaal.nl  

Els van Ooijen – Cornelissen 
 

e.vanooijen@spommaasenwaal.nl  

Gerty van Kan – de Vocht 
 

g.vankan@spommaasenwaal.nl  

Carin Willemsen – Drost 
 

c.willemsen@spommaasenwaal.nl  

Mari den Bieman 
 

m.denbieman@spommaasenwaal.nl  

Anne Koolhout 
 

a.koolhout@spommaasenwaal.nl    

Ed van den Beld 
 

e.vandenbeld@spommaasenwaal.nl   

  

ICT 

Tom van de Geijn  
Willie Cornelissen 
 

t.vandegeijn@spommaasenwaal.nl 
w.cornelissen@spommaasenwaal.nl  

Medewerker op vrijwillige basis 

Lenie van Zwam 
Annemiek Poldermans 

administratie@deleeuwenkuil.nl  

Huishoudelijk personeel 

Marijke Lagarde  
Riet de Best 
Ook worden werkzaamheden door een schoonmaakbedrijf gedaan. 

Conciërge 

Jan van Kruisbergen 

 

Coördinatoren TussenSchoolse Opvang (TSO) 

Els Franssen 
Annalize Landman 
Annie van Kraaij 

06-12684459  
overblijven@deleeuwenkuil.nl   

 
 

mailto:j.vankampen@spommaasenwaal.nl
mailto:d.deluij@spommaasenwaal.nl
mailto:t.verbeek@spommaasenwaal.nl
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mailto:a.koolhout@spommaasenwaal.nl
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3.2 Vervanging bij ziekte van  

      een leerkracht. 

Mocht het zo zijn dat er geen vervanging 
beschikbaar is en dat andere opvang niet 
mogelijk is dan vragen wij u uw kind thuis te 
houden; c.q. zelf voor opvang te zorgen (opa, 
oma, vriendjes, etc.). Er blijft in elk geval 
noodopvang op school mogelijk. 
Is het nodig een tweede dag een groep naar 
huis te sturen, dan wordt het altijd een 
andere groep. 
 

4. Contacten tussen school  

    en ouders 

 
Het contact tussen school en ouders vindt op 
verschillende manieren plaats: 

 bij het brengen en halen van uw kind. 

 tijdens informatie-avonden. 

 tijdens de oudergesprekken bijvoorbeeld 

naar aanleiding van het welbevinden of het 

rapport. 

Heeft u een vraag, opmerking of heeft u ergens 
zorgen over, dan vragen wij u om niet te 
aarzelen, maar (het liefst na schooltijd) naar de 
leerkracht van uw kind te gaan en dit met hem of 
haar te bespreken.  
Leerkrachten zijn minimaal één kwartier voor 
schooltijd en tot een uur na schooltijd aanwezig 
Ook kunt u in gesprek gaan met Greetje ter Bork 
(intern begeleider) of met Henk Brakel 
(directeur).  
 
U wordt op verschillende manieren op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen en de 
vorderingen van uw kind en over de activiteiten 
op school: 

 tweewekelijkse via de Het Brulletin  
(de nieuwsbrief van de school) 

 via de website 

 via verslagen van MR en oudervereniging 
(website) 

 d.m.v. de informatie-avond aan het begin 
van het schooljaar.  

 d.m.v. een algemene informatieavond 
(georganiseerd door de oudervereniging) 

   Twee keer per jaar d.m.v. een koffie-inloop 

 Via ouderpanels; twee maal per jaar wordt 
een groep ouders uitgenodigd om mee te 

denken over het schoolbeleid n.a.v. een 
specifiek thema. 

 Via rapportverslagen en oudergesprekken. 

 Via klasbord 

 Via een klassenkrant aan het einde van het 
schooljaar. 
 

4.1 Rapporten en 

oudergesprekken 

Twee maal per jaar krijgen de kinderen van de 
groepen 1 t/m 8 een rapport mee naar huis. 
Voor groep 1-2 is dit in de vorm van een 
overzichtslijst van het leerlingvolgsysteem Kijk. 
In november wordt u uitgenodigd voor een 
welbevindingsgesprek. Ook kunnen dan de 
eerste resultaten met u besproken worden. Eind 
februari is er een gesprek over het eerste 
rapport. Na het tweede rapport (in juni) kunnen 
ouders en/of leerkrachten een gesprek 
aanvragen. Tijdens deze gesprekken ontvangt u 
niet alleen informatie over het rapport, maar 
ook over de Cito-uitslagen. U kunt voorafgaand 
aan de gesprekken met de leerkrachten het 
gemaakte werk van uw kind bekijken. De data 
van de gesprekken vindt u in de kalender. 
 

4.2 Schooladvies groep 8 

Aan het begin van het schooljaar ontvangen 
ouders met kinderen in groep 8 informatie over 
de overgang naar het voortgezet onderwijs. De 
verschillende soorten van voortgezet onderwijs 
en de verschillende scholen in de omgeving 
komen ter sprake. 
De wensen van ouders en kind worden al bij de 
eerste ouderavond in oktober besproken. De 
leerkracht geeft tevens een voorlopig 
schooladvies. 

 Op verschillende scholen voor voorgezet 
onderwijs worden open dagen georganiseerd; 
affiches hierover worden op school opgehangen 
en leerlingen krijgen folders mee naar huis. 

 In januari zijn er informatieavonden voor de 
leerlingen. Het Pax Christi College is de school 
voor voortgezet onderwijs in Beneden-Leeuwen 
en Druten. Er gaan ook kinderen naar Tiel of 
Nijmegen. 

 Bepalend voor de toelating tot een v.o.-
school is vooral het advies van de basisschool. 
Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met 
de resultaten, maar spreken ook werkhouding en 
motivatie van een kind een rol. 

 De ouder meldt het kind aan bij de school van 
hun keuze.  



 

Cito-eindresultaten  
Elk schooljaar nemen de kinderen van de 
groepen 8 deel aan de landelijke Cito-eindtoets. 
Elk deelnemend kind krijgt voor deze toets een 
score. De laagste score is 500, de hoogste 550. 
De Cito-scores van onze school van de laatste 
drie schooljaren zijn: 

 2016; 534,5 

 2015; 536,3  

 2014: 533,3 
 
Drempelonderzoek 
Alle leerlingen van groep 8 doen mee aan het 
drempelonderzoek. Bij dit onderzoek kijkt men 
naar het niveau van het kind op het gebied van 
lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen.  
Dit onderzoek wordt, naast de CITO eindtoets en 
het CITO leerlingvolgsysteem gebruikt om te 
bepalen wat het beste vervolgonderwijs voor het 
kind is en om te kijken of er sprake is van 
leerachterstanden. De toets wordt bij ons op 
school afgenomen. Ouders krijgen vooraf 
informatie over het onderzoek. 
  

4.3 Informatieverstrekking aan 

gescheiden ouders 

 Elke ouder heeft recht op informatie. Als het 
om een gesprek gaat met de niet verzorgende 
ouder, wordt het tijdstip en de duur van het 
gesprek in overleg met de 
directie/leerkracht/IB-er van de school 
bepaald (afhankelijk met wie de betreffende 
ouder wil spreken) 

 De ouder die het zorgrecht heeft, krijgt de 
informatie van de school.  

 Wij vragen ouders elkaar te informeren en 
samen de ouderavonden te bezoeken. 

 Als dit niet mogelijk is, dan kan de ouder die 
het zorgrecht niet heeft op eigen verzoek 
informatie van de school krijgen en 
ouderavonden bezoeken. Het initiatief 
hiervoor ligt bij de ouder. Hij of zij kan contact 
opnemen met de school om dit te regelen. 

 De niet-verzorgende ouder kan algemene 
informatie van de school, zoals het Brulletin, 
vinden op de website www.deleeuwenkuil.nl. 

 

4.4 Aanmelden nieuwe 

leerlingen 

In maart is er een informatieavond voor ouders 
van kinderen die in het nieuwe schooljaar vier 
jaar worden. Er is een open ochtend zodat zij de 
school “in bedrijf” kunnen zien. De data voor 

deze activiteiten worden opgenomen in de 
schoolkalender.  
Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken 
met de directeur voor een gesprek en een 
bezichtiging van onze school op een ander 
tijdstip.  
SPOM organiseert voor alle scholen een centrale 
aanmelding in de maand maart. Ouders van 
nieuwe kinderen ontvangen hierover bericht.  
Als u naar Beneden-Leeuwen verhuist en op zoek 
bent naar een goede school kunt u met ons 
contact opnemen. We maken dan een afspraak 
voor een kennismakingsgesprek en een 
rondleiding.



 

5. Waar staan we als school 

voor? 

 
Visie basisschool De Leeuwenkuil 
We willen dat de kinderen met plezier naar 
school gaan. 
We brengen de kinderen in een uitdagende 
leeromgeving waarin ze leren samenwerken en 
zelfstandig en in verantwoordelijkheid kennis en 
ervaring opdoen. 
 
Uitdagende leeromgeving  
De kinderen gaan naar school om te leren. Dat 
doen ze op De Leeuwenkuil in een uitdagende 
leeromgeving. We prikkelen kinderen door ze te 
laten leren binnen een betekenisvolle context.  
We willen leren niet los zien van creativiteit en 
sociaal emotionele ontwikkeling.  
De inhoud van de leerstof wordt grotendeels 
bepaald door de kerndoelen, de samenleving en 
de belevingswereld van het kind.  
 
Samenwerken  
Ons uitgangspunt is dat leren een samenspel is. 
Niet alleen tussen de leerkracht en het kind, 
maar ook tussen kinderen onderling. Daarom 
werken kinderen regelmatig samen bij het leren, 
werken en spelen. We noemen dat coöperatief 
leren. Kinderen leren zichzelf én de ander 
kennen. Ze luisteren naar elkaar, leren de ander 
te respecteren en begrip te hebben voor 
onderlinge verschillen. 
 
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 
We spreken ons vertrouwen uit in de kracht van 
elk kind. Vanuit die gedachte leren we kinderen 
stap voor stap zelfstandig te werken. 
Aanvankelijk gaat het dan om kleine 
overzichtelijke taken die ze alleen uitvoeren. 
Naarmate de kinderen zich verder ontwikkelen, 
worden deze taken omvangrijker en complexer. 
Zo leren we kinderen om verantwoordelijkheid 
te nemen en ook om te reflecteren op het eigen 
leerproces. Niet alleen de kennis is dus 
belangrijk, maar ook de vaardigheid om die 
kennis te verwerven. 
 
 
 
 
 

Bovenstaande visie laat zich samenvatten in één 
zin, ons motto: 
 

Hart voor kinderen, oog voor 

resultaat 

 
Identiteit 
De Leeuwenkuil is een katholieke school.  
Christelijke waarden zoals bijv. eerlijkheid en 
goed omgaan met elkaar proberen wij in het 
lesgeven centraal te stellen.  
Wij vinden het belangrijk om een voorbeeld te 
geven. Waarden en normen, respect voor elkaar 
en het milieu zijn hierbij sleutelbegrippen. Wij 
staan open voor andere culturen en inzichten en 
dragen dit aan de kinderen over. 
Vanuit onze overtuiging willen wij het kind 
begeleiden bij het opdoen van kennis en 
vaardigheden, die bijdragen tot zijn vorming. We 
besteden veel aandacht aan de omgang met 
elkaar. We zijn alert en willen discriminatie en 
pesten voorkomen; een belangrijk middel hierbij 
is het voeren van gesprekken met kinderen en 
het samen maken van afspraken. Mocht het toch 
voorkomen dat een kind pest of gepest wordt 
dan vragen we ouders om dit direct bij ons te 
melden. 
Om meer duidelijkheid te geven over onze 
katholieke identiteit is een kwaliteitskaart 
levensbeschouwing vastgesteld. Deze is terug te 
vinden in ons schoolplan 2015-2019. 
 
De onderwijsdoelen 
We richten onze doelen zowel op de 
ontwikkeling van kennis en algemene 
vaardigheden (muziek, handvaardigheid, etc.) als 
op motorische (fijne en grove bewegingen) en 
sociale vaardigheden (zelfredzaamheid, 
zelfstandigheid, goede omgang met anderen, 
omgaan met gevoelens van jezelf en anderen). 
Onze doelen zijn er op gericht om ruimschoots te 
voldoen aan de door het ministerie gestelde 
kerndoelen van het onderwijs. 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

6. Inhoud van het 

onderwijs    

6.1 Onderwijs in groep 1-2 

De manier van werken in een groep 1-2 verschilt 
met die van de andere groepen.  Er wordt 
gewerkt vanuit de principes van 
basisontwikkeling. Dit doen we door middel van 
projecten. De methode Schatkist wordt hiervoor 
als bronnenboek gebruikt. Alle 
ontwikkelingsgebieden komen aan de orde.  
De kinderen werken in verschillende hoeken. 
Voor ieder thema wordt een speciale hoek 
ingericht of een bestaande hoek aangepast. De 
kinderen praten dan niet alleen over het thema 
maar ervaren het ook. Ze mogen hiervoor 
spullen van thuis meebrengen. Dat stimuleert 
ook de betrokkenheid. We proberen alles zo echt 
mogelijk te maken. De nadruk ligt hierbij op het 
ervarend en handelend bezig zijn.  
 
De inloop 
Als de kinderen binnenkomen mogen ze direct 
met hun taak beginnen. De kinderen weten zelf 
wat ze kunnen doen. Met de inloop willen we de 
zelfstandigheid van de kinderen bevorderen. 
De ontwikkelingsgebieden die in groep 1-2 aan 
bod komen zijn: 
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Met deze ontwikkeling bedoelen we het leren 
omgaan met en het begrijpen van gevoelens. 
Ook het leren samenspelen, het aanleren van 
sociale gedragsregels, de zelfredzaamheid en de 
zelfstandigheid horen bij dit 
ontwikkelingsgebied. Het bevorderen van de 
zelfstandigheid van kinderen gebeurt o.a. door:  

 Het kiezen van werk door middel van een 
planbord, hierin is ook de weektaak 
opgenomen  

 kinderen krijgen taken toegewezen waarvoor 
ze verantwoordelijk zijn bijv. het uitmaken 
van lampen, samen een hoek opruimen etc. 

 werken met pictogrammen. 
 
Taal-denk ontwikkeling 
Onder andere met de methode Schatkist als 
bronnenboek brengen we de kinderen op veel 
verschillende manieren in contact met taal. 
 
Voorbereidend rekenen 
Door middel van oefeningen en het werken met 
materialen ervaren kinderen allerlei 
rekenaspecten. De methode Schatkist dient ook 

hierbij weer als bron. Daarnaast maken we 
gebruik van het bronnenboek van de 
rekenmethode Wereld in Getallen. 
 
Motorische ontwikkeling 
Kinderen werken aan de ontwikkeling van de 
grove en fijne bewegingen van hun lichaam. Dit 
doen zij tijdens (buiten)spel, maar ook met 
behulp van ontwikkelingsmaterialen. 
 
Zintuiglijke ontwikkeling 
De gebruik maken van alle zintuigen wordt 
gestimuleerd en geoefend. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Groep 3 tot en met 8;           

de leergebieden 

Lezen 
In enkele gevallen hebben kinderen al in gr. 1-2 
leren lezen, maar in groep 3 wordt hier 
“officieel” een start mee gemaakt. Wij werken 
met de methode Veilig Leren Lezen. Vanaf groep 
3 (2e helft van het schooljaar) wordt een 
onderscheid gemaakt tussen technisch en 
begrijpend lezen. Technisch lezen is het vlot 
kunnen lezen van een tekst. Om het technisch 
lezen verder te ontwikkelen maken we gebruik 
van de technisch leesmethode Estafette, voor  
groep 4 t/m 8.  
 
Bij het begrijpend lezen leert het kind wat 
er met de tekst bedoeld wordt. De 
groepen 4 t/m 8 gebruiken de methode 
Nieuwsbegrip XL. Dit zijn actuele teksten 
waarmee kinderen specifieke 
vaardigheden oefenen. Het is belangrijk 
dat kinderen plezier hebben en houden in 
het lezen. Daarom heeft elke groep een 
abonnement bij de bieb waarmee ze op 



 

niveau en naar eigen interesse boeken 
kunnen lenen.  
 
Taal 
In de groepen 4 tot en met 8 wordt 
gewerkt met de taalmethode Taalactief. 
De methode stimuleert niet allen de 
taalontwikkeling, maar ook de 
woordenschat en de (werkwoord)spelling. 
In de methode wordt gewerkt in drie 
instructieniveaus.  
 
Schrijven 
We werken met de schrijfmethode Schrift. 
Een kenmerk van deze methode is dat het 
rechtopstaand schrift is.  
 
Rekenen/Wiskunde 
Onze school werkt met de methode Wereld 
in Getallen. Met deze methode wordt het 
rekenen op een realistische wijze 
aangeboden (er wordt gebruik gemaakt met 
rekenvoorbeelden uit de praktijk). Ook bij 
rekenen wordt aandacht geschonken aan 
het zelfstandig werken. Verder wordt er 
verrijking- en herhalingsstof aangeboden. 
Binnen de methode wordt op drie niveaus 
instructie en verwerking gegeven.  
 

 
 
Wereldoriëntatie 
Het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met 
Blink. De WO methode Binnenste/Buiten (natuur 
& techniek), Grenzeloos (Aardrijkskunde), 
Eigentijds (Geschiedenis) van de uitgeverij Blink 
Educatie. 
Wij zijn van mening dat deze methode goed past 
bij onze school.  
Gezien de ontwikkelingen binnen het onderwijs 
op digitaal gebied en het inzetten van de 21 
Century Skills (vaardigheden die kinderen nodig 
hebben) is deze methode gericht op de 
toekomst. De methode is kerndoeldekkend. 

Doordat kinderen met deze methode zelf zien, 
voelen en beleven, begrijpen ze de lesstof sneller 
en onthouden ze deze beter. De Methode werkt 
met thema’s en is voor een belangrijk deel 
digitaal. De methode stimuleert het activerend 
en onderzoekend leren en dat past goed bij de 
visie van onze school. Blink is een digitale 
methode. De lesstof wordt via het digibord door 
de leerkracht aangeboden. De methode richt 
zich op het nieuwsgierig maken van kinderen, 
zodat ze geprikkeld worden om zelf iets te willen 
ontdekken, onderzoeken en leren. De drie 
vakken kennen een vergelijkbare didactiek en 
samenstelling, maar hebben een eigen aanpak 
en karakter. Doordat de methodes uitgaan van 
activerende didactiek, differentiatie en van zelf 
ontdekken, leren alle kinderen op hun eigen 
niveau. Dit schooljaar zullen we ons bezig 
houden met de invoering van de methode en 
zullen ouders hiervan op de hoogte houden.  
Meer informatie over deze methode kunt u 
vinden op: www.blinkeducatie.nl 
 
Verkeer 
Kinderen krijgen verkeerslessen. Zo leren zij 
veilig aan het verkeer deel te nemen. We 
gebruiken vanaf groep 3 hiervoor de 
verkeerskrant van Veilig Verkeer Nederland. In 
deze krant wordt uitgegaan van reële 
verkeerssituaties. 
In groep 7 doen kinderen mee aan het landelijke 
verkeersexamen. Dit examen heeft zowel een 
theoretisch als een praktisch deel. 
 
Engels 
In groep 7 en 8 leren leerlingen de Engelse taal 
met de methode The Team. Het doel van Engels 
in het basisonderwijs is dat de kinderen een 
eenvoudig gesprek kunnen volgen en er aan deel 
kunnen nemen. Ook leren kinderen Engelse 
woorden schrijven. De Engelse les is dus niet te 
vergelijken met hoe dit op het voortgezet 
onderwijs gegeven wordt. 
 
Huiswerk  
Kinderen krijgen huiswerk om 
basisvaardigheden, waar ze in de klas aan 
werken, extra te inoefenen en te onderhouden. 
In het weekend geven we geen huiswerk mee. 
Huiswerk wordt vooral gegeven vanaf groep 6. 
Toetsen geven we ruim van tevoren op. We 
nemen ze vooral af in de tweede helft van de 
week en we streven ernaar om niet meer dan 
een toets in een week te geven. In 



 

uitzonderingsgevallen kan er aangepast huiswerk 
worden gegeven in overleg met de 
groepsleerkracht, intern begeleider en ouders.  

 

6.3 Zelfstandig werken   

De basis van het zelfstandig werken is dat 
kinderen invloed hebben op hun eigen leren. Ze 
versterken hun gevoel van autonomie en hun 
gevoel competent te zijn wordt versterkt. De 
leerkracht vertrouwt erop dat het kind het kan, 
daarna vertrouwt het kind op zichzelf. Na een 
korte instructie, mondeling en visueel, kunnen 
de kinderen zelfstandig meerdere taken 
uitvoeren. De kinderen bepalen zelf in welke 
volgorde ze aan taken werken. De leerkracht 
heeft, afhankelijk van de behoefte van het kind, 
hierbij een begeleidende rol.  
Belangrijke aspecten van het zelfstandig werken: 

 Van ‘sturing vanuit de leerkracht via 
‘gedeelde sturing’ naar ‘zelfsturing’ 

 mogelijkheid tot samenwerking en 
overleggen 

 gebruik leren maken om zelf oplossingen te 
zoeken 

 de leerkracht heeft tijd om aan de 
instructietafel groepjes kinderen extra 
begeleiding te geven 

 kinderen worden gestimuleerd tot 
zelfreflectie. 

Op de Leeuwenkuil is sprake van een opbouw 
van korte zelfstandige taken in de onderbouw 
tot het werken met dag- en weektaken in de 
midden- en bovenbouw.  
 

6.4 Coöperatief leren 

Om de betrokkenheid van de kinderen te 
vergroten en de lessen effectiever te maken, 
hanteren we in alle groepen ‘coöperatieve 
werkvormen’; vormen van samenwerkend leren. 
Samenwerken is een belangrijke vaardigheid die 
kinderen nodig hebben om goed te kunnen 

functioneren in de samenleving. Coöperatief 
werken is een goede manier om deze 
vaardigheid in de praktijk te oefenen. Al in de 
groepen 1-2 wordt begonnen met het gebruik 
van coöperatieve werkvormen. Kinderen leren 
met- en van elkaar. Kinderen die coöperatief 
leren, werken op een gestructureerde manier 
samen in kleine, veelal gemengd samengestelde 
groepen. De achterliggende gedachte is dat 
kinderen niet alleen leren van de interactie met 
de leerkracht, maar ook van de interactie met 
elkaar. De kinderen zijn actief met de leerstof 
bezig, ze praten er met elkaar over, waardoor de 
inhoud van de stof meer betekenis voor hen 
krijgt. Bij coöperatief leren kunnen verschillen 
tussen kinderen benut worden: De ’sterke’ 
kinderen zijn model voor de kinderen die meer 
moeite hebben en helpen hen. Op hun beurt 
krijgen de ’sterkere’ kinderen meer inzicht in de 
leerstof door de uitleg die ze aan anderen geven. 
Door samen te werken, leren de kinderen in een 
groep elkaar beter kennen. Het hanteren van 
coöperatieve werkvormen is belangrijk bij het 
eigen maken van de leerstof én voor het 
versterken van het groepsklimaat. 

 

6.5 Expressievakken 

Handenarbeid en tekenen 
Voor handvaardigheid gebruiken we de methode 
Moet je doen. Deze methode biedt een 
doorgaande lijn door de leerjaren heen. Nieuwe 
stof sluit aan op eerder behandelde begrippen, 
materialen en technieken. Op school hebben we 
een handenarbeidlokaal waar gebruik van wordt 
gemaakt. De methode Moet je doen (tekenen) is 
de leidraad voor de leerkrachten bij het vak 
tekenen.  
 
Muziek 
Impuls muziekonderwijs: 
Vanaf 2016-2017 gaan we 3 jaar lang het 
muziekonderwijs een impuls geven: In alle 
groepen worden er voorbeeldlessen door 
vakdocenten gegeven met de bedoeling dat de 
groepsleerkracht dit over gaat nemen.  
Leerkrachten gaan zich scholen in het gebruik 
van de methode 1,2,3Zing. 
De leerlingen van gr. 5 en 6 gaan op een middag 
op vier verschillende instrumenten spelen en 
krijgen aansluitend  vier lessen op een 
instrument. 
Tot slot is er een optreden met Harmonie Koning 
Willem III. 

https://db3prd0112.outlook.com/owa/redir.aspx?C=4WDLSyIy7UCgVh7MN0yVx8wIuA7OSdAIP6ClX7Fyp5VXJkmzedejM7zPHsnix_TJlHR3roxU89o.&URL=http%3a%2f%2fwww.leraar24.nl%2fvideo%2f875


 

Drama 
Komend schooljaar gaat het tweede jaar in van 
het dramaproject  “Sterk in je schoenen”. Voor 
dit project heeft de school subsidie ontvangen 
van Cultuurmij Oost. Het doel van dit project is 
om kinderen niet alleen dramalessen aan te 
bieden, maar ook door middel van drama 
kinderen sociaal emotioneel sterker te maken. 
Het zelfvertrouwen ontwikkelen om voor de 
“grote groep te staan” is hier een voorbeeld van. 
Op dertig ochtenden geeft juf Dayenne, 
vakleerkracht drama, het project aan de groepen 
2, 4, 6 en 8. In de andere groepen geeft de eigen 
leerkracht drama. 

 

6.6  Sociaal emotionele  

ontwikkeling 

Met behulp van het leerlingvolgsysteem Zien! 
volgt de leerkracht de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de kinderen. Zien! hanteert 
zeven dimensies. De belangrijkste twee zijn 
welbevinden en betrokkenheid van kinderen. 
Deze twee zijn graadmeters voor de vijf andere 
dimensies: sociaal initiatief, sociale flexibiliteit, 
sociale autonomie, impulsbeheersing en 
inlevingsvermogen. Leerkrachten zijn niet alleen 
gericht op het individuele kind, maar ook op de  
groep. Lessuggesties worden gehaald uit diverse 
bronnenboeken waaronder Kinderen en hun 
sociale talenten. Vanaf het schooljaar 2016-2017 
vullen de kinderen vanaf groep 5 ook zelf de 
vragenlijst in.  
 
Op De Leeuwenkuil wordt gewerkt met  PBS 
(Positive Behaviour Support).  
PBS staat voor een schoolbrede aanpak waarin 
kinderen gestimuleerd worden gewenst gedrag 
te laten zien. Hierdoor wordt een positief 
schoolklimaat gecreëerd. Daarmee hanteert de 
Leeuwenkuil een preventief pestbeleid. Met 
behulp van leerling-enquêtes en gesprekken met 
kinderen volgen we het groeps- en 
schoolklimaat. 
 
 
 
 
 
 
 
De Leeuwenkuil heeft een pestprotocol. Dit is te 
bekijken op de website.  

Twee keer per jaar komt het leerlingenpanel bij 
elkaar. Het panel bestaat uit twee leerlingen per 
groep uit de groepen 5 tot en met 8. Samen met 
de directeur wordt besproken op welke wijze de 
sfeer en het onderwijs op de school verbeterd 
kunnen worden. Ook wordt gesproken over de 
ontwikkelingen die er op school zijn. De 
panelleden verzamelen in hun eigen groep de 
bespreekpunten en vertellen ook weer aan de 
groep waarover gesproken is. Ook aan de 
kinderen van het panel wordt gevraagd of zij op 
de hoogte zijn van eventuele situaties waarin 
gepest wordt. 
 

6.7 Catechese 

Bij ons op school laten we Katechese op 
verschillende manieren tot uiting komen: 

 In ons doen en laten van elke dag werken we 
vanuit een katholieke levenshouding. 
Belangrijk hierbij is respect en zorg voor 
elkaar in een goede sfeer. We besteden 
aandacht aan levensvragen van kinderen, aan 
angst en verdriet, sterven en dood, maar ook 
aan feesten en vieringen, aan waarden en 
normen, aan aandacht voor zwakkeren. Wij 
laten ons inspireren door de verhalen van 
Jezus. We willen kinderen kennis laten maken 
met een religieuze beleving. Daarom 
beginnen we de ochtend met een welkom en 
een gezamenlijke opening in de groep. Dit 
kan een gebed, een moment van stilte, een 
verhaal of een gedicht zijn. 

 Op de Leeuwenkuil besteden we aandacht 
aan godsdienst en levensbeschouwing. Ieder 
jaar werken we in alle groepen aan zes of 
zeven projecten. Levensvragen van kinderen, 
Bijbel, kerk en kerkelijke feesten komen 
hierin aan de orde. Jaarlijks is er een project, 
waarin aandacht is voor kinderen die het 
minder goed hebben dan wij. In de hogere 
groepen wordt ook aandacht geschonken aan 
de wereldgodsdiensten. 

 Met Kerstmis en Pasen vinden er vieringen 
plaats.  

 Jaarlijks worden vanuit de parochie kinderen 
voorbereid op de Eerste Communie en het 
Vormsel. De school verleent hieraan haar 
medewerking.  
We vinden het belangrijk dat er een goede 
relatie is met de  parochiegemeenschap. 

 Onze school voert een open aannamebeleid. 
Iedereen is van harte welkom. Wel 
verwachten we dat men respecteert dat we 



 

een katholieke school zijn. Wederzijds respect 
voor andere (geloofs-)overtuigingen vinden 
wij belangrijk.  

 

 

6.8 Bewegingsonderwijs 

Groep 1-2 
De kinderen van groep 1-2 doen elke dag aan 
beweging. We hebben daarvoor in De 
Leeuwenkuil een speellokaal. In de winter en bij 
slecht weer spelen en gymmen de kinderen daar. 
Wij maken gebruik van de methode 
Bewegingsonderwijs in het speellokaal.  
De kinderen dragen gymschoenen, een hemd en 
een onderbroekje. De gymschoenen worden op 
school bewaard. We geven de voorkeur aan 
gymschoenen zonder veters, bijv. turnschoentjes 
(graag voorzien van naam). Schoenen met 
zwarte zolen, die strepen op de vloer 
veroorzaken, mogen niet worden gebruikt.  
 
Groep 3 t/m 8 
Voor bewegingsonderwijs gebruiken we de 
methode: Basislessen bewegingsonderwijs en 
het BIOS-project. De groepen 3 t/m 8 hebben les 
in sporthal De Rosmolen. Jongens dragen een 
korte broek met shirt, meisjes een gympakje of 
ook een korte broek met shirt. Het dragen van 
gymschoenen is niet verplicht maar wordt i.v.m. 
de hygiëne wel aangeraden. Gymschoenen die 
buiten worden gedragen, mogen niet in de 
sporthal gebruikt worden. Kinderen mogen 
tijdens de lessen in verband met de veiligheid 
geen sierraden dragen. 

 

6.9 Computers op school 

De school heeft een goed werkend netwerk en 
een flink aantal computers en netbooks. Ze zijn 
niet meer weg te denken uit onze omgeving. 
Iedereen heeft of krijgt ermee te maken. Het is 
belangrijk om kinderen al vroeg te leren om 
hiermee om te gaan. Zo werken de kinderen in 
groep 1-2 al regelmatig met een IPad. Ook zijn 
IPad en computers een prima hulpmiddel bij het 
verwerven en verwerken van de leerstof. Voor 
alle groepen en vakgebieden zijn er programma’s 
waar kinderen gebruik van maken. 
In groep 8 wordt vanaf september 2016 Snappet 
uitgeprobeerd. Dit systeem maakt het mogelijk 
om alle verwerking en inoefening van reken-, 
taal- en begrijpendleesopdrachten digitaal te 
doen. De leerkracht heeft direct zicht op de 
resultaten en kan kinderen meteen helpen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

7. Niet bij kennis alleen 

 

7.1 Vieringen en activiteiten 

Bijzondere feesten, vieringen en andere 
activiteiten: 
De Leeuwenkuil vindt het belangrijk dat er 
niet alleen aan leren aandacht wordt 
besteed, maar ook aan vieren. We doen 
dat op allerlei wijzen. U kunt dan denken 
aan: 

 Verjaardag leerkracht 

 Kinderboekenweek 

 Voorleeswedstrijden 

 Sinterklaas 

 Kerstmis 

 Carnaval 

 Vastenactie 

 Schaken 

 Koningsspelen 

 Toernooien 

 Kleutergala 

 De bonte avond; eindfeest groep 8 
 

7.2 Open podium  

Alle groepen werken drie keer per jaar mee aan 
het open podium. Kinderen laten elkaar dan zien 
wat ze in de eigen groep gedaan hebben of van 
plan zijn te gaan doen. De kinderen leren van 
elkaar en krijgen de mogelijkheid om zelf op een 
podium op te treden of iets van hun talenten te 
laten zien. 
 

 

 

7.3 Excursies en schoolreisjes 

Alle groepen hebben door het jaar heen een 
aantal excursies. We streven naar een aanbod 
met verschillende thema’s en een goede 
spreiding. Aan bod komen o.a. cultureel erfgoed, 
natuur en milieu, techniek en wetenschap, 
bedrijven en beroepen.  

Ook gaan alle groepen op schoolreis, m.u.v. 
groep 8; zij sluiten de basisschooltijd af met een 
driedaags kamp, meestal in juni. 
 

7.4 Cultureel schoolprogramma 

Twee leerkrachten coördineren het Cultureel 
Schoolprogramma. Zij regelen het zo dat ieder 
jaar één kunstvorm centraal staat. Er wordt 
gekozen uit: toneel, muziek, dans,  beeldende 
vorming en cultureel erfgoed.  
Het is niet zo dat er ieder jaar een uitvoering is. 
Er kan ook met projecten op school worden 
gewerkt. Dit culturele aanbod wordt vergoed 
door subsidie van het Rijk en door het 
schoolbestuur. Daarnaast dragen ouders een 
bedrag van € 2,- bij om de kosten te dekken. Dit 
bedrag zit verwerkt in de ouderbijdrage. 
 

7.5 Verjaardagen van de 

kinderen en de leerkrachten 

 
De jarige job in het zonnetje. 
De verjaardag van uw zoon of dochter is, een dag 
waarop hij of zij in het middelpunt staat; thuis, 
maar ook op school. Van kinderen uit groep 1 en 
2 die hun verjaardag vieren, mag de ouder 
aanwezig zijn bij het vieren van de verjaardag in 
de klas. 
De traktatie  vervangen wij door een grabbelton. 
In deze feestelijke grabbelton komen 
verschillende kaartjes met daarop activiteiten, 
zoals een verjaardagskleurplaat kleuren, vijf 
minuten disco in de klas, de hele dag met gelpen 
schrijven, zelf kiezen naast wie je mag zitten, een 
spel spelen, etc. 
De jarige job mag in de ochtend een kaart uit de 
grabbelton grabbelen en de bijbehorende 
activiteit wordt op dezelfde dag nog uitgevoerd. 
Het zijn individuele - en groepsactiviteiten. Op 
deze manier heeft de jarig iets om naar uit te 
kijken en heeft hij, buiten het zingen en de 
kaarsjes uitblazen om, nog een moment van 
“roem”! 
 

7.6 Voedingsbeleid basisschool 

De Leeuwenkuil 

De gezondheid van hun kind staat voor elke 
ouder bovenaan de lijst. 
Ook op basisschool De Leeuwenkuil vinden wij 
dit belangrijk. Een goede gezondheid gunnen wij 
elk kind. Een onderdeel hiervan is gezonde 
voeding. Door gezond te eten geven wij ons 
lichaam alle voedingsstoffen die nodig zijn. Met 



 

onze schoolafspraken over voeding leveren wij 
een bijdrage aan de gezonde ontwikkeling van 
kinderen. Wij volgen hierbij de richtlijnen die de 
GGD hanteert. 
 
Ontbijt 
De school gaat er vanuit dat wanneer uw kind 
naar school komt, hij/zij thuis al ontbeten heeft. 
Het ontbijt brengt namelijk de spijsvertering op 
gang en zorgt ervoor dat een kind belangrijke 
voedingsstoffen binnenkrijgt. Een goed ontbijt 
levert ook de energie voor de benodigde 
concentratie op school. Bovendien heeft een 
kind, als het ontbijt, in de loop van de ochtend 
minder trek in iets tussendoor.  
Pauzehap 
De kinderen eten elke dag tijdens de pauze 
gezonde tussendoortjes. Een tussendoortje is 
niet bedoeld als een hele maaltijd en het moet 
dan ook niet te groot zijn. Het is belangrijk om 
uw kind gevarieerd te laten eten.  
Gezonde tussendoortjes zijn op onze school: fruit 
& groente. Denk hierbij aan: een mini 
komkommer, (mini) tomaat, worteltjes, paprika, 
appel, mandarijn, banaan, peer, kiwi, etc.  
Het eten van meer groente en fruit draagt bij aan 
een gezonde ontwikkeling van kinderen. Wij 
proberen hier als school aan tegemoet te komen, 
door ons jaarlijks op te geven voor het 
programma ‘EU-schoolfruit’. Hierbij krijgen de 
kinderen op drie vaste dagen in de week fruit 
en/of groente op school aangeboden.  
Het is niet de bedoeling om de kinderen iets 
anders mee te geven.  
Water is de beste en de gezondste dorstlesser. 
Daarom willen wij adviseren om uw kind water 
mee te geven. Dranken zonder toegevoegde 
suikers zijn een prima alternatief, zoals 
bijvoorbeeld halfvolle of magere melk. Wij 
vragen u om geen yoghurtdranken, frisdranken 
en energiedranken mee te geven, omdat dit erg 
veel suiker bevat en hiermee de eetlust wordt 
geremd. Aangezien er voor drinken, buiten het 
water en de melk, weinig goede alternatieven 
zijn is water dat een beetje is aangelengd ook 
een mogelijkheid. 
 
Buiten de gezonde voeding om vinden wij het 
milieu ook belangrijk en daarom vragen wij u om 
het eten en drinken in hardplastic bakjes en 
bekers (voorzien van de naam van uw kind) mee 
te geven. 
 
 

Watervoorziening 
Op onze school zijn alle klaslokalen voorzien van 
een wastafel en deze zijn toegankelijk voor de 
kinderen.  
 
Educatie 
Basisschool De Leeuwenkuil besteedt door 
middel van o.a. een voeding week en het 
programma ‘Smaaklessen’ aandacht aan 
gezonde voeding in alle groepen. Ook streeft de 
school ernaar om elk jaar deel te nemen aan het 
programma ‘EU-schoolfruit’. 
 
Verjaardag van de kinderen en trakteren.  
De verjaardag van uw zoon of dochter is, een dag 
waarop hij of zij in het middelpunt staat; thuis, 
maar ook op school. Dat het feestvarken in het 
middelpunt hoort te staan, daar is iedereen het 
mee eens! De traktatie van voorheen vervangen 
wij door een grabbelton. In deze feestelijke 
grabbelton zitten verschillende kaartjes met 
daarop activiteiten. Denk hierbij aan: een 
verjaardagkleurplaat kleuren, disco in de klas (2 
liedjes), de hele dag met gelpen schrijven, zelf 
kiezen naast wie je mag zitten, een spel spelen, 
etc. 
De jarige job mag in de ochtend twee kaartjes uit 
de grabbelton grabbelen en de bijbehorende 
activiteit wordt op dezelfde dag nog uitgevoerd. 
Eén kaartje is een individuele activiteit en het 
andere kaartje is een groeps- of tweetalactiviteit. 
Op deze manier heeft de jarige job iets om naar 
uit te kijken en heeft het kind, buiten het zingen 
en de kaarsjes uitblazen om, nog een moment 
van roem! 
 
Verjaardag van de leerkracht 
Via de mail krijgt u bericht wanneer de 
leerkracht zijn of haar verjaardag viert. De 
klassenouders organiseren deze verjaardag. Uit 
de ouderbijdrage wordt door hen een 
gezamenlijk cadeau gekocht voor de leerkracht. 
Dit wordt gedaan in alle groepen. Het is niet de 
bedoeling dat er naast dit klassencadeau nog 
extra geld ingezameld wordt.  
Kinderen kijken ook naar wat hun leerkrachten 
eten en bij ons op school geven de leerkrachten 
dan ook het goede voorbeeld. De jarige 
leerkracht zal de kinderen wel trakteren, maar 
dit op een gezonde wijze doen. Als een 
leerkracht zijn/haar verjaardag viert, dan houdt 
de leerkracht rekening met de uitgangspunten 
van dit voedingsbeleid.   
 



 

Speciale gelegenheden  
Het team van basisschool De Leeuwenkuil is van 
mening dat er bij speciale gelegenheden 
uitzonderingen gemaakt mogen worden t.a.v. 
het eten en drinken. Onder speciale 
gelegenheden verstaan wij bijvoorbeeld feest- 
en themadagen. Omdat het voor een speciale 
gelegenheid is, zijn deze ‘extra dingen’ speciaal. 
Het is belangrijk om ze niet ‘gewoon’ te laten 
worden. 
 
Indien uw kind met de pauzehap toch iets anders 
bij zich heeft dan groente of fruit, dan praat de 
leerkracht hier eerst over met het kind. Mocht 
het vaker gebeuren dan ontvangt u een mail met 
uitleg over de afspraak van de pauzehap. Zo 
nodig gaat de leerkracht met u in gesprek.  
 
We willen het beste voor onze kinderen, maar 
wat op de markt als “gezond” bestempeld wordt, 
blijkt achteraf toch niet zo gezond te zijn als we 
dachten.  
Ouders willen voor hun kind “het beste”. Op De 
Leeuwenkuil doen we hier graag aan mee door 
kinderen veiligheid en een goede leeromgeving 
te bieden. Ook op het gebied van de gezondheid 
van kinderen is onze school actief. We hebben 
een fruitbeleid en werken er, samen met de 
GGD, aan om een “gezonde school” te zijn. 
 

8. Zorg binnen en buiten 

de school 

 

 8.1 Leerlingenzorg  

De groepsleerkracht volgt de ontwikkeling van 
kinderen zowel op leergebied als op sociaal-
emotioneel gebied. Tweemaal per jaar maakt hij 
of zij van elk kind een rapportage. De leerkracht 
bespreekt een aantal keren per jaar de leerlingen 
van zijn groep met de intern begeleider.  
In de groepen 1-2 worden de Cito-toetsen 
Rekenen voor Kleuters en Taal voor Kleuters 
afgenomen. Ook wordt er gebruik gemaakt van  
toetsen uit het Toetspakket Beginnende 
Geletterdheid. Door middel van observaties 
leggen we, in het leerlingvolgsysteem Kijk!, de 
sociaal emotionele ontwikkeling vast.   
 
Vanaf groep 3 t/m 8 worden de vorderingen van 
spelling, begrijpend lezen, woordenschat, 
technisch lezen en rekenen/wiskunde getoetst. 
Dit gebeurt met landelijk genormeerde toetsen 
die door Cito ontwikkeld zijn. De resultaten 

worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem 
(Parnassys). Elk kind heeft een eigen 
(vertrouwelijk) dossier dat de hele 
schoolloopbaan aangevuld wordt. Hierdoor 
houden we voortdurend zicht op de 
ontwikkelingen. Met behulp van groepsplannen 
wordt de begeleiding van alle leerlingen 
uitgevoerd in de klas. Soms is er extra zorg en 
aandacht nodig voor een kind of voor meerdere 
kinderen. Dit wordt zoveel mogelijk begeleid 
vanuit het groepsplan. In dit groepsplan wordt 
ook de extra begeleiding/aanpassingen  in een 
kleiner groepje beschreven. Soms is het nodig 
dat er een meer individueel gericht plan 
opgesteld wordt. Het kan gaan om kortdurende 
extra hulp dat beschreven wordt in een (kind) 
handelingsplan. We stimuleren kinderen om mee 
te denken voor dit plan. Dit wordt door de 
leerkracht opgesteld. Soms is er meer nodig. We 
spreken dan over een begeleidingsplan (BP)of 
een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit 
gebeurt  altijd in overleg met ouders, leerkracht 
en intern begeleider en het wordt regelmatig 
geëvalueerd.  
 
Het kan zijn dat de extra aandacht te weinig 
resultaat oplevert. In dat geval kan er besloten 
worden, in overleg met de intern begeleider en 
de ouders, tot het volgen van een eigen leerlijn 
voor het kind. Een eigen leerlijn houdt in dat het 
kind voor (een) bepaald(e) vakgebied(en) de 
einddoelen van groep 8 niet kan halen. We 
moeten dan een ander doel stellen voor deze 
leerling. Bijvoorbeeld: bij een leerling worden 
rekenproblemen vastgesteld. Er wordt dan een 
prognose gedaan wat betreft de uitstroom van 
deze leerling op dit vak. De ouders worden over 
zowel handelingsplannen als ‘eigen leerlijnen’ 
geïnformeerd. Daarnaast kan de intern 
begeleider leerkracht en ouders adviseren om 
externe ondersteuning in te schakelen. (bijv. 
logopedie, fysiotherapie ) Binnen onze 
basisondersteuning is het voor leerkrachten en 
ouders ook mogelijk om schoolmaatschappelijk 
werk (SMW) en/of de schoolverpleegkundige 
(GGD)te raadplegen of in te schakelen.  
De zorg voor leerlingen is georganiseerd in onze 
zorgstructuur. Een bespreking met ouders, de 
leerkracht  en de intern begeleider kan leiden tot 
een observatie, didactisch onderzoek, een PAB 
aanvraag (Preventieve Ambulante Begeleiding 
vanuit ons samenwerkingsverband), een 
verwijzing naar Jeugdzorg via de gemeente  
(Vraagwijzer) of bijvoorbeeld een onderzoek. 



 

Ouders mogen natuurlijk altijd zelf een 
onderzoek aanvragen bij een onderzoeksbureau. 
Voor een PAB aanvraag moet een zgn. 
groeidocument ingevuld worden. Binnen de 
zorgstructuur hebben we de mogelijkheden om 
ook externe adviseurs in te schakelen. Daarbij 
kan de school een beroep doen op o.a. het 
ondersteuningsplatform van Stromenland, onze 
schoolbegeleidingsdienst BNT-consult,  
schoolmaatschappelijk werk of de GGD.  
Het kan zijn dat er besloten wordt om een kind 
een jaar te laten doubleren. Dit gebeurt bij hoge 
uitzondering. De bedoeling hiervan is dat het 
kind een betere basis krijgt om het leerproces 
daarna normaal voort te zetten. Ook kan het zijn 
dat een leerling langere tijd ziek is geweest en 
teveel gemist heeft. Doubleren gebeurt in 
overleg met de ouders. Uiteindelijk ligt de 
verantwoordelijkheid  en het besluit bij de 
school. De intern begeleider kan u hier verder 
over informeren.  
Wanneer, na alle zorg verleend te hebben, blijkt 
dat we niet in staat zijn het kind bij zijn/haar 
ontwikkeling verder te helpen dan wordt met 
behulp van de schoolbegeleidingsdienst of het 
ondersteuningsplatform gezocht naar een 
passende oplossing. Ouders spelen daarbij een 
belangrijke rol. Bij iedere stap wordt overlegd en 
ouders om toestemming gevraagd. Het 
Samenwerkingsverband moet zorgen voor 
passend aanbod. Als blijkt dat dit binnen De 
Leeuwenkuil niet geboden kan worden dan 
worden bv. andere scholen binnen SPOM 
geraadpleegd of wordt er nagedacht over andere 
onderwijsvormen.   
Weigeren ouders, om samen met de school een 
passende oplossing te zoeken, dan kan een 
verwijderingsprocedure worden gestart.  
De toegang tot de school wordt dan geweigerd 
en de school heeft de verplichting om binnen 8 
weken een passende school voor het kind te 
zoeken. Ouders kunnen hiertegen in beroep 
gaan. 

 

Leesproblemen en dyslexie 
In de onderbouw leert uw kind lezen. In groep 1 
en 2 worden de voorwaarden geoefend en in 
groep 3 en 4 wordt het aanvankelijk en 
voortgezet technisch lezen geleerd.  
Dit leesproces verloopt niet voor ieder kind in 
hetzelfde tempo. Wanneer er hiaten zijn of het 
proces verloopt te langzaam dan neemt de 
leerkracht met de ouders contact op. Er wordt 
dan vaker en intensiever met uw kind geoefend. 
Ook kan uw hulp gevraagd worden om thuis  te 
oefenen. Ons uitgangspunt  voor het vaststellen 
van dyslexie is de definitie van de 
gezondheidsraad. We werken met het Protocol 
Leesproblemen en Dyslexie. Er moet aangetoond 
worden dat er intensieve instructie en oefening 
is geweest en dat dit geen of zeer weinig 
resultaat geeft. Ook moet het kind in ruime mate 
achterstand hebben bij lezen en/of spelling.  
We kunnen pas een dyslexie onderzoek 
aanvragen als er een goed dossier is opgebouwd 
en: 
- Er bij drie meetmomenten bij het lezen een 

CITO E score (10 % zwakste score) behaald 

wordt. 

- Er bij drie meetmomenten bij het lezen een 

D/E score (16% zwakste score) en 3x een E 

score (10% zwakste score) bij spelling 

behaald wordt. 

Het is mogelijk om een dyslexieonderzoek 
onderzoek via Vraagwijzer van de gemeente aan 
te vragen.  Als blijkt dat er sprake zou kunnen 
zijn van zeer ernstige enkelvoudige dyslexie dan 
kan uw kind aanspraak maken op dyslexie- 
behandelingen die vergoed worden. De ouders 
vragen het onderzoek aan en de school levert 
ook  gegevens aan. Als er een indicatie wordt 
afgegeven voor dyslexiebehandeling dan kiezen 
ouders voor een begeleidende praktijk. In 
verband met mogelijk verlies van lestijd is de 
voorkeur van school om de behandeling op 
school of in de directe omgeving te laten 
plaatsvinden. Indien ouders geen beroep kunnen 
doen op de zorgverzekeraar en bereid zijn om de 
kosten van onderzoek en behandeling zelf te 
betalen, wil de school meewerken en de 
benodigde gegevens aanleveren. 
 
Vaststelling van dyslexie vindt in de praktijk 
meestal plaats in groep 5 of hoger. Als er geen 
sprake is van zeer ernstige dyslexie dan kan het 
kind nog steeds in aanmerking komen voor een 
dyslexieverklaring. Het kind komt dan niet in 



 

aanmerking voor de vergoede behandelingen 
maar wel voor de compenserende maatregelen 
die horen bij een dyslexieverklaring. Wat deze 
inhouden kan per kind verschillen.  
 
Voor meer informatie kunt u bij de intern 
begeleider Greetje ter Bork en op de site: 
www.masterplandyslexie terecht. 
 
Procedure toelating kinderen met een 
specifieke zorgvraag bij ons op school 
Bij ons op school zijn in principe alle kinderen 
welkom. We zetten ons in om binnen onze 
mogelijkheden, alle kinderen een zo optimale 
ontwikkeling te laten doormaken. 
Ouders van kinderen met een specifieke 
zorgbehoefte kunnen er voor kiezen hun kind bij 
ons op school aan te melden. Samen met de 
ouders wordt gekeken of onze school de 
mogelijkheid heeft om het kind te bieden wat 
het nodig heeft. Alvorens wij overgaan tot 
toelating of afwijzing, wordt een stappenplan 
doorlopen waarbij alle specifieke hulpvragen en 
mogelijkheden betreffende dit kind op een rijtje 
worden gezet.  
Daarnaast bestuderen wij de mogelijkheden van 
bekostiging van voorzieningen en inkopen van 
speciale ondersteuning die nodig zijn om de 
optimale ontwikkeling ook daadwerkelijk te 
kunnen waarmaken. Bij beantwoording van al 
deze vragen roept onze school mede de hulp in 
van het ondersteuningsplatform binnen ons 
samenwerkingsverband. Dit gaat volgens een 
vastgestelde procedure waarover wij u dan 
informeren. Ook voor kinderen die al bij ons op 
school zitten en waarvoor na verloop van tijd 
blijkt dat het aanvragen van een “ arrangement”  
noodzakelijk is, zal een stappenplan doorlopen 
worden. Er zal ook periodiek een evaluatie 
plaatsvinden om te beoordelen of de school de 
gewenste zorg nog kan bieden. 
 
Grenzen aan de zorg 
Op De Leeuwenkuil willen we tegemoet komen 
aan de onderwijsbehoeften van kinderen. 
Daarbij ervaren we soms de grens van onze 
mogelijkheden. De school blijkt dan niet meer in 
staat te zijn de leerling op school te houden.  
Het kan hierbij gaan om: 

 De situatie dat de school niet meer 
tegemoet kan komen aan de 
onderwijsbehoeften van een kind en er  
sprake is van een duidelijke stagnatie in 
de ontwikkeling; het belang van het kind 

wordt geschaad bij langer verblijf op de 
school. 

 Een kind dat een te groot beroep doet 
op de mogelijkheden van een school 
en/of  de individuele leerkracht en dat 
daarmee de onderwijsbehoeften van 
andere kinderen in gevaar komen. 

 De gedragsproblemen van een kind en 
dat die dermate ernstig zijn dat de 
veiligheid van het kind zelf of van andere 
kinderen in gevaar komt.  

 
Wanneer na alle zorg blijkt dat we niet in staat 
zijn het kind bij zijn of haar ontwikkeling verder 
te helpen dan wordt gezocht naar een passende 
oplossing op een andere school. Ouders spelen 
daarbij een belangrijke rol. Bij iedere stap wordt 
met hen overlegd en om toestemming gevraagd. 
Weigeren ouders echter om samen een 
passende oplossing te zoeken, dan kan 
uiteindelijk een schorsings- en 
verwijderingsprocedure worden gestart.  
De Stichting SPOM heeft een protocol opgesteld 
waarin de voorwaarden en procedure bij 
schorsing en verwijdering zijn vastgelegd.  
Deze procedure is in te zien op de website van 
SPOM: www.spommaasenwaal.nl 

 

8.2 Beleid van de Leeuwenkuil 

aangaande begeleiding van 

kinderen door externen 

Vanuit de inspectie wordt duidelijk gesteld 
hoeveel lesuren een kind per jaar moet volgen. 
De begeleiding door externe deskundigen die 
door ouders voor hun kind ingeroepen wordt, 
vindt om die reden plaats na schooltijd. Indien 
dit niet mogelijk is en begeleiding door de school 
wel noodzakelijk gevonden wordt is behandeling 
onder lestijd bespreekbaar. Alleen in bijzondere 
gevallen (na overleg met IB en directeur) kan 
begeleiding onder schooltijd, buiten school 
plaatsvinden. Uitgangspunt hierbij is: 

 1 uur + 1x reistijd van 15 minuten; verlof 
via directie; 

 bij langdurige begeleiding in overleg met 
het bureau een roosterwijziging 
doorvoeren, zodat niet steeds dezelfde 
lessen op school gemist worden. 

Indien ouders een extern bureau inschakelen 
dient er afstemming plaats te vinden tussen het 
bureau en de school. De afstemming gaat over: 

 Wijze van onderlinge communicatie, 

http://www.masterplandyslexie/
http://www.spommaasenwaal.nl/


 

 werkwijze, leermiddelen en 
‘instructietaal’ (voor zover van 
toepassing) 

 toets resultaten, 

 de instantie verzorgt een verslag bij 
tussenevaluaties en eindevaluatie. Dit 
wordt gemaild naar leerkracht en IB.  
De leerkracht verwerkt dit in Parnassys. 
Indien nodig voor een vervolg richting 
een indicatie-aanvraag: ook schriftelijk te 
ontvangen met handtekening voor het 
leerling-dossier. 

 naast de schriftelijke evaluaties, wordt 
door instanties ook gewerkt met 
evaluatiegesprekken, meestal op school. 
Het eind- of verslaggesprek bijwonen 
blijft voor de leerkracht en de intern 
begeleider facultatief.  

 
Klachten / dringende verzoeken van ouders en 
instanties, worden door de directie behandeld. 
 

 
 
 

8.3 Passend onderwijs 

Onze school is vanaf 1 augustus 2014 formeel 
aangesloten bij het platform Maas en Waal van 
het grote Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs “Stromenland”. ( SVPO Stromenland) 
te Nijmegen. www.svpo2507.nl 

Het platform Maas en Waal is een samenwerking 
van 16 basisscholen en één school voor speciaal 
basisonderwijs in de gemeenten Druten en West 
Maas en Waal. Hiermee realiseren wij een 
systeem van leerlingenzorg op verschillende 
niveaus (in de klas, op school en tussen de 
scholen en besturen in onze regio). Als vanuit 
onze interne zorgstructuur in samenwerking met 
o.a. BNT-consult (BNT ondersteunt de school bij 
de zorg aan leerlingen) blijkt, dat er voor uw kind 
extra advies c.q. extra hulp nodig is, dan 
schakelen wij de hulp in van het 

ondersteuningsplatform. 
Diverse deskundigen (trajectbegeleiders) uit het 
kunnen de leerkrachten adviseren en 
ondersteunen in de aanpak van extra zorg voor 
uw kind. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk 
kinderen deze extra zorg op de basisschool 
kunnen ontvangen. Als blijkt dat extra hulp 
vanuit de klas, de school en/of het 
ondersteuningsplatform niet het gewenste 
resultaat oplevert, dan kan dit leiden tot het 
advies om samen met u te gaan zoeken naar een 
andere, meer geschikte onderwijsvorm voor uw 
kind. Toelaatbaarheid voor intensieve 
arrangementen (speciale basisschool en speciaal 
onderwijs) wordt beslist door de commissie 
“Toelaatbaarheid” van het 
samenwerkingsverband. 

Het ondersteuningsplatform en de commissie 
“Toelaatbaarheid” zijn gehuisvest in het Centrum 
Passend Onderwijs (CPO) bij SBO de Dijk. 
Het postadres is: Heuvel 61- 63, 6651 DB, 
Druten. Het telefoonnummer is: 06-11411813 

 

8.4 Het ondersteuningsplatform 

Het ondersteuningsplatform biedt binnen onze 
regio, aan onze school, de kinderen en hun 
ouders, ondersteuning op basis van hulpvragen.  
Het platform functioneert als één loket, waar wij 
als school, in overleg met ouders, met 
hulpvragen terecht kunnen. Hiervoor vullen we 
gezamenlijk een groeidocument in dat omgezet 
wordt naar een PAB. (preventieve ambulante 
begeleiding) De directe contacten vanuit de 
school lopen via onze interne begeleider Greetje 
ter Bork. 
 
In deze commissie worden de volgende 
instanties vertegenwoordigd: 

 school voor speciaal basisonderwijs      
De Dijk 

 schoolmaatschappelijk werk 

 Bureau Jeugdzorg 

 GGD, schoolarts 

 MEE / NIM 

 coördinator intern begeleiders 

 scholen voor speciaal onderwijs cluster 2 
t/m 4 

 externe deskundigen op afroep 
Het ondersteuningsteam wordt geleid door 
contactpersoon Roland Brans. Marja Derks is de 
voorzitter van de adviescommissie.  
 

http://www.svpo2507.nl/


 

Kerntaken van het ondersteuningsteam zijn: 

 advisering en ondersteuning t.b.v. de 
interne zorg binnen onze school 

 advisering en ondersteuning van onze 
ouders 

 advisering bij aanmelding van kinderen 
voor een specifiek arrangement 

 advisering en verwijzing naar andere 
vormen van hulpverlening en onderwijs 
 

 Speciale Basisschool (SBO) 
Binnen ons samenwerkingsverband hebben wij 
de beschikking over een speciale basisschool. 
Deze school, “De Dijk” (in Druten), biedt 
kinderen, die binnen het reguliere 
basisonderwijs onvoldoende ontwikkeling 
doormaken, een intensief arrangement 
(lesplaats), die ontwikkeling wel mogelijk kan 
maken. Kinderen die toelaatbaar zijn op het SBO, 
worden niet op een andere basisschool 
aangenomen. Voor meer informatie kunt u altijd 
contact opnemen met de interne begeleider van 
onze school, Greetje ter Bork.  
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Binnen ons samenwerkingsverband is er voor 
onze school, ouders en kinderen een 
maatschappelijk werker werkzaam. Dit is 
mw. Suzan Greutink. Zij is regelmatig op onze 
school aanwezig voor een persoonlijk gesprek in 
het kader van hulpvragen voor leerkrachten 
(voor elke groep staat 3x per jaar een bespreking 
met schoolmaatschappelijk werk gepland).  
Daarnaast kan zij thema- of ouderbijeenkomsten 
houden. 
Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact met 
haar op te nemen: s.greutink@nim.nl of via de 
intern begeleider op school.  
 
Wanneer kunt u een beroep op 
schoolmaatschappelijk werk doen ? 
Bij vragen over opvoeding zoals bijvoorbeeld: 

 mijn kind wil niet luisteren; 

 mijn kind heeft moeite met eten en/of 
slapen; 

 mijn kind zit niet lekker in zijn vel etc. 
Als zich in de thuissituatie problemen voordoen 
zoals: 

 scheiding; 

 ruzie met ouders; 

 overlijden of ziekte van een dierbaar persoon. 
Als uw kind problemen heeft vanuit zichzelf 
zoals: 

 omgang met vriendjes/vriendinnetjes; 

 last van angsten zoals bijv. faalangst; 

 depressie; 

 concentratieproblemen; 
 Als zich problemen voordoen in de 
schoolsituatie zoals: 

 pesten of gepest worden. 
 
 Wat kan ze u bieden ? 

 advies en informatie; 

 eventueel bemiddeling tussen ouders en 
school; 

 Suzan is ook consulent bij Vraagwijzer 
(gemeente)   

 gesprekken op school of bij u thuis; 

 verwijzing indien nodig en in overleg 
bijvoorbeeld; MEE, NIM  

 Bureau Jeugdzorg etc. 

 

Privacy 
De schoolmaatschappelijk werker heeft een 
beroepsgeheim. Alles wat met u besproken 
wordt, is strikt vertrouwelijk. Alléén met 
toestemming van ouders kan er informatie 
worden doorgegeven aan derden. In overleg kan 
uitwisseling van informatie zinvol zijn, 
bijvoorbeeld om de hulpvraag te verduidelijken. 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 
Greetje ter Bork, intern begeleider van de 
school. 

 

8.5 Onderwijskundig rapport 

Als een kind een basisschool verlaat, wordt er 
altijd een onderwijskundig rapport opgesteld.  
Er zijn binnen ons samenwerkingsverband drie 
versies: 
1. voor de overgang van basisschool naar 

basisschool bijv. bij verhuizing. 
2. voor het traject richting speciaal 

basisonderwijs. 
3. voor de overgang naar het voortgezet 

onderwijs. 
 Afspraken binnen ons samenwerkingsverband: 

 Het wettelijk verplichte onderwijskundig 
rapport bij overgang van de ene naar de 
andere basisschool of naar het regulier 
voortgezet onderwijs wordt zonder 
schriftelijke toestemming van de ouders 
verzonden. De ouders krijgen wel gelijktijdig 
een afschrift met mededeling van de 
verstrekking daarvan. 

mailto:s.greutink@nim.nl


 

 Eventuele privacy gevoelige bijlagen bij dit 
document worden alleen met vooraf gegeven 
schriftelijke toestemming van de 
ouders/verzorgers meegestuurd.  

 Bij een verwijzing naar een andere vorm van 
onderwijs, wordt het onderwijskundig 
rapport en de eventuele bijlagen alleen met 
vooraf gegeven schriftelijke toestemming van 
de ouders/verzorgers verstuurd.  

 

8.6 Eerste opvang 

vluchtelingenkinderen 

Voor kinderen uit een gezin dat uit het eigen 
land gevlucht is en die minder dan een jaar 
Nederlandse taal hebben gevolgd kan bij het 
samenwerkingsverband een aanvraag voor extra 
begeleidingsuren ingediend worden (NT2). 
Binnen ons samenwerkingsverband is expertise 
beschikbaar voor de eerste opvang van 
vluchtelingenkinderen. Er komt dan een 
ambulant begeleider (NT2) op school om met de 
betreffende kinderen te werken aan 
taalverwerving. Ook is er een schakelklas voor 
extra taalondersteuning.  
 

8.7 Jeugdbescherming 

Gelderland 

Jeugdhulpverlening biedt ondersteuning  op het 
moment dat een kind (en/of gezin) hulp nodig 
heeft, die buiten de mogelijkheden van het 
onderwijs ligt. Met ingang van de nieuwe wet in 
2016 is deze zorg overgeheveld naar gemeenten. 
Via Vraagwijzer (0487-790790) van de gemeente 
West Maas en Waal is voor ouders dergelijke 
ondersteuning aan te vragen. Jeugdbescherming 
Gelderland biedt deze hulp. Leerkrachten 
kunnen om advies vragen en ouders kunnen 
daadwerkelijk om hulp vragen.  
 
 

8.8 Schooladvies- en 

begeleidingsdienst  

De schoolbegeleidingsdienst werkt ten behoeve 
van de ouders, kinderen en leerkrachten. Als 
school doen we een beroep op BNT-consult als 
het gaat om consultatieve leerlingbesprekingen 
(PCB) (het geven van adviezen over individuele 
kinderen). Als een school vastloopt in het 
werken met een kind met leer- en/of 
gedragsproblemen kan aan BNT-consult 
gevraagd worden om een onderzoek te 
verrichten. Een van de psychologen of 

(ortho)pedagogen van de dienst zal het 
onderzoek dan uitvoeren. 
Dit alles gebeurt alleen na overleg met en 
toestemming van de ouders. Voor een PCB 
ontvangt u altijd via uw kind een schriftelijke 
uitnodiging. Komend schooljaar vinden deze 
besprekingen plaats op 10x een maandagmiddag 
tussen 13.00 u en 17.00 u.  
 

8.9 Jeugdgezondheidszorg 

Het GGD-team Jeugdgezondheidszorg op  
De Leeuwenkuil bestaat uit:  
Jeugdverpleegkundige        
Anneke Jansen;     
ajansen@ggdgelderlandzuid.nl     
Jeugdarts   
Gerda Teunissen van Manen                     
gteunissenvmanen@ggdgelderlandzuid.nl 
doktersassistent             
Elly Driessen  
edriessen@ggdgelderlandzuid.nl    
      
U kunt ons ook bellen via de afdeling 
Jeugdgezondheidszorg  (088) 144 71 11 
(werkdagen tussen 8.30 - 14.00 uur). 
 
Wanneer zien we elkaar? 
Er zijn een aantal vaste momenten waarop we 
contact zoeken met alle leerlingen: 

 De doktersassistent  meet en weegt alle 
kinderen met kleren aan als ze 5, 8 en 11 jaar 
zijn. Zij onderzoekt bij 5 en 11 jaar ook of uw 
kind goed ziet.  

 We sturen u dan ook een landelijke 
vragenlijst en/of een aandachtspuntenlijst. 
Zo kunt u ons laten weten of u vragen wilt 
bespreken met de jeugdverpleegkundige. Na 
het onderzoek krijgt uw kind de 
meetgegevens zo snel mogelijk mee naar 
huis. 

 
Inloopspreekuur  
De jeugdverpleegkundige houdt inloopspreekuur 
op school. Deze vinden plaats 1x per maand op 
maandagmiddag van 13.00 u tot 14.00 u.  
De data worden in Het Brulletin vermeld. 
 
Iedereen kan een afspraak maken 
De GGD is er voor alle leerlingen en ouders. 
Heeft u een vraag over opvoeding, groei en/of 
ontwikkeling? Maak gerust een afspraak! Samen 
zoeken we dan naar mogelijkheden om de 
gezondheid en het welzijn van uw kind te 
verbeteren. 

mailto:gteunissenvmanen@ggdgelderlandzuid.nl


 

Liever geen contact? 
Wilt u als ouders niet dat uw kind in contact 
komt met het team Jeugdgezondheidszorg? U 
kunt dit aan ons doorgeven via (088) 144 71 11 
(werkdagen tussen 8.30 - 14.00 uur) of 
jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.  
 
Meer informatie? 
Op www.ggdgelderlandzuid.nl vindt u onder 
‘Mijn kind’ meer informatie. Op 
www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl leest u 
hoe we scholen helpen aandacht te besteden 
aan de gezondheid van leerlingen. We 
ondersteunen bijvoorbeeld bij thema’s als: 
gezond eten, bewegen, roken, alcohol, relaties 
en seksuele vorming.  
 
Het team Jeugdgezondheidszorg 

 

8.10 Logopedie 

Af en toe bezoekt de logopediste van de 

Logopedische Dienst de school. De Screening 

Auditieve Vaardigheden bij 5 jarigen is 

afgeschaft. Het is nu belangrijk om samen met 

leerkrachten goed te signalen en indien nodig de 

logopedische dienst in te schakelen.  

of enkele leerlingen in de klas, dan kun je dit 

aangeven aan de logopediste die dan vanuit haar 

vakgebied kan meedenken. Wij zijn via ons e-

mailadres van de dienst bereikbaar of via het  

algemene info e-mailadres 

info@logopedischedienst.nl of op  

telefoonnummer 06-14449425. 
De logopediste voor onze school is Maaike 

Derksen. Zij is te bereiken op: 024-

7517143  of  e-mail m.derksen@wijchen.nl 

Daarnaast is het altijd mogelijk om via de 

huisarts een verwijzing te vragen voor de 

logopedist. Er zijn diverse logopediepraktijken in 

de buurt dit kunnen werken aan verschillende 

hulpvragen. U kunt altijd overleggen met de 

intern begeleider naar de mogelijkheden.  

8.11 Verwijsindex 

Onze organisatie is aangesloten bij de 
Verwijsindex Regio Nijmegen. 
De intern begeleiders van onze stichting zijn 
geautoriseerd om een signaal af te geven in de 
Verwijsindex. De Verwijsindex is een digitaal 
systeem waarin professionals aan kunnen geven 
wanneer zij zich zorgen maken over een kind. 

Met behulp van de verwijsindex kan de school 
andere hulpverleners die ook betrokken zijn bij 
het kind vinden. Hierdoor zijn wij in staat om 
sneller in contact te komen en als het nodig is de 
hulp aan het kind beter af te stemmen. 
Uitgangspunt blijft dat ouders altijd als eerste 
worden geïnformeerd wanneer wij zorgen 
hebben over een kind. In de Verwijsindex 
worden alleen algemene gegevens vermeld: 
naam, geboortedatum en burgerservicenummer 
(BSN). De reden van signalering van het kind 
wordt niet opgenomen. Op de school is een 
algemene folder beschikbaar. U kunt ook terecht 
op www.verwijsindexgelderland.nl 
 

8.12 Klachtenregeling en 

gedragscode 

Er is een regeling ten behoeve van een veilig en 
rechtvaardig schoolklimaat. Dit is bestemd voor 
ouders/ verzorgers, kinderen, medewerkers, 
vertrouwenspersonen en bevoegd gezag. Met de 
regeling wordt de zorgvuldige behandeling van 
klachten beoogd, waarmee het belang van de 
betrokkenen wordt gediend, maar ook het 
belang van de school. Naast ouders en kinderen 
kan iedereen die deel uitmaakt van de 
schoolgemeenschap een klacht indienen. Deze 
kunnen betrekking hebben op gedragingen en 
beslissingen van het bevoegd gezag, het 
personeel, of het nalaten daarvan en ook op 
gedragingen van anderen die deel uitmaken van 
de schoolgemeenschap. Deze klachtenregeling is 
alleen van toepassing als men met zijn klacht 
niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste 
klachten over de dagelijkse gang van zaken op 
school zullen in onderling overleg tussen ouders, 
kinderen, personeel en schoolleiding op de juiste 
wijze kunnen worden afgehandeld. De 
contactpersonen van onze school kunnen u 
nader informeren over het gebruik van deze 
regeling en u doorverwijzen naar de juiste 
vertrouwenspersoon. Deze functioneert als 
aanspreekpunt bij klachten.  
 
De contactpersonen voor onze school zijn: 

 Rita Hollinger 

 Greetje ter Bork 
 
De leden van de commissie van 
vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk, d.w.z. 
zijn niet aan SPOM verbonden, en komen uit de 
regio:    
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Mevr. A. Goeman-Goselink: 0623773057 / 024 
6751156 Emailadres: annette@goeman.info   
Hoe de klachtenregeling van  de SPOM-scholen 
eruit ziet kunt u nalezen op de website van 
SPOM, www.spommaasenwaal.nl en op de 
website van onze school. 
SPOM is aangesloten bij de Landelijke Stichting 
Onderwijsgeschillen Postbus 85191, 3508 AD 
Utrecht. Telefoonnummer.: 030-2809590 
 
Gedragscode 
De SPOM-scholen willen veilige scholen zijn, 
waar geen plaats is voor (seksuele) intimidatie, 
agressie, discriminatie, vandalisme of diefstal. 
Van iedereen die bij de school betrokken is, 
wordt verwacht dat hij/zij respect heeft voor de 
ander en zijn of haar eigendommen. Ook willen 
we zorgvuldig omgaan met de omgeving van de 
school. Deze gedragscode is bedoeld als een 
vorm van preventief beleid ter bescherming van 
kinderen en personeelsleden. Deze gedragscode 
draagt de titel ‘Thuis op school’ ligt op school ter 
inzage en is te vinden op de website. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.13 Meldcode Huiselijk geweld 

en Kindermishandeling  

 Sinds januari 2012 is het voor het primair 
onderwijs verplicht om de Meldcode Huiselijk 
geweld en Kindermishandeling te hanteren. De 
meldcode is een stappenplan dat de school 
ondersteunt in 
de omgang met 
signalen van 
huiselijk geweld 
en 
kindermishande
ling.  Het 
formeel 
vastleggen van 
die stappen 
zorgt voor een zorgvuldige proces vanaf het  
moment dat signalen worden opgevangen tot 
het moment dat een beslissing over een 
eventuele melding moet worden genomen.  
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8.14 Medische handelingen op 

school 

Het komt voor dat een kind onder schooltijd ziek 
wordt. Wij proberen dan telefonisch contact met 
de ouder op te nemen om te overleggen wat er 
moet gebeuren. Wanneer de ouder niet 
bereikbaar is maken wij de afweging of wij voor 
het kind de huisarts moeten raadplegen.  
Wij mogen aan kinderen geen medicijnen 
verstrekken zonder dat daarvoor schriftelijke 
toestemming van de ouder is gegeven.  
Dat betekent dat wij zonder die toestemming 
ook geen kinderparacetamol of andere 
huismiddelen aan uw kind zullen geven.  
Een andere situatie doet zich voor als uw kind 
medicijnen door de huisarts of specialist 
voorgeschreven heeft gekregen die op 
regelmatige basis moeten worden ingenomen en 
dus ook tijdens schooluren. U kunt daarbij 
denken aan pufjes voor astma, antibiotica of 
zetpillen bij toevallen. Wanneer u wilt dat de 
leerkracht deze medicijnen tijdens schooluren 
toedient, dan is daarvoor uw schriftelijke 
toestemming nodig. De school beschikt over een 
formulier dat daarvoor kan worden gebruikt. De 
leerkracht van uw kind is echter niet verplicht 
om aan uw verzoek gehoor te geven. Als hij/zij 
zich niet bekwaam acht om de medicijnen toe te 
dienen dan kan dit geweigerd worden. U zult dan 
zelf een andere oplossing moeten zoeken door 
bijvoorbeeld zelf op te school te komen om de 
medicijnen toe te dienen.  
Voor het verrichten van medische handelingen, 
bijvoorbeeld het toedienen van een injectie, is 
behalve uw schriftelijke toestemming ook een 
bekwaamheidsverklaring nodig van de 
leerkracht. Een arts of andere deskundige zal na 
een gedegen instructie bepalen of de leerkracht 
bekwaam kan worden verklaard voor het 
verrichten van die handeling. Deze handeling 
wordt dan in opdracht van de arts uitgevoerd. 
De betreffende formulieren zijn op school 
beschikbaar. De hierboven weergegeven regels 
zijn vastgelegd in een protocol Medisch 
handelen, dat is opgesteld door de GGD 
Nijmegen en dat door onze school wordt 
gehanteerd.  
 
 

 

 

9. De kwaliteit van onze 

school 

 

Op verschillende manieren geeft de school vorm 
aan het volgen en verhogen van de kwaliteit van 
de school. Enkele onderdelen: 

 Iedere vier jaar wordt een schoolplan 
opgesteld. Jaarlijks worden nieuwe 
(bijgestelde) beleidsvoornemens 
geformuleerd in het jaarplan. Deze worden 
aan het eind van het schooljaar geëvalueerd 
in een jaarverslag.  

 We willen heel graag met De Wijzer, de BSO, 
het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal 
gehuisvest worden in een IKC. (Integraal Kind 
Centrum).  

 Er is een gestructureerd en cyclisch systeem 
van analyseren van data (leeropbrengsten), 
waaruit conclusies worden getrokken voor de 
volgende periode. 

 Door middel van groeps- en 
leerlingbesprekingen wordt met de intern 
begeleider de ‘kwaliteit van zorg’ gevolgd. 

 De ouder- en leerlingenquête voorzien de 
school en de leerkrachten van informatie 
voor kwaliteitsverbetering. (eens in de vier 
jaar) 

 Er vinden minimaal 2x per jaar 
groepsbezoeken plaats.  

 Minimaal 2x per jaar maken we gebruik van 
Lesson Study waarbij we samen voorbereide 
lessen filmen, analyseren en verbeteren.  

 Leerkrachten hebben functionerings-, 
beoordelings- en ontwikkelgesprekken met 
de directeur.  

 We maken twee keer per jaar n.a.v. de CITO 
toetsen trendanalyses. Hieruit volgen 
aanpassingen die de kwaliteit van ons 
onderwijs versterken. 

 Ouders worden betrokken bij het gesprek 
over de kwaliteit van de school. Dit gebeurt 
structureel in de medezeggenschapsraad en 
twee of drie maal per jaar in het ouderpanel. 
Ook is er voor ouders twee keer per jaar een 
koffie-inloop. 

 Conform de ARBO-wetgeving wordt een 
risico-inventarisatie en evaluatie 
bijgehouden. 

 
In het schooljaar 2015-2016 zijn de volgende 
resultaten geboekt; 



 

 Leerkrachten hebben zich bekwaamd in hun 
instructievaardigheden m.b.v. drie sessies van 
Lesson Study. 

 Leerkrachten passen elke dag meer dan drie 
coöperatieve werkvormen toe bij 
verschillende vakgebieden. 

 De CITO eindtoets lag net onder het landelijk 
gemiddelde. 

 Met alle leerkrachten zijn 
beoordelingsgesprekken gevoerd. 

 Er is een interne ouderenquête gehouden 
over de oudergesprekken. Deze gesprekken 
worden door ouders als prettig en goed 
ervaren.  

 

 
 

 Het gebruik van Klasseplan als basis voor ons 
groepsplan is geëvalueerd.  In het schooljaar 
2016-2017 wordt gestart met een andere 
opzet. 

 We hebben een nieuwe methode voor wereld 
oriëntatie uitgezocht. Het onderzoekend 
leren en de belangrijke rol van ICT zijn in het 
keuzetraject belangrijk geweest. In het 
schooljaar 2016-2017 starten we met Blink. 

 Er is een nieuwe methode voor aanvankelijk 
lezen gekozen.  

 
De belangrijkste ontwikkelingen voor het  
schooljaar 2016-2017  zijn: 

 Het leerlingvolgsysteem ZIEN! wordt 
ingevuld. Het is de bedoeling dat dit systeem 
ook door leerlingen vanaf groep vijf wordt 
ingevuld. 

 We willen er in stappen naar toe werken dat 
ouders digitaal, vanuit thuis, de vorderingen 
van hun kind kunnen volgen. 

 De invoering van de nieuwe methode voor 
aanvankelijk lezen (gr.3). De methode heet 
Veilig Leren Lezen. (Kim versie)  

 De invoering van de nieuwe methode voor 
wereldoriëntatie. (aardrijkskunde, 

geschiedenis en natuur). De methode heet 
Blink. De methode maakt veel gebruik van 
multi media. De methode stimuleert de 
onderzoekende houding van kinderen. 

 We gaan werken vanuit Klasse(n)kracht. 
Hiermee werken we aan het vormen van 
positieve groepen.  

 We willen de kinderen in de toekomst laten 
werken in een eigen digitale persoonlijke 
leeromgeving. In groep 8 wordt gewerkt met 
Snappet.  

 Het is belangrijk dat kinderen leren vanuit 
een onderzoekende houding. We willen 
proberen om steeds beter aan te sluiten bij 
de verschillen in leerstijl bij kinderen. 

 Kinderen uit de groepen 7 en 8 doen mee aan 
plusgroepen en excellentieprogrogramma’s 

 gebruik van verschillende vormen van multi-
media. 

 We verwachten binnen drie jaar gebruik te 
kunnen maken van het nieuwe Integraal Kind 
Centrum (IKC). Het komend schooljaar willen 
onze visie op onderwijs opnieuw bepalen. Dit 
is nodig om te komen tot een optimale 
inrichting van het gebouw. 

 Met de groepen 5 en 6 doen we mee met het 
onderzoek van de universiteiten van 
Groningen en Amsterdam, slim door gym. 
Men verwacht dat kinderen die vaker gymles 
door een vakdocent krijgen beter kunnen 
leren. Het onderzoek wordt gedaan in 
opdracht van het ministerie. 

 
Voor het hele jaarplan 2016-2017 verwijzen we u 
graag naar onze website. 



 

10. School en ouders 

 

10.1 Medezeggenschapsraad 

(M.R.) 

De medezeggenschapsraad is het orgaan binnen 
de school dat ouders en leerkrachten in de 
gelegenheid stelt om mee te praten, te adviseren 
of mee te beslissen over de organisatie van de 
school en de inrichting van ons onderwijs. Het is 
wettelijk vastgelegd dat op elke school een M.R. 
moet zijn. 
De doelstelling van de M.R. is om de belangen 
van de ouders en het personeel van de school 
ten aanzien van beleid zo goed mogelijk te 
behartigen. Daarom is het van groot belang om 
het onderwijs in zijn totaliteit en in het bijzonder 
van de eigen school, zowel inhoudelijk als 
organisatorisch nauwlettend te volgen door 
middel van instemmingsrecht en adviesrecht. 
 
De samenstelling van de M.R. 
Vertegenwoordigers namens de ouders: 
Froukje Domensino (voorzitter) 
Hans Mulders 
Robbert Henzen 
 
Vertegenwoordigers namens het personeel: 
Dayenne van de Geijn – In den Bosch 
Angela Jorritsma-Jansen (secretaris) 
Jet Driessen van Kampen  
e-mail: mr@deleeuwenkuil.nl 
 
Informatie 
Zowel de agenda als de notulen zijn te vinden op 
de website van onze school.  
 
Secretariaat 
MR de Leeuwenkuil p/a Azaleastraat 1, 6658 XP 
Beneden-Leeuwen 
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(G.M.R.) 
De G.M.R. is een orgaan binnen ons 
schoolbestuur dat de gezamenlijke belangen 
behartigt van de 15 scholen in de gemeente 
West Maas en Waal en Druten. 
 
Doelstelling 
De G.M.R. behartigt alle belangen van 
bovenstaande scholen. Dat betekent dat 
beleidszaken die alle scholen aangaan in de 
G.M.R. worden besproken bijv. aanstelling 

nieuwe leerkrachten, functioneringsgesprekken, 
sollicitatieprocedures, formatieplan etc. 
Via advies en instemmingsrecht geeft de G.M.R. 
al dan niet haar goedkeuring aan bovenstaande 
beleidspunten. 
 
Secretariaat GMR 
gmr@spommaasenwaal.nl 
 
 

10.2 Oudervereniging 

 
Als ouder/verzorger voel je betrokkenheid bij het 
onderwijs van je kind. De oudervereniging is een 
brug tussen ouders/verzorgers en de school. We 
organiseren een informatieavond over een 
belangrijk thema en helpen de school bij de 
organisatie van activiteiten. Elk jaar is er een 
programma van onderdelen waarbij de 
vereniging betrokken is. Meestal is dit in nauw 
overleg met de school. Daarnaast zijn we 
aanspreekpunt voor ouders/verzorgers als het 
gaat om aandachtspunten die betrekking hebben 
op het onderwijs in het algemeen. Ook voor de 
school is de oudervereniging aanspreekpunt. De 
vereniging is betrokken bij een goed 
functionerende medezeggenschapsraad en kan 
contacten leggen met het schoolbestuur 
wanneer daartoe aanleiding is. 
Activiteiten die wij o.a. organiseren of mede 
organiseren zijn: 
• kinderboekenweek 
• Sinterklaas op school 
• vastenactie 
• schoolfoto door fotograaf 
• schoolreis/ uitstapjes 
• thema-avond tijdens de algemene 
ledenvergadering. 
• hulpouderlijst van de niet-klasgebonden 
ouderhulp 
• klassenouders 
• cultureel schoolprogramma 
 
De vereniging roept u op actief deel te nemen 
aan de activiteiten. 
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De bestuursleden van de oudervereniging zijn: 
Richard de Ruiter (voorzitter) 
Junilla Versteeg (interim penningmeester) 
Tamara Balvers (secretaris) 
Leden 
Angelique van Schaik  
Manuela Janssen 
Kelly Sas  
Ilse van Tuil 
Carla van Zwam 
Linda Arissen 
Marcha Sperna Weiland 
 
(na de jaarvergadering zal de samenstelling 
wisselen) 
De oudervereniging te bereiken onder het 
emailadres: oudervereniging@deleeuwenkuil.nl 
 

10.3 Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage is een bijdrage die aan ouders/ 
verzorgers wordt gevraagd zonder dat daartoe 
een wettelijke verplichting bestaat. 
De ouderbijdrage is bedoeld voor extra uitgaven 
voor activiteiten die het schoolbestuur niet 
vergoed krijgt door de overheid. Voor deze 
school is dit onder andere van toepassing op: 
het schoolreisje, de excursie, het carnavals-, 
sinterklaas-, en kerstfeest, de vastenactie, het 
schoolvoetbal, de schoolzwemwedstrijden, de 
schoolverlatersavond, cadeautje juf/meester, 
boekenweek, sportdag, cultureel 
schoolprogramma, luizenbestrijding, coördinatie 
klassenouders. Het schoolkamp van groep 8 is 
hierbij niet inbegrepen. 
 
Reglement vrijwillige ouderbijdrage: 
Ouders / verzorgers betalen voor ieder kind dat 
op school zit een vrijwillige ouderbijdrage. De 
oudervereniging besteedt deze bijdrage aan 
activiteiten die niet bekostigd kunnen worden uit 
de rijksvergoeding die scholen ontvangen voor 
leermiddelen. Zonder de ouderbijdrage kunnen 
die activiteiten niet bekostigd worden. 
De rijksoverheid stelt bepaalde voorwaarden 
m.b.t. de ouderbijdrage: 
• de school moet de ouders wijzen op het 
vrijwillige karakter van deze bijdrage. 
• de school mag de bijdrage niet koppelen aan 
de inschrijving van leerlingen; m.a.w. de school 
mag geen kinderen weigeren waarvan de ouders 
de ouderbijdrage niet willen betalen. 
Daarom legt de oudervereniging van basisschool 
De Leeuwenkuil u volgens de hierboven 
genoemde wettelijke verplichting het reglement 

voor en vraagt aan u in te stemmen door middel 
van een overeenkomst. 
Ook als u niet akkoord gaat met de 
overeenkomst vragen wij u dit eveneens te 
bevestigen met een handtekening. 
Voor de besteding van de bijdrage verwijzen we 
u naar de stukken zoals de oudervereniging aan 
u voorlegt tijdens de algemene ouderavond, die 
jaarlijks gehouden wordt. 
 
Artikel 1 
De incasso en het beheer van de ouderbijdrage is 
door de directie van R.K. basisschool De 
Leeuwenkuil overgedragen aan de 
oudervereniging van R.K. basisschool De 
Leeuwenkuil. 
De oudervereniging van basisschool De 
Leeuwenkuil vraagt de wettelijke 
vertegenwoordigers, hierna te noemen ouders, 
verzorgers, van iedere leerling, die ingeschreven 
staat of wordt, jaarlijks een ouderbijdrage. 
 
Artikel 2 
De ouderbijdrage is vrijwillig. De toelating van de 
leerling tot de school wordt niet afhankelijk 
gesteld van de betaling van de ouderbijdrage. 
Een leerling waarvan de ouders, verzorgers geen 
ouderbijdrage willen betalen kan niet uitgesloten 
worden van het volgen van onderwijs. Een 
leerling waarvan de ouders, verzorgers geen 
ouderbijdrage willen betalen kan geen aanspraak 
maken op deelname aan de activiteiten zoals in 
de toelichting op het reglement zijn beschreven. 
 
Artikel 3 
Als de ouders, verzorgers van de leerling, die bij 
de basisschool De Leeuwenkuil staat of wordt 
ingeschreven de Overeenkomst ouderbijdrage 
ondertekenen ontstaat er een 
betalingsverplichting jegens de Oudervereniging. 
Voor informatie m.b.t. de mogelijkheden, die er 
zijn voor de ouders, verzorgers die niet aan de 
genoemde betalingsverplichting kunnen 
voldoen, kunt u zich wenden tot het bestuur van 
de oudervereniging. 
 
Artikel 4 
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de 
duur van een schooljaar en wordt stilzwijgend 
met telkens een schooljaar verlengd, behoudens 
opzegging door een van de partijen uiterlijk aan 
het einde van het lopende schooljaar. De 
ouderbijdrage heeft betrekking op het gehele 
schooljaar lopende van 1 augustus t/m 31 juli 



 

van het daaropvolgende jaar. Voor een leerling, 
die gedurende de loop van het schooljaar wordt 
toegelaten, of een leerling, die de school verlaat 
wegens verhuizing of een andere reden, wordt 
een evenredig deel van de ouderbijdrage 
geheven, dan wel terugbetaald. Grondslag 
hiertoe zijn de resterende, of reeds verstreken 
kalendermaanden van het lopende schooljaar. 
De ouderbijdrage dient uiterlijk 1 november van 
elk schooljaar te worden voldaan middels een 
bankoverschrijving, bij voorkeur d.m.v. een door 
de ouder(s) verzorger(s) afgegeven machtiging 
tot incasso. 
Betaling van de ouderbijdrage kan in 3 termijnen 
plaatsvinden. Die termijnen lopen af op 1 
oktober, 1 januari en 1 april van elk schooljaar. 
 
Artikel 5 
De hoogte en de bestemming van de 
ouderbijdrage wordt jaarlijks door de 
oudervereniging vastgesteld. In de begroting van 
de oudervereniging wordt beschreven op welke 
wijze de bijdrage besteed wordt. 
 

10.4 Klassenouders 

Klassenouders assisteren de leerkracht bij het 
organiseren van allerlei activiteiten zoals 
excursies, schoolreisjes, verjaardagen, projecten 
etc. Zij zijn ook een schakel tussen de leerkracht 
en andere ouders, die zij kunnen benaderen om 
te helpen. Iedere ouder kan zich opgeven als 
klassenouder door middel van het invulformulier 
dat aan het eind van het schooljaar tegelijk met 
de nieuwe klassenindeling van het komend 
schooljaar wordt meegegeven aan de kinderen.  
 

10.5 Hoofdluis 

Het komt helaas voor dat er in een groep 
hoofdluis is. Als een kind luizen heeft, zijn er 
vaak andere kinderen in de omgeving die ze ook 
hebben. Iedereen kan er mee in aanraking 
komen. Om verdere verspreiding te voorkomen 
werken we op school met een luizenteam. Alle 
kinderen worden gecontroleerd met een schone 
luizenkam.  
We willen graag dat kinderen op de dagen van 
de controle geen gel of haarlak in hun haar 
hebben. Dit maakt het kammen een stuk 
makkelijker. Elke woensdag na een vakantie 
worden de kinderen gekamd. 
Als er bij een kind luizen en/of neten zijn 
geconstateerd krijgt de ouder dit van de 
leerkracht van het kind te horen en de hele 

groep krijgt een brief mee dat er luizen en/of 
neten zijn geconstateerd.  
Mocht u zelf hoofdluis bij uw kind constateren 
dan moet u de leerkracht van uw kind 
informeren.  
De oudervereniging heeft luizenzakken 
aangeschaft die in de groep waar hoofdluis 
geconstateerd is tijdelijk gebruikt worden.  

       



 

11. Tussen- en 

buitenschoolse opvang 

 

11.1 Tussenschoolse opvang 

(TSO) 

 

 
 

Op bijna elke basisschool in Nederland blijven 
kinderen over, zo ook op onze school. Op onze 
school worden kinderen vier keer per week, 
tussen de middag, opgevangen door vrijwillige 
overblijfkrachten. De Tussen Schoolse Opvang 
valt onder verantwoordelijkheid van het 
schoolbestuur. De coördinatie en organisatie ligt 
bij mw. Arna van Dodewaard en mw. Manuela 
van Os. De uitvoering wordt verzorgd door een 
team van enthousiaste overblijfkrachten. 
 
Het aantal overblijvende kinderen is in de 
afgelopen jaren enorm gegroeid en groeit nog 
steeds. Het is ons streven de T.S.O van uw 
kinderen op een verantwoorde, veilige en 
plezierige wijze te realiseren. De organisatie 
hiervan vraagt om een aantal praktische zaken: 
 
Bereikbaarheid TSO 

 per e-mail: 
overblijven@deleeuwenkuil.nl; 

 per telefoon: 06-12684459. Op dit 
nummer kan de voicemail worden 
ingesproken. Voor persoonlijk contact 
belt u tussen 18.00 en 19.00 uur (van 
maandag t/m vrijdag). 

 Ook kunt u ons via whats app bereiken. 
 
Neemt u contact met ons op, vermeld dan de 
naam van uw kind(eren), de klas en de dag 
waarop uw kind overblijft. 
 
Wat moet u doen om uw kind te laten 
overblijven? 
Kinderen die vast op dezelfde dag overblijven, 
worden per schooljaar en voorafgaand aan de 
start van het schooljaar ingeschreven. Dit kan 
per email of per telefoon. 

Indien u tijdens het schooljaar verhuist, geeft u 
dit niet alleen door aan de school, maar ook aan 
TSO via bovengenoemd E-mailadres.  
 
Kinderen die af en toe overblijven zijn ook van 
harte welkom. 
U meldt dan uw kind(eren), volgens onderstaand 
belschema, aan op eerdergenoemd 06-nummer. 
Dit geeft ons de mogelijkheid om voor 
voldoende overblijfkrachten te zorgen. 
 

Belschema bij incidenteel overblijven 

overblijfdag maandag vrijdag bellen 

overblijfdag dinsdag maandag bellen 

overblijfdag donderdag dinsdag bellen 

overblijfdag vrijdag woensdag bellen 

 
Wilt u uw kind de eerste dag na een vakantie 
laten overblijven, dan kunt u dit de laatste 
vrijdag van de vakantie melden op het 06-
nummer van de TSO. 
 
Voor alle kinderen, vast of incidenteel, geldt: 
verhindering en ziekmelding dienen uiterlijk vóór 
8.30 uur op de dag van het overblijven aan TSO 
te worden doorgegeven via bovengenoemd 06-
nummer. Blijft u in gebreke, dan wordt deze dag 
in rekening gebracht.  
 
Mag uw kind bij een vriendinnetje of vriendje 
thuis gaan eten? 
Een kind dat opgegeven is voor “vaste” dagen, 
moet tussen de middag op school blijven en mag 
dus niet met een vriendje of vriendinnetje mee 
naar huis, tenzij u ons hiervan schriftelijk of 
telefonisch op de hoogte brengt. Dit kan tot 
uiterlijk 8.30 uur van de betreffende 
overblijfdag. 

Wat nemen de kinderen mee? 

Gezonde lunch 
Voor het overblijven (TSO) is het belangrijk, dat 
de kinderen een gezonde lunch meenemen. 
Deze bestaat uit boterhammen, met daarbij 
(eventueel) rauwkost en/of fruit. De gezondste 
keuze is een volkoren boterham besmeerd met 
halvarine of margarine en mager beleg.  
Denk hierbij aan: magere vleeswaren (zoals 
kipfilet, ham, rookvlees), 30+ kaas met sla, 
tomaat of komkommer, sandwichspread of 
groentespread. Als kinderen alleen maar zoet 
beleg eten gaat de voorkeur uit naar jam, 



 

honing, vruchtenhagel, appelstroop en 
gestampte muisjes. 
Wij vragen u om geen koek, snoep of chips in de 
broodtrommel mee te geven. 
Als drinken adviseren wij water of halfvolle en 
magere zuivelproducten zonder toegevoegde 
suikers. De lunch van de kinderen wordt op 
school gekoeld bewaard.  
 
Door voldoende te lunchen zijn kinderen ’s 
middags weer in staat om zich goed te 
concentreren. De inhoud van de broodtrommel 
bepaalt voor een deel ook de prestaties tijdens 
de middaglessen. 

Heeft uw kind een ziekte of allergie? 

Wilt u (chronische) ziektes en/of allergieën altijd 
doorgeven bij het aanmelden van uw kind. Dan 
kunnen wij voor een passende begeleiding 
tijdens het overblijven zorgen. 
 
De financiën 
De kosten zijn € 1,60 per keer per kind. Bij het 
aanmelden bij de TSO wordt er een machtiging 
voor automatische incasso naar u toegezonden. 
Als wij van u de machtiging terug hebben 
ontvangen, krijgt u van ons een persoonlijk 
nummer thuisgestuurd. Dit nummer kunt u altijd 
terug vinden op uw rekening net zoals het totaal 
aantal keren overblijven in die periode. Eens per 
twee maanden wordt het totale bedrag van uw 
rekening afgeschreven. Er wordt altijd een 
melding gegeven in het Brulletin van school 
wanneer wij gaan incasseren. Tip: noteer op de 
kalender als uw kind(eren) overblijft. Mocht u 
het niet eens zijn met de rekening dan kunt u 
altijd contact opnemen met de coördinatoren. 
 
Vragen / informatie / problemen? 
Heeft u vragen of zijn er problemen, dan kunt u 
altijd terecht bij één van de coördinatoren. 
Ontstaan er tijdens het overblijven 
(herhaaldelijk) problemen, dan wordt u door één 
van hen benaderd. De coördinatoren behouden 
zich het recht voor, in overleg met het 
schoolbestuur, een kind dat herhaaldelijk 
problemen veroorzaakt de toegang tot het 
overblijven te weigeren. 
 
Aansprakelijkheid 
Uw kind zorgt zelf ervoor, dat alle meegebrachte 
spullen weer mee naar huis gaan. 
Om zoekraken te voorkomen, vragen wij u de 
naam van uw kind(eren) op bekers, trommels en 

in tassen te zetten. Het schoolbestuur en de 
coördinatoren zijn niet aansprakelijk in geval van 
vermissing, beschadiging of diefstal van 
meegebrachte goederen.  
 

11.2 Buitenschoolse opvang  

(BSO) 

De stichting SPOM heeft de organisatie van de 
Buitenschoolse opvang voor de Leeuwenkuil 
geregeld met SPOM Kinderopvang Beneden 
Leeuwen. Binnen SPOM bieden zij BSO in goede 
samenwerking met de basisscholen, wat een 
enorme meerwaarde heeft.  
Ouders zijn echter vrij in de keuze van aanbieder 
van BSO en kunnen dus ook kiezen voor een 
andere kinderopvangorganisatie.  
 
De Buiten Schoolse Opvang (BSO) van SPOM 
Kinderopvang Beneden- Leeuwen is gevestigd in 
het gebouw Rozenstraat 18, 6658 WX te 
Beneden Leeuwen. Voor kinderen van De 
Leeuwenkuil is er ook opvang op de eigen 
school. 
De kinderen worden na schooltijd gastvrij 
ontvangen met, drinken wat en eten fruit. 
Vervolgens kunnen zij zelf kiezen welke 
activiteiten zij willen gaan doen.  
De BSO biedt ook vakantieopvang met een leuk 
vakantieactiviteiten-programma en opvang bij 
studiedagen van school. 
Voor meer informatie kunt u contact met de BSO 
opnemen;   
tel.:   nr. 0487-745030  
of via mail: 
spomkinderopvangbenedenleeuwen@spom 
maasenwaal.nl 
www.spomkinderopvangbenedenleeuwen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spomkinderopvangbenedenleeuwen.nl/


 

12. Leerplicht en verlof 

 

Vakantieverlof artikel 11 f Leerplichtwet 1969 
Een verzoek om vakantieverlof op grond van 
artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 moet 
minimaal 2 maanden van te voren aan de 
directeur van de school worden voorgelegd. De 
periode van 2 maanden is belangrijk als u, bij 
afwijzing, een bezwaar- of beroepschrift in wilt 
dienen. 
 
Vakantieverlof als: 
- het wegens de specifieke aard van het beroep 
van één van de ouders niet mogelijk is binnen de 
schoolvakanties vakantie te hebben; 
- een werkgeversverklaring wordt overlegd 
waaruit blijkt dat geen verlof binnen geen van de 
officiële vakanties mogelijk is. 
Vakantieverlof mag: 
- één maal per schooljaar worden verleend door 
de directeur van de school; 
- niet langer duren dan 10 schooldagen achter 
elkaar; 
- niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken 
van het schooljaar. 
 
Bij het begrip ´specifieke aard van het beroep´ 
moet voornamelijk worden gedacht aan 
seizoensgebonden werkzaamheden, 
respectievelijk werkzaamheden in bedrijfstakken 
die een piekdrukte kennen, waardoor het voor 
het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode 
een vakantie op te nemen. Het moet 
redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden 
aangetoond) dat een vakantie in de 
schoolvakanties tot onoverkomelijke 
bedrijfseconomische problemen zal leiden. 
Slechts het gegeven dat gedurende de 
schoolvakanties een belangrijk deel van de 
omzet wordt behaald is onvoldoende.  
 
Verlof wegens andere gewichtige 
omstandigheden, maximaal 10 schooldagen per 
jaar 
Het gaat hierbij om verlof, anders dan 
vakantieverlof. 
"Andere gewichtige omstandigheden" kan 
vertaald worden naar: persoonlijke- en 
familieomstandigheden die veelal buiten de wil 
of invloedsfeer van de ouders of leerling zijn 
gelegen.  
Een verzoek om verlof wegens gewichtige 
andere omstandigheden op grond van artikel 14 

lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 
schooldagen per schooljaar of minder moet 
vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan 
van de verhindering aan de directeur van de 
school te worden voorgelegd. 
- voor verhuizing voor maximaal 1 dag; 
- voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- 
of aanverwanten tot en met de 3e graad voor      
maximaal 2 schooldagen als er ver gereisd moet 
worden, anders maximaal 1 schooldag, in het 
buitenland maximaal 5 schooldagen; 
- bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder 
uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot 
en met de 3e graad: maximaal 10 dagen.  
- bij overlijden van bloed- of aanverwant: 
  - in de 1e graad maximaal 5 schooldagen; 
  - in de 2e graad maximaal 2 schooldagen; 
  - in de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag; 
  - in  het buitenland: 1e tot en met de 4e graad 
maximaal 5 schooldagen 
- bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12,5, 
25, 40, 50 of 60 jarige huwelijksjubileum van 
ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 
1 schooldag; 
- voor het voldoen aan een wettelijke 
verplichting, voor zover dit niet buiten de 
lesuren kan gebeuren kan één dag per 
verplichting extra verlof worden gegeven. Als uw 
kind gebruik moet maken van deze vorm van 
extra verlof, moet dit minimaal twee dagen van 
tevoren bij de schooldirecteur gemeld worden.  
- voor andere naar het oordeel van het hoofd 
van de school/instelling gewichtige 
omstandigheden: maximaal 10 dagen. Hieronder 
valt géén vakantieverlof. 
 
Daarbij geldt het volgende: 
- Verlofaanvragen dienen schriftelijk en binnen 
een redelijke termijn (maximaal 8 weken) bij het 
hoofd van de school/instelling te worden 
ingediend. Als de aanvraag niet binnen een 
redelijke termijn is ingediend, moet door de 
aanvrager worden beargumenteerd waarom dit 
niet is gebeurd. 
- er kunnen voorwaarden gesteld worden aan 
het toekennen van verlof, bijvoorbeeld het 
achteraf tonen van bepaalde bescheiden; 
de toestemming of afwijzing moet schriftelijk 
worden vastgelegd en in geval van afwijzing: 
- goed worden gemotiveerd door het hoofd van 
de school/instelling; 
- verlof moet altijd zo kort mogelijk worden 
gehouden; 



 

- alle aanvragen dienen, zover in redelijkerwijze 
mogelijk, te worden vergezeld van 
bewijsmiddelen; 
- verlof vanwege andere gewichtige 
omstandigheden kan ook worden toegekend in 
de eerste twee weken na de zomervakantie, hier 
moet echter terughouden mee worden 
omgegaan.  
 
In de volgende gevallen wordt in ieder geval 
geen extra verlof gegeven: 
- Familiebezoek in het buitenland; 
- goedkope tickets in het laagseizoen; 
- omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen 
tickets meer zijn in de vakantieperiode; 
- vakantiespreiding; 
- verlof voor een kind, omdat andere kinderen 
uit het gezin al of nog vrij zijn; 
- eerder vertrek of latere terugkomst in verband 
met verkeersdrukte; 
- samen reizen/in konvooi rijden naar enige 
bestemming; 
- kroonjaren; 
- sabbatical; 
- wereldreis/verre reis; 
 
Andere Gewichtige omstandigheden, meer dan 
10 schooldagen per jaar. 
 
Een verzoek om extra verlof wegens andere 
gewichtige omstandigheden op grond van artikel 
3 van de Leerplichtweg 1969 voor meer dan 10 
schooldagen per schooljaar dient minimaal 2 
maanden tevoren ingediend te worden bij de 
leerplichtambtenaar van de woongemeente van 
de leerling.  
 
Verlof wordt bijvoorbeeld verleend als: 
- de ouders een verklaring van een arts of een 
maatschappelijk werker kunnen overleggen 
waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond 
van medische of sociale indicatie betreffende 
een van de gezinsleden.  
 
Als er extra verlof wordt verleend in het kader 
van artikel 11 g moet er echt iets aan de hand 
zijn. Bij elke aanvraag dient de afweging gemaakt 
te worden tussen het belang van het kind en zijn 
onderwijs en het gezinsbelang. Ouders worden 
gehoord, kunnen hun aanvraag mondeling 
toelichten en iedere aanvraag wordt individueel 
bekeken. 
 

De beslissingen over extra verlof door de 
directeur of de leerplichtambtenaar zijn 
beslissingen in de zin van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) . Bezwaar en beroep zijn 
mogelijk. Dit moet in een beschikking duidelijk 
worden gemaakt. Het is aan te raden om bij een 
afwijzende beslissing een kopie te zenden aan de 
leerplichtambtenaar, zodat die ook op de hoogte 
is.  
 
Als ouders ondanks een afwijzende beslissing 
toch hun kind niet naar school sturen, is er 
sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. De 
directeur meldt dit aan de leerplichtambtenaar. 
De leerplichtambtenaar roept de ouders op ter 
verantwoording. Tegen ouders die hun kin(eren) 
zonder toestemming van school houden, wordt 
proces verbaal opgemaakt.  
 
Wat is verlof in verband met plichten die 
voortvloeien uit godsdienst of 
levensovertuiging? 
Ouders hebben recht op verlof voor hun 
kind(eren) in verband met plichten die 
voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging.  
 
 



 

13.  De school en zijn 

naaste omgeving 

 

Het is, door de beperkte ruimte in de 
fietsenstalling, niet mogelijk dat alle kinderen 
met de fiets naar school komen. Daarom mogen 
de kinderen van de groepen 3 t/m 8, die binnen 
het wandelvierkant wonen, niet met de fiets 
naar school komen (zie wandelvierkant). De 
kinderen van de groepen 1-2, die dichtbij school 
wonen, mogen ook niet met de fiets. In speciale 
gevallen kan hierop een uitzondering gemaakt 
worden. Dit gebeurt dan in overleg met de 
school.  
Voor de kinderen van groep 1 t/m 3 is er een 
fietsenstalling bij de speelplaats van de 
onderbouw.  
 
De kinderen van groep 4 t/m 8 zetten hun fiets in 
de stalling bij de ingang hoek Seringenstraat / 
Leliestraat. Elke week zijn er twee kinderen van 
de groepen 8 (herkenbaar aan oranje hesjes) die 
toezicht houden bij het stallen van de fietsen. 
Ook na schooltijd bij het naar huis gaan gebeurt 
dit. Wij wijzen u er op at de school niet 
aansprakelijk is voor schade aan fietsen.   
 
Wandelvierkant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

14. Verder het weten waard 

 

Enquête 
We zijn geïnteresseerd in wat ouders van ons 
onderwijs en onze school vinden. Om de vier jaar 
wordt daarom een ouderenquête digitaal 
aangeboden (in samenwerking met SPOM). Aan 
de hand van deze resultaten proberen we, in 
samenspraak met de medezeggenschapsraad,  
mogelijke knelpunten op te lossen.  
Ook de kinderen van groep 5 t/m 8 vullen 
anoniem op de computer een zgn. leerling-
enquête in. Het belangrijkste doel van de 
enquête is dat de leerkracht wil weten welk 
beeld de kinderen van hem of haar hebben. Met 
deze kennis kan de leerkracht zijn eigen houding 
en vaardigheden aan laten sluiten wat kinderen 
nodig hebben. Ook geeft de enquête een beeld 
van hoe kinderen hun zelfstandigheid, de sfeer 
en de sociale veiligheid in de groep en op school 
ervaren. De enquête wordt weer gehouden in 
mei 2018. 
 
Gevonden kleding en voorwerpen 
Veel kledingstukken blijven op school liggen. Ze 
worden niet meegenomen en vervolgens 
vergeten. 
Het helpt als alle ouders er voor zorgen dat in 
zoveel mogelijk kledingstukken, ook laarzen en 
gymschoenen, de naam van het kind staat. Bij de 
ingang van de bovenbouw staat de mand met 
gevonden voorwerpen. 
 
Melden ziekte of afwezigheid 
U kunt een ziekmelding of andere vorm van 
afwezigheid van uw kind vóór school telefonisch 
of schriftelijk aan de administratie doorgeven. 
 
Sponsoring 
Uitgangspunt van het sponsorbeleid van De 
Leeuwenkuil, is het ‘Convenant sponsoring’ van 
het ministerie, de bedrijfs- en 
onderwijsorganisaties. Sponsoring is onder 
voorwaarden toegestaan. Sponsoring moet 
verenigbaar zijn met de pedagogische en 
didactische doelstelling van de school en mag de 
onderwijsinhoud niet beïnvloeden. Het 
onderwijsproces mag niet afhankelijk worden 
van sponsoring. Bij de uitvoering van het beleid 
heeft de MR een toetsende rol.  
 
 
 

Verzekeringen tijdens schooltijden, 
schoolreisjes, excursies en schoolkamp 
Om duidelijkheid te verschaffen over de 
verzekeringen die door SPOM zijn afgesloten en 
die gelden zowel tijdens schooltijden als  tijdens 
schoolreisjes en andere evenementen die door 
de school zijn georganiseerd volgt hier een 
overzicht: 

 Aansprakelijkheidsverzekering 
Deze verzekering geldt ook voor alle 
medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en 
kinderen indien er schade aan derden wordt 
toegebracht. Bijvoorbeeld de schade die door 
een kind wordt toegebracht aan 
speeltuinattributen tijdens een schoolreisje. 
Er moet dan sprake zijn van onvoldoende 
toezicht (van leraren op de leerlingen) of de 
leraar/vrijwilliger is zelf verwijtbaar. (heeft 
schuld aan het veroorzaakte maar zonder dat er 
opzet in het spel is). 
Hierop is echter een uitzondering: wanneer 
leraren en vrijwilligers (ouders) deelnemen aan 
sport en spelactiviteiten dan nemen zij hiermee 
bewust een risico. Schade tijdens deze sport en 
spelactiviteiten wordt dan ook niet vergoed. 
Het eventueel verhalen van de schade op de 
veroorzaker, indien deze bekend is, via de 
persoonlijk afgesloten 
aansprakelijkheidsverzekering particulieren (of 
die van de ouders) is dan nog wel mogelijk. 

 Schade inzittendenverzekering 
Voor (letsel)schade van de bestuurder van een 
motorrijtuig en de inzittenden is deze 
verzekering afgesloten en geldt voor de zakelijke 
reizen van de medewerker (en de vrijwilliger) als 
deze voor de werkgever met zijn 
privémotorrijtuig onderweg is. De verzekering is 
eveneens van toepassing als op een andere 
manier voor de werkgever wordt gereisd (per 
trein, per fiets of wandelend bijvoorbeeld). 
Daarnaast is het cascorisico (schade aan het 
voertuig bij “zelf veroorzaakte schade” ) 
verzekerd voor zover dit niet door de eigen 
verzekering wordt vergoed. (secundaire 
dekking). Onder voorwaarden (nl. maximaal drie 
jaar) is ook no-claim verlies gedekt. 
Er hoeft dus niet bij ouders die voor de school 
kinderen meenemen  tijdens een uitstapje  te 
worden geïnformeerd of men een 
inzittendenverzekering heeft afgesloten. 

 Ongevallenverzekering 
Deze verzekering geldt voor alle medewerkers, 
stagiaires, vrijwilligers en kinderen van de 
scholen van SPOM en keert uit als er sprake is 



 

van een ongeval voor bijvoorbeeld de 
geneeskundige kosten voor zover die niet door 
de zorgverzekeraar van de betrokkene worden 
betaald, maar ook bij blijvende invaliditeit en bij 
overlijden. 
 
Belangrijk! 
Eigendommen van  kinderen, leraren, stagiaires 
en vrijwilligers zijn niet verzekerd. Niet tijdens de 
schooluren en ook niet tijdens evenementen, 
excursies en reisjes. 
Voor de kinderen geldt dat er door de ouders 
een aanvullende eigendommenverzekering kan 
worden afgesloten. Zie hiervoor de website: 
www.leerlingenverzekeringen.nl 
De eigendommen van de kinderen (denk hierbij 
aan MP3 spelers, (merk)kleding, telefoons etc) 
zijn dan tot een maximum van 500 euro 
verzekerd tegen een jaarpremie van € 26,00 
(2012) tijdens schooluren, van en naar school en 
tijdens door school georganiseerde 
evenementen. 
 
Pennen 
Vanaf groep 4 schrijven kinderen op school met 
een vulpen. Deze wordt door de school eenmalig 
gratis verstrekt. Moet een kind een nieuwe 
hebben of een exemplaar voor thuis, dan kan het 
de vulpen voor € 7,- op school kopen. De pennen 
zijn ook door linkshandige kinderen te gebruiken. 
Indien er sprake is van fijn-motorische 
achterstand, wordt door school een stabilo-pen 
verstrekt. De school verzorgt ook de vullingen 
voor deze pen.  
 
Typelessen 
Vanaf eind januari worden er op school 
typelessen gegeven. De lessen worden verzorgd 
door Toplines (tel. 0485 – 350000). Kinderen van 
de groepen 6 kunnen hier aan deelnemen. Voor 
de precieze data, tijdstip en aanmelding wordt 
t.z.t. informatie gegeven. De lessen worden 
afgesloten met een diploma van het instituut en 
vallen niet onder de verantwoording van de 
school. 
 
Wensjes 
Kinderen, die een wensje willen maken voor 
papa, mama, opa, oma of bruiloften, kunnen op 
school een kleurplaat met een versje kopen. 
Men kan hiervoor terecht bij de eigen leerkracht. 
De kosten zijn € 0,10. Het wensje kan dan thuis 
gekleurd en geleerd worden. De opbrengst van 
de wensjes gaat jaarlijks naar een goed doel.  

Foto’s 
Iedere ouder wil de hoogtepunten van het leven 
van hun kind graag vastleggen op foto. Wij 
kunnen daar als school aan meewerken, maar 
merken dat de behoefte om foto’s te maken 
steeds groter wordt. Soms beïnvloedt dat echter 
de activiteit zelf. Wij willen u vragen om met de 
volgende uitgangspunten rekening te houden. 
* In groep 1-2 zijn de ouders welkom bij het 
 vieren van de verjaardag van hun kind. Wij 
 vragen u een beperkt aantal foto’s te maken. 
* We willen, in het kader van de privacy van 
 andere kinderen, niet dat er in de groepen 
 door ouders gefilmd wordt. 
* Voor de groepen 3 t/m 8 geldt dat de 
 leerkracht, op verzoek, met uw toestel, één of 
 twee foto’s kan maken. 
* Bij excursies en andere activiteiten wordt via 
 de klassenouder één ouder gevraagd om een 
 foto-impressie te maken. 
* Klassenouders kunnen het initiatief nemen 
 om alle foto’s te verzamelen en op cd te 
 zetten. Ouders kunnen deze dan aan het 
 einde van het schooljaar tegen een kleine 
 vergoeding bestellen. Zij houden daarbij 
 rekening met ouders die geen toestemming 
 hebben gegeven voor het maken van foto’s 
 van hun kind. 
 

Het is niet toegestaan om foto’s die bij 
schoolactiviteiten gemaakt zijn op facebook of 
andere social media te plaatsen. 

http://www.leerlingenverzekeringen.nl/


 

15. Overige informatie en adressen van externe 

organisaties 

 

BNT 
Oenselsestraat 27 
5301 EN Zaltbommel 
0418-514443 
www.bnt-consult.nl 
 
CPO (Centrum Passend Onderwijs) 
Heuvel 61-63 
665 DB Druten 
0487-512694 
 
Inspectie   
Inspectie van het onderwijs, 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vertrouwensinspecteur van de inspectie voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, 
ernstig fysiek of geestelijk geweld, discriminatie, fundamentalisme, radicalisering, extremisme e.d. 
bereikbaar onder nummer: 0900 - 1113111 (lokaal tarief). 
Vragen over onderwijs in de breedste zin:  
0800-8051 (gratis) 
 
Schoolgezondheidsdienst 
Afdeling Jeugdgezondheidszorg 
Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen 
tel. 024 - 3297111  
(maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur) 
Informatie is ook te vinden op de website  
www.ggd-nijmegen.nl. 
 
Sportzaal De Rosmolen 
Leliestraat 19      6658 XN Beneden-Leeuwen 
tel. 0487 – 591840 
 
Toplines Instituut 
Hazeleger 90 
5431 HM Cuijk 
tel. 0485 -350000 
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