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Welkom op basisschool Op de Heuvel 
 

Voor u ligt de schoolgids van basisschool Op de Heuvel. Deze schoolgids is 

bedoeld voor de ouders/verzorgers van kinderen die op onze school zitten. 

Ook wordt deze gids gebruikt door ouders/verzorgers om te komen tot de 

juiste schoolkeuze voor hun kind.  

In de schoolgids vindt u informatie over de werkwijze op onze school. 

Daarnaast vindt u allerlei praktische informatie die voor u als ouder van 

belang is. We hebben de informatie onder verschillende kopjes gezet, zodat 

het gemakkelijk zoekt en leest.  

Naast de schoolgids ontvangt u als ouder ook de schoolkalender waarin alle 

activiteiten beschreven staan. Op onze website vindt u altijd de meest 

actuele kalender. Tussentijds kunnen er immers weleens zaken wijzigen. Wij 

willen u dan ook vragen om de website en mailberichten goed in de gaten te 

houden. Daarnaast ontvangt u eens per maand de nieuwsbrief van de 

school. 

Wij wensen u veel plezier bij het doorlezen van de schoolgids. Mochten er 

nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u altijd bij uw groepsleerkracht 

en de directie terecht. 

 

Team Op de Heuvel 

 

 

  

“Op de Heuvel, 

voor het beste 

onderwijs.” 



Pg. 02 
 

Welkom op basisschool Op de Heuvel  
   

 

1. Praktische informatie 2019-2020 
 

Vakanties en studiedagen 2019-2020 

Vakantie overzicht 2019-2020 

Herfstvakantie  14 oktober 2019 t/m 18 oktober 2019 

Kerst    20 december Kerstviering, lesdag tot 12.00 uur 

Kerstvakantie  23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie  24 februari 2020 t/m 28 februari 2020 

2e Paasdag   13 april 2020 

Meivakantie   27 april 2020 t/m 8 mei 2020 

Schoolreisje   15 mei 

Hemelvaartvakantie  21 mei 2020 t/m 22 mei 2020 

2e Pinksterdag  1 juni 2020 

Zomervakantie  13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020 

 

Studiedagen 

9 september    

20 september SPOG-dag  

31 oktober   

6 december   

10 maart 

29 mei 

 

Groepsindeling en bezetting 

 
 Maandag Dinsdag  Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1-2 Marieneke 

Anne 

Marieneke 

Anne 

Marieneke 

Anne 

Ellen 

Amanda 

Ellen 

Amanda 

Groep 3-4 Amanda Amanda Daniëlle Daniëlle Daniëlle 

Groep 5-6 Mitch Mitch Mitch Mitch Mitch 

Groep 7-8 Karlijn Karlijn Karlijn Karlijn  Niek 
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Schooltijden 

Basisschool Op de Heuvel heeft alle dagen van de week hetzelfde rooster. 

Leerlingen mogen naar binnen vanaf 8.25 en de schooldag start om 8.30. 

Om 14.00 uur is het einde van de schooldag waarna leerlingen naar huis of 

de BSO gaan. 

Het rooster is gelijk voor alle groepen, dus van groep 1 tot 8. 

 

Gymlessen 

Alle groepen hebben twee keer per week gym. Dit is altijd op de dinsdag en 

donderdag.  

 

Ziekmelden 

Ziekmelden doet u ’s ochtends tussen 8.00 en 8.30 uur. Hiervoor belt u met 

de school op 024-3972412. Wanneer een leerling niet op school is en er 

geen bericht is over de afwezigheid, neemt de leerkracht contact op.  

 

Jaaragenda 

De jaaragenda van de school is te vinden op de site. Deze agenda is altijd 

actueel en up-to-date. www.bs-opdeheuvel.nl/agenda  

 

AVG 

Het is belangrijk te weten dat de school zorgvuldig omgaat met privacy 

gevoelige informatie. Wij vragen ouders jaarlijks, op ons formulier, aan te 

geven hoe wij om moeten gaan met foto en film materiaal van leerlingen. 

Denk hierbij aan foto’s op de website en via Parro. Dit formulier ontvangen 

alle ouders aan het begin van het schooljaar. Natuurlijk kunnen privacy 

voorkeuren veranderen, dit kunt u aangeven bij de leerkracht. De school 

houd uw voorkeur bij in onze administratie. 

 

  

http://www.bs-opdeheuvel.nl/agenda
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2. Missie en visie 
 

Basisschool Op de Heuvel heeft een schoolplan voor vier jaar, 2019-2023, 

opgesteld. Deze schoolgids is hiervan afgeleid en beschrijft hoe we ons 

onderwijs inrichten. 

 

1.1. Missie van Basisschool Op de Heuvel  

“hier staan we voor” 
 

Basisschool Op de Heuvel ziet het als 

haar opdracht haar leerlingen op een 

inspirerende wijze voor te bereiden op 

een kansrijke toekomst.  

Daarom geven we onderwijs op basis 

van zelfstandigheid, 

verantwoordelijkheid en samenwerking, 

waarbij de persoonlijke ontwikkeling van 

leerlingen en medewerkers tot zijn recht 

komt onder het motto ‘samen leren, 

samen werken, samen in ontwikkeling’.  

 

 

1.2. Visie van Basisschool Op de Heuvel 

“hier gaan we voor’ 

  

Basisschool Op de Heuvel biedt basisonderwijs  

 aan de kinderen van Groesbeek Noord, gekenmerkt door een grote mate 

van verscheidenheid,  

 met optimale zorg voor de ontwikkeling en het leerproces van de 

individuele kinderen, 

 met een grote nadruk op samenwerking en maatwerk voor iedereen,   

 met een klimaat, waarin ieder van de gehele schoolbevolking (kinderen, 

medewerkers en ouders) zich veilig weet, zich op zijn plaats voelt en 

geaccepteerd wordt,  

 waarin kinderen, medewerkers en ouders worden aangesproken op hun 

mogelijkheden, hun betrokkenheid en hun verantwoordelijkheid, en 

 waarin leren leidt tot zelfvertrouwen en eigenwaarde. 
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Basisschool Op de Heuvel richt zich in het bijzonder op  

 het taalleesonderwijs,  

 het rekenonderwijs en  

 de sociaal-emotionele ontwikkeling, met name op weerbaar maken, 

eigenwaarde bijbrengen, zelfbewustzijn vergroten en zelfdiscipline 

ontwikkelen. 

 

Basisschool Op de Heuvel is een school waar kinderen met plezier leren.  

 

Basisschool Op de Heuvel verbindt zich actief met de omgeving, de 

bewoners en het voorzieningenhart Op de Heuvel. 
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3. Onze identiteit 
 

Op de Heuvel is een basisschool waar iedereen welkom is, we sluiten 

niemand uit op basis van geloof of overtuiging.  

 

De katholieke achtergrond van de school houdt in dat we aandacht besteden 

aan de traditionele feestdagen en gebruiken, maar ook andere 

geloofsrichtingen krijgen aandacht binnen ons onderwijs. 

 

Als school vinden wij het belangrijk dat 

leerlingen kritisch leren denken met respect 

voor de ander. Zelf keuzes leren maken is 

hierin belangrijk.  

 

Wij leren de leerlingen met een open blik te 

kijken naar de wereld om hen heen. 
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4. Onderwijs in de praktijk 
 

Om onze visie in praktijk te brengen hebben we ervoor gekozen om in 

groepen te werken met leerlingen van verschillende niveaus.  

Elke groep heeft een eigen leerkracht of een team van 2 leerkrachten die 

met elkaar het onderwijs verzorgen. We willen leerlingen zoveel mogelijk 

ondersteuning en begeleiding bieden in de groep. Voor leerkrachten is er 

daarom onderwijsassistentie beschikbaar die zij in overleg in kunnen zetten. 

Ook maken we gebruik van stagiaires die bij ons het vak komen leren. 

Samen met de onderwijsassistent en de stagiaires verzorgen de 

leerkrachten het onderwijs aan onze leerlingen. 

 

3.1 Hoe ziet een dag er uit  

 

Vanaf 08.25 uur kunnen de kinderen naar binnen.  

Iedereen hangt de jas op en gaat naar de eigen groep. Elke dag is er een 

programma dat zichtbaar is voor alle leerlingen in de groep. Hierop kunnen 

ze zien wat er die dag staat te gebeuren en wat er van ze verwacht wordt.  

Elke week staat voldoende tijd gepland voor de vakken taal, rekenen, 

spelling en lezen. De leerlingen krijgen hiervoor instructie van de leerkracht 

en opdrachten om te verwerken. Deze vakken zijn de basis van het 

onderwijs en daarom ook erg belangrijk. Leerlingen die minder begeleiding 

en uitleg nodig hebben kunnen vaak zelfstandig aan de slag, andere 

leerlingen krijgen nog wat extra uitleg van de leerkracht als dat nodig is.  

Gedurende de dag zijn er twee pauze momenten, in de ochtend en rond 

12.00 uur. Groepen gaan in die tijd samen naar buiten om, begeleid, te 

spelen en te ontspannen. Daarnaast gaan groepen regelmatig naar buiten 

als onderdeel van de les. Dit kan bijvoorbeeld om in de moestuin te werken, 

een activiteit te doen op het plein of in het avonturenbos. 

Een belangrijk onderdeel van het lesprogramma is het zelfstandig werken. 

Dit staat daarom ook standaard in het rooster van elke groep. Hierbij leren 

kinderen te plannen en organiseren zodat ze zelf verantwoordelijk kunnen 

zijn voor hun werk. Het bespreken van het zelfstandig werken, hoe is het 

gegaan en wat kun je een volgende keer anders doen, is hierbij een 

belangrijk onderdeel. Dit doen we vanaf groep 1 tot groep 8, afgestemd op 

het niveau en de mogelijkheden van de leerlingen. Kleuters werken 
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bijvoorbeeld met een planbord, terwijl groep 8 vooral projectmatig bezig is. 

Zo kan iedere leerling op een passende manier werken aan zelfstandigheid. 

 

4.2. Werken op eigen niveau  

 

De leerlingen werken bij een aantal vakgebieden in drie niveaus, zoals bij 

taal, lezen en rekenen:  

 leerlingen die de stof gemakkelijk aan kunnen, 

 leerlingen die de stof gemiddeld aan kunnen, 

 leerlingen die de stof moeilijk aan kunnen. 

 

De leerkracht maakt hiervoor een indeling op basis van de toetsgegevens 

van Cito, de gegevens van de methode toetsen en de professionele 

inschatting van de leerkracht. Deze indeling verwerkt de leerkracht in de 

blokplanning, een planning voor een aantal weken waarin stof wordt 

aangeboden. In deze planning beschrijft de leerkracht vanuit het doel voor 

die periode wat de leerlingen per niveau nodig hebben en hoe dit wordt 

aangeboden. Ook komen in de blokplanning afwijkingen te staan, 

bijvoorbeeld extra ondersteuning voor een bepaalde leerling.  

Aan het einde van elk blok evalueert de leerkracht de planning en neemt de 

uitkomst mee voor de volgende periode.  

 

Twee keer per jaar, bij de start van het jaar en in februari, maakt de 

leerkracht een groepsoverzicht. In dit overzicht staat waar de groep staat op 

de verschillende vakken, maar ook hoe de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van de groep is en wat het niveau van Leren-Leren is. Dit overzicht gebruikt 

de leerkracht voor het maken van de blokplanning. 
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5. Een sportieve en gezonde school 
 

Een goede fysieke ontwikkeling is belangrijk voor al onze leerlingen. Goed 

gymonderwijs is daarom ook een belangrijk onderdeel van het aanbod van 

onze school. In het voorzieningenhart kunnen we beschikken over een eigen 

gymzaal, iets waar we dan ook veel gebruik van maken. Daarnaast is 

gezonde voeding ook een belangrijk thema. Hier geven we op verschillende 

manieren invulling aan, veelal in samenwerking met ouders en gebruikers 

van het voorzieningenhart. 
 

De sportieve school 

Alle gymlessen staan gepland op de dinsdag en de donderdag.  

Op deze dagen verzorgen, zoveel mogelijk, studenten van de ALO 

(Academie voor Lichamelijke Opvoeding) en het CIOS (Centraal Instituut 

Opleiding Sportleiders) de gymlessen onder verantwoordelijkheid van onze 

eigen leerkrachten.  

We zijn ervan overtuigd dat het bewegingsonderwijs op onze school hiermee 

een geweldige impuls krijgt. 

Alle leerkrachten van Op de Heuvel zijn daarnaast opgeleid voor het geven 

van gym. Op die manier garanderen we dat er altijd goede en verantwoorde 

lessen worden gegeven. Ook betekent dit, dat we als school doelgericht 

werken aan een fitte groep leerlingen. 
 

De gezonde school 

Over het eten en drinken in de pauzes zijn de volgende afspraken gemaakt.  

We willen dat de kinderen voor de ochtendpauze fruit of groente meenemen. 

Bijvoorbeeld:  

 vers fruit zoals een appel, banaan, druiven, aardbeien, peer, kiwi, 

ananas, mandarijn enz.  

 diverse soorten groente zoals, komkommer, kerstomaatjes, mini 

wortelen, radijsjes enz.  
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De kinderen mogen op alle dagen 

iets te drinken mee nemen, het liefst 

in een beker en niet in een pakje. 

Priklimonade en energydrankjes zijn 

niet toegestaan. 

 

Voor de lunch adviseren wij een 

gezonde lunchtrommel. We kunnen 

ons goed voorstellen dat u uw kind een “extraatje” wilt meegeven in de 

lunchtrommel. Dat is geen probleem zolang het maar geen snoep is. Een 

extraatje is ook bedoeld als extra. U kunt denken aan nootjes, rozijnen, 

peperkoek, mueslireep, eierkoek of gedroogd fruit.  

Wat kinderen ook erg leuk vinden om aan te treffen in hun lunchtrommel is 

een lief briefje of tekeningetje.  

 

Wij adviseren op de drinkbekers, doosjes en andere ‘eetspullen’ even de 

naam van uw kind te zetten. 

Controleer ook of uw kind de beker en broodtrommel weer mee naar huis 

neemt. 
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6. Een kwaliteitsimpuls voor de wijk 
 

Het Voorzieningenhart Op de Heuvel is het kloppende hart van Groesbeek 

Noord, de Stekkenberg. Een gebouw waarin van alles gebeurd en mensen 

elkaar ontmoeten. 

Binnen dit voorzieningenhart heeft de school een belangrijke plek. 

Medewerkers van school, kinderopvang, welzijn, wijkinstellingen en andere 

maatschappelijke organisaties geven vanuit een gezamenlijke visie vorm en 

inhoud aan de strategische agenda. Hierbinnen krijgt ieder kind, niemand 

uitgesloten, de ruimte en de mogelijkheden om te spelen, te ontwikkelen, te 

werken en te leren.  

We willen op deze wijze inhoud en uitvoering geven aan de uitwerking van 

brede dag arrangementen. 

Als partners slaan we de handen ineen om ouders in staat te stellen hun 

kinderen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.  

Binnen het voorzieningenhart zorgen we voor een passend aanbod voor elk 

kind, dit kan een combinatie van onderwijs, opvang, ondersteuning, 

begeleiding en vrijetijdsbesteding zijn.  
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7. Wanneer een kleuter naar school gaat 
 

En dan komt het moment waarop uw kind voor het eerst naar de basisschool 

gaat. Een hele stap! Uw kind wordt bijna 4 jaar en u heeft uw kind op onze 

school aangemeld. 

De peuterspeelzaal, kinderopvang of VVE is voor een aantal dagdelen of 

dagen een vertrouwde omgeving geworden. Ook de basisschool is voor veel 

kinderen niet helemaal onbekend terrein meer aangezien we samen in één 

gebouw zitten en al een aantal activiteiten samen doen. 

Ons eerste doel is dat uw kind zich snel thuis voelt. We moeten daarbij 

vooral goed naar uw kind kijken, want kinderen maken die stap heel 

verschillend. Het ene kind stapt de mentorgroep binnen aan de hand van 

moeder of vader, ziet een leuk puzzeltje of vriendje en begint te spelen. Het 

andere kind kruipt weg achter de rug van ouders en begint steeds harder in 

die vertrouwde hand te knijpen.  
 

We hebben de volgende afspraken gemaakt om uw kind zo snel mogelijk te 

laten wennen:  

 Alle kinderen mogen, voordat ze ‘echt naar school gaan’, alvast vijf keer 

in de mentorgroep op bezoek komen. Op deze manier kunnen ze een 

beetje wennen voordat de grote stap definitief gemaakt wordt.  

 Kinderen mogen naar 

school op de dag dat 

ze vier jaar worden.  

 Soms valt de eerste 

schooldag in een 

drukkere periode, 

bijvoorbeeld in 

december of voor de 

zomervakantie. Om een 

kind zo goed mogelijk te laten starten hebben we daarom besloten om 

altijd te overleggen over het beste moment. Ook hebben we afgesproken 

geen kinderen in juni te laten starten. Deze kinderen starten dan na de 

zomervakantie. 

 Tillen we de start op school over de zomervakantie heen, dan nodigen we 

deze kinderen wel uit voor de ‘uitwisselingsmiddag’ in juni of juli. Op deze 
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dag gaan alle kinderen een uurtje naar de nieuwe leerkracht van het 

volgende schooljaar. 

 In de eerste weken dat uw kind op school is proberen we het vertrouwd te 

maken met de eerste regeltjes en mag het zelf vriendjes zoeken om mee 

te spelen. Ook helpen we het kind mee uit te zoeken waarmee en met 

wie het wil spelen. We merken dat kinderen veel van elkaar leren en zich 

op deze manier vaak snel thuis voelen. 

 De leerkracht overlegt met de ouders of het kind in het begin het beste 

halve dagen of hele dagen naar school kan gaan. 
    

Sommige kinderen zijn in het begin verlegen en stil. We proberen deze 

kinderen vertrouwen te geven door ze bijvoorbeeld naast de leerkracht te 

laten zitten, op schoot te nemen of een knuffel van thuis mee te laten nemen. 

Andere kinderen hebben heel veel moeite om afscheid te nemen van de 

ouders en gaan huilen. We spreken dan met de ouders af dat we het kind 

overnemen, bijvoorbeeld door het op schoot te nemen, en raden de ouders 

aan lief, maar vlot afscheid te nemen. We merken dat juist een 

‘twijfelmoment’ kinderen onzeker maakt. 

Met de ouders van alle nieuwe kleuters is er na 6 weken een gesprek aan de 

hand van de Kijklijst. Deze 

lijst wordt zowel door de 

ouders als de mentor 

(leerkracht van de 

mentorgroep) ingevuld. In 

januari en aan het einde van 

het schooljaar zijn er 

gesprekken met de ouders 

van alle kleuters gepland. Ter 

voorbereiding op deze 

gesprekken vullen de 

mentoren voor iedere kleuter 

een observatie- en registratielijst 

in. 

Na de kleuterperiode gaan de kinderen door naar groep 3. Wanneer het 

verstandiger is om het kind nog een jaar extra kleuteronderwijs te gunnen 

nemen we hierover tijdig contact met u op. Als school zijn we hierin wel zeer 

terughoudend, wanneer er geen duidelijke aanwijzingen zijn dat een extra 

jaar effect heeft kiezen we ervoor leerlingen door te laten stromen. 
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Wanneer kleuters voor 1 januari jarig zijn starten zij direct in groep 1. 

Kleuters die na 1 januari jarig zijn starten in eerste instantie in groep 0 en 

gaan na de zomer naar groep 1. In de praktijk betekent dit, dat sommige 

kinderen 1,5 jaar kleuteronderwijs krijgen en anderen 2,5 jaar. Wanneer dit 

voor uw kind niet passend lijkt gaan we natuurlijk met elkaar in gesprek om 

te kijken wat voor mogelijkheden er zijn. 

Gedurende de gehele schoolperiode, maar zeker tijdens de kleutertijd, is het 

belangrijk dat u niet met vragen of onzekerheden blijft zitten. Neem gerust 

contact op met de mentor van uw kind. 
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8. Dit onderwijs bieden wij 
 

Basisschool Op de Heuvel legt de lat hoog. Dit doen we voor ons zelf, maar 

ook voor de leerlingen. Het is onze opdracht de leerlingen zoveel mogelijk te 

leren en zich te laten ontwikkelen. Om dit te doen gebruiken we 

verschillende vormen, methodes en manieren gedurende de schooldag. 

 

7.1. Algemene vaardigheden in alle groepen 

 

In alle groepen op school schenken we veel aandacht aan het ontwikkelen 

van verschillende algemene vaardigheden. Ze lopen als een rode draad door 

alle groepen heen. 

 

Omgang met elkaar en de leerkracht 

Het gedrag van leerlingen naar elkaar en naar de leerkracht heeft veel te 

maken met een goede, prettige werksfeer. Kinderen moeten zich veilig en 

gewaardeerd voelen. We gebruiken hiervoor de methode Leefstijl. Enkele 

belangrijke onderdelen hieruit zijn:  

 Het houden van kringgesprekken waarin kinderen kunnen vertellen wat 

ze bezig houdt. 

 Het met de groep uitvoeren van verschillende kringactiviteiten die 

bijdragen aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling.  

 Het leren samenwerken in groepen, waarin we onze leerlingen 

begeleiden en stimuleren. 

 Het goed uitpraten van ongelukjes en ruzietjes. 

 Naast hard werken ook tijd voor ontspanning.  

 

Kortom we denken dat een kind zich pas goed kan ontwikkelen als het lekker 

in zijn vel zit.   
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Omgaan met regels en afspraken 

Om het met elkaar gezellig te hebben moeten we rekening houden met 

elkaar. Hiervoor zijn regels en afspraken gemaakt, waaraan we ons moeten 

houden. We gaan bij Op de Heuvel uit van 3 kapstokregels: 

 

Een regel over het 

respectvol omgaan met 

elkaar: 

“Voor groot en klein 

zullen we aardig zijn.” 

Een regel voor het 

respectvol omgaan met 

materialen: 

“We zullen goed voor 

de spullen zorgen, dan 

zijn ze weer te 

gebruiken, morgen.” 

Een regel voor het 

bewegen binnen en 

buiten de school: 

“De school is van 

binnen wandelgebied 

en buiten hoeft dat 

lekker niet!” 

De leerkrachten en 

leerlingen maken 

samen ook afspraken 

voor de groep. Zo zorgen ze ervoor dat ze goed kunnen samenwerken in de 

groep. 

 

Samenwerken 

Kunnen samenwerken is een belangrijke vaardigheid. Leerlingen van Op de 

Heuvel worden hierin uitgedaagd zodat ze leren wat het betekent om samen 

te werken en welke rol ze daarin hebben. Uitgangspunt op school is dat 

iedereen wil samenwerken.  
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Zelfstandigheid 

Zelfstandigheid is een belangrijke vaardigheid. Op school besteden we hier 

veel aandacht aan, bijvoorbeeld door zelf te plannen en na te kijken. Ook 

stimuleren we zelfstandigheid door zelf na te denken, oplossingen te 

bedenken en hierover in gesprek te gaan. De school gebruikt hiervoor de 

leerlijn ‘leren leren’ als instrument en de afspraken over zelfstandig werken 

geven hier vorm aan in de groep. Belangrijk is dat elke groep op zijn eigen 

niveau aan zelfstandigheid werkt. 

 

Concentratie 

Concentratie is een voorwaarde om goed te kunnen werken. Een rustige 

werksfeer is daarbij belangrijk. De kunst van het concentreren is het richten 

op het werk, zonder zich te laten afleiden. Concentreren is een vaardigheid 

en dus iets wat kinderen moeten leren. 

 

Motivatie 

Wanneer leerlingen betrokken zijn bij de stof leren ze makkelijker. De 

leerkracht heeft hier een belangrijke rol. Goede inleidingen, aansluiten bij de 

beleving van de leerling, afwisseling in werkvormen en leerlingen het gevoel 

geven dat zij opdrachten goed kunnen maken zijn daarbij belangrijke 

aspecten. 

 

Werktempo 

Het werktempo van leerlingen is heel verschillend. Leerkrachten kijken naar 

de totale ontwikkeling en ondersteunen daar waar nodig. Dit kan betekenen 

dat de hoeveelheid of niveau van werk wordt aangepast of dat het op een 

andere manier wordt aangeboden. Samen met de leerling en de ouders 

zoeken we wat het beste werkt. 
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Zorg voor eigen werk 

U zult als ouders zeker herkennen dat het netjes afmaken van werkjes en 

het opruimen van spullen niet altijd vanzelf gaat, maar dat kinderen dat 

moeten leren. Ze moeten dit dus aangeleerd 

krijgen. In alle groepen besteden we aandacht 

aan de zorg voor het werk. Leerkrachten moeten 

daarin het goede voorbeeld geven. Ordelijke, 

maar toch gezellige, lokalen vinden we belangrijk. 
 

7.2. Kleuteronderwijs en 

aansluiting voorschool 

 

Jonge kinderen in de leerjaren 1 en 2 leren 

vooral door te doen. Op de Heuvel gaat hierbij uit 

van een verdeling van 80/20 waarbij leerlingen 

80% van de tijd spelen en 20% werken. Ze leren 

in hun spel en de leerkracht speelt daarop in. Dit 

doet de leerkracht door te zorgen voor uitdagend 

materiaal en een goede inrichting van de ruimte. Ook worden er situaties 

gecreëerd waarin de leerlingen op verschillende  manieren nieuwe 

ervaringen opdoen.  

 

Samenwerking Domino 

School en kinderopvang/peuterspeelzaal/VVE zijn nauw met elkaar 

verbonden, we willen dan ook intensief met elkaar samenwerken. Om dit 

vorm te geven werken we samen vanuit de inhoud. Domino en Op de Heuvel 

werken beiden vanuit de doelen van het SLO aan de ontwikkeling van de 

peuters en kleuters. Zo zorgen we voor een goede aansluiting. Door met 

elkaar door dezelfde bril naar de ontwikkeling te kijken pakken we vragen 

snel op en zetten we eventuele hulp in. 

Vanuit de doelen kunnen we ook beter sturen op de opbrengsten van het 

kleuteronderwijs en zo voor een betere doorstroming zorgen naar groep 3. 

Door niet activiteitgericht, maar doelgericht te werken zijn we ook beter in 

staat kinderen op hun eigen niveau te ondersteunen. Dit zorgt ervoor dat 

leerling meer betrokken zijn en plezier houden in het spelend-leren. 

Voor de invulling gebruiken we verschillende methodes zoals de methode 

Kleuterplein en kleuteruniversiteit. Daarmee bieden we de kinderen een 

breed aanbod voor de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, oriëntatie op 
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jezelf en de wereld, motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, muziek en 

voorbereidend schrijven.  

 

Dagritme  

De leerlingen starten ’s ochtends in hun mentorgroep in de kring. Na de kring 

gaan leerlingen verder in de grote groep en worden activiteiten aangeboden 

die passend zijn bij het niveau. Dit kan in de hoeken, aan een tafeltje, buiten 

of in de gymzaal. Tijdens het 10-uurtje en het eten tussen de middag zitten 

de leerlingen weer in de mentorgroep. Ook bij de dagafsluiting zitten de 

leerlingen weer in de mentorgroep zodat de mentor goed zicht blijft houden 

op de leerlingen gedurende de dag. 

In de groep zorgen wij voor structuur door een duidelijke dagindeling, een 

zelfde opbouw van elk thema en een aantal elementen die in elk thema 

terugkomen: het boek dat centraal staat, de hoek waarin het onderwerp van 

het thema wordt ‘nagebouwd’ om de spelontwikkeling te stimuleren, de 

verteltafel, de letterhoepel of letterparaplu, de thematafel, de lettermuur, … 

Aan de hand van het thema kunnen we de kinderen nieuwe vaardigheden 

aanleren. 

 

Thema’s 

Het kleuteronderwijs wordt gekoppeld aan de thema’s van de methode. 

Hierin wordt met de voorschoolse groepen afgestemd zodat samenwerken 

en samen spelen makkelijker wordt. Ook is het mogelijk om op die manier 

gezamenlijke ruimtes thematisch in te richten. Daar ontmoeten en spelen de 

kinderen vanuit de voorschoolse groepen en de leerlingen van groep 1/2 

samen. Dit geeft de leerkrachten de gelegenheid om een beeld te krijgen van 

kinderen die de school gaan bezoeken en dat kinderen alvast wennen aan 

de leerkrachten van school. 

 

Taalontwikkeling  

Een belangrijk speerpunt in de kleutergroepen is de taalontwikkeling. Om te 

voorkomen dat leerlingen later in het onderwijsproces uitvallen zetten we 

stevig in op de taalontwikkeling bij de kleuters. Dit doen we door de 

omgeving taalrijk in te vullen en leerlingen onder te dompelen in een taalbad. 

Daarbij wordt twee keer per jaar bij nieuwe leerlingen een screening gedaan 

op het gebied van taalontwikkeling waaruit eventuele vervolgstappen kunnen 

worden gezet. In schooljaar 2018-2019 is er tevens een start gemaakt met 
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het programma BOUW om eventuele problemen op het gebied van lezen te 

ondersteunen. Deze aanpak wordt ingezet voor leerlingen vanaf groep 2 1/2. 

 

Spelactiviteiten 

Onder spelactiviteiten verstaan we alle spelvormen die te maken hebben met 

vrij spelen, het spelen in de hoeken, buitenspel en bewegingssituaties. 

Kinderen doen veel ervaringen op tijdens spelsituaties, zo leren ze de wereld 

om zich heen kennen.  

Spel heeft ook een belangrijke relatie met de taal/denkontwikkeling. 

Bijvoorbeeld het samen oplossen van problemen, het overleggen met elkaar, 

samen beslissen en bepalen wat er wel of niet gebeurt. Ze imiteren de 

handelingen, de rol, de taal en de interacties die ze in werkelijkheid zien 

(bijv. het spel in de huishoek, de schoenenwinkel, het restaurant, de dokter, 

….)  

 

Bouw- en constructieactiviteiten 

Leerlingen ondernemen activiteiten met allerlei materialen zoals: tekenen, 

schilderen, knippen en plakken, timmeren, bouwen met groot en klein 

materiaal (blokken, constructiemateriaal, enz.).  

Deze activiteiten lijken op spel, maar hebben toch een andere betekenis. Ze 

leren iets te maken vanuit een idee. Hierbij leren ze ook werken vanuit een 

tekening of instructie. 

 

Gespreks-, lees- en schrijfactiviteiten 

Goed communiceren gaat over luisteren en praten, maar heeft ook invloed 

op het lezen en schrijven.  

Ons belangrijkste uitgangspunt is dat kinderen geïnteresseerde lezers en 

schrijvers worden. Het begint in de onderbouw met het spelen in de hoeken. 

Doen alsof je schrijft en leest: de dokter schrijft een recept uit, er wordt een 

boodschappenlijstje geschreven, het recept lezen, enz.  Leerlingen 

ontdekken dat je boeken kunt lezen en zelf kunt schrijven. Wat je zelf (of de 

leerkracht) opschrijft kun je later weer lezen. Op deze manier raken de 

leerlingen vertrouwd met het lezen en schrijven.  

In onze thema’s werken we veel met teksten uit prenten- en leesboeken. 

Leerlingen worden uitgenodigd om hierover met elkaar én hun leerkracht te 

praten. Kinderen leren nadenken over de inhoud en de woordenschat wordt 

uitgebreid. 
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Reken activiteiten 

We gaan bij het rekenen uit van de kerndoelen. Op basis daarvan wordt in 

de kleutergroepen het 

rekenonderwijs op een 

thematische manier 

vormgegeven en maken 

we gebruik van 

methoden. 
 

Overige activiteiten 

Muziek, wereldoriëntatie 

en het stimuleren van  

gezond gedrag zijn 

onderdeel van het 

programma.  

Dit geldt ook voor de 

expressievakken. Bijna 

dagelijks brengen we de kinderen in aanraking met een bepaalde 

expressieactiviteit, zoals tekenen, knippen of plakken, drama, een lied, enz. 

Het bewegingsonderwijs is een belangrijk onderdeel van het 

kleuteronderwijs. Bij de kleuters wordt de basis gelegd voor de verdere 

motorische ontwikkeling. De kleutergroepen doen daarom ook volledig mee 

binnen het bewegingsonderwijs en hebben daarnaast specifieke 

bewegingsactiviteiten in het programma.  
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7.3. Cognitieve vaardigheden in de leerjaren 3 tot en 

met 8 

 

Op de Heuvel werkt vanuit een doorgaande lijn waarbij we uitgaan van de 

kerndoelen en referentieniveaus voor het basisonderwijs. 

 

Technisch lezen 

In leerjaar 3 werken we met de methode voor aanvankelijk lezen: ‘nieuw 

Veilig Leren Lezen’.  

In de leerjaren 4 tot 

en met 8 werken 

we met de 

leesmethode 

‘Estafette’. Deze 

methode kenmerkt 

zich door een 

prima instructie en 

biedt zeer veel 

mogelijkheden tot 

differentiatie en het 

volgen van een 

individueel leestraject.  

Meerdere keren per jaar toetsen we de kinderen met behulp van de AVI-

leeskaarten en de Drie-Minuten-Toets (DMT). Zo weten we steeds welk 

aanbod het best bij de leerling past. 

 

Begrijpend lezen  

In leerjaar 3 is het technisch en begrijpend leesproces binnen de methode 

nog één geheel. Behalve het leren lezen van zinnetjes krijgen de kinderen 

ook vragen over de inhoud. 

Vanaf leerjaar 4 werken we met de methode ‘Nieuwsbegrip’.  

Kinderen met een grote woordenschat doen het over het algemeen beter bij 

begrijpend lezen. We besteden op school bewust aandacht aan het verrijken 

van de woordenschat.  

Ouders kunnen thuis ook een grote bijdrage leveren aan de 

woordenschatontwikkeling door bijvoorbeeld iedere dag voor te lezen, door 

veel met uw kind te praten en te spelen, door samen regelmatig spelletjes te 

doen en door kinderen lid te maken van de bibliotheek.   
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Mondeling en schriftelijk taalgebruik 

In leerjaar 3 bevat de methode ‘nieuw Veilig Leren’ lezen ook het onderdeel 

taal. 

De taalmethode voor de leerjaren 4 tot en met 8 heet ‘Taal in Beeld’. Deze 

methode legt in kleine en heldere stappen de taalonderdelen aan kinderen 

uit.  

We hebben de methode voor spelling vervangen. De nieuwe 

spellingmethode heet ‘Staal Spelling’. Deze methode gebruikt de laatste 

inzichten en sluit aan bij onze leerlingen.  

 

Rekenen en Wiskunde 

Voor rekenen gebruikt de school de methode ‘Wereld In Getallen’. Deze 

biedt stof aan met één, twee of drie sterren. 

Leerlingen worden ingedeeld in niveaus op basis van hun ontwikkeling. 

Hierbij is het 1 ster aanbod gericht op leerlingen die meer moeite hebben 

met de stof en is het 3 sterren aanbod gericht op leerlingen die de stof 

makkelijker en sneller oppakken.  

Om goed in te schatten wat een leerling nodig heeft en aan kan worden de 

resultaten vaak bekeken met de vraag of de leerlingen nog op het goede 

niveau zitten. 

 

Dakpanconstructie en veel oefenen 

De methode Wereld In Getallen is opgebouwd volgens de 

‘dakpanconstructie’. Eerst geven we instructie voor oriëntatie en 

begripsvorming. Dan oefenen de kinderen zelfstandig. Uiteindelijk gaan zij 

het onderwerp automatiseren. Oefenen en herhalen is een van de sterkste 

punten van de methode en zorgt voor een goed fundament. 
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Schrijfonderwijs 

We maken gebruik van de 

methode ‘Pennenstreken’.  

Kinderen moeten later vlot, 

maar ook verzorgd kunnen 

schrijven. Daarnaast heeft de 

methode oog voor het creatief 

schrijven.  

 

Engelse taal 

Sinds 1985 is Engels een 

verplicht vak op de basisschool 

en verzorgen we deze lessen in 

de bovenbouw. 

Het doel van onze lessen is de kinderen op een speelse manier in contact te 

brengen met de Engelse taal, de reeds onbewuste kennis bewust te maken 

en de woordenschat uit te breiden.  

De methode die we hanteren heet “Groove me”.  

 

7.4. Werken aan thema’s  

 

Deze thema’s worden met de leerstof van de wereld oriënterende 

vakgebieden op eigen niveau ingevuld en vormgegeven. Binnen deze 

thema’s krijgen de volgende vakgebieden een plek: 

 Woordenschat (begrijpend lezen) 

 Geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en godsdienst/levensbeschouwing 

 Cultuur 

 Creatieve vakken (inclusief techniek) 

 

Wereldoriëntatie 

Onder de wereld oriënterende vakken verstaan we aardrijkskunde, 

geschiedenis, natuur- en milieuonderwijs, gezondheidseducatie en verkeer. 

Deze vakken worden zoveel mogelijk in samenhang en in een 

gemeenschappelijk kader aangeboden tijdens de thema’s. Activiteiten 

begeleiden dit traject zoals bv. klassengesprekken, onderzoeksvragen, 

presentaties, schooltelevisie, werkstukken, enz. 



Pg. 25 
 

Dit onderwijs bieden wij  
   

 

Deze vakken worden niet afzonderlijk behandeld, maar verweven in thema’s 

en projecten. Onderwerpen die van belang zijn en in de referentieniveaus 

vermeld staan komen aan de orde. 

We maken gebruik van bronnenboeken en voor elk thema is er een leskist 

beschikbaar. 

In de mediatheek staan informatieboeken over de diverse onderwerpen. 

Tevens is er voor iedere groep een groepsabonnement bij de bibliotheek. 

In alle groepen kunnen de kinderen op de computer antwoorden vinden op 

hun onderzoeksvragen. Bij het uitwerken van werkstukken en/of presentaties 

kan eveneens gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden die ICT biedt.  

 

Expressieve vakken 

Aan het uitwerken van een thema wordt bij voorkeur een expressieve 

activiteit gekoppeld. Op dezelfde wijze waarop het thema inhoudelijk wordt 

uitgediept krijgt ook expressie een plaats. 

Met de expressieve vakken bedoelen we tekenen, handvaardigheid, drama, 

dans en muziek. 

Bij deze vakgebieden gebruiken we verschillende bronnen voor inspiratie. 

Daarnaast putten we ideeën uit de methode ‘Moet je doen’. 

Bij tekenen en handvaardigheid vinden we het belangrijk dat kinderen zich 

creatief durven te uiten. We geven dus opdrachten waarbij de kinderen 

voldoende ruimte krijgen om hun eigen creatieve ideeën uit te proberen. 

Daarnaast besteden we ook aandacht aan het aanleren van vaardigheden. 

Bij drama biedt de methode vele mogelijkheden om kinderen te stimuleren 

zich door middel van toneel en beweging te uiten. Drama is een uitingsvorm 

waarbinnen taal, creativiteit, beweging, dans en meningsvorming een plaats 

hebben. Het is verrassend om te zien hoe sommige kinderen juist tijdens 

dramaopdrachten vrijer worden en zich beter durven te uiten. We maken ook 

hierbij dankbaar gebruik van de methode Leefstijl. 

 

Gespreks-, lees- en schrijfactiviteiten 

Bij het werken aan thema’s besteden we veel aandacht aan deze activiteiten. 

Leerlingen gaan met elkaar in gesprek, maken presentaties en doen 

onderzoek naar onderwerpen. Hierdoor zijn ze continu bezig met 

communicatie op verschillende manieren. 

Goed communiceren gaat luisteren en spreken, maar heeft ook invloed op 

het lezen en schrijven (spelling, woord- en zinsbouw). Ze moeten het 

geleerde ook toepassen en daardoor worden ze ook weer gestimuleerd het 
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goed te willen leren. Een voorbeeld: bij het maken van een affiche voor een 

presentatie zal het kind dit graag foutloos doen. 

 

7.5. Toetsen en Opbrengsten  

 

Groep 1-2 - Er vinden observaties plaats m.b.t. gedrags-, 

spraak-, taal-, motorische-, sociale-, emotionele- 

en cognitieve ontwikkeling. Deze bevindingen 

worden geregistreerd in het leerlingvolgsysteem 

voor kleuters (Kijk!) 

- Simea signaleringslijst 

- Volgens het protocol dyslexie worden 

leesvoorwaarden en letterkennis getoetst in groep 

2  

- Wanneer er nader gekeken moet worden naar de 

vaardigheden van een kind kunnen we gebruik 

maken van diverse toetsen 

Groep 3 t/m 

8 

- CITO Rekenen-Wiskunde  

- CITO Begrijpend Lezen  

- CITO Begrijpend Luisteren  

- CITO spelling  

- AVI en DMT  

- CITO Studievaardigheden  

- Groep 3; dyslexieprotocol met 

signaleringsmomenten in de herfst en winter  

- Groep 8; neemt deel aan de Centrale eindtoets in 

april  

- Wanneer er nader gekeken moet worden naar de 

vaardigheden en ontwikkeling van een kind 

kunnen we ook gebruik maken van diverse 

toetsen  

- Naast de CITO toetsen worden er regelmatig 

methode gebonden toetsen afgenomen  

 

 

Basisschool Op de Heuvel streeft ernaar het beste uit de leerling te halen. In 

onderstaand overzicht ziet u de gemiddelde scores op de Cito eindtoets voor 

de afgelopen jaren. U ziet dat de scores de afgelopen jaren onder het niveau 
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waren, maar dat in schooljaar 2018-2019 de score op de eindtoets 

voldoende was. We leggen de lat hoog en willen dit ook terug zien in de 

scores. De kwaliteitsverbetering die is ingezet heeft ertoe geleid dat de 

resultaten zijn verbeterd, de school wil dit doorzetten richting de komende 

jaren. Hiermee zorgen we ervoor dat leerlingen de best mogelijke 

uitgangspositie hebben richting het voortgezet onderwijs. 

 

 
Gemiddelde score 

Cito eindtoets OdH 

Landelijk 

gemiddelde 

2015-2016 529.9 Onvoldoende 

2016-2017 529.5 Onvoldoende 

2017-2018 527.5 Onvoldoende  

2018-2019 533 Voldoende  
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9. Pedagogisch klimaat 
 

De sociale en emotionele ontwikkeling van een kind is zo belangrijk, dat we 

dit uitdrukkelijk in onze missie en visie hebben opgenomen. We schenken 

veel aandacht aan communiceren en taal, aan samen werken, samen 

spelen, plannen maken, nieuwsgierig zijn, initiatieven nemen en 

zelfvertrouwen hebben. 

We leren de kinderen te overleggen, om te gaan met teleurstellingen en zelf 

onenigheden of ruzietjes op te lossen. Echter kinderen zijn kinderen. Ze 

zullen bij op momenten zeker fouten maken. Aan de hand van die fouten 

moeten wij ze het gewenste gedrag voorzeggen of voordoen. 

Voor de sociale en emotionele ontwikkeling gebruiken wij de methode 

Leefstijl. Met deze methode maken we de sociale en emotionele vorming 

onderdeel van de dagelijkse praktijk. 

Het komt helaas voor dat een kind wordt gepest, wat we hier ook aan doen. 

Wij nemen pesten heel serieus. 

 

Wat doen we preventief? 

Om pestgedrag te voorkomen zijn de volgende punten van belang: 

 We hebben schoolregels; bij de start van een schooljaar worden deze 

besproken en uitgelegd; 

 De leerkracht én de leerlingen stellen ieder schooljaar samen de 

groepsregels vast; 

 In het gedragsprotocol staan de schoolregels waaraan ieder teamlid, 

leerling en ouder zich dient te houden; 

 De leerkrachten houden toezicht bij het binnenkomen en verlaten van 

de school, en tijdens de  pauzes; 

 We overleggen met ouders bij dreigend pestgedrag; 

 Op school hebben we contactpersonen bij wie kinderen en ouders 

terecht kunnen. In de groepen nemen we dit expliciet met de kinderen 

door. 
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Wat doen we bij pesten? 

Zowel het kind dat gepest wordt als het kind dat pest mag vertellen of op 

schrijven wat er is gebeurd en wat de oorzaak kan zijn. 

Over het algemeen komen we er dan wel uit. De gepeste geeft aan welk 

gedrag van de ander niet op prijs wordt gesteld. De pester wordt zich ervan 

bewust het ongewenste gedrag te stoppen. We maken op school 

aantekeningen wat er gebeurde en nemen dit met de ouders door. 

Ongewenst gedrag is niet alleen iets van kinderen onder elkaar. Kinderen 

moeten zich ook luisteren naar en reageren op ouders, personeel en 

anderen. 

Vaak zijn de volgende stappen voldoende: de overtreder geeft aan wat het 

probleem is en hoe hij denkt het probleem op te lossen. 

Hierbij kan de leerkracht helpen. 

Om pesten zo goed en snel mogelijk op te kunnen lossen maakt de school 

gebruik van een ‘Pest en cyberpest’ protocol. Dit kunt u vinden op de website 

van de school www.bs-opdeheuvel.nl/protocollen.   

 

De rol van de directeur en het schoolbestuur 

De directeur komt in beeld wanneer het probleem te groot is voor de 

leerkracht, de leerkracht om hulp vraagt of wanneer het meerdere groepen 

betreft. 

Wanneer het gedrag van een leerling – na meerdere waarschuwingen en 

extra begeleiding vanuit school – niet verbetert, treedt het stappenplan in 

werking waarin de maatregelen time-out, schorsing en verwijdering zijn 

beschreven. Deze protocollen kunt u vinden op de website van de school 

www.bs-opdeheuvel.nl/protocollen  

Natuurlijk willen we voorkomen dat deze maatregelen nodig zijn, dit is niet in 

het belang van de ontwikkeling van een leerling 

http://www.bs-opdeheuvel.nl/protocollen
http://www.bs-opdeheuvel.nl/protocollen
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10. Contactpersonen 
 

De school heeft twee contactpersonen aangesteld binnen het team.  

 

Wat doet een contactpersoon? 

Een contactpersoon is iemand die voor zowel leerlingen als ouders te 

benaderen is. Wanneer er bijvoorbeeld een situatie aan de hand is waarvoor 

de leerling niet bij de leerkracht terecht kan, of ouders hebben iets wat ze 

met iemand anders dan de leerkracht willen bespreken, dan kunnen ze bij de 

contactpersoon terecht. De taak van de contactpersoon is het duidelijk 

krijgen van de situatie en de leerling of ouder helpen bij een volgende stap. 

Soms is alleen een gesprek voldoende, soms is het nodig om 

vervolgstappen te zetten. Hierbij kan de contactpersoon helpen. 

Aan het begin van elk schooljaar wordt in alle groepen aandacht besteed 

aan dit onderwerp. De contactpersonen stellen zich voor in elke klas en op 

de borden in het gebouw zijn ze zichtbaar. 

Onze schoolcontactpersonen zijn Daniëlle van Steen (leerkracht groep 3-

4) en Marieneke Dumaine (leerkracht groep 1-2). 
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11. Leerlingenzorg en kwaliteit 
 

10.1. Aanmelding en toelating 

 

Wanneer u voor uw (bijna) vierjarige kind belangstelling heeft voor onze 

school of het al bij ons wilt aanmelden, dan nodigen we u graag uit voor een 

gesprek. Het officiële aanmelden zelf gebeurt schriftelijk middels het 

aanmeldingsformulier. Uw kind wordt dan voorlopig ingeschreven. De ouders 

krijgen hiervan een schriftelijke bevestiging. Wanneer er geen bijzondere 

factoren zijn, wordt uw kind geplaatst in één van de mentorgroepen van 

groep 1-2. Kinderen die binnen Op de Heuvel een van de voorschoolse 

groepen hebben bezocht worden besproken met de pedagogisch 

medewerkers van Domino. Mogelijke aandachtspunten worden direct 

opgepakt en besproken met ouders en leerkrachten. 

 

Bij een aanmelding van een leerling die al op een andere school heeft 

gezeten, is er altijd contact met de vorige school. Het wettelijk recht op 

keuzevrijheid betekent niet dat ieder kind automatisch toegang krijgt tot 

iedere school. Een basisschool mag een kind weigeren als daar goede 

redenen voor zijn aan te geven, bijvoorbeeld op grond van toets- en 

observatiegegevens. Wanneer hier aanleiding voor is zal de school hierover 

met ouders in gesprek gaan om te bepalen of de school een passende plek 

is voor de leerling en welke aanvullende ondersteuning eventueel nodig is. 
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10.2. Plaatsing van de kinderen 

 

De plaatsing van de leerlingen in een mentorgroep gebeurt door de 

verantwoordelijke leerkrachten. In sommige gevallen geven ook de 

AfstemmingsCoördinator (AC) en directie daarin 

advies. Plaatsing en verdeling van de 

leerlingen wordt zeer zorgvuldig en 

weloverwogen gedaan, waarbij het belang van 

de leerling, het onderwijs en de school voorop 

staat. 

 

10.3. Leerlingenzorg 
 

Leerprestaties en welbevinden 

We volgen de vorderingen en gedragingen van 

een kind door  

 observaties in de groep  

 toetsen die bij de methoden horen 

 halfjaarlijkse AVI- en Cito-toetsen 

 KIJK! en ZIEN! lijsten 

 

Wanneer een leerling met een vak moeite heeft of wanneer de leerstof te 

weinig uitdaging biedt, bespreekt de leerkracht dit met een collega of de 

AC’er. Samen kijken zij naar oorzaken en mogelijke oplossingen. Ouders 

hebben hier een belangrijke rol, daarom werken we altijd samen. 
 

 

Meer- of hoogbegaafde leerlingen 

Kinderen die snel en gemakkelijk leren krijgen extra uitdagende stof. De 

school heeft een specialist op dit gebied in het team, deze zal dan ook 

adviezen geven over de mogelijkheden passend bij de leerling.   
 
 

Wanneer uw kind langdurig ziek is 

Wanneer een leerling ziek is moet dit direct aan school worden 

doorgegeven. Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, 

gaan we samen met de ouder(s) bekijken hoe we het onderwijs, rekening 

houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik 

maken van de deskundigheid van Marant of van ambulant begeleiders 

binnen het samenwerkingsverband. Voor leerlingen opgenomen in een 
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academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten van de educatieve 

voorziening van het ziekenhuis. Het is onze plicht om voor elke leerling, ook 

tijdens ziekte, voor goed onderwijs te zorgen. Ook vinden we het belangrijk 

de leerling contact blijft houden met de klas. De leerkracht houdt contact met 

ouders.  

 

Leerlingen met dyslexie  

Een kind met dyslexie heeft ernstige problemen met lezen en spellen. Om 

vroegtijdig leerlingen met dyslexie te kunnen laten onderzoeken volgen we 

het Protocol Dyslexie. In Nederland is ongeveer 4 % van de basisschool 

leerlingen dyslectisch. Hieronder geven wij aan hoe wij binnen onze Stichting 

gezamenlijk omgaan met (vermoede) dyslexie. 

 

Sinds 2015 valt de dyslexiezorg onder de jeugdwet. Dit betekent dat de 

gemeente Berg en Dal verantwoordelijk is voor het toekennen van de 

dyslexiezorg in het geval van ernstige enkelvoudige dyslexie. Enkelvoudige 

dyslexie betekent dat naast de dyslexie geen sprake is van een of meerdere, 

andere (leer-)stoornissen. Ernstige dyslexie betekent dat er een achterstand 

moet zijn op drie achtereenvolgende meetmomenten, ondanks het feit dat er 

gedurende max 24 weken minstens drie keer per week 20 minuten 

intensieve begeleiding is geweest. In januari en juni worden de toetsen 

afgenomen. Is er geen duidelijke verbetering? Dan kan onderzocht worden 

of een leerling ernstige dyslexie heeft. Ouders vragen (samen met school) 

een onderzoek aan bij de gemeente. Het dyslexieonderzoek wordt door de 

gemeente vergoed als de begeleiding op school aan de eisen heeft voldaan 

en het leerlingdossier op orde is. Het onderzoek en de behandeling moet 

worden uitgevoerd door een gecontracteerde dyslexiezorgverlener.  
 

10.4. Ondersteuning op school 

 

De directeur en de AC’er stemmen de organisatie, planning en ontwikkeling 

van zorg op school af.  

Zijn er zorgen over de ontwikkeling van een leerling, dan gaan de leerkracht 

en AC’er met elkaar in gesprek. De leerkracht omschrijft zo precies mogelijk 

welke ondersteuningsbehoefte de leerling heeft. In sommige gevallen vragen 

we ouders om aanvullende informatie, bijvoorbeeld hoe het thuis gaat. 

Verschillende vervolgstappen zijn hierna mogelijk. Er wordt advies gegeven, 

er vinden observaties plaats of er wordt onderzoek gedaan. Wanneer er hulp 
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wordt ingezet wordt hiervoor een handelingsplan gemaakt. Hierin beschrijven 

we wat we doen en wat het resultaat hiervan moet zijn. Dit bespreken we 

natuurlijk altijd met ouders. Het plan wordt na evaluatie afgesloten of er 

wordt een nieuw plan opgesteld. 

 

10.5. Hulp van buiten de school 

 

Mochten de problemen te complex zijn of de geboden hulp onvoldoende 

resultaat opleveren, dan zal de leerkracht met de AC’er andere 

mogelijkheden bekijken. We noemen hier de meest voorkomende: 

ondersteuningsnetwerk SPOG (ONS), het sociaal team, de GGD, 

fysiotherapie en logopedie 
 

10.6. Ondersteuningsnetwerk SPOG  

 

Het ondersteuningsnetwerk SPOG (ONS) bespreekt alle 

vragen op het gebied van ondersteuning vanuit de 

scholen. De school kan met toestemming van de ouders 

bij het ONS verschillende vormen van ondersteuning 

aanvragen. Het ONS volgt bij de afhandeling van de 

vragen nauwkeurig de vastgestelde termijnen en werken 

volgens een reglement. De school informeert de ouders 

over de advisering en besluiten van het ONS.  
 

10.7. Samenwerkingsverband 

 

Alle scholen voor (speciaal) basisonderwijs en 

speciaal onderwijs in de regio werken samen binnen het 

samenwerkingsverband Stromenland. Stromenland is verdeeld in 

regio’s en beschikken over een eigen platform. Groesbeek is 

onderdeel van platform GroesbeekHeumenUbbergenMillingen 

(GHUM). Het platform besluit over het toekennen van extra 

ondersteuning voor leerlingen op de basisschool, maar ook over de 

toekenning van ToeLaatbaarheidsVerklaringen (TLV’s) waarmee 

leerlingen op het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en Speciaal 

Onderwijs (SO) geplaatst kunnen worden. 

  



Pg. 35 
 

Leerlingenzorg en kwaliteit  
   

 

 

10.8. De overgang naar het voortgezet onderwijs 

 

Voor de leerlingen zit na acht jaar de basisschooltijd er op. Zij gaan dan naar 

een school voor Voortgezet Onderwijs. Ze hebben de keuze uit meerdere 

scholen en wij proberen de leerlingen en hun ouders bij die keuze te helpen.  

 

Voorlopig advies 

Op het eind van groep 7 krijgen alle leerlingen een voorlopig advies. Middels 

ons leerlingvolgsysteem kunnen we de ontwikkeling zien op alle vakken. 

Daarnaast kijken we ook naar werkhouding, belangstelling en motivatie van 

de leerling. 

 

Informatieavonden Voortgezet Onderwijs (V.O.) 

Zo spoedig mogelijk na de herfstvakantie 

is er voor de ouders van leerjaar 8 een 

algemene informatieavond, geheel in 

het teken van het voortgezet onderwijs. 

Ook de ouders van leerjaar 7 zijn van 

harte welkom. 

Voor deze informatieavond wordt een 

docent van het voortgezet onderwijs 

uitgenodigd om uitleg te geven over de 

mogelijkheden na de basisschool.  

 

Kennismaking met het V.O. 

In december worden alle leerlingen van groep 8 een dag uitgenodigd op het 

Montessori College om een aantal lessen te volgen. Op deze manier maken 

de leerlingen kennis met de manier van werken op het voortgezet onderwijs.  

In januari volgt een informatieavond, die verzorgd wordt door het V.O. 

In februari zijn er op alle scholen van het V.O. open dagen voor ouders en 

leerlingen.  

 

Definitief advies  

In de tweede helft van januari krijgen de leerlingen het definitieve advies voor 

het V.O. De leerkracht van groep 8 nodigt ouders en leerlingen uit voor een 

adviesgesprek. Net zoals bij het voorlopige advies baseren we het advies 
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vooral op de didactische gegevens en ontwikkeling op het gebied van 

werkhouding, belangstelling en motivatie. 

 

Centrale Eindtoets 

Dit schooljaar wordt de Centrale Eindtoets weer afgenomen in april.  

Zodra de uitslag binnen is krijgen ouders en leerlingen bericht. In de periode 

voor de toets oefenen we regelmatig zodat alle leerlingen weten wat ze 

kunnen verwachten. 

 

10.10. Waar gaan de kinderen van groep 8 naar toe? 

 

Op het einde van groep 8 stroomt iedere leerling uit naar het voortgezet 

onderwijs. In onderstaande grafiek zijn de uitstroomgegevens van 

Basisschool Op de Heuvel te zien.  

 

  vwo havo/vwo havo 
havo/v-

t 
vmbo vmbo-t 

vmbo 

kader/basis 
PrO Totaal 

2013 / 2014 2 1   1 5 4 5   18 

2014 / 2015 8   6 1   4 7 2 28 

2015 / 2016 1 1 1 1 2 3 8   17 

2016 / 2017 5 2 2 2 5 4 5   25 

2017 / 2018   2 3 1 2   10   18 

2018 / 2019   2 1   1 3 6   13 

  16 8 13 6 15 18 41 2 119 

 

 

 

10.11. Bewaken en verbeteren van onze 

  Onderwijskwaliteit 

 

Op de Heuvel heeft als ambitie de leerlingen optimaal te ondersteunen in het 

leerproces, het gaat er niet om “Wat gaan we doen vandaag?” maar over 

“Wat gaan we vandaag leren?”.  Dit houdt in dat we kwalitatief goed 

onderwijs willen verzorgen. Nauwlettend volgen we als professioneel team 
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iedere leerling in zijn of haar ontwikkeling op ieder gebied, sturen bij, creëren 

en ontwikkelen.  

Voor iedere leerling wil het team van Op de Heuvel een passend aanbod 

realiseren. We hebben als doel de opbrengsten minimaal op het landelijk 

gemiddelde in groei van vaardigheidsscores te hebben en waar mogelijk 

boven dit gemiddelde.  

 

Samenvattend is voor het profiel van basisschool Op de Heuvel met name 

van belang dat: 

 Bs Op de Heuvel een Katholieke basisschool is; 

 De bs Op de Heuvel methodegebonden onderwijs volgens de principes 

van EDI realiseert, gericht op de basisvaardigheden met de focus op 

taal binnen de kleutergroepen; 

 Bs Op de Heuvel voldoende leeropbrengsten bij de leerlingen wil 

realiseren (afgezet tegen het landelijk gemiddelde); 

 Bs Op de heuvel voldoende kwaliteit wil bieden, getoetst aan de 

normen van de onderwijsinspectie.  

 

Onze definitie van goed onderwijs 

In onze definitie van goed onderwijs hebben we geformuleerd welke eisen 

wij aan ons onderwijs stellen. 

Op bs. Op de Heuvel zijn goede leeropbrengsten het uitgangspunt voor de 

inrichting van het onderwijs. We willen de leeropbrengsten minimaal op het 

niveau hebben dat op grond van de kenmerken van de leerlingen mag 

worden verwacht.  

Basisvaardigheden krijgen veel aandacht op Op de Heuvel. Dit draagt in 

grote mate bij aan het realiseren van de gewenste leeropbrengsten.  

Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee een goede basis leggen bij onze 

leerlingen voor een zinvolle deelname aan onze maatschappij en voor een 

leven lang verder leren. De basisvaardigheden leren wij aan door gebruik te 

maken van het expliciete directe instructiemodel. Hiermee doen wij zo veel 

mogelijk recht aan de verschillende leerstijlen en leertempo’s van leerlingen.  

 

Om de kwaliteit te borgen en verbeteren heeft de school een kwaliteitsbeleid 

opgesteld. Hierin staat wat de doelstellingen zijn en welke instrumenten 

worden ingezet om dit continu te monitoren en verbeteren. Hieraan is een 

kwaliteitsagenda gekoppeld waarin, op basis van de inspectie indicatoren, 

over een periode van 4 jaar wordt beschreven waaraan gewerkt wordt. 
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12. Organisatie van de school 
 

11.1. Samenstelling team, functies en bijzondere taken 

 

De algehele leiding van de school berust bij de directeur. 

De personeelslijst telt 10 personeelsleden. Naast de de directie hebben we 

de volgende functies. 

 de leerkrachten van de groepen  

dragen zorg voor het goed draaien van de groepen. Zij begeleiden, 

observeren en geven instructie aan de kinderen. Daarnaast voeren zij 

allerlei op school voorkomende niet-lesgebonden taken uit.  

 de onderwijsassistenten 

ondersteunen de leerkrachten door in overleg allerlei taken te 

vervullen, zoals klaarleggen lesmateriaal, regelen excursies, afnemen 

toetsen, begeleiden van bijv. een leesgroepje, enz. Dankzij deze 

assistentie kan de leerkracht meer tijd aan zijn/haar kerntaken 

besteden. 

 de conciërge 

draagt o.a. zorg voor huishoudelijke taken, klein onderhoud aan het 

gebouw, kopieerwerk, inkoop dagelijks materiaal en diverse hand- en 

spandiensten.   

 de stagiaires 

er wordt naar gestreefd om in elke groep een (afstudeer-)stagiaire van 

de Pabo te plaatsen. 

We krijgen ook stagiaires van het ROC die de opleiding voor 

onderwijsassistent volgen.  

 de groepsassistenten 

We maken gebruik van vrijwilligers die tegen een geringe vergoeding 

voor meer helpende handen in de unit zorgen; we kijken hierbij vooral 

naar ouders of andere belangstellenden, die grote affiniteit met school 

en kinderen tonen.  

We houden u continu op de hoogte van de medewerkers die actief zijn 

binnen de school. Hiervoor verwijzen we naar de website en de andere 

communicatie kanalen. 
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12.2. De oudervereniging (OV) 

 

Onze school heeft een enthousiaste en actieve oudervereniging. De 

oudervereniging wordt geleid door het dagelijks bestuur. De oudervereniging 

biedt het team ondersteuning bij het organiseren van diverse activiteiten, 

zoals Sinterklaas, kerstviering, carnaval en sportdag. De leden van het 

dagelijks bestuur komen maandelijks in vergadering bijeen.  

Eén keer per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats. Hiervoor 

worden alle leden uitgenodigd. 

 

12.3. Ouderbijdrage  

 

Aan de ouders van onze 

leerlingen wordt een jaarlijkse 

ouderbijdrage per kind gevraagd. 

Met deze vrijwillige bijdrage bent 

u automatisch lid van de 

oudervereniging. Als lid bent u 

van harte welkom bij de 

algemene ledenvergadering. 

 

Met de ouderbijdrage worden 

verschillende activiteiten betaald 

zoals sinterklaas, kerst, carnaval, excursies enz. Daarom is het van belang 

dat de oudervereniging tijdig over dit geld kan beschikken. 

 

De ouderbijdrage voor het afgelopen schooljaar is vastgesteld op 

€37,50. U ontvangt in september een brief met daarin de hoogte van de 

ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020. 

 

De oudervereniging kunt u bereiken via Marieneke du Maine, zij is de 

contactpersoon van de OV. 
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12.4. De medezeggenschapsraden (MR en GMR) 

 

Indien het bestuur van de Stichting of de leiding van de school beleid wil 

maken of wijzigen, heeft de medezeggenschapsraad bij een groot aantal 

onderwerpen advies- of instemmingsrecht. De medezeggenschapsraad 

bestaat uit een vertegenwoordiging van personeel en ouders. Samen zorgen 

zij ervoor dat de school de goede dingen doet voor het personeel en de 

leerlingen van de school. 

Een aantal onderwerpen wordt door de Stichting voor alle scholen op gelijke 

wijze georganiseerd. Hiervoor gaat het Bestuur dan naar de GMR, de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Hierin zijn alle scholen van de 

Stichting met een afgevaardigde vertegenwoordigd. 

De medezeggenschapsraad kan de directie van de school van advies 

voorzien. Op dezelfde wijze kan de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad de stichting van advies voorzien.  

In het MR- en GMR-reglement staat nauwkeurig omschreven wat de 

bevoegdheden zijn. Daarnaast staan er allerlei praktische zaken beschreven, 

zoals het aantal leden, de zittingsduur van de 

leden en op welke wijze de verkiezingen worden 

georganiseerd. 

De vergaderingen van de MR en de GMR zijn 

openbaar. 

 

Leden van de MR 2019-2020 

Personeel 

- Ellen Cuppen, voorzitter 

- Mitch Stekhuizen 

 

Ouders 

- Mark Janssen 

- Vacature  

 

Contactgegevens MR 

 

Ellen.cuppen@bs-opdeheuvel.nl 

U kunt ook met Ellen Cuppen een gesprek starten via Parro. 

 

mailto:Ellen.cuppen@bs-opdeheuvel.nl
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12.5. Het schoolbestuur 
 

De school staat onder het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs 

Groesbeek. De Stichting beheert acht scholen voor het basisonderwijs.  

Het betreft de volgende scholen:   

 ‘t Vossenhol, Van Ruysdaelweg 8, 6562 XE Groesbeek  

 Adelbrecht-Windekind, Cranenburgsestraat 112A, 6561 AR 

Groesbeek   

 Breedeweg, Schoolweg 23, 6562 GD Groesbeek  

 Op de Heuvel, Ericastraat 39, 6561 VX Groesbeek   

 Op De Horst, Plakseweg 3, 6562 LR Groesbeek   

 Titus Brandsma, Patrijsweg 2, 6571 BV Berg en Dal   

 De Sieppe, Paulus Potterweg 79, 6562 XK Groesbeek   

 SBO Carolus, Cranenburgsestraat 112A, 6561 AR Groesbeek   

 10-15 Agora, Spoorlaan 16, 6562 AM Groesbeek 

  

Het bestuur wordt gevormd door:  Henriët Rosman  Muriël van Bergen  

Edgar van den Bosch.  

 

Contactgegevens van het bestuur 

 

Tel. 024-3662260 

Bredeweg 68 

6562 DG Groesbeek 

Postbus 68 

6560 AB Groesbeek 

 

Contactgegevens onderwijsinspectie  

 

Inspectie van het Onderwijs:  

Drs. Klazien Witte,  

Postbus 530,  

5600 AM Eindhoven 

 

12.6. Speciale voorzieningen in het gebouw  
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In het Voorzieningenhart heeft de school de beschikking over vier 

groepsruimten die elk met een schuifdeur in twee ruimten verdeeld kunnen 

worden.  

De kleutergroepen en de groepen van Domino maken daarnaast gezamenlijk 

gebruik van het zogenaamde hoekenlokaal. Hier kunnen de groepen spelen 

en leren, maar kunnen ze elkaar ook ontmoeten. Dit zorgt ervoor dat de 

overstap naar school makkelijker te maken is. 

In het gebouw is ook een sportzaal beschikbaar. Hier krijgen alle leerlingen 2 

keer per week bewegingsonderwijs. Daarnaast wordt de ruimte gebruikt door 

de kinderopvang, naschoolse opvang en verschillende verenigingen. 

Het gebouw beschikt daarnaast over verschillende ruimten die gebruikt 

kunnen worden voor andere activiteiten zoals koken, drama, techniek enz. 

De school maakt actief gebruik van deze mogelijkheden om zo het onderwijs 

te verrijken. 

Middels het BOS concept (bibliotheek op school) is er voor kinderen en 

medewerkers de gelegenheid om kinder- en jeugdboeken te lenen. Ook is er 

een ZwerfboekenStation ingericht met boeken die ook mee naar huis mogen 

en mogen ‘Zwerven’. 

Het doel van voorzieningenhart Op de Heuvel is een plek te zijn waar 

wijkbewoners, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten. Waar opvang, 

onderwijs, ontspanning en zorg allemaal een plek hebben en waar 1+1=3 het 

uitgangsunt is. 
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13. Urenverantwoording 
 

Op de Heuvel kent lestijden volgens het vijf gelijke dagen model. Dat 

betekent dat alle kinderen van maandag t/m vrijdag naar school gaan van 

08.30 uur tot 14.00 uur. 

Er zijn nog 6 lesvrije dagen gepland, dagen waarop het team studiedagen 

heeft.  

Per jaar krijgen de  leerlingen zo’n 940 uur les.  

Voor meer informatie over schooltijden en vakantierooster verwijzen we naar 

de Jaarplanning. 
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14. Verzuimbeleid SPOG 
 

Met de komst van twee leerplichtambtenaren in Groesbeek wordt het 

verzuimbeleid stevig aangehaald. De eerste boeten zijn al uitgedeeld. Zo u 

weet is het de plicht van ouders erop toe te zien dat hun kind(eren) de school 

ook daadwerkelijk bezoeken. In Groesbeek hebben de directeuren gemerkt 

dat een aantal ouders ‘nogal soepel’ met deze wetgeving omgaat. Voor alle 

duidelijkheid hebben de directies een eensluidende tekst opgesteld, die in 

alle schoolgidsen wordt opgenomen. 

 

13.1. Verlof onder lestijd 

 

Verlof buiten de vastgestelde vrije dagen of vakantieweken om moet tijdig 

tevoren aangevraagd worden via een formulier dat u kunt krijgen bij de 

directeur. Deze aanvragen worden getoetst aan de wettelijke regelingen (zie 

hieronder), waarna u van ons een schriftelijke reactie krijgt. 

 

Vakantieverlof kan alleen worden verleend indien: 

 het in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de 

ouders niet mogelijk is om 

binnen een van de 

schoolvakanties op vakantie 

te gaan, 

 het verlof minimaal twee 

maanden van tevoren wordt 

aangevraagd en 

 een werkgeversverklaring 

wordt overlegd waaruit blijkt 

dat geen verlof binnen een van 

de officiële vakanties mogelijk is  

 een verklaring van de accountant wordt overlegd waaruit blijkt dat het, 

gezien de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, 

financieel niet mogelijk is binnen een van de schoolvakanties op 

vakantie te gaan 

 

Onder de bovengenoemde voorwaarden mag vakantieverlof:  
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 eenmaal per schooljaar worden verleend 

 niet langer duren dan 10 schooldagen 

 niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 

 

Dit alles betekent dat we geen extra verlof mogen geven voor eerder op 

vakantie gaan, goedkoper of buiten het seizoen op vakantie gaan, of een 

lang weekend weg.  

 

Verlof wegens bijzondere omstandigheden kan verleend worden bij: 

 verhuisverlof 

 familieomstandigheden, zoals huwelijk, jubilea, ernstige ziekte ouders, 

overlijden 

 andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen 

 

Streng toezicht op de leerplicht 

Wij verzoeken u dringend met het bovenstaande rekening te houden en niet 

onnodig en ongevraagd verlof op te nemen. De schoolleiding is verplicht de 

leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. 

Ook te laat komen geldt als ongeoorloofd verzuim. De inspectie en de 

leerplichtambtenaar houden hierop tegenwoordig streng toezicht. 

Zowel ouders als school riskeren een boete bij het niet nakomen van de 

leerplichtwet. 

Bij regelmatig te laat komen en/of regelmatig ziekmelden is de school ook 

verplicht om contact op te nemen met de leerplichtambtenaar. 

 

Contactgegevens leerplicht 

 

Leerplichtambtenaar gemeente Nijmegen (vrijdag voor Berg en Dal) 

Christel van den Berg 

c.van.de.berg@nijmegen.nl 

024-3298003 

 

Ziekmelding 

Uw kind moet op tijd op school zijn. Wanneer uw kind ziek is of wanneer u 

een andere boodschap wilt doorgeven, doe dit dan tussen 08.00 en 08.30 

uur op telefoonnummer 024-3972412.  

Als wij niets hebben gehoord nemen wij in de loop van de ochtend contact 

met u op. Wanneer een kind niet is afgemeld of wanneer niet bekend is 

mailto:c.van.de.berg@nijmegen.nl
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waarom het kind afwezig is, wordt dit beschouwd als ongeoorloofd 

schoolverzuim.  

 

Als uw kind tijdens school ziek wordt. 

In dit geval proberen wij u te bereiken en vragen we u om uw kind op te 

halen. Wij geven de kinderen geen aspirine of andere medicijnen.   
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15. Verzekeringen  
 

Voor alle leerlingen, helpende ouders en leerkrachten is door het bestuur 

een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is voor tijdens het 

gaan naar, het verblijf op en het komen van school. De verzekering geldt ook 

wanneer in schoolverband activiteiten worden uitgevoerd zoals excursies, 

projecten en schoolreisjes.  

In dit verband vragen we nog even uw aandacht voor het volgende: 

 de verzekeringen zijn een aanvulling op uw eigen verzekeringen, zoals 

de ziektekostenverzekering en de particuliere 

aansprakelijkheidsverzekering 

 schade aan kleding valt niet onder de schoolverzekering 

 in geval van schade, toegebracht aan eigendommen van school of 

anderen, wordt de WA-verzekering van de ouders van het betreffende 

kind aangesproken. 

 de school is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan fietsen, 

meegebrachte spullen en dergelijke  
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16. Voor- en naschoolse opvang  
 

Deze twee vormen van opvang van uw kind(eren) kunt u laten verzorgen 

door Kindercentrum Domino. Hiervoor hebben alle scholen in en om 

Groesbeek eenzelfde afspraak gemaakt.  

 

Alle vormen van kinderopvang worden in het gebouw van Op de Heuvel 

aangeboden. Kinderen hoeven dus niet gedurende de dag naar een andere 

locatie voor onderwijs of opvang. 

 

Voor informatie kunt u contact opnemen: telefoon 024-3976320 of e-mail 

info@kindercentrum-domino.nl. 



Pg. 49 
 

Klachtenregeling SPOG  
   

 

17. Klachtenregeling SPOG 
 

Klachtenregeling Stichting Primair Onderwijs Groesbeek  

Basisschool Op de Heuvel is een school die nadrukkelijk streeft naar een 

goede onderlinge samenwerking en een goede verhouding met de ouders. 

Samen met alle betrokkenen proberen we voor het kind een (kwalitatief) 

goede en prettige schooltijd te verzorgen. Maar waar gewerkt wordt, worden 

fouten gemaakt. Om problemen en/of klachten zorgvuldig te bespreken heeft 

de Stichting een klachtenregeling opgesteld. Op iedere school van onze 

Stichting ligt deze ter inzage. Kopiëren van deze regeling of een gedeelte 

daarvan is toegestaan. De problemen of klachten kunnen zich op drie 

niveaus afspelen, namelijk:  

Op schoolniveau  

Wanneer er een probleem speelt, gaat men vanzelfsprekend zo 

spoedig mogelijk naar de betrokken leerkracht en bespreekt samen 

dat probleem. Meestal worden deze problemen in goed overleg 

opgelost. Men kan dan eigenlijk nog niet van een echte klacht 

spreken. Wanneer men er met de betrokken leerkracht niet uitkomt of 

wanneer men het probleem om gegronde redenen niet met de 

leerkracht wil bespreken, kan men terecht bij de directie van de 

school. Bij een specifiek probleem kan men zich wenden tot de 

contactpersoon van de school. Deze kan u van advies dienen en is op 

de hoogte van welke stappen u verder kunt nemen. Voor onze school 

zijn dit Marieneke du Maine en Daniëlle van Steen. Bijna alle 

problemen worden op school behandeld en opgelost. Wanneer dit niet 

lukt, kan men zich tot het College van Bestuur wenden.  

 

Op bestuursniveau  

Als men er op schoolniveau niet uitkomt, heeft men de mogelijkheid 

een klacht in te dienen bij het College van Bestuur. Men dient de 
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klacht dan in te dienen met het klachtenformulier van de Stichting. Dit 

formulier is op school verkrijgbaar. De klachtencommissie, bestaande 

uit een lid van het College van Bestuur en een niet bij de klacht 

betrokken directeur, behandelt de klacht. Nadat beide partijen 

gehoord zijn en de dossiers bestudeerd zijn, doet de 

klachtencommissie schriftelijk uitspraak. Het klachtenformulier kan 

men sturen naar: 

 

Stichting Primair Onderwijs Groesbeek  

Postbus 68,  

6560 AB Groesbeek  

 

Voor specifieke klachten, bv. op seksueel gebied, kan men zich ook 

richten tot de vertrouwenspersoon van de Stichting te weten:  

Stephanie Vermeulen, 

sam.vermeulen@kpcmail.nl 

(06) 23 39 16 15 

Op extern niveau  

Een laatste mogelijkheid om een klacht te laten toetsen biedt de 

landelijke klachtencommissie. Men kan er de klacht indienen wanneer 

men er met de school, de vertrouwenspersoon of het College van 

Bestuur niet uitkomt en men de klacht echter van een zodanig belang 

acht, dat men er een uitspraak over wil. De stichting heeft zich 

aangesloten bij de landelijke klachtencommissie GCBO 

(geschillencommissie bijzonder onderwijs). Het adres is: 

het ambtelijk secretariaat, 

Postbus 82324, 

2508 EH Den Haag 

mailto:sam.vermeulen@kpcmail.nl
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070-3861697 

info@klachtencommissie.org 

www.gcbo.nl 

Wilt u verdere informatie over de klachtenregeling dan kunt u deze op 

school krijgen. 

 

mailto:info@klachtencommissie.org
http://www.gcbo.nl/
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18. Informatie en communicatie 
 

Wij vinden een goede communicatie met de ouders heel belangrijk. Dit doen 

we op verschillende manieren. 

 

Informatie over uw kind 

 Rapporten  

o Leerkrachten schrijven twee keer per jaar, in januari en juni een 

rapport. In het rapport staat hoe de leerling zich ontwikkelt. Alle 

leerlingen krijgen een rapport mee naar huis. 

 

 Driehoekgesprekken 

o Dit zijn gesprekken tussen de leerkracht, de ouders en de 

leerling. In deze gesprekken bespreken we hoe het gaat en 

kunnen leerlingen ook aangeven wat ze willen leren.  
 

 Informatie bijeenkomst 

o Twee keer per jaar organiseert de school een 

informatiebijeenkomst voor ouders. Deze bijeenkomst is vaak 

gekoppeld aan een thema, bijvoorbeeld lezen of de 

schoolontwikkeling. 
 

 Meeloopochtend 

o Op de meeloopochtend kunt u in de klas meekijken en ervaren 

hoe het is om les te krijgen op onze school. Deze ochtend 

plannen we 2 keer per jaar en worden aangekondigd in de 

agenda.  
 

 Het persoonlijk contact  

o Het is altijd mogelijk even contact te hebben, onze deur staat 

altijd open. Wel vragen we om een afspraak te maken wanneer 

u het ergens over wilt hebben. Dan maken we hier tijd voor.  
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Informatie over schoolse zaken 

 Informatie begin 

schooljaar  

o Aan het begin van 

het schooljar 

ontvangt u van de 

leerkracht informatie 

voor het schooljaar.   

 

 Nieuwsbrief  

o Elke maand 

verschijnt de 

Nieuwsbrief met 

belangrijke informatie en de agenda voor de komende weken.  

 

 Parro 

o Leerkrachten communiceren regelmatig via Parro. Houd dit dus 

goed in de gaten. 

 

 De schoolgids 

o In deze gids staan alle gegevens die betrekking hebben op het 

onderwijs en de school. 

 

 Jaarplanning  

o Dit is een bijlage van de schoolgids. Hierin staan praktische 

zaken voor het schooljaar zoals de vakanties en studiedagen. 

 

 De website  

o www.bs-opdeheuvel.nl Hier vindt u alle informatie over de 

school en de actuele agenda van dat moment. 
 

 

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders 

Schriftelijke informatie sturen wij standaard naar één adres. We gaan ervan 

uit dat ouders deze informatie met elkaar delen. Mocht dit een probleem zijn, 

dan kunt u dit aangeven en hanteren we twee adressen voor 

correspondentie. 

Voor gesprekken worden beide ouders uitgenodigd.  

http://www.bs-opdeheuvel.nl/
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19. Goed om te weten 
 

18.1. Naar binnen gaan 

 

Vanaf 08.25 uur kunnen leerlingen naar binnen.   

Iedereen komt via de hoofdingang binnen. De leerlingen van groep 3 t/m 5 

nemen de linker trap. De kinderen van de bovenbouw de rechtertrap. 

De fietsen worden aan de zijkant van het plein, op de gekleurde vakken 

gestald.  

We vragen ouders vanaf groep 3 om ’s ochtends bij de voordeur afsheid te 

nemen. Zo zorgen we ervoor dat het rustig is in de school en we snel met de 

les kunnen beginnen. 

Om 14.00 uur gaat de zoemer en is de school uit. We vragen ouders buiten 

te wachten op hun kinderen.  

Voor de veiligheid van ons allemaal is het niet toegestaan te fietsen op het 

schoolplein. 

 

19.2. Trakteren 

 

Als uw kind jarig is mag het vanzelfsprekend trakteren. Trakteren doen we in 

de eigen groep. 

Als school vragen we om te kiezen voor een gezonde traktatie, dus geen 

snoep.  

Kinderen hoeven geen aparte traktaties voor leerkrachten mee te brengen. 

 

19.3. Verjaardagen personeel 

 

De verjaardagen van de leerkracht worden per groep gevierd. Hier wordt een 

leuke en gezellige dag van gemaakt.  
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19.4. Controle op hoofdluis 

 

Elke maandag na een vakantie worden 

alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. 

Dit wordt door een aantal ouders al 

jarenlang trouw gedaan en werkt zeer 

preventief. Als er hoofdluis wordt 

geconstateerd neemt de leerkracht 

contact met u op. Zij geven ook advies 

hoe u hoofdluis kunt behandelen en 

verdere verspreiding te voorkomen. 

Na twee weken volgt dan een controle van de besmette leerling(en) en de 

hele groep.  

Wilt u rekening houden met de controledagen en ervoor zorgen dat de 

kinderen op deze dagen geen gel in hun haren hebben. 

 

19.5. Onderzoeken GGD 

 

De GGD Regio Nijmegen volgt alle 0- tot 19-jarigen in hun ontwikkeling. De 

school werkt mee door de onderzoeken op school te laten plaatsvinden.  

 

Onderzoek in groep 2  

De schoolarts of de doktersassistent nodigt u en uw vijfjarige kind uit voor 

een lichamelijk onderzoek. Daarnaast vindt er een gesprek plaats over de 

algemene ontwikkeling van uw kind. 

 

Onderzoek in groep 7 

De sociaalverpleegkundige kijkt samen met u naar de ontwikkeling van uw 

kind. Uw kind wordt gemeten en gewogen, er wordt gekeken naar de 

houding en op verzoek wordt het horen en het zien getest. Er wordt ook 

gepraat over voeding, slapen, seksuele ontwikkeling, spelen en de sociale 

omgang. 

 

Logopedie: De logopedist onderzoekt uw vijfjarige kind op spraak- en 

taalontwikkeling, stemgebruik, mondgewoonten en gehoor. De resultaten 

krijgt u thuisgestuurd. U kunt uitgenodigd worden voor een 

vervolgonderzoek.  
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Controles: Het kan zijn dat uw kind nog eens gecontroleerd wordt. U wordt 

hiervan op de hoogte gesteld en kunt desgewenst bij dit onderzoek aanwezig 

zijn. 

 

Onderzoek op verzoek: Als u het prettig vindt dat de schoolarts, 

verpleegkundige of logopediste tussendoor nog eens naar uw kind kijkt, dan 

kunt u voor een afspraak contact opnemen met de Jeugdgezondheidszorg. 

 

Contactgegevens GGD 

 

GGD Gelderland-Zuid Locatie Nijmegen 

Groenewoudseweg 275, 6524 TV, Nijmegen 

088 144 7144 

info@ggdgelderlandzuid.nl 

 

19.6. Sociaal Team 

 

In een Sociaal Team werken mensen van verschillende zorg- en 

welzijnsorganisaties samen met de gemeente. Zoals de 

wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, opbouwwerker en Wmo-

consulent. Inwoners kunnen met vragen over allerlei onderwerpen bij een 

Sociaal Team terecht en als school werken we nauw samen. 

Het Sociale Team is er voor alle bewoners van de gemeente Groesbeek. 

 

Voor vragen 

U kunt het Sociale Team vragen stellen over verschillende dingen. 

Bijvoorbeeld over hulp die u nodig heeft in uw eigen leven of dat van uw 

gezin. Het kan zijn dat u vragen heeft over zorg of ondersteuning. Misschien 

wilt u meer weten over school, de opvoeding van uw kinderen of het helpen 

van andere mensen. Stel gerust uw vraag. Het Sociale Team neemt de tijd 

en luistert naar u. 

 

Contactgegevens Sociaal Team 

 

Sociaal team 

024-7516520 

www.bergendal.nl/sociaalteam 
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Jeugdconsulenten 

Anne ter Haar: a.t.haar@bergendal.nl 

Jesse Rood: j.rood@bergendal.nl 

 

Voor ideeën 

Heeft u een leuk idee voor de buurt waar u woont? Ook daarvoor kunt u bij 

het Sociale Team terecht. Bijvoorbeeld als u samen met de buurt een 

gezellige inloopmiddag wilt organiseren in het buurtcentrum. Of misschien 

heeft u juist een goed idee om uw plein een opknapbeurt te geven.  

 

Schooljaar 2019-2020 start het sociaal team met een inloop spreekuur op 

onze locatie. U wordt hierover geïnformeerd via de nieuwsbrief van de 

school en andere kanalen. 

 

19.7. Video- en foto-opnamen 

 

Om de kwaliteit van ons onderwijs te vergroten maken we gebruik van video-

opnamen. Dit doen we in het kader van School Video Interactie Begeleiding 

(SVIB). Deze opnamen betreffen praktijksituaties en zijn gericht op de 

leerkrachten. De video-opnamen worden met de leraar besproken en samen 

met de begeleider gaan ze na hoe een en ander in de klas verloopt en 

mogelijkerwijs kan worden verbeterd. Het spreekt vanzelf dat de beelden 

alleen voor intern gebruik zijn. Wanneer het specifiek gaat om uw kind zal 

om uw instemming worden gevraagd. Na gebruik worden de opnamen 

gewist. 

Tijdens allerlei activiteiten met kinderen worden van tijd tot tijd foto’s 

gemaakt. Wij vragen u uitdrukkelijk om uw wensen hierover kenbaar te 

maken via een formulier. Hierop kunt u aangeven wat u wel en niet wilt als 

het gaat om gebruik van foto’s en filmopnames. In het kader van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt de school uw 

voorkeur vast in ons administratiesysteem. 

 

19.8. Sponsoring 
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Het onderwijs in Nederland wordt bekostigd door de overheid. Scholen 

hebben echter de ruimte – binnen marges – om zelf financiële bronnen aan 

te boren. Een van die mogelijkheden is sponsoring. Bij sponsoring biedt een 

sponsor geld, goederen of diensten aan in ruil voor een tegenprestatie, dit 

kan ook voorkomen bij scholen.  

In 2015 is er een nieuw convenant gesloten met betrekking tot sponsoring in 

het basisonderwijs.  

 

Convenant  

Wij onderschrijven het Convenant: “Scholen voor primair en voortgezet 

onderwijs en sponsoring” 2015-2018  (hierna: het Convenant). Het beleid en 

het convenant sponsoring zijn in de Kwaliteitsbieb van SPOG terug te 

vinden. 

 

19.9. Mobiele telefoons  

 

Het gebruik van mobieltjes is niet toegestaan. Heeft uw kind na schooltijd 

een gsm nodig (omdat het bijv ergens gaat spelen) bewaart de mentor van 

uw kind deze in een lade en krijgt uw kind de gsm om 14.00 uur weer mee.  
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Contactgegevens 

 

Bestuur SPOG 

Tel. 024-3662260 

Bredeweg 68 

6562 DG Groesbeek 

Postbus 68 

6560 AB Groesbeek 

 

Onderwijsinspectie  

Inspectie van het Onderwijs 

Drs. Klazien Witte 

Postbus 530,  

5600 AM Eindhoven 

 

Leerplicht 

Leerplichtambtenaar gemeente Nijmegen (vrijdag voor Berg en Dal) 

Christel van den Berg 

c.van.de.berg@nijmegen.nl 

024-3298003 

 

Contactpersonen 

Marieneke du Maine, marieneke.dumaine@bs-opdeheuvel.nl  

Daniëlle van Steen, danielle.vansteen@bs-opdeheuvel.nl 

  

Vertrouwenspersoon 

Stephanie Vermeulen 

sam.vermeulen@kpcmail.nl 

(06) 23 39 16 15 

 

Klachtencommissie 

landelijke klachtencommissie GCBO (geschillencommissie bijzonder 

onderwijs) 

mailto:c.van.de.berg@nijmegen.nl
mailto:marieneke.dumaine@bs-opdeheuvel.nl
mailto:danielle.vansteen@bs-opdeheuvel.nl
mailto:sam.vermeulen@kpcmail.nl
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Ambtelijk secretariaat 

Postbus 82324 

2508 EH Den Haag 

 

GGD 

GGD Gelderland-Zuid, Locatie Nijmegen 

Groenewoudseweg 275, 6524 TV, Nijmegen 

088 144 7144 

info@ggdgelderlandzuid.nl 

 

Sociaal team 

024-7516520 

www.bergendal.nl/sociaalteam 

 

Jeugdconsulenten 

Anne ter Haar: a.t.haar@bergendal.nl 

Jesse Rood: j.rood@bergendal.nl 

 

Contactgegevens OV 

Marieneke.dumaine@bs-opdeheuvel.nl  

U kunt ook met Marieneke een gesprek starten via Parro. 

 

Contactgegevens MR 

Ellen.cuppen@bs-opdeheuvel.nl 

U kunt ook met Ellen Cuppen een gesprek starten via Parro. 

 

 

mailto:info@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:Marieneke.dumaine@bs-opdeheuvel.nl
mailto:Ellen.cuppen@bs-opdeheuvel.nl

